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Současní Irokézové a jejich identita – abstrakt 
 
 
Dizertační práce Současní Irokézové a jejich identita se zabývá problematikou identifikace 

skupin lidí, kteří se 1. označují za Irokéze, 2. jsou označováni za Irokéze. Irokézové jsou 

původní obyvatelé Severní Ameriky žijící převážně v severovýchodní části USA (zejména 

stát New York) a v přiléhajících částech Kanady (Ontario, Quebek).  

Práce se zaměřuje především na proces utváření identity či identit v kontextu politiky USA (a 

jednotlivých amerických států) a Kanady (a jednotlivých kanadských provincií), které 

stanovují legální rámec pro vymezení příslušníků skupiny, pravidla pro přechod státních 

hranic a jurisdikci v rezervacích. Dále se zabývá sebeidentifikací Irokézů na základě 

příbuzenství, místa bydliště, uznávání či odmítání vlastních politických reprezentantů a s tím 

souvisejících frakcí komunit, náboženství, původních jazyků, symboliky, ústní tradice a 

specifických záležitostí, jimiž je například hra lakros. Speciální důraz je věnován internátním 

školám, které byly součástí asimilační politiky USA i Kanady a měly na podobu identity 

původních obyvatel ohromný vliv. Irokézové a jejich postavení a působení v mezinárodním 

prostoru je také pojato v širší rovině formování identity a kategorizace tvz. domorodých či 

původních obyvatel, ovlivňované soudobými ideologiemi spjatými s mezinárodním 

společenstvím. Součástí práce je přehled lokalit, v nichž současní Irokézové žijí, s jejich 

specifickými charakteristikami. 

 

 

 

 

 



Contemporary Iroquois and their identity – abstract 

 

This doctoral thesis deals with problems of identification of people who 1) consider 

themselves as Iroquois, or 2) are considered as Iroquois. The Iroquois are original inhabitants 

of North America living predominantly in the northeastern part of the U.S.A. (namely the 

State of New York) and in adjacent parts of Canada (provinces Ontario and Quebec). The 

thesis concentrates mainly on the process of identity or identities formation in the context of 

policies of the U.S. (and individual union states) and Canada (and individual Canadian 

provinces) which stipulate the legal framework for definition of membership of the group, 

rules for border crossing and jurisdiction in the reserves. Further the thesis examines the self-

identification of the Iroquois on the basis of kinship, place of residence, recognition or 

rejection of own political representatives and consequently fractioning of communities, 

religions, native languages, symbols, oral traditions and specific matters such as the game of 

lacross. A special emphasis is laid on boarding schools which formed the part of 

assimilationist policies of the U.S. and Canadian governments and exerted enormous 

influence on the shape of identity of the Aboriginal peoples. The position and activities of the 

Iroquois on the international scene are also discussed as part of the broader question of 

identity formation and categorization of so called native or original inhabitants as these are 

influenced by contemporary ideologies prevailing in the international community. The thesis 

includes a survey of localities where the contemporary Iroquois live together with specific 

characteristics of these localities. 
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1. ÚVOD 

Předmětem předkládané disertační práce jsou Současní Irokézové a jejich identita. V této 

studii se snažím pochytit Irokéze a jejich kulturu v rámci změn, jimž jsou neustále 

vystavováni. Proto historická fakta předkládám tak, aby vytvořila kontext pro současné dění.  

Současnou situaci Irokézů se snažím analyzovat na základě sociokulturních změn, které 

jsou způsobeny různými faktory, a pokouším se ukázat, jak je kultura v neustálém procesu 

vývoje a změny. 

Hledám odpověď na otázku, zda existují současní Irokézové, kým jsou a zda jsou spjati 

s kulturou svých předků. Kladu si za také za cíl nalézt principy kolektivní identity či identit 

současných Irokézů a strategie, kterými ji nebo je udržují. Mou snahou je dokázat, že alespoň 

některé prvky kolektivní identity současných Irokézů by mohly odpovídat některým prvkům 

původním a mít nějakou podobu kontinuity. Tyto prvky jsou do určité míry vysledovatelné 

prostřednictvím zápisů přistěhovalců, misionářů a později prací antropologů. Jejich 

relevantnost je samozřejmě diskutabilní. 

Kolektivní identitu vnímám za explicitní i implicitní projev pocitu sounáležitosti se 

skupinou, který se formuje prostřednictvím sociálních vztahů a procesů nejen v rámci dané 

skupiny, ale i ve vztazích s okolními skupinami./1   

Fakta, která v této práci předkládám, vycházejí nejen z prostudované literatury, ze studia 

v USA (New York University, 2001) a v Kanadě (Simon Fraser University, 2004/2005), ale 

také z výsledků terénních výzkumů mezi Irokézi, zejména v lokalitách Onondaga a Six 

Nations, realizovanými v letech 2001, 2004 a 2005. 

                                                           
1 K pojmu kolektivní identita více viz: LOZOVIUK, Petr. Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě. 1. 
vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 
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1.1. Poznámky k úvodu týkající se problematiky terminologie a termíny 
užívané v této práci 

Vzhledem k tomu, že v českém jazyce zatím neexistuje dokonalá a ucelená terminologie, 

která by nejvhodněji vystihovala a pojmenovávala kategorie týkající se záležitostí, jimiž se ve 

své práci zabývám, jsem nucena sama tyto kategorie definovat. 

Přestože je český jazyk bohatý na nejrůznější způsoby vyjádření, kulturní konotace 

neumožňují přejímat doslovné překlady z angličtiny a francouzštiny. Vzhledem k tomu, že 

většina prací, z nichž vycházím, je v angličtině, a také díky tomu, že angličtina je jazykem 

užívaným v prostředí týkajícím se indiánů, je nutno nalézt ekvivalentní vyjádření v rámci 

vztahu angličtina-čeština.  

1.1.1. Kanada a USA - terminologie 

Označování jednotlivých domorodých skupin/2 a současně souhrnné označování mnoha či 

všech původních skupin za jednu má několik důležitých charakteristik. Odráží klasifikaci a 

vnímání kolonizující či dominantní skupiny, reflektuje vývoj vzájemných vztahů a posun 

v soudobých ideologiích a má legální dopad. 

V USA i v Kanadě existuje několik termínů pro domorodé obyvatele. V koloniálním 

období byli označováni jako indiáni, ale zejména v průběhu 20. století došlo k posunu. 

Velkou roli hraje v současnosti také „politická korektnost“. 

V rámci Kanady jsou původní obyvatelé Kanady uznáni v sekci 35 Ústavy z roku 1982. 

Jejich domorodá práva a práva vycházející ze smluv, jsou Ústavou potvrzena. Ústava uznává 

„First Nations“ – „první národy“, Inuity (v českém kontextu známější jako Eskymáci) a 

Métise. Termín „First Nations“ používá mnoho domorodých komunit pro  registrované 

indiány/3 a přední kanadská politická organizace, sdružující všechny náčelníky volených vlád 

jednotlivých rezervací - Assembly of the First Nations. Označují tak skupiny dané zákonem o 

                                                           
2 O konstrukci pojmu domorodí či původní obyvatelé více viz kapitola -12. Irokézové v diskurzu domorodých 
obyvatel světa. 
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indiánech nebo historicky politické jednotky a kulturní entity, které se rozdělily do menších 

skupin federální legislativou. Fakticky se jedná o domorodé komunity, které mají statut daný 

zákonem o indiánech. Métisové jsou specifická kategorie vymezující míšence zejména ze 

západní části Kanady. Jedná se o potomky indiánů a evropských přistěhovalců, kteří vytvořili 

specifickou kulturu./4 

V USA se používá termín Native Americans, tj. původní či domorodí Američané. V rámci 

legislativy se však objevuje „Indians“, tedy indiáni, dále Indian Tribes, tj. indiánské kmeny“, 

a Aleuté, tedy obyvatelé Aleutských ostrovů.  

V USA a Kanadě se tedy nepoužívá stejná terminologie pro kategorii domorodých 

populací. Eskymáci jsou označovaní v Kanadě jako Inuité, ale v USA stále jako Eskymáci./5 

V Kanadě označování indiáni (Indians) nebo „Natives“ často konotuje stereotypní představu 

dominantní společnosti, zatímco v USA převládá používání politicky korektního Native 

Americans, přestože někteří Američané tímto termínem vymezují ty Američany, kteří nejsou 

soudobými přistěhovalci, zejména z Latinské Ameriky. Vedle toho však kategorie ve 

sčítáních lidu používají označení „indián“ v Kanadě a „americký indián“ v USA. V USA není 

příliš časté používání pojmu Aboriginal, tj. původní, ale v Kanadě je běžné a zahrnuje 

všechny skupiny, tj. „první národy“ - indiány, Inuity a Métise. V USA je navíc používání 

pojmu „Indian“, tedy indián, matoucí, protože se také někdy vztahuje na Indy, kteří jsou často 

nazýváni Hindu. Pojem „indián“ je však součástí legálního systému USA. 

V této práci používám označení indiáni pro všechny původní skupiny, které nejsou Inuity, 

Métisi, Aleuty. Domnívám se, že tento termín má v českém kontextu dlouhodobou historii a 

zavádění jiného by bylo zbytečně komplikující. Doslovný překlad kanadských a amerických 

termínů používám pouze v doslovných citacích s legálním rozměrem. 

                                                                                                                                                                                     
3 K pojmu více viz kapitola 6. Současní Irokézové – počet a legální vymezení. 
4 GREEN, Joyce. Canaries in the Mines of Citizenship: Indian Women in Canada. Canadian Journal of Political 
Science. 2001, vol. 34, no. 4, s. 715-738. 
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1.1.2. „Nation“ (Národ) a „First Nations“ (První národy) 

Největší problém shledávám v anglickém pojmu „nation“, který je v anglickém prostředí 

spjat se státem a občanstvím, či státní příslušností. Je také použitelný pro označení určité 

etnické skupiny. Doslovný překlad „národ“ je však v našem kulturním prostředí vázán 

k jazyku a kultuře a je tedy spjat s odlišnými kritérii./6 Překlad „indiánský národ“ se do 

našeho kulturního prostředí dostává pozvolna, zejména díky populární literatuře, která však 

neodráží problematiku pojmu. 

1.1.3. Kmen a komunita 

V této práci používám termíny, a to kmen a komunita.  

Kmen definuji jako společenskou, organizační a politickou jednotku sdružující jedince se 

společnou kolektivní identitou založenou na vědomí společného původu, území, jazyka, 

historie, hodnot a norem, spjatou s příbuzenským systémem. Nepovažuji jej za čistě 

primordialistickou záležitost. Kmen je legální součástí systému USA i Kanady, například 

americký seznam federálně uznávaných kmenů. 

Vzhledem k tomu, že příslušníci původně jednoho kmene žijí na  mnoha územích, tj. 

v rezervacích a urbánních lokalitách, z nichž mnohé mají vlastní rady či vlády a vytvářejí 

jakési jednotky kmene, používám v práci termínu komunita pro označení obyvatel jedné 

rezervace, frakce v závislosti na okolnostech vztahujících se ke konkrétním příkladům. 

1.1.4. Rezervace a území 

Termín rezervace používám pro vymezení teritorií, která indiánům zůstala k trvalému 

obývání většinou na základě uzavřených smluv s představiteli dominantní či kolonizující 

společnosti. Označení rezervace používají pro vymezení zvláštních lokalit  legislativně 

                                                                                                                                                                                     
5 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: Prentice-
Hall Canada Inc., 1998. 
6 Tento koncept pojetí národa podrobně analyzoval M. Hroch. 
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vymezených vlády USA (reservation) a Kanady (reserve). Specifickým příkladem je zproštění 

placení federálních a státních (v USA) či provinčních (v Kanadě) daní. 

Indiáni tento termín v běžné komunikaci používají, ale spíše ve zkrácené formě jako „rez“. 

Rezervace také často znamená domov. Proto, když si indiáni sdělují, „jede se do rez“, 

znamená to také „jede se domů“./7 

Irokézové mají specifický vztah ke vnímání rezervace. V rovině politické proklamace však 

mnozí tradicionalisté pojem rezervace nepoužívají, protože je symbolem koloniálního 

systému. Proto používají označení teritorium, tedy území. Jejich teritoriem je to, co vždy bylo 

jejich domovem a co je garantováno smlouvami. Znamená to také to, že jakékoliv ohrožení 

hranic rezervace je ohrožení jejich domova. Teritorium je místem, které si udrželi a na nichž 

platí vlastní pravidla. Rezervace indikuje území, které jim bylo ponecháno, či určeno 

k obývání. Proto je v případě komunikace s indiáni z rezervací vhodné uvažovat o zvoleném 

vyjádření.   

V této práci užívám převážně označení rezervace, protože v našem prostředí je tak zažité. 

V kapitolách týkajících se jednotlivých skupin Irokézů používám termín „území“ tam, kde je 

to pro ně typické. 

                                                           
7 Výzkum autorky, 2001, 2004. 
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2. HODNOCENÍ LITERATURY, ANTROPOLOGOVÉ A TERÉNNÍ 
VÝZKUM 

2.1. Zdroje informací a odborná literatura týkající se Irokézů 

První zmínky o Irokézích pocházejí od cestovatelů Cartiera (30. a 40. léta 16. století),  

Champlaina (počátek 17. století). Cenné informace jsou v zápiscích misionářů, zejména 

jezuitů, kteří mezi Irokézi působili od poloviny 17. století, například v Rélations des Jésuites 

(1610 - 1791). Jeden z jezuitů, Joseph Francois Lafiteau (1681-1746) strávil u Irokézů 5 let. 

Ve svých spisech Moueurs des souvages amériquains, comparées aux moueurs des premiers 

temps (Zvyky amerických divochů ve srovnání se zvyky raných časů) zaznamenal mnoho 

etnografických postřehů týkajících se Irokézů. Dalším zdrojem informací jsou deníky. 

Nejznámějším je deník Harmena van den Bogaerta, holiče a ošetřovatele z Fort Orange, který 

se vypravil v 30. letech 17. století k Mohawkům, a deník generála Sullivana z výpravy proti 

Irokézům z konce 18. století. První historii Irokézů sepsal Cadwallader Colden8,  v roce 1727, 

pozdější guvernér New Yorku. 

Za „zakladatele studia Irokézů“ lze považovat Lewise Henryho Morgana, který v polovině 

19. století vydal Ligu Haudenosaunee (Ligu Irokézů)/9, která se zabývá popisem duchovní i 

materiální kultury Irokézů. Hlavním tématem jeho práce byla struktura irokézské 

konfederace. Morgan využil práce dalších badatelů, kteří se zabývali indiány a historií 

koloniálního období, jako Henryho Schoolcrafta, Francise Parkmana a E. B. O´Callaghana. 

Jeho práce vzbudila zájem o studium Irokézů, které dominovalo 2. polovině 19. století. Vedle  

Horatia Halea/10, Williama Beauchampa a Setha Newhouse/11, kteří se zajímali o sociální a 

                                                           
8 COLDEN, Cadwallader. The History of the Five Indian Nations: Depending on the Province of New -York in 
America. 4th edition. Ithaca, London: Cornell University Press, 1973. 181 s. Původní text z roku 1727 část I, z 
roku 1747 část II. 
9 MORGAN, Lewis Henry. The League of the Iroquois. USA: JG Press, 1995. 2 sv. (338, 124 s.). Původní 
vydání 1851. 
10 HALE, Horatio. The Iroquois Book of Rites. 2nd edition. Toronto: University of Toronto Press Inc., 1963. 222 
s. Původní publikace 1883. 
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politickou organizaci Irokézů, byly důležitými osobnostmi  samotní vzdělaní Irokézové, kteří 

se podíleli na studiu vlastní kultury. Ohromným přínosem jejich prací byla znalost vlastních 

jazyků. Jednalo se o J. N. B. Hewitta (Tuskarora 1859-1937)/12 a  Arthura Parkera/13 (jeho 

otec byl Seneka). Zaznamenávali především mytologii a všechny folklorní projevy. Znění 

příběhů zapsali nejen v angličtině, ale i v jednotlivých irokézských jazycích.  

Hewitt, Parker a Alexander Goldenweiser dominovali ve studiu Irokézů v  první čtvrtině 

20. století. Dalším  důležitým antropologem první poloviny 20. století, který publikoval práce 

o indiánech z východních lesů, byl Frank Speck (1923, 1969). Od 30. let se studiem začal 

zabývat William Fenton/14, který je v současnosti považován za největšího znalce Irokézů a 

jejich kultury. Fenton spolupracoval s Gertrude Kurath (etnomuzikologie) ve  studiu obřadů. 

V 50. a 60. letech byli Irokézové srovnáváni s Čerokíji. V 70. letech se komparací obřadů, 

tentokrát mezi jednotlivými irokézskými kmeny, zabývala Elisabeth Tooker/15. V rezervaci 

Six Nations (rezervace Šesti národů) v Kanadě od 50. let prováděly výzkumy zaměřené na 

vztahy mezi frakcemi tradicionalistů a křesťanů a politiku Sally Weaver a Annemarie Anrod 

Shimony./16  

                                                                                                                                                                                     
11 Většina textů těchto autorů je dostupná v: An Iroquois Source Book: Calendric Rituals. TOOKER, Elisabeth. 
1st edition. New York, London: Garland Publishing, Inc., 1985. nečíslováno. An Iroquois Source Book: 
Medicine Society Rituals. TOOKER, Elisabeth. New York, London: Garland Publishing, Inc., 1986. 
nečíslováno. An Iroquois Source Book: Political and Social Organization. TOOKER, Elisabeth. 1st edition. New 
York, London: Garland Publishing, Inc., 1985. nečíslováno.  
Iroquois Women: An Anthology. SPITTAL, Wm. Guy. 2nd edition. Ohsweken: Iroqrafts, 1996. 232 s. 
12 HEWITT, J. N. B. Iroquoian Cosmology. 1st edition. New York: AMS PRESS, INC., 1974. 819 s. Původní 
text z roku 1899-1900, druhá část z 1925-1926. 
13 PARKER, Arthur C. The Code of Handsome Lake, the Seneca Prophet. Ohsweken: Iroqrafts, 1990. 153 s. 
Původní vydání: Albany: University of the State of New York, 1913. (Education Department Bulletin/University 
of the State of New York, 163).  
PARKER, Arthur C. Parker on the Iroquois: Iroquois Uses of Maize and Other Food Plants. The Code of 
Handsome Lake, the Seneca Prophet. The Constitution of the Five Nations. Syracuse: Syracuse University Press, 
1968. 3 sv. (119, 148, 158 s.). 
14 William Fenton (1998 – 2005) je Irokézi považován za velmi rozporuplnou osobu. Na jedné straně za znalce 
jejich kultury, na druhé za člověka, který nerespektuje pravidla jejich kultury, přestože je zná. Mnozí mu 
vyčítají, že blokoval návrat wampumových pásů Irokézům z muzeí. 
15 TOOKER, Elisabeth. The Iroquois Ceremonial of Midwinter. 1st edition. Syracuse: Syracuse University Press, 
2000. Tooker se také zabývala výzkumem Morgana a jeho přátel mezi Irokézi. 
16 WEAVER, Sally M. Handbook of North American Indians: Northeast. Vol. 15. TRIGGER, Bruce G.. 
Washington: Smithsonian Institution, 1978. Six Nations of the Grand River, Ontario, s. 525-536. 
SHIMONY, Annemarie Anrod. Conservatism among the Iroquois at the Six Nations Reserve. 1st edition. 
Syracuse: Syracuse University Press, 1994.  
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Od 50. let se o jazyky Irokézů začali zajímat lingvisté. Nejvýznamnějšími lingvistickými 

antropology byli Floyd Lounsbury (jazyk Oneidů), Wallace Chafe (jazyk Seneků), 

v současnosti dále Hanni Woodbury (jazyk Onondagů), Piercy Abrams (Onondaga).  

Dnes patří mezi nejvýznamnější antropology, kteří se dlouhodobě zajímají o Irokéze, patří 

Hanni Woodbury (lingvistika), Dean Snow (archeologie, etnobotanika), Laurence Hauptman 

(kulturní antropologie a historie), Elisabeth Tooker (kulturní antropologie), Francis Jennings 

(etnohistorie), Daniel Richter (etnohistorie), Robert Venables (historie) a mnoho dalších. 

Každý podzim se ve státě New York koná setkání všech antropologů, kteří se studiem Irokézů 

zabývají. Od 90. let se objevuje celá řada knih, které jsou publikovány samotnými Irokézi, 

z nichž mnoho působí na vysokých školách. Mezi nejznámější z nich patří Oren Lyons 

(Onondaga/Seneka), Jake Swamp (Mohawk), John C. Mohawk (Seneka), Gerald Taiaike 

Alfred (Mohawk), Patricia Monture-Angus (Mohawk), Doug George – Kanentiio (Mohawk). 

William Fenton, považovaný za předního znalce historie a kultury Irokézů, zemřel v roce 

2005.  William Fenton svou činností vytvořil etnohistorický záznam o kultuře Irokézů. 

Výzkum, který Fenton a jeho následovníci realizovali, spočíval v tradici navazující na Boase, 

tedy v extenzivním etnografickém popisu, klasifikaci a historické rekonstrukci od prvotních 

dokumentů a archeologických zdrojů po teorie o procesu vzniku této kultury. Cílem jeho 

práce bylo zjištění původů kultury Irokézů, metoda historického „postupu v protisměru“, 

termín vytvořený Fentonem, v němž etnohistorik postupuje ze známé etnologické současnosti 

do neznámé minulosti. Fenton v tomto směru odvedl výbornou práci. Záznamy o životě 

Irokézů jsou jedněmi z nejkomplexnějších v rámci studia severoamerických indiánů.  

Za nejvýznamnější odborné časopisy, v nichž je možné nalézt informace týkající se 

Irokézů, lze považovat Ethnohistory, Man in the Northeast, American Anthropologist, Bureau 

of American Ethnology Bulletin, Anthropological Quarterly, Journal of American Folklore, 

                                                                                                                                                                                     
WEAVER, Sally M. Medicine and Politics among the Grand River Iroquois: A Study of the Non-Conservatives. 
Canada: National Museums of Canada, 1972. 



9 

American Antiquity, International Journal of American Linguistics, American Ethnologist, 

American Indian Quarterly. 

Obecně se dá říci, že nejlépe zmapovanými kmeny irokézské konfederace jsou Senekové a 

Mohawkové. Z irokézských rezervací byly nejčastějšími místy výzkumu rezervace Six 

Nations v Kanadě (kde žijí zástupci všech šesti irokézských kmenů), dále rezervace Seneků 

v Cattaraugus a Alleghany ve státě New York. Nejméně zmapováni jsou Onondagové./17  

2.2. Antropologové a jejich činnost 

Činnost antropologů je mezi indiány v USA i v Kanadě velice zajímavou záležitostí. 

Antropologové mají zvláštní postavení z toho důvodu, že díky jejich činnosti dochází 

k ovlivňování dění, které se indiánů týká, ať už z pohledu domorodců pozitivně (jako 

například navracení předmětů z muzeí, poznatky podporující práva indiánů v nárocích na 

ilegálně prodanou půdu apod.) či negativně (zneužívání informací k rozkrytí struktury 

společnosti a postavení ji do ohrožení). Nemohu generalizovat, protože každá skupina a 

komunita má odlišné zkušenosti s působením antropologů. Přesto se odvažuji tvrdit, že 

američtí i kanadští antropologové jsou vnímáni jako potenciální nebezpečí, oproti osobám, 

které nejsou Američany ani Kanaďany.  

Indiáni, kteří byli a stále jsou vystaveni asimilačním vlivům a nátlakům, mají vůči 

příslušníkům majority velkou nedůvěru. Největší ohrožení vyplývá podle indiánů z toho, že 

jim antropologové nerozumí. Velká tendence se projevuje v tom, že současní indiáni, kteří 

díky internátním školám přišli o kontinuitu vlastní identity, přijímají pouze pozitivní fakta, 

                                                           
17 Vzhledem k tomu, že jsem realizovala výzkum mezi Onondagy, tento fakt komentovala jedna ze studentek na 
New York University  - sama Mohawk - tak, že „Fenton po mně půjde“. 
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která se týkají jejich kultury a odmítají všechna negativní. (Například popírají válečnickou 

minulost apod.)/18  

Indiáni však také upozorňují na necitlivost antropologů a předsudky, s nimiž k nim 

přicházejí. Největší pobouření vyvolává postup antropologů, kteří si získají důvěru indiánů, 

což se projevuje různými způsoby, například formou adopce, či zapojením do různých 

obřadů,  a ti poté publikují údaje, které byly určeny pouze pro jejich informaci. Nejznámějším 

příkladem je například právě výše zmíněný William Fenton, který se účastnil obřadů 

léčitelských společností Seneků a poté publikoval knihy o těchto „tajných“ společnostech19 a 

uveřejnil fotografie masek, které jsou v kontextu kultury Irokézů považovány za posvátné a 

smějí se ukazovat jen při určitých příležitostech./20 

Indiáni používali vůči antropologům různé taktiky. Jedná se o předávání vymyšlených a 

různě záměrně pokroucených informací. To však také odpovídá „indiánskému humoru“. 

Indiáni s oblibou používají černý humor a ironii, což však mnoho amerických antropologů 

nerozpoznává. Indiáni se potom baví nad tím, co bylo publikováno. Také častokrát 

zdůrazňují, že se jim nelíbí, že si na nich antropologové „získávají tituly“. 

Od 90. let dochází k podstatné změně. Ta se týká toho, že indiáni publikují vlastní knihy, 

v nichž sdělují své vidění světa a souvislostí. U Irokézů se to týká například Orena Lyonse,  

Johna Mohawka, Petera Jemisona, Irwinga Powlesse, Rona LaFrance, Geralda Taiaiakeho 

                                                           
18 K problematice současného výzkumu mezi indiány a zpracování dat více viz: SCHEFFEL, David Z. The Post-
Anthropological Indian: Canada´s New Images of Aboriginality in the Age of Repossession. Anthropologica. 
2000, vol. 42, 2, s. 175-187. 
19 FENTON, William N. The False Faces of the Iroquois. 1st edition. Norman, London: University of Oklahoma 
Press, 1987. 
20 Irving Powless, jr., jeden ze současných sačemů Onondagů, mi vyprávěl příběh z mládí. Když mu bylo asi 15 
let, v rezervaci vystoupil z auta muž a prohlásil, že je antropolog z Massachusetts. Řekl, že prý by tady někde 
měla být vesnice indiánů (nepochopil, že je v té vesnici) a zeptal se chlapce, zda o ní něco neví. Chlapec řekl, že 
samozřejmě ví, že nahoře v kopcích v lesích je stezka. Že po ní musí jít daleko a tam je ta vesnice. Že je také ale 
dost možné, že muži jsou na lovu, a proto je bude muset sledovat po stezce. Pak už ho nikdy neviděl. Po dalších 
15 letech se v rámci konverzace s ředitelkou školy dozvěděl další část. Ředitelka mu řekla, že před 15 lety přišel 
do školy úplně roztrhaný, zmáčený a zničený muž, který tvrdil, že je antropolog. Řekl ji, že je velice nešťastný, 
protože nenašel vesnici Onondagů, kterou hledal. 
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Alfreda, Patricie Monture-Angus a dalších. Mnozí z nich sami působí na univerzitách a 

spolupracují s antropology a historiky.  

Současný trend je takový, že indiáni jsou majoritou vnímáni za „spolehlivé“ zdroje 

informací. Pokud je někdo indiánem, je mu nasloucháno s tím, že „musí přeci vědět, jak to 

funguje“, když je indiánem. Jedná se o totální obrat od poválečného přístupu, kdy naopak 

dominoval přístup, že antropologové byli těmi, kteří vše věděli nejlépe./21 

S činností antropologů souvisí i výuka na univerzitách. Nemohu dělat obecné závěry, ale 

má zkušenost s výukou na New York University, odráží současný přístup. Do kurzu o 

severoamerických indiánech, určenému pro studenty magisterských a doktorských programů, 

nás chodilo pouze pět. Výuka, stejně jako po celých USA, probíhá formou seminářů. V rámci 

těchto seminářů jsme byli seznamováni s velice zajímavými publikacemi, které 

dokumentovaly odlišné vnímání světa různými indiánskými skupinami. Vzhledem 

k totálnímu nedostatku etnografických údajů však studenti nemohli získat komplexní 

představu. Dalším zajímavým faktem byla absence kontextu a souvislostí spjatých se situací 

indiánů. Na můj dotaz po právních záležitostech a nejdůležitějších zákonech týkajících se 

indiánů mi bylo dáno najevo, že politika není součástí výuky. Podle mého názoru je tento typ 

výuky, ačkoliv velice zajímavý díky vybraným publikacím, nevhodný, protože postrádá to 

nejdůležitější, představu o konkrétních souvislostech a jejich vlivu na kulturu. Nejlepší 

variantou by bylo skloubit etnografické údaje, doplnit souvislosti a informovat o současném 

stavu. O to se také pokouším v této práci. 

                                                           
21 S tímto problémem jsem se osobně setkala dvakrát. Do kurzu o severoamerických indiánech realizovaných 
katedrou antropologie  New York University občas přišla dívka, která náležela do kmene Mohawk. Vyrůstala 
v New York City. Cokoliv řekla, bylo považováno za pravdu. Například říkala, že Onondagové (u nichž jsem 
realizovala terénní výzkum) nejsou federálně uznávaní, proto jsou chudí. Říkala jsem, že to není pravda, že 
uznání mají, ale neakceptují sociální dávky kvůli nezávislosti (viz dále). Nikdo mně nechtěl věřit. Takže jsem 
musela přinést další hodinu seznam federálně uznávaných kmenů, aby mi studenti uvěřili. 
Dalším příkladem byla má zmínka o tom, že Lakotové žijící na pláních prodávají obřady a že by bylo zajímavé 
zamyslet se nad příčinami a souvislostmi. Tuto informaci jsem měla od českého kolegy, který právě u Lakotů 
pobýval. Včetně profesorky mně opět studenti nechtěli věřit. Studentka z kolektivu měla přítele, který byl napůl 
Lakota/Mohawk, ale který vyrůstal a žil v New York City.  Říkala, že to tak není. Ona bylo autoritou proto, že 
její přítel byl indián, a proto to musel to vědět lépe. 
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Podstatným trendem současnosti je realizace studijních programů „Native Studies“, tedy 

domorodých studií, která se velmi rozšiřují převážně v Kanadě, ale i v USA. Jejich studenty 

jsou zejména mladí indiáni, kteří se snaží dozvědět více informací o kulturách a historii 

indiánů a dalších domorodých populací. Běžné je, že jejich vyučujícími jsou vysokoškolsky 

vzdělaní indiáni a Métisové. Navštěvovala jsem 2 kurzy tohoto programu a oba kurzy měly 

silný politický podtext. Předpokládá se, že absolventi těchto studijních programů by měli být 

schopni reprezentovat své komunity nejen na lokální politické úrovni, ale i na širší regionální 

a v budoucnu ve federální rovině. 

2.3. Metody a techniky terénního výzkumu  

V rámci terénního výzkumu mezi Irokézi v letech 2001 (Onondaga, návštěva Akwesasne, 

Kanatsiohareke, červen – srpen), 2004 (Onondaga, Six Nations, červen – srpen), 2005 (Six 

Nations, duben – červenec) jsem používala metody zúčastněného pozorování a řízených 

(zejména v Six Nations s oficiálními představiteli rezervace), polořízených a neřízených 

rozhovorů. Pořídila jsem velké množství fotodokumentace. Rezervační indiáni mají vysokou 

potřebu interpersonální komunikace a odlišné pojetí času. Proto za nevhodnou metodu pro 

terénní výzkum mezi rezervačními indiány obecně považuji dotazníková šetření. Naopak 

nejvhodnější metodou je řízený a polořízený rozhovor./22 Z toho důvodu se domnívám, že 

extenzivní výzkum mezi rezervačními indiány, zaměřený na kvantitativní data s cílem získat 

odpovídající informace, je vcelku nerealizovatelný a potenciálně získaná data by byla vysoce 

nerelevantní. Naopak vhodnou formou je intenzivní výzkum, zaměřený na kvalitativní 

analýzu, a to ve formě individuálního výzkumu./23 

                                                           
22 Tento poznatek je srovnatelný s mou zkušeností s výzkumem mezi Romy v České republice. 
23 Nevhodnost dotazníkových šetření je zřejmá i z nedostatečné návratnosti údajů pro sčítání obyvatel například 
v Kanadě. Více viz kapitola 6. Současní Irokézové – počet a legální vymezení. 
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Nerealizovala jsem výzkum u tzv. městských indiánů. Jak se však ukázalo, mnoho Irokézů 

z rezervací žilo určitou dobu ve městech, odkud se vrátili. Velké množství mužů také pracuje 

ve velkoměstech na výstavbě výškových budov. 

Velice podstatným faktem je vědomí toho, že antropolog se může během svého výzkumu 

setkat s několika frakcemi v rámci jednoho kmene, rezervace či komunity. Proto může být 

považován jednotlivými indiány za „sympatizanta“ té či oné frakce, s níž žije či je v bližším 

kontaktu. Poté musí vynaložit velké úsilí, aby s ním byli ochotni komunikovat i příslušníci 

jiných frakcí. Žila jsem u tradicionalistů, tj. jedinců, uznávajících politický systém irokézské 

konfederace a náboženské učení Krásného jezera./24 

Další důležitou informací je to, jak jsem byla vnímána příslušníky jednotlivých lokalit. Žila 

jsem v rodinách osob považovaných za tradicionalisty. V rámci kmenové struktury komunity 

Onondaga jsem byla přijímána jako mladá, svobodná žena. Z toho také vyplývalo to, s kým 

jsem se stýkala. Nejvíce času jsem trávila s ženami všeho věku a fakticky jsem byla pod jejich 

ochranou. V malé komunitě všichni věděli, že v ní pobývá „někdo z České republiky“. 

Pracovala jsem s dětmi ve škole. Podobně jsem byla přijímána úzkou skupinou, zejména 

rozšířenou rodinou v Six Nations. Six Nations je však největší rezervace Irokézů a žije v ní 

10 000 osob, má odlišnou správu, založenou na volených představitelích, kteří jsou však 

uznáváni jen malou částí populace. Proto jsem byla vnímána širší rodinou a některými 

tradicionalisty, jinak jsem díky svému vzhledu a vysoké míře míšené populace v Six Nations 

s bílými nepůsobila jako někdo odjinud. Většinou lidé reagovali na můj přízvuk v angličtině. 

Někteří, zejména ti, kteří nemluví díky internátním školám vlastním jazykem, mě považovali 

za příslušnici skupiny, která mluví „jen“ původním jazykem.  

Příslušníky dominantní společnosti jsem často byla považována za indiánku, včetně 

pracovníků imigračních úřadů. Příslušníci majority zase považovali můj přízvuk ve své 

                                                           
24 K problematice pojetí frakcí více viz kapitola: 8.1. Irokézové a frakce. 
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stereotypní představě o tom, že indiáni mluví převážně svými jazyky, což není pravda, právě 

za rys „mé indiánskosti“. 

Nebyla jsem nucena podepisovat žádné etické prohlášení, nemusela jsem obdržet schválení 

etickou komisí příslušných univerzit, protože jsem byla „jen“ studentkou, která na 

univerzitách nezískávala titul. Obsahem etických nařízení rozšířených v USA i v Kanadě je 

to, že pro výzkum mohou být použity jen informace poskytnuté při oficiálních rozhovorech. 

Vše ostatní, tedy výpovědi respondentů, které by mohly být vnímány za předané bez vědomí 

respondenta, nesmějí být použity. Univerzity se tímto brání potenciálním žalobám, které by 

kvůli nevhodnému jednání výzkumníků, mohly být dány k soudu. Tímto je však znemožněno 

použití poznatků ze zúčastněného i nezúčastněného pozorování a neformálních rozhovorů, 

které jsou však častokrát mnohem podstatnější výpovědí než oficiální rozhovory. 

Pochopitelně se tak brání domorodé komunity, které si prošly zkušeností s „aplikovanou 

antropologií“ a které se brání kolonizačním prvkům, které v sobě antropologie může 

obsahovat. Na druhou stranu se však vytváří obraz domorodých skupin (v širším kontextu 

antropologie všech zkoumaných skupin a jevů), který v sobě nese značně omezenou podobu. 

Zdá se, že ohromné množství publikovaných antropologických prací v současnosti 

nevychází z realizovaných terénních výzkumů, spočívajících v žití v rámci skupiny, ale spíše 

z „výzkumů“ založených na oficiálních rozhovorech a dojíždění do komunit z „teplého 

zázemí ubytoven, hotelů či domovů antropologů“. Proto moje pozice jedince bez auta, které je 

považováno za zcela základní potřebu kvůli velkým vzdálenostem, chodícího pěšky 

s batohem, odpovídala lidem ze sociálně nejslabších skupin i v rámci indiánských komunit.  

Při rozhovorech, zejména s oficiálními volenými představiteli, jsem se také vykazovala 

novinářským průkazem. Mnohokrát v průběhu studia i pobytu u Irokézů jsem si kladla 

otázku, podle koho a čím vlastně jsem. 
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Domnívám se, že systém tzv. absolutní profesionalizace, tj. škatulkování osob za 

výzkumníky, antropology, novináře a další kategorie a primární předpoklad, že jedinec 

získává informace jen „kvůli“ svému projektu, titulu, článku, zcela opomíjí rozměr osobnosti 

konkrétního člověka, často hledajícího odpovědi na mnohem širší rámec pojetí života. 

Konkrétní odpovědnost za své působení a vztah k druhým si každý nese v sobě. Z tohoto 

důvodu nemohu předat informace, které mně byly s důvěrou sděleny, zejména v oblasti 

náboženství, jazyka a nároků na půdu. 
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3. IROKÉZOVÉ – ZÁKLADNÍ SOCIOKULTURNÍ A HISTORICKÁ 
CHARAKTERISTIKA 

3.1. Sociokulturní charakteristika 

Termín „Irokézové“ je označením pro jazykově a kulturně příbuzné severoamerické 

indiánské kmeny, žijící na severovýchodě dnešních USA a jihovýchodě Kanady. Od 16. 

století Irokézové obývali oblast Velkých jezer, povodí řeky Sv. Vavřince, území dnešního 

státu New York, Pensylvánie a Ohia. (viz Příloha) 

Z hlediska jazykového jsou řazeni do irokézské jazykové rodiny. K Irokézům náleželi 

Andastové, Attavandaroniové, Čerokíjové, Erijové, Huróni, Konestogové, Neutrálové, 

Tionantové, Tuskarorové a vlastní Irokézové – Mohawkové, Oneidové, Onondagové, 

Kajugové, Senekové./25 

Označení Irokézové používali Francouzi. Tento termín poprvé zaznamenal Champlain 

zřejmě v roce 1603 pravděpodobně z algonkinského jazyka na řece Sv. Vavřince. Hewitt 

v roce 1907 uvedl všechny formy: Erocoise, Hiroquois, Hyroquoise, Irecoies, Iriquois, 

Iroquaes, Iroquois, Yroquois. Na základě lingvistických šetření však bylo zjištěno, že se 

žádná z těchto forem nevyskytuje v žádném indiánském jazyce jako jméno pro jakoukoliv 

irokézskou skupinu./26 Přesto se objevuje tvrzení, že francouzský pojem Iroquois pochází 

z algonkinského irinakhoiw, což by mělo znamenat opravdové zmije./27 V současnosti se 

rozšiřuje názor, že tento termín vychází z baskičtiny. Baskičtí rybáři udržovali kontakty 

s východními algonkinskými kmeny od 16. století. Ze zkomoleniny algonkinských jazyků a 

baskičtiny (pidžin) mohl vzniknout tento termín znamenající „zabijáci“./28 

                                                           
25 Hubinger, V. – Honzák, F. – Polišenský, J.: Národy celého světa. Praha 1985, str. 125. 
26 FENTON, William N. Handbook of North American Indians: Northeast. 1st edition. Vol. 15. TRIGGER 
Bruce. Washington: Smithsonian Institution, 1978. Northern Iroquoian Culture Patterns, s. 296-321.  
DAY, Gordon. Iroqouis: An Etymology. Ethnohistory. 1968, no. 15, s. 389-402.  
27 Hubinger, V. – Honzák, F. – Polišenský, J.: Národy celého světa. Praha 1985, str. 125. 
28 BAKKER, Peter. A Basque Etymology for the Word „Iroquois“. Man in the Northeast. 1990, no. 40, s. 89-92.  
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Vlastní Irokézové, tedy pět kmenů – Mohawkové, Oneidové, Onondagové, Kajugové, 

Senekové, se nazývali Haudenosaunee [vyslov Hodynošóný], „Lidé dlouhého domu“, podle 

obydlí, dlouhých domů z jilmové kůry (viz Příloha), v nichž žili. Toto označení dodnes 

používají a od pojmu Irokézové se dosti distancují. 

Britové je označovali jako Pět národů, po přijetí Tuskarorů do konfederace v první 

polovině 18. století jako Šest národů. Tento termín na konci 18. století přijaly i USA. 

Ve své práci používám termín Irokézové, který je běžně užíván v češtině. 

Irokézové jsou známi díky své politické organizaci, Lize Irokézů, která výrazně 

ovlivňovala dění v koloniálním období.  Liga Irokézů byla pak proslavena stejnojmennou 

prací jednoho ze zakladatelů americké antropologie Lewise Henryho Morgana z roku 1851./29  

Irokézové představovali typickou hortikulturní (zahradnickou) společnost. Zahradní 

kultivace probíhala za použití metody postupné kultivace (známá jako slush-and-burn), tj. 

cyklické klučení a žďáření. O zahrady nedaleko vesnic se staraly především ženy. 

Zahradnictví bylo doplňováno lovem a rybolovem, to zajišťovali muži, a sběrem divokých 

plodin, což byla starost žen. Wallace popisuje život Irokézů jako usedlý způsob života žen a 

nomadický život mužů, kteří cestovali kvůli lovu, diplomacii, obchodování a válce./30 

Nejdůležitějšími plodinami pěstovanými Irokézi byly kukuřice, fazole a tykve. Tyto 

rostliny, které najdeme u všech severních irokézských skupin, ale i kmenů jiných jazykových 

rodin, tvořily základ živobytí a poskytovaly volný čas pro vytvoření institucí typických pro 

usedlý způsob života. Tyto plodiny byly i předmětem uctívání. Důležitou plodinou byl 

tabák./31 

                                                           
29 MORGAN, Lewis Henry. The League of the Iroquois. USA: JG Press, 1995. 2 sv. (338, 124 s.). Původní 
vydání 1851. 
30 WALLACE, Anthony F. C. The Death and Rebirth of the Seneca. 1st edition. New York: Vintage Books, 
1972, s. 62. 
31 Kukuřice, fazole a tykve Irokézové označují jako „Tři sestry“ a „Naše živitele“. Vztah mezi ženami, které 
zahrady obdělávají, a těmito plodinami byl vnímán za sesterský. Jacques Cartier popsal kukuřici v roce 1534 
následovně: „Vaří z prosa, velkého jako hrášek, který se podobá brazilskému a který jedí místo chleba…“ 
(BARBEAU, Marius. Peaux-Rouges d´Amérique. 1. édition. [s.l.]: [s.n.], 1965, s. 17.) 
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Přestože Irokézové odvozovali původ od matky, patrilinie byly také důležité. Irokézové 

uplatňovali uxorilokální rezidenční vzor, přesněji matrilokální. Základem irokézské 

společnosti byly klany, složené ze dvou či více matrilinií.  Ve všech irokézských kmenech 

jsou zastoupeny klany vlka, medvěda a želvy. Klanové matky, většinou staré ženy, 

rozhodovaly o volbě dědičných představitelů svých klanů, Morganem označovaných jako 

sačemů, kteří klany zastupovali v rámci kmene a zejména v rámci konfederace. Titul 

sačemství, jichž bylo v konfederaci 50, náležel matriliniím. Každý klan měl vedle sačemů a 

klanových matek také strážce víry, kteří měli na starosti zejména náboženské záležitosti. 

Součástí kmenové rady byli také náčelníci, označovaní jako „náčelníci borovice“. Jednalo se 

především o významné válečníky nebo osoby, které byly určitým způsobem výjimečné. 

Většina těchto náčelníků je známá v rámci koloniálních bojů pod anglickými jmény./32  

Někteří Irokézové trvají na tom, že konfederace je stará 1000 let./33 Přesné datum vzniku 

však není jasné. Archeologové se domnívají, že konfederace byla zformována okolo roku 

1525 a že nemohla existovat před rokem 1450./34 

Příběh o vzniku konfederace se předává dodnes. Původní vzájemně nepřátelské kmeny se 

pod vlivem nadpozemského mírotvůrce (Deganawida) a jeho pomocníka Hayowenthy 

                                                                                                                                                                                     
Irokézové také sbírali na jaře javorovou mízu. Míza se vařila, aby se odpařila voda (produkt je znám jako 
javorový cukr nebo sirup). Používala se ke slazení kaše, k přichucování kukuřičných jídel, která si lovci a 
válečníci nosili na výpravy. Tuto technologii přejali i kolonisté. Irokézové vyrábějí javorový sirup a cukr dodnes. 
Tabák (Nicotiana rustica) je důležitou součástí irokézské kultury. Irokézové jej stále pěstují k obřadním a 
společenským účelům. Označení petun pro tabák vychází z francouzského slova. První detailní popis kouření 
zaznamenal v 16. století Jacques Cartier. „Mají také rostlinu, jejíž velké množství si v létě připravují na zimu. 
Používají ji pouze muži. Nechají ji usušit na slunci a nosí ji na krku ve váčku z kůže s rohem z kamene nebo 
dřeva. Z této rostliny udělají prach a vloží jej do jednoho z otvorů rohu. Potom tam dají uhlík a natahují 
z druhého konce rohu, dokud nezačne kouř vycházet tak, že jim vychází z úst a nosních dírek jako z trubky u 
komína…“  (BARBEAU, Marius. Peaux-Rouges d´Amérique. 1. édition. [s.l.]: [s.n.], 1965, s. 27.) 
Irokézové sbírali množství plodů stromů – z hikory, ořechy, bukvice, kaštany, žaludy a další, mimo jiné pro olej. 
Důležitými plody byly jahody, borůvky, ostružiny, maliny, brambory, sukulent klejicha vatočník a další. 
32 Neznámějšími „Pine Tree Chiefs“, tedy „borovicovými náčelníky“ byl například Mohawk Joseph Brant 
(Thayendanega) a Seneka Red Jacket (Rudá kazajka), výborný řečník, držící také titul řečníka za ženy. 
33 Například strážce wampumů, Onondaga Irwing Powless, Jr., výzkum autorky 2001, 2004. 
34 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998, s. 60. 
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(známého jako Hiawatha)/35 spojily do silného svazku. Posledním, který se odmítal připojit, 

byl zlý šaman Onondagů. Poté, co mu Hiawatha vyčesal z hlavy hady, přijal mír a získal 

první místo mezi rovnými. V rámci sačemství se jedná o pozici Tadodaha. Toto spojení 

kmenů bylo stvrzeno vytvořením kruhového wampumového pásu./36 

Původní náboženství Irokézů antropologové charakterizovali jako animistické.  Orenda/37 

je irokézské označení pro moc, jež je vlastní věcem, procesům a nadpřirozenu. Význam 

tohoto slova je spjatý se slovem označující píseň. Významné postavení ve víře Irokézů měl 

výklad snů. Obřady spočívaly v cyklu díkůvzdání. Jednalo se o obřady javoru, setí, jahod, 

zelené kukuřice, žní a obřad uprostřed zimy, někdy označovaný jako svátek nového roku. 

Irokézové byli vystaveni vlivu misionářů od 17. století. Jednalo se zejména o jezuity, 

kterým Irokézové říkali „černé kabáty“, františkány, protestanty z Holandska, Anglie a také 

moravské bratry./38 Na konci 18. století, kdy byli Irokézové vystaveni významné socio-

                                                           
35 Henry Wadsworth Longfellow (1807 – 1882), Píseň o Hiawathovi (The Song of Hiawatha, 1855). Česky 
v překladech J. V. Sládka a P. Eisnera. Touto básní však došlo k záměně. V básni Hiawatha vystupuje jako 
Algonkin, nikoliv jako Irokéz. 
36 Wampumový pás je pás vyrobený z korálků vyrobených z lastur (Busycon), (Mercenaria mercenaria). Termín 
wampum je algonkinského původu. Algonkini ze zátoky Narragansett z výše zmíněných lastur vyráběli korálky. 
Podle irokézské tradice byl wampum představem Hiawathou, legendárním zakladatelem konfederace. 
37HEWITT, J. N. B. Orenda and a Definition of Religion. American Anthropologist. 1902, no. 4, s. 33-46.  
FENTON, William N. Handbook of North American Indians: Northeast. 1st edition. Vol. 15. TRIGGER Bruce. 
Washington: Smithsonian Institution, 1978. Northern Iroquoian Culture Patterns, s. 318. 
38 Prvním misionářem, který se vypravil do Nové Francie, byl františkán Gabriel Sagard Théodat v roce 1615. 
Ten se však setkal s Huróny. První misionáři v dané oblasti byli františkáni a jezuité. Nejvýznamnější roli hráli 
ve 40. letech 17. století jezuité. Zprávy o jejich činnosti a etnografické poznatky jsou zaznamenány v Relations 
des Jésuites (1610 – 1791). Jezuité uplatňovali svůj vliv na kontrolu obchodu s kožešinami a výrazně tak 
zasahovali do vztahů místních kmenů. Mezi nejvýznamnější z nich patřili Vimont, Le Jeune a Montmagny. 
V roce 1645 se rozhodl založit misii páter Isaac Jogues na území Mohawků, o rok později byl zabit. V průběhu 
druhé poloviny 17. století na území Irokézů vznikaly a zanikaly misie. Nejstarší z  nich byla St. Marie 
u Onondagů (1656), založená páterem Ragueneauem, La Prairie de la Madeleine Pierrem Raffeixem (1667, 
Oneidové), misie sv.  Františka Xaverského (1667, Oneidové) založená Jaquem Bruyasem a Notre Dame de Foy, 
přestěhovaná roku 1673 do Lorette (Huróni a Irokézové).  
Podle  jednoho z jezuitů problém obracení Irokézů na křesťanství spočíval v jejich skeptickém postoji 
k evropské kosmologii. Otec píše: Když poprvé uslyšeli o věčném ohni a hoření  jako trest za hřích, učinilo to na 
ně ohromný dojem, přesto tvrdošíjně odmítali tuto víru, neboť, jak řekli, žádný oheň nemůže být tam, kde není 
žádné dřevo, jaký les by mohl uživit tolik ohňů během tak dlouhé doby. Toto absurdní zdůvodňování mělo takový 
vliv na mínění divochů, že nemohli být přesvědčeni o pravdě evangelia… Dobrý otec získal síru, aby její pomalé 
hoření předvedl Irokézům. Někteří z nich pak na základě toho přijali křesťanství. (Huntington, E.: The Red 
Man´s Continent. In: American Anthropologist, 1925, č. 4, s. 344 – 345. [The Jesuit Relations, Thwaite´ s 
edition, 1616, v. 1, p. 289]) 
Vedle katolíků mezi indiány působili i protestanté, mezi prvními zejména Holanďané. Nejstarší protestantská 
misie vznikla ve Fort Orange v letech 1642-49. Mezi Mohawky v poslední čtvrtině 17. století působil Godíriedus 
Dellius, který přeložil bibli do mohawkštiny, a Bernardus Freeman. Na počátku 18. století však holandská misie 
zanikla. 
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kulturní změně, senecký prorok Krásné jezero přinesl nové učení, známé jako „dobré 

poselství“ či „dobré slovo“. Na tomto novém náboženství byl zřejmý vliv kvakerů, kteří 

působili mezi Seneky. Přesto Krásné jezero neuznával Nový zákon ani Ježíše Krista. Krásné 

jezero apeloval na Irokéze, aby změnili svůj způsob života, aniž by ztratili svou hrdost, 

zdůrazňoval funkci rodiny, bojoval proti alkoholismu, smilství, potratům, rozvodům a brojil 

proti víře v čarodějnictví, která byla v původním náboženství Irokézů velice silná, a 

léčitelským společnostem. Jeho učení je známo jako kodex Krásného jezera./39 Většina 

obřadů díkůvzdání však zůstala v původní formě. 

3.2. Irokézové v koloniálním období  

O koloniálním období v Severní Americe bylo napsáno mnoho. Toto téma také není 

nosným tématem mé práce. Přesto nemohu alespoň zkráceně nezmínit některá fakta, která 

ovlivnila vývoj událostí. 

Nejstarší popisy oblasti tzv. Nové Francie zaznamenal Jacques Cartier, který pod záštitou 

francouzského krále Františka I. podnikl objevnou cestu v letech 1534-1542. Zmínil se o dvou 

místech – Stadaconné a Hochelaga. Na místě prvního z nich, které našel opuštěné na počátku 

17. století další z cestovatelů, Samuel de Champlain (1604), byl založen Champlainem 

Quebeck. Cartierovi obyvatelé Stadaconé byli Huróni a obyvatelé Hochelagy Mohawkové 

(tzv. Agnier)./40 Champlain zapsal a zakreslil mapy a obrázky ve svých Voyages et 

Descouvertures Faites en La Nouvelle-France, depuis l´année 1615, jusques a la fin de 

                                                                                                                                                                                     
Ve stejném období začala anglická misijní činnost mezi Mohawky (1704), kterou zajišťovala  Společnost pro 
propagaci Hospodina v cizině. Mezi anglické misionáře patří T. Moore, William Andrews, avšak pro nezájem 
indiánů všichni odešli. 
Mezi významné misionáře patřili také moravští bratři. Jedním z nich byl David Zeisberger. Ten se narodil v roce 
1721 v Suchdole na Moravě. V roce 1741 se podílel na stavbě moravskobratrské obce Betlehem, v níž se 
připravoval na misionářskou činnost. V roce 1745 se vypravil mezi Irokéze. Zeisberger se naučil mohawkský 
jazyk a pracoval na anglicko-mohawkském slovníku. Vypuknutí francouzsko-indiánské války v roce 1755 
znamenalo konec jeho práce na tomto území. (Rechcígl, Miloslav: Moravský apoštol mezi indiány. In: 
Československý týdeník, 1996, str. 16 – 17.) 
39 PARKER, Arthur C. The Code of Handsome Lake, the Seneca Prophet. Ohsweken: Iroqrafts, 1990. 153 s. 
Původní vydání: Albany: University of the State of New York, 1913. (Education Department Bulletin/University 
of the State of New York, 163).  
40 BARBEAU, Marius. Peaux-Rouges d´Amérique. 1. édition. [s.l.]: [s.n.], 1965. 200 s.  
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l´année 1618. Sám se účastnil několika válečných výprav proti Mohawkům – v roce 1608 

s Algonkiny a proti Onondagům roku 1615 s Huróny, při nichž několik Irokézů zastřelil. Tak 

si Francouzi z Irokézů vytvořili nepřátele.  

První polovina 17. století je spjatá se snahou Evropanů získat výhodné podmínky pro 

obchod s kožešinami. Huróni obchodovali s Francouzi a Holanďané se snažili získat jiné 

zdroje. V roce 1609 došlo k prvnímu kontaktu mezi Irokézi a kolonisty. Anglický kapitán 

Henry Hudson, najatý holandskou Východoindickou společností se spřátelil s Mohawky 

poblíž Albany.  

V letech 1624-28 bojovali Mohawkové proti Mohykánům. Porážkou Mohykánů získali 

kontrolu nad oblastí a samozřejmě nad obchodem. Do obchodních taktik výrazně zasahovali 

misionáři, v tomto období zejména františkáni a jezuité, například tím, že znemožňovali 

dohody mezi Irokézi a Huróny. 

Spor o kontrolu oblasti a obchodu vyústil ve války proti příbuzným kmenům, Eriům, tzv. 

Neutrálům, Hurónům a Saskvehanokům. Irokézové zasadili Hurónům rozhodující ránu v roce 

1648, kdy byly jejich vesnice oslabeny velkou epidemií neštovic. V rozmezí let 1651 –1655 

vyhnali Erie z území mezi řekou Genesee a Erijským jezerem. Brzy nato vyhnali Neutrály od 

řeky Niagary, takže ovládli zbytek území dnešního státu New York, s výjimkou dolního 

Hudsonu a Long Islandu. To vedlo k válce se Saskvehanoky v letech 1660 – 1675./41 

Irokézové žili v nepřátelství také s početnými algonkinskými kmeny. Jako jedni z prvních 

indiánů v této části Severní Ameriky získali střelné zbraně, a to od Holanďanů. Touto novou 

zbraní a pak také velkou adopcí válečných zajatců, se Irokézové stali rozhodující silou oblasti. 

Mohawkové, nejvýchodnější z kmenů konfederace, byli v 2. polovině 17. století vystaveni 

silnému tlaku přistěhovalců. V roce 1656 začali jezuité zakládat na přání Irokézů misie. 

Irokézové si uvědomovali jejich vliv na obchod. Jezuité však byli výrazně úspěšní pouze mezi 

Mohawky. Nedaleko Onondagy byla založena misie St. Marie. 
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Francouzi  ničili mohawkské vesnice. Po uzavření míru v roce 1667 se mnoho Mohawků 

přesunulo z údolí řeky Mohawk na sever k řece Sv. Vavřince. Tato migrace probíhala až do 

roku 1680. Francie uzavřela mír s irokézskou konfederací v roce 1701. Angličané si chtěli 

v oblasti získat vliv. Proto pozvali tři náčelníky Mohawků do Anglie. Jedním z nich byl 

sačem Tekarihokén. Výsledkem návštěvy byl souhlas se stavbou pevnosti Fort Hunter v údolí 

řeky Mohawk./42 

V 80. letech 17. století se třetí anglická osada, založená kvakery, začala nazývat 

Pensylvánií po svém zakladateli, Williamu Pennovi. Kvakeři si v průběhu 18. století získali 

přední místo v misionářské činnosti, do té době patřící zejména jezuitům. Uzavírali vůbec 

první dohody s indiány. V roce 1682 se Penn obrátil osobním dopisem na „císaře 

kanadského“, jak nazýval sačemy mocných Irokézů, v němž vysvětloval plán kvakerů na 

hospodářský rozvoj Pensylvánie. V té se v Pensylvánii usazovali již zmínění kvakeři, potom 

Němci a moravští bratři. Kvakeři jsou dodnes oproti jiným misionářům přijímáni Irokézi 

značně pozitivně./43 

První polovina 18. století je spjata s přijetím Tuskarorů do irokézské konfederace. 

Tuskarorové obývali území okolo řeky Neuse v Severní Karolíně. Kolem roku 1712 byli 

z tohoto území přistěhovalci vytlačeni, vystěhovali se na území Irokézů a byli přijati do 

konfederace jako šestý národ zřejmě roku 1722. Během koloniálních válek Irokézové stáli na 

straně Angličanů nebo se snažili zůstat neutrální. Do Pontiakovy války (1754-1763) se 

zapojili zejména Senekové. V roce 1763 byla ukončena francouzská éra v Severní Americe. 

Británie převzala veškeré francouzské državy. V roce 1768 Irokézové uzavřeli ve Fort 

Stanwix smlouvu s převážně anglickými kolonisty, zastoupenými sirem Williamem 

Johnsonem o odstoupení ohromného území. 

                                                                                                                                                                                     
41 White, Marian E.: Iroquois Culture History in the Niagara Frontier. Michigan 1961, str. 30. 
42 ALFRED, Gerald Taiaiake. Heeding the Voices of Our Ancestors: Kahnawake Mohawk Politics and the Rise 
of Native Nationalism. 1st edition. Ontario: Oxford University Press, 1995. 
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V 70. letech 18. století probíhal boj Američanů o nezávislost. Obě strany se snažily získat 

Irokéze, protože zaujímali důležitou strategickou pozici. Irokézové chtěli díky dohodám 

zůstat neutrální, jak se dohodli roku 1775 v Albany. Avšak Oneidové a část Tuskarorů, kteří 

byli pod vlivem republikánského reverenda Samuela Kirklanda, prohlásili roku 1776, že se 

připojí na stranu Američanů. Proti Kirklandovi se postavil Mohawk Thayendanega, známý 

jako Josef Brant./44 Mnoho bojovníků Irokézů, nejvíce Mohawků, dále Seneků, Kajugů i 

Onondagů bojovalo na straně Britů, přes neutrální stanovisko sačemů. 

V roce 1779 americké vojsko pod velením generála Sullivana a Clintona vypálilo a totálně 

zničilo mnoho vesnic Irokézů. Likvidace zásobáren potravin a následující špatná zima 

způsobily, že mnoho Irokézů bylo zcela odkázáno na své britské spojence a skrovné zásoby 

z pevnosti Niagara. V roce 1783 byla podepsána mírová smlouva. V roce 1785 ohromné 

množství Irokézů odešlo pod vedením Josefa Branta do Kanady. Tak vznikla na severním 

břehu jezera Ontaria rezervace Grand River (nyní rezervace Šesti národů). Irokézové, kteří 

zůstali na americké straně hranice, udržovali „oheň konfederace“ v Buffalo Creek. Od vzniku 

USA irokézská konfederace musela čelit zcela odlišným podmínkám a od této doby se dá 

hovořit o rozdělení konfederace.   

3.3. Smlouvy a politika USA a Kanady vůči indiánům jako socio-historický 
faktor 

Irokézové jsou stejně jako další skupiny a komunity původních obyvatel Ameriky 

začleněni do právního systému USA a Kanady. Irokézové však spolu s Navahy a Seminoly 

                                                                                                                                                                                     
43 Výzkum autorky, Onondaga 2001. V roce 2006 kvakeři také podpořili protest Irokézů z rezervace Six Nations 
v Kanadě proti výstavbě domů na území, o nějž ilegálně přišli. 
44 Mohawk Thayendanega, po němž se jmenuje jedna z rezervací Mohawků v Kanadě, je znám jako Joseph 
Brant. Jeho otec byl Mohawk a matka pravděpodobně míšenka. Narodil se roku 1742 v Ohiu. První zprávy o 
něm jsou z období chlapectví, které prožil u své starší sestry Molly Brantové, manželky sira Williama Johnsona, 
vysokého britského hodnostáře. Pod jejich vlivem navštěvoval misijní školu. Oženil se s dcerou náčelníka 
Oneidů, snad roku 1765, a měl s ní dceru a syna. Po její smrti se oženil ještě dvakrát. Byl věrným spojencem 
Anglie, za kterou bojoval již v roce 1755 v bitvě u Crow Pointu. V roce 1775 dokonce navštívil Evropu, kde byl 
portrétován anglickým malířem Romneyem. Stal se miláčkem Londýna. Obdivoval se síle Anglie. Při návštěvě 
anglického dvora odmítl králi políbit ruku. Thayendanega ve válce o nezávislost USA bojoval na straně Britů. Po 
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mají v rámci smluv s USA podstatně odlišné postavení než všichni ostatní. Proto je možno  

najít v mnoha úvodních částech knih, že „ustanovení týkající se politiky USA“ nejsou platná 

pro „Šest národů“. 

V čem se tedy liší postavení Irokézů? Než se dostanu k odpovědi na tuto otázku, bude 

nutné uvést obecná a podstatná fakta, která ji podmiňují.  

3.3.1. Smlouvy z konce 18. století   

Všechny smlouvy uzavřené po vzniku USA s Irokézi ovlivnily samozřejmě jejich 

současnou situaci. Nejedná se pouze o území, tedy vymezení rezervací, ale smlouvy také 

odrážejí pojetí problému odlišnými kulturami. Irokézové totiž nepřetržitě do současnosti trvají 

na neměnnosti ustanovení daných smlouvami. V současnosti se otevírají soudní pře, které 

vycházejí právě ze znění těchto smluv. Vůbec nejdůležitější smlouvou byla smlouva 

z Canandaigua z roku 1794. 

Po vzniku USA byla uzavřena mírová smlouva v Paříži roku 1783. Ovšem indiáni, kteří 

válčili s USA, nebyli součástí smlouvy./45 

3.3.1.1. Smlouva z Fort Stanwix z roku 1784 

Tato smlouva byla první smlouvou, kterou uzavřela irokézská konfederace Šesti národů 

s USA. Fort Stanwix je dnešní město Rome ve státě New York.  V roce 1784 se Irokézové 

nepovažovali za poražené.  Američané se však obávali, že další válka by mohla stát ohromné 

množství peněz a také ztrát na životech. V té době také došlo k znehodnocování měny a 

vyřešením požadavků na stabilní měnu bylo získání veřejné půdy.  

                                                                                                                                                                                     
vítězství USA odešel se svými bojovníky do Kanady, kde se usídlil v dnešní provincii Ontario. Zemřel v roce 
1807. 
45 Indiáni se odvolávají na to, že smlouva z Paříže z roku 1783 byla smlouvou mezi dvěma subjekty – USA a 
Velkou Británií, nikoliv mezi Velkou Británií a 13 státy, přičemž povinností kongresu USA byla ratifikace. 
Stejně se odvolávají na to, že tato smlouva definuje přesun nároků na půdu a nároků na hranice, nikoliv přesun 
právních záležitostí nad indiány. (JEMISON, Peter G., SCHEIN, Anna M. Treaty of Canandaigua: 200 Years of 
Treaty Relations between the Iroquois Confederacy and the United States. 1st edition. Santa Fe: Clear Light 
Publishers, 2000, s.101.) 
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Tato smlouva byla pojata jako mírová dohoda s irokézskou konfederací, vedená šesti 

národy a spojenci včetně Delawarů, Šavanů, Wajandotů, Odžibvejů a dalšími západními 

indiánskými kmeny. Někteří ze zástupců indiánů odešli ještě před uzavřením smlouvy jako 

např. Brant, který před svým odchodem řekl:  

„Jsme zde proto, abychom uzavřeli mírovou dohodu a nemáme právo vyjednávat žádný 
prodej půdy.“/46  

Touto smlouvou, kterou neuzavřeli sačemové, v jejichž pravomoci bylo uzavírání smluv, 

ale zejména válečníci, Irokézové přišli o území západní části státu New York a Pensylvánie a 

zůstaly jim rezervace na území dnešního státu New York. V průběhu tohoto setkání Senekové 

prodali Pensylvánii svou půdu v Pensylvánii na západ od linie stanovené roku 1768. Za dva 

roky později Irokézové veřejně odmítli smlouvu s tím, že jsou vlastníky své vlastní půdy a 

„rovnocenně svobodní stejně jako vy či jakýkoliv jiný národ od sluncem“./47  

Občané států New York a Massachusetts vtrhli na území Irokézů a obsazovali jej. Linie 

daná smlouvou z roku 1768 závisela již jen na Oneidech, Tuskarorech, Onondazích, Kajuzích 

a Senecích. Zbytek Mohawků totiž své původní území musel opustit. V roce 1785 prodali 

první části svého území Oneidové a Tuskarorové. Do roku 1789 stát New York prodal 

všechna území Oneidů, Onondagů, Kajugů kromě malých rezervací./48 

O půdu Irokézů sváděly boj dva výše zmíněné státy. Pro Massachusetts bylo určeno právo 

na území ležící za 77 poledníkem, což se týkalo území Seneků. Obavy ze síly Irokézů však 

neumožňovaly faktické zabrání tohoto území, a proto politici zejména státu New York chtěli 

zajistit převedení půdy zákony. V roce 1787 požadovali 999letý pronájem veškeré zbývající 

půdy Irokézů ležící západně od linie stanovené roku 1768. Irokézové je obvinili z podvodů. 

Plán se však neuskutečnil. V roce 1788 společnost zaměřená na obchod s půdou jednající 

                                                           
46 WALLACE, Anthony F. C. The Death and Rebirth of the Seneca. 1st edition. New York: Vintage Books, 
1972, s. 152. 
47 WALLACE, Anthony F. C. The Death and Rebirth of the Seneca. 1st edition. New York: Vintage Books, 
1972, s. 152. 
48 WALLACE, Anthony F. C. The Death and Rebirth of the Seneca. 1st edition. New York: Vintage Books, 
1972, s. 153. 
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z pověření státu Massachusetts a řízena radami misionáře Samuela Kirklanda (působil mezi 

Oneidy a jeho agitace postavila Oneidy na stranu Američanů v průběhu války o nezávislost) 

koupila třetinu území Seneků. Tato koupě je známá jako Phelpsův a Gorhamův prodej./49 

3.3.1.2. Smlouva z Fort Harmar z roku 1789 

V roce 1787 se USA začaly obávat, že smlouvy z Fort Stanwix, Fort McIntosh a Fort 

Finney (smlouva z roku 1786 uzavřená s Šavany) nezajistí osídlení území Ohia v míru. 

Největším problémem byla nekoordinovanost americké politiky. V průběhu vyjednávání 

politiků už společnosti zabývající se prodejem půdy prodávaly území náležící indiánům, 

osadníci stavěli svá obydlí a pohraniční oddíly pustošily indiánská osídlení. 

Kvůli porušování smluv  došlo k dalšímu setkání, a to ve Fort Harmar v roce 1789. 

Fakticky se mělo vyjednávat zejména s konfederací západních indiánů (Šavani, Delawaři, 

Wajandoti, Ottawové, Potawatomiové, Odžibvejové, Wabašové, Miamiové. Většina 

důležitých zástupců nepřišla. Za Seneky byl přítomný  Cornplanter (Pěstitel kukuřice). 

Kvalita vyjednávání byla dost špatná, podle toho, jak ji popsal indiánský agent George 

Morgan:  

„Jen málo indiánů bylo zastoupeno a nikdo nebyl plně reprezentován. Tato smlouva zde 
vyjednávaná a promluvy a vysvětlování indiánům učiněné naším superintendantem ve 
francouzštině skrz kanadského tlumočníka, který musel tipovat, protože neuměl ani číst ani 
mluvit jazykem tak, aby tomu sám rozuměl nezávisle na důležitosti všeho…  nemohl najít 
jiného prostředníka.“/50 

 

Schylovalo se k další válce, indiáni byli pobouřeni a bylo zřejmé, že Británie bude dost 

silná s indiánskými spojenci. Ve snaze zabránit nákladné válce bylo nutné změnit přístup 

v jednání. Federální vláda byla nucena odstoupit od politiky opírající se o teorii dobytí a 

                                                           
49 WALLACE, Anthony F. C. The Death and Rebirth of the Seneca. 1st edition. New York: Vintage Books, 
1972. 
50 WALLACE, Anthony F. C. The Death and Rebirth of the Seneca. 1st edition. New York: Vintage Books, 
1972, s. 159. 
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nahradit ji uznáním toho, že indiáni mají právo na půdu. Federální vláda přijala ústavu v roce 

1790. Federální nařízení však odmítal přijmout například guvernér státu New York Clinton. 

Snaha uklidnit indiány je zřejmá z následujících přijatých zákonů a smluv.  

3.3.1.3. Zákon o obchodu a styku (Intercourse Act) z roku 1790 

Tento zákon  definuje, že bez přítomnosti federálního agenta není zákonný žádný prodej 

půdy:  

„Žádný prodej učiněný indiánem či jakýmkoliv národem nebo kmenem indiánů v USA není 
platný pro žádnou osobu či osoby, ať už mají či nemají předkupní právo na dané území, 
ledaže by to nebylo náležitě upraveno v určité veřejné smlouvě uzavřené pod dohledem 
USA.“/51   

 

Na Washingtonův nátlak Kongres USA přijal tento zákon, který byl závazkem USA 

chránit indiány před podvodnými aktivitami jednotlivých států. 

3.3.1.4. Smlouva z Canandaigua z roku 1794 

Tato smlouva je nejdůležitější ze všech smluv a až donedávna nebyla zmiňována ve 

většině publikací týkajících se politiky USA vůči indiánům. Je také známa pod označeními 

smlouva Timothy Pickeringa a smlouva o přátelství George Washingtona (George 

Washington Covenant Treaty)./52   

                                                           
51 JEMISON, Peter G., SCHEIN, Anna M. Treaty of Canandaigua: 200 Years of Treaty Relations between the 
Iroquois Confederacy and the United States. 1st edition. Santa Fe: Clear Light Publishers, 2000, s. 50. 
Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000, s. 15. 
52 Existují dvě papírová vyhotovení této smlouvy. Jedna je uložena v Národním archivu USA ve Washingtonu a 
druhá v Ontarijské historické společnosti (Ontario County Historical Society). Irokézové získali její písemnou 
podobu až v 90. letech 20. století. V 18. století ji však Irokézové zaznamenali ve formě wampumového pásu a 
formou ústní tradice předávali  z generace na generaci.  
Prvním tématem týkajícím se smlouvy byla jednání o prodejích půdy daných třemi předchozími smlouvami z 
Fort Stanwix, Fort Harmer, Fort McIntosh. Pickering navrhl, že půda kolem jezera Erie jižně od Buffalo, 
prodaná smlouvou z roku 1784, by mohla být Senekům vrácena.  
Pickering používal taktiku samostatného vyjednávání, nejvíce s válečným náčelníkem Cornplanterem 
(Pěstitelem kukuřice). To vyvolalo ohromný rozruch mezi sačemy, kteří nesouhlasili s tím, že si Cornplanter 
(Pěstitel kukuřice) přisvojil roli sačema. Little Billy jej proto napomenul. Během těchto vyjednávání vyšla 
najevo role Cornplantera (Pěstitele kukuřice) ve smlouvě z Fort Stanwix. Zjištěním, že získal 800 dolarů od státu 
Pensylvánie a ještě 1500 akrů půdy pro farmu, Cornplanter přišel o důvěru. Cornplanter později navrhl, že pouze 
sačemové, a ne válečníci, by měli podepsat smlouvu s USA. Ale Pickering to nechtěl, obával se rozdělení. 
Indiáni protestovali proti prodeji půdy z Fort Stanwix a nejvíce proti prodeji Presque Isle. Senekové obviňovali 
válečníky, kteří uzavřeli smlouvu v Fort Stanwix z toho, že neměli k tomuto rozhodnutí svolení konfederace. 
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Smlouva z Canandaigua byla výsledkem jednání, která řešila vyvrcholení problémů a 

neshod vyplývajících z předchozích smluv (Fort Stanwix 1784, Fort Harmar 1789, Fort 

McIntosh 1785), jejich zpochybňované legálnosti a nedodržování jednotlivých ustanovení, 

týkajících se zejména vlastnictví území. Jednání vedoucí k uzavření této smlouvy probíhala 

v několika sériích od roku 1790, kdy se zejména  Senekové obraceli s žádostí na George 

Washingtona o vyjasnění práva na jejich území a množství odstoupené půdy. 

George Washington pověřil vyjednáváním plukovníka Timothy Pickeringa. Ten se setkal s 

legitimními (oproti předchozím smlouvám, zejména z Fort Stanwix a Fort Harmar) zástupci, 

tedy sačemy, ale také s válečníky irokézské konfederace v Canandaigua ve státě New York 

v červenci roku 1794. Zde se 6 měsíců diskutovalo o problémech. Dne 11. 11. 1794 byla 

smlouva podepsána a 21.1. 1795 ratifikována Kongresem USA.  

Zástupci Seneků a Onondagů přišli do Canandaigua  14. 10.  Dohromady tam bylo okolo 

1600 Irokézů všech kmenů. Delegace kvakerů byla přítomna a díky jejich zápiskům existuje 

důkladné svědectví o jednotlivých bodech jednání. Onondažský sačem Clear Sky (Čirá 

obloha) zahajoval setkání. Řečníkem za sačemy byl Seneka Red Jacket (Rudá kazajka).  

 

Požadavky irokézské konfederace, o kterých se jednalo od roku 1790 a jež byly ve 

smlouvě zohledněny:/53 

 

1. Smlouva z Fort Stanwix. 

Irokézská konfederace popřela platnost prodeje půdy vynuceného ve Fort Stanwix z roku 

1784. Mluvčí irokézské konfederace upozorňovali na to, že prodeje půdy byly uzavřeny s 

osobami, které neměly právo rozhodovat o tak závažných záležitostech. Po USA se 

                                                                                                                                                                                     
(JEMISON, Peter G., SCHEIN, Anna M. Treaty of Canandaigua: 200 Years of Treaty Relations between the 
Iroquois Confederacy and the United States. 1st edition. Santa Fe: Clear Light Publishers, 2000.) 
53 JEMISON, Peter G., SCHEIN, Anna M. Treaty of Canandaigua: 200 Years of Treaty Relations between the 
Iroquois Confederacy and the United States. 1st edition. Santa Fe: Clear Light Publishers, 2000. 
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požadovalo, aby smlouva z Fort Stanwix byla anulována a aby odstoupení půdy bylo 

upraveno tak, aby to pro irokézskou konfederaci bylo přijatelné. (Zejména pro Seneky, které 

předchozí ujednání nejvíce postihla.) 

2. Prodej půdy zprostředkovaný Phelpsem a Gorhamem 

Irokézská konfederace si stěžovala, že byla těmito muži okradena. Tito obchodníci s půdou 

odhalili své záměry také tím, že se snažili, aby se tato vyjednávání konala namísto v Buffalo 

Creek (které bylo po určitou dobu na konci 18. století a počátku 19. století místem setkávání 

rady irokézské konfederace, aby se ve 40. letech 19. století vrátilo zpět do Onondagy) 

v Canandaigua. 

3. Erijský trojúhelník 

Erijský trojúhelník zahrnující jezerní přístav Presqu´Isle  byl součástí území prodaného ve 

Fort Stanwix. Předtím, než toto území USA prodaly Pensylvánii v roce 1792, aby tak získaly 

prostředky pro federaci, s přístavem na jezeře Erie, se USA snažily zmírnit nároky Seneků 

ve Fort Harmar v roce 1789. Protože toto území nebylo vyměřeno, Senekové věřili, že by se 

vyjednavači mohli zcela zmocnit území, na kterém někteří ze Seneků měli vesnice. Senekové 

zde zůstali usazeni do roku 1794, přestože při druhém vyjednávání, v rámci něhož došlo 

k vzdání se nároků na toto území, které  vedl Cornplanter (Pěstitel kukuřice) v roce 1790, 

získali ujištění, že Half Town (Půlka vesnice), Big Tree (Velký strom) a jeho vlastní lidé 

nebudou obtěžováni. 

4. Další stížnosti týkající se prodeje 

Jednalo se například o Livingstonův prodej půdy. Irokézové požadovali, aby na správnost 

dohlédly soudy a legislativa. Upozorňovali na to, že bílí osadníci ještě nezaplatili za půdu 

v Pensylvánii a Virginii.  

5. Dobyvatelské pojetí 

                                                                                                                                                                                     
WALLACE, Anthony F. C. The Death and Rebirth of the Seneca. 1st edition. New York: Vintage Books, 1972. 
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Na radu britských agentů irokézská konfederace v rámci mezinárodního práva popírala 

korektnost amerického uplatňování práva na půdu indiánů, která měla spočívat v tom, že 

Británie postoupila USA právo na půdu na indiánském území. Irokézská konfederace 

argumentovala, že Británie získala pouze politickou suverenitu, a proto se mohla vzdát pouze 

jí.  

6. Pohraniční násilnosti 

Indiáni si stěžovali na neustálé výpady hraničářů, kteří je stále ohrožovali. V roce 1790 se 

udály nechvalně známé vraždy z Pine Creek, Cornplanter (Pěstitel kukuřice) byl napaden při 

návratu z Fort Harmar, náčelník Big Tree (Velký strom) byl postřelen do nohy ve Philadelphii 

v roce 1790 během oficiální návštěvy a vrah se snažil zabít Branta v New Yorku v roce 1792. 

Stížnosti se týkaly samozřejmě i dalších násilností. 

7. Jednostranná spravedlnost 

Irokézové si stěžovali na to, že pokud někdo z indiánů spáchal nějakou násilnost na 

Američanech a vůbec všech osadnících, byl tvrdě potrestán. Pokud se však jednalo o opačný 

případ, nebyl nikdo hnán k odpovědnosti. Indiánům byla zakázána msta, kterou osadníci 

považovali  za akt války či masakr. 

8. Zajištění práva na své území 

Ztráta loveckého území a celkový úbytek zvěře v severovýchodní části USA vedl k tomu, 

že bylo zřejmé, že Irokézové budou muset žít z farmaření. Proto chtěli získat ujištění, že 

žádné další zábory půdy nebudou provedeny ani ze strany USA ani ze strany jednotlivých 

států.   

9. Soukromé dary půdy 

Půda byla měnou indiánských jednání. Proto se indiáni, jako Cornplanter (Pěstitel 

kukuřice) a Big Tree (Velký strom) snažili, aby získali jako náhradu za své ústupky práva na 

půdu, která by byla zaručena bílými.  Usilovali také o to, aby jejich věrní bílí přátelé, jako 



31 

tlumočník a obchodník Joseph Nicholson,  získali odměnu v rámci odstoupených území od 

vlád. 

10. Obchodníci, agenti a whisky 

Irokézové požadovali, aby všichni obchodníci museli mít licenci, a sice z toho důvodu, aby 

prodejci whisky a jim podobní mohli být vyhoštěni z indiánského území. Požadovali systém 

oficiálních, indiány uznávaných agentů působících blízko hranic jejich území, se kterými by 

bylo možné komunikovat, když by bylo potřeba. 

11. Technická výpomoc 

Irokézové si byli vědomi nutnosti změny obdělávání půdy v souvislosti se všemi změnami 

a nutnosti získat  pracovní nářadí orbě atd. Cornplanter (Pěstitel kukuřice) požadoval namísto 

jídla a oblečení učitele, farmáře a misionáře, kteří by je učili. 

12. Děti ze smíšených svazků 

Potomci vzešlí z dočasných spojení bílých mužů a indiánských žen byli častokrát svými 

biologickými otci opouštěni. Irokézští mluvčí požadovali, aby tyto děti byly začleněny do bílé 

společnosti, nebo aby se přinejmenším tato společnost podílela na jejich výživě a vzdělání. 

13. Indiáni „Západní konfederace“ 

Mluvčí Irokézů, zejména Joseph Brant, naléhali na USA, aby byly umírněné ve svých 

nárocích vůči indiánům „Západní konfederace“, při uzavírání smluv. 

 

Nejdůležitější jednání se týkala zejména předcházejících smluv. Nejvíce byl kritizován 

fakt, že zejména smlouva z Fort Stanwix (dále pak z Fort Harmar a Fort McIntosh), která 

znamenala ztrátu ohromného území pro irokézskou konfederaci, nejvíce však pro Seneky, 

byla uzavřena s mladými, nezkušenými a neoprávněnými mluvčími, zejména s válečníky./54  

                                                           
54 Historik a právník Williams tvrdí, že smlouva z Fort Stanwix se vyznačovala vším špatným obdobně jako 
smlouva z Versailles uzavřená po 1. světové válce. (JEMISON, Peter G., SCHEIN, Anna M. Treaty of 
Canandaigua: 200 Years of Treaty Relations between the Iroquois Confederacy and the United States. 1st 
edition. Santa Fe: Clear Light Publishers, 2000, s. 39.) 
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Tato smlouva nebyla radou konfederace nikdy uznána, protože při jejím vyjednávání bylo 

zastoupeno jen několik sačemů (zejména z řad Seneků).  

Nejasnosti kolem území Seneků byly vyřešeny ve znění nové smlouvy, tedy smlouvy 

z Canandaigua. 

Smlouva má 7 článků. První, stejně jako u minulých smluv, obsahuje uzavření míru a 

přátelství mezi irokézskou konfederací a USA. 

V článcích 2, 3, 4 jsou přesně stanovena území Oneidů, Onondagů, Kajugů, Seneků s tím, 

že: 

„tato území nazývaná rezervacemi jsou jejich vlastnictvím a USA nikdy nevznesou nárok 
na tato území a nikdy je nebudou obtěžovat – nejen národy konfederace, ale také jejich 
indiánské přátele, kteří žijí na jejich území, a spojence  - ve svobodném používání tohoto 
území.“ /55  

 

V článku 5 je ustanoveno, že irokézská konfederace umožní občanům USA volný průchod 

přes své území po cestách a řekách za účelem cestování a dopravy. 

V článku 6 se USA zavazují, že budou poskytovat ročně a navždy finanční částky 10 000 

dolarů a další věci včetně oděvu, nástrojů apod. 

V článku 7 je stanoveno, že v případě kriminálních záležitostí apod. se problémy budou 

řešit pod dohledem prezidenta USA, eventuelně superintendanta, který jím bude pověřen za 

stranu USA, a na straně irokézské konfederace sačemy z kmene, kterého se záležitost týká. 

V případě důležitých jednání bude zastoupena celá rada konfederace. 

S uzavřením smlouvy jsou spjati George Washington, Henry Knox, Timothy Pickering a 

další američtí úředníci a politici, na straně Irokézů zejména ti, kteří jsou známí pod 

                                                                                                                                                                                     
Dalším zajímavým postřehem je srovnání Ohia z konce 18. století s Vietnamem. Williams tvrdí, že zásobování 
bylo ohromně zdlouhavé a složité. Dále uvádí, že mnoho vojáků bylo do Ohia povoláno, aniž by chtělo bojovat. 
Dalším podobným rysem pode něj bylo to, že přestože indiáni byli technicky hůře vyzbrojeni, byli ve vyhodě 
oproti vojákům, protože znali výborně terén. (JEMISON, Peter G., SCHEIN, Anna M. Treaty of Canandaigua: 
200 Years of Treaty Relations between the Iroquois Confederacy and the United States. 1st edition. Santa Fe: 
Clear Light Publishers, 2000, s. 38.) 
55 V článku 3 se praví „do té doby, dokud se nerozhodnou prodat půdu lidem USA, kteří mají právo toto území 
zakoupit.“ (JEMISON, Peter G., SCHEIN, Anna M. Treaty of Canandaigua: 200 Years of Treaty Relations 
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anglickými jmény - Cornplanter (Pěstitel kukuřice), Red Jacket (Rudá kazajka), Blacksnake, 

Joseph Brant, Farmer´s Brother, Handsome Lake (Krásné jezero) atd. Ve skutečnosti však 

smlouvu potvrdilo 59 představitelů irokézské konfederace, nejen sačemů, ale i válečníků.  

Historik Wallace uvádí, proč reakce na požadavky irokézské konfederace USA, státu New 

York a Pensylvánie byly tak vstřícné:  

„Federalisté byli intelektuálové 18. století, kteří směřovali zájmy člověka do přirozených 
směrnic práva, upřednostňovali pořádek před anarchií, obchodní styk před dokonalou 
izolací, vyjednávání před válkou. Snažili se směřovat všechny záležitosti k zajištění 
„osvíceného vlastního zájmu.“ Od Šesti národů očekávali přinejmenším získání neutrality 
a přinejlepším služby vyjednávačů. Největší obavu měli z toho, že by se Šest národů mohlo 
zapojit do války na straně nepřítele (Britů a indiánů ze „Západní konfederace“). Šest 
národů, prostřednictvím požadavků náčelníků a násilností válečníků v pohraničí, tento 
strach udržovalo./56 

 

Smlouva byla podepsána, jak již bylo uvedeno výše, dne 11.11.1794.  

V čem je tedy natolik unikátní? Tato smlouva totiž uznává irokézskou konfederaci Šesti 

národů za rovnocenné smluvní partnery s vlastní suverenitou a tuto suverenitu a nezávislost 

jim zaručuje.  

Současní Irokézové se stejně jako jejich předkové, kteří znění jednotlivých smluv předávali 

ústní tradicí spojenou s držením wampumových pásů (které tyto smlouvy zaznamenávaly a 

potvrzovaly), opírají o několik důležitých fakt. Smlouva z Canandigua je smlouvou mezi 

dvěma suverénními partnery – irokézskou konfederací a USA. Smlouva tedy definuje 

oboustranné povinnosti. Uznání suverenity irokézské konfederace je dáno v článcích 3 a 4 

této smlouvy:  

„USA nikdy nebudou obtěžovat žádný z šesti národů či jejich indiánské přátele obývající… 
území Šesti národů.“ /57  

 

                                                                                                                                                                                     
between the Iroquois Confederacy and the United States. 1st edition. Santa Fe: Clear Light Publishers, 2000, s. 
296 - 297.) 
56 WALLACE, Anthony F. C. The Death and Rebirth of the Seneca. 1st edition. New York: Vintage Books, 
1972, s. 62. 



34 

Jak historik Venables uvádí, smlouva z Canandaigua je výrazně odlišná například od 

smlouvy uzavřené s Vránami (Crow), západním spojencem USA v roce 1868.  

„… odděleno k absolutnímu a nerušenému užívání a obývání indiánů výše zmíněnými a pro 
jiné přátelské kmeny či individuální indiány, kteří by k nim mohli být občas se souhlasem 
USA vpuštěni.“/58    

Tento rozdíl v pojetí smluvního partnera, zřetelný například tím, že je vyžadováno svolení 

USA, se také objevuje ve smlouvách uzavřených v tomtéž roce, tedy 1868, s Lakoty a 

Navahy. Avšak žádná takováto ustanovení ve smlouvě z Canandaigua neexistují. Fakticky tak 

„Šest národů“ má právo absolutní svobody rozhodovat o tom, kdo bude žít na jejich území. Je 

potřeba zmínit, že obdobné smlouvy s dalšími původními obyvateli USA také ukládají  

opatření, že USA mohou jednostranně  měnit vnitřní  majetková práva těchto indiánů tím, že 

je přinutily rozdělit společnou půdu na individuální parcely. 

Dalším důležitým faktem je to, že USA uznávají konfederaci Šesti národů a ne suverenitu 

jednotlivých kmenů. Smlouvy zajišťují právo na lov—na těchto územích, která byla prodána 

smlouvou z Fort Stanwix a na dalších územích prodaných od uzavření míru (1783). Jednalo 

se o ohromná území dnešního státu New York.  

V článku 7 je definováno, že v případě nutnosti řešit konflikty by měly být zastoupeny obě 

strany - tedy irokézská konfederace a USA. Proto všechny zákony, kterými se ať už USA či 

stát New York snažily a snaží podřídit správu řízení atd. irokézské konfederace, jsou 

považovány za porušení této smlouvy. Proto současní Irokézové, podrobněji se tomuto 

problému budu věnovat v dalších kapitolách, považují za přijatelné partnery pouze zástupce 

federálních orgánů, nikoliv státní (stát New York). Za největší porušení smlouvy je 

považován zákon o převedení jurisdikce týkající se kriminálních činů z USA na stát New 

York z roku 1948 (Criminal Jurisdiction Transfer Act), který převedl pravomoc zabývat 
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se kriminálními záležitostmi v irokézských rezervacích z USA na stát New York. V roce 1950 

byly zákonem také převedeny civilní záležitosti./59  

I političtí oponenti irokézské konfederace připouštějí toto právo na nezávislost a nutnost 

oboustranné dohody. V roce 1892 publikovala vláda USA zprávu týkající se Šesti národů. 

Autoři této publikace se shodli na tom, že žádná jednostranná akce  nemůže být vykonána ani 

vládou státu New York ani federální vládou.  Jeden z autorů, Thomas Donaldson, ve zprávě 

uvedl:  

„Shrnutí je velmi přesvědčivé v tom, že Šest národů jsou národy dané smlouvou a právem, 
a od té doby jsou tak uznávány USA a státem New York.  Osvícená veřejnost bude jistě 
váhat, zda zbavit tyto lidi dlouho ustanovených práv bez jejich souhlasu – práv uznávaných 
a potvrzených v některých případech nesmrtelným (Georgem) Washingtonem a více než sto 
lety precedentů a práva.“/60 

  

Na základě této smlouvy uznávající nezávislost irokézské konfederace jsou v současnosti 

podány žaloby proti nelegálnímu prodeji půdy a porušování smluv, které přinesly již své 

výsledky a o nichž se zmíním v dalších kapitolách. 

3.3.1.5. Smlouva o přátelství, obchodu a plavebních záležitostech (Jay Treaty) z roku 1794 

Na konci roku 1794 byl předseda spravedlnosti John Jay v Anglii vyjednat definitivní 

smlouvu o přátelství, obchodu a plavebních záležitostech.  V článku 3 je zajištěno, že občané 

USA, Britové a indiáni žijící na obou stranách hranice mají právo na volný přechod přes 

hranice. Indiáni byli zproštěni cla a daní za své osobní potřeby při přechodu hranic. 

V současnosti USA tuto smlouvu uznávají, Kanada nikoliv. 
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3.4. Situace Irokézů na přelomu 18. a 19. století a v první polovině 19. 
století  

3.4.1. Sociokulturní změna spjatá se vznikem rezervací 

Konec 18. století představoval pro Irokéze ohromnou socio-kulturní změnu. Jak Wallace 

uvádí, sociokulturní změna měla tři související body, které se však nedotkly ve stejné míře 

mužů a žen./61 

První byla změna původního systému usedlého způsobu života žen a nomádského života 

mužů, kteří se věnovali lovu, diplomacii, obchodování a válce, na usedlý způsob života žen i 

mužů. 

Dalším faktem byla přeměna subsistenčního systému, který původně spočíval v 

zahradničení zajišťovaném ženami a v lovu obstarávaném muži,  na farmaření. V rámci této 

změny měl muž zajišťovat roli farmáře a žena se měla věnovat rodině. 

S předchozím bodem souvisí nahrazení původního silného a hierarchického vztahu mezi 

matkou a dcerou danou matrilineárním charakterem společnosti vztahem manžel – manželka, 

a tlak ze strany dominantní společnosti na změnu důrazu z významu širší matrilineární rodiny 

na rodinu nukleární.  

Pro muže tyto změny znamenaly osobnostní problém. Měli opustit svou tradiční doménu a 

zasahovat do sféry tradičně náležející ženám. Proto se ve všech komunitách nesmírně rozmohl 

alkoholismus. Zdálo se, že irokézská tradiční komunita se rozloží./62 

Ale nestalo se tak. Na přelomu 18. a 19. století se objevil prorok, Seneka Krásné jezero. 

Krásné jezero byl pod vlivem kvakerů, kteří mezi Seneky působili. Jeho nové učení známé 

jako kodex Krásného jezera, ale také jako „dobré slovo“, skloubilo původní víru s novými 

změnami. Fakticky se nedotklo původních cyklických obřadů spočívajících v díkůvzdání 
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1972, s. 29. 
 



37 

„duchovním silám“. Nové prvky směřovaly k potlačení „špatných“ návyků (jako například 

pití alkoholu) nabádaly k upuštění od „hříchů“ a snažily se omezit víru v čarodějnice a upustit 

od léčitelských obřadů. Učení Krásného jezera se rozšířilo velice rychle a získalo mnoho 

následovníků. Dodnes se „dobré slovo či poselství“ předává každoročně na podzim 

v dlouhých domech po irokézských rezervacích. Krásné jezero zemřel v Onondaze roku 

1815./63 (viz Příloha) 

3.4.2. Vznik rezervačního systému 

Přes všechny smlouvy byli Irokézové vystaveni nelegálním či pololegálním prodejům půdy 

zejména ze strany státu New York a společností, které na něj byly napojeny. Stát New York 

prostě ignoroval federální smlouvy i zákony. 

V roce 1797 Senekové prodali většinu svého území ve státě New York Holland Land 

Company (smlouva Big Tree – Velkého stromu). Zbylo jim 11 oblastí, sedm menších z nich 

v blízkosti řeky Genesee. Největší z rezervací byly Tonawanda, Cattaraugus, Buffalo Creek a 

Allegany. Byl tak položen základ rezervačního systému./64 

Také Kajugové už na konci 18. století ztratili smlouvou z Cayuga Ferry (1795) mnoho 

půdy. Většina jich odešla do současné Kanady, další se připojili zejména k Senekům. V roce 

1810 koupil práva na prodej půdy Seneků od Holland Land Company David Ogden./65 

Část Irokézů se přesunula na jih k řece Sandusky v Ohiu, kde se snažili žít postaru.  

Irokézští muži bojovali s Američany ve válce v roce 1812. V této válce většina Irokézů volila 

neutralitu, část se postavila na stranu Američanů a část Irokézů žijících v Kanadě na stranu 
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Britů. V roce 1815 byla ratifikována smlouva z Gentu, kterou byla válka ukončena. V této  

smlouvě mezi USA a Velkou Británií obě mocnosti uznaly všechna dosavadní práva indiánů 

v článku 9: „všechny práva a privilegia, které mají nebo drželi v roce 1811“./66  

3.4.3. Irokézové a štěpení konfederace - americká politika přesunu indiánů z východu 

za řeku Mississippi 

V letech 1830 až 1846 byla politika USA zaměřena na přesun co největšího množství 

původních obyvatel Ameriky na západ od řeky Mississippi.  

V roce 1830 byl přijat zákon o přesunu indiánů (Indian Removal Act). Nejdřive byli 

postiženi zejména Čerokíjové, Čoktavové a další kmeny z jihovýchodních USA, kteří se 

bránili i soudně./67   

Stejnou taktiku se snažili použít i politici státu New York. Mnoho Seneků ze Sandusky 

prodalo svou rezervaci v roce 1831 a odešlo na západ do Indiánského teritoria, převážně 

dnešní Oklahomy. Stejně tak Kajugové žijící spolu s nimi a vytvořili tam - v dnešní 

severovýchodní Oklahomě - rezervaci. 

 Nejhorší smlouvou byl pro Irokéze prodej z roku 1838 z Buffalo Creek, v níž Senekové 

nejenže měli přijít o všechno své území, ale měli také odejít do Kansasu. Za pomoci kvakerů 

a dalších neindiánských zastánců byl přijat kompromis - ztráta rezervace v Buffalo Creek a 

Tonawanda. „Oheň“ konfederace a wampum konfederace Irokézů ve státě New York se roku 

1842 vrátil z Buffalo Creek zpět do Onondagy. Od 40. let 19. století se stát New York také 

snažil zavést daně mezi Irokézi./68  

Podobným tlakům na přesun byli vystaveni Oneidové již o něco dříve. Mnoho z nich od 

roku 1823 odcházelo do Wisconsinu a v roce 1838 se jich tam nacházelo 654. Další se 
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přestěhovali do dnešní Kanady, do Ontaria poblíž obce London,  a jen málo jich zůstalo na 

svém původním území./69 

Někteří Senekové a Kajugové odešli z Buffalo Creek do Oklahomy v roce 1846. V roce 

1848 několik desítek Seneků zamířilo do Kansasu. Více jak polovina jich však zemřela. 

V roce 1848 Senekové z rezervací Alleghany a Cattaraugus přijali volený systém vlády, 

vytvořili tak Seneca Nation of Indians (doslovně Senecký národ indiánů), vedený vládou 

složenou z 16 náčelníků. Senekové z rezervace Tonawanda neuznali podvodné prodeje 

z Buffalo Creek, rezervaci neopustili a zůstali součástí konfederace. Onondagové dále 

setrvávali na svém území, stále byli „strážci politického ohně“, zvláště po jeho návratu 

z Buffalo Creek, a strážci wampumů. Mohawkové, z nichž většina pod vedením Branta odešla 

na konci 18. století do Kanady, zůstávali v rezervaci Akwesasne na řece Sv. Vavřince ležící 

mezi USA a Kanadou. V roce 1802 stát New York prosadil v rezervaci Mohawků zvolení  tří 

zástupců, kteří měli vyjednávat obchodní záležitosti a nahradit tak tradiční sačemy. V roce 

1818 stát New York vyměnil tradiční vládu za vládu volených zástupců na americké straně 

rezervace./70 Tento krok předznamenal vznik frakcí v rámci jednotlivých kmenů, které 

přetrvávají jako jsou největší problém do současnosti. 

Přesto došlo ještě k dalšímu podstatnému rozdělení konfederace. V roce 1818 irokézští 

představitelé diskutovali v Buffalo Creek o náboženství. Došlo tam k rozdělení, které se 

projevovalo již v průběhu 17. století a které je typické dodnes - někteří se postavili za 

křesťanství a někteří za učení Krásného jezera./71 
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Dalšími důležitými fakty spojenými s událostmi 1. poloviny 19. století jsou založení Úřadu 

pro indiánské záležitosti pod ministerstvem války v roce 1824 a převzetí odpovědnosti za 

vzdělávání indiánských dětí státem New York roku 1855./72 

V 50. letech 19. století se Senekové z rezervací Alleghany a Cattaraugus snažili získat 

finanční vyrovnání za půdu v Kansasu, kterou neobývali. V roce 1856 se stát New York 

snažil přesvědčit Seneky, že dluží státu daně, a navrhoval jim řešení, které spočívalo v prodeji 

zbývající půdy a zaplacení dluhu. Vzhledem k tomu, že tento návrh byl v rozporu 

s federálními  zákony, politici museli od tohoto nápadu odstoupit./73   

Senekové z rezervace Tonawanda změnili svou vládu původně stávající pouze ze sačemů 

na vládu kombinovanou z tradičních a několika volených. V roce 1860 měli Senekové stále 2 

kmenové vlády. Kajugové ve státě New York téměř nebyli, Oneidové žili na malém území, 

Onondagové stále udržovali tradiční formu vlády. USA nevyjednávaly s konfederací, ale 

s jednotlivými národy./74 

Na území Kanady, v té době ještě Velké Británie, rozhodli Irokézové v rezervaci Six 

Nations (rezervace Šesti národů) v roce 1841 o vytyčení pevných hranic svého nového území. 

Kanadská vláda výměnou za zisk určité půdy vystěhovala všechny bílé osadníky z rezervace a 

potvrdila hranice./75 

V rezervaci Six Nations nebylo mnoho Seneků a Oneidů, ale přesto byla rada konfederace 

doplněna na 49 sačemů, přičemž byla některým liniím udělena práva na volbu sačemů, 

přestože jim původně nenáležela. Oneidové se přestěhovali do Thames ve 40. letech 19. 

století a jejich sačemové se nezúčastňovali setkání.  Kanadská vláda uznala vládu v rezervaci 
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Six Nations za oficiální zástupce všech Irokézů. Tuto vládu však neuznala ani federální vláda 

USA ani vláda státu New York./76 

3.4.4. Irokézové a Lewis Henry Morgan 

Ve 40. letech se o Irokéze začal zajímat Lewis Henry Morgan./77 Z počátečního dětského 

nadšení indiány se začal studiem Irokézů zabývat podrobně a v roce 1851 vyšla jeho slavná 

kniha The League of the Hodenosaunee (Liga Irokézů), která vyvolala zájem o studium 

Irokézů. Morgan pomáhal Senekům, zejména z Tonawandy, aby zpátky získali část 

odprodané půdy. Přátelil se také se Senekou Ely Parkerem (Donehogawa), který dosáhl 

vysoké vojenské hodnosti za občanské války. Ely Parker byl na přání prezidenta Granta, 

svého přítele, v roce 1869 zvolen  jako první indián komisařem pro indiánské záležitosti./78 

Současní Onondagové a Irokézové jej však v paměti nemají. Neměla jsem však možnost 

zjišťovat znalost a vnímání Morgana Seneky, u nichž působil. 

                                                           
76 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 
77 Morgan se narodil roku 1818 v obci Aurora u jezera Cayuga. Jeho dětským vzorem byli indiáni a pro své hry 
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4. POLITIKA USA A KANADY VŮČI INDIÁNŮM A DALŠÍM 
DOMORODÝM OBYVATELŮM 

4.1. Politika USA 

4.1.1. Občanská válka v USA 

Irokézové se účastnili občanské války. Nejdříve jim nebylo povoleno sloužit v armádě, 

neboť indiáni nebyli považováni  za občany USA. V roce 1862 jim však bylo umožněno 

narukovat. Bojovali i Irokézové z Wisconsinu. Irokézové z Indiánského teritoria (dnešní 

Oklahomy) zůstali ve válce neutrální. Po válce bylo mnoho indiánů z Indiánského teritoria 

obviněno z neúčasti v bojových akcích a vláda čekala omluvu za jejich neutralitu. Přestože 

nikdo z Irokézů nebojoval za Konfederaci a mnoho jich bojovalo za Unii, na Irokéze 

z Indiánského teritoria se pohlíželo jako na zrádce./79  

4.1.2. Období po občanské válce 

Období po ukončení občanské války je spjato se snahou „zcivilizovat“ indiány. Podobně 

tomu bylo v Kanadě. Základní představou dominantní společnosti o cestě k zcivilizování bylo 

přijetí křesťanské víry/80, změna způsobu obživy z lovecko-sběračské či zahradnické a dalších 

podob ve farmaření a opuštění konceptu společného vlastnictví, zvláště půdy. Snaha 

zindividualizovat indiány, tedy narušit a zlikvidovat sociální vazby dané kmenovou či 

příbuzenskou organizací,  s důrazem na změnu formy rodiny v nukleární typ, byla 

nejdůležitějším cílem politiky konce 19. století. Základním úsilím vlád bylo rozparcelování 

společné kmenové půdy, která se měla rozdělit mezi nukleární rodiny domorodců a mohla být 

také snadněji „prodána“ americkým farmářům a chovatelům dobytka. S oslabením původní 

společenské struktury byla spojována naděje na jednodušší asimilaci indiánů.  

                                                           
79 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 
80 Zákaz tance slunce (hlavně propichování) a potlače (rozsáhlé obdarovávání a „likvidace majetku“) byl 
součástí dodatků k zákonu o indiánech z roku 1884 (platnost od 1885) v Kanadě. MILLER, J. R. Skyscrapers 



43 

 „Indiáni musí přijmout cesty bílého muže, pokojně, pokud chtějí, nuceně, pokud musí… 
Tato civilizace není tím nejlepším, ale je tím nejlepším, co indiáni mohou získat… 
Kmenové vztahy musí být ukončeny, socialismus zničen…“/81 

 

Asimilační snahy se začaly prosazovat také formou převýchovy indiánských dětí. 

Federální vláda se proto zaměřila na zakládání škol, které měly dát dětem  vzdělání spojené 

s nutností přijetí křesťanství, a naučit je tomu, jak se o sebe postarat, což spočívalo v 

praktické výchově k tomu, jak se stát farmářem. Dopad tohoto systému na domorodé 

komunity byl ohromný, protože způsobil vykořenění mnoha jedinců z původní kultury a 

současně nenahradil jejich původní identitu identitou příslušníků dominantní společnosti./82 

4.1.2.1. Dawesův zákon – zákon o všeobecném rozparcelování půdy z roku 1887 

Cíle týkající se asimilace zlegalizoval zákon o všeobecném rozparcelování půdy (General 

Allotment Act, známý také jako Dawes Act) z roku 1887./83 Cílem tohoto zákona bylo 

rozparcelovat půdu na území indiánských rezervací. Každá hlava rodiny měla získat 160 akrů 

půdy pro vlastní obživu, v případě, že půda byla vhodná pouze pro pastvu, dvojnásobek. 

Pokud si jedinec nevybral půdu do čtyř let od okamžiku, kdy prezident nařídil rozparcelování, 

sekretář z vnitra určil agenta, který toto rozhodnutí za dotyčnou osobu učinil sám. Poté měl 

vystavit pro každého indiána patent, který deklaroval, že USA budou půdu spravovat po 25 let 

v jeho prospěch a prospěch jeho potomků. Po uplynutí této doby indián mohl tuto půdu získat. 

Prezident mohl prodloužit toto období. Po přijetí parcely měl indián šanci získat občanství 

                                                                                                                                                                                     
Hide the Heavens: A History of Indian-White Relations in Canada. 3rd rev. edition. Toronto: University of 
Toronto Press Inc., 2000, s. 193. 
81 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000, s. 176. 
Vyjádření z Výroční zprávy Komisaře pro indiánské záležitosti USA, Thomase J. Morgana z 1. října 1889.  
82 Více viz kapitola 9.2. Internátní školy jako asimilační prostředek a jejich dopad na identitu Irokézů. 
83 Zákon je pojmenován po Henry Dawesovi, původně senátorovi, v roce 1887 předsedou Výboru pro indiánské 
záležitosti.  Byl jedním z nejaktivnějších prosazovatelů tohoto zákona.  Myšlenku o rozdělení půdy však začal 
prosazovat již v roce 1879 Komisař pro indiánské záležitosti Ezra Hayt a také senátor Richard Coke za Texas. 
Proti připravovanému zákonu se postavil senátor Teller. Argumentoval, „kdyby indiáni byli civilizováni a 
pokřesťanštěni a znali cenu majetku a domova, potom jim dejme rozparcelování. Ale neočekávejme, že 
rozparcelování zcivilizuje, pokřesťanští a změní indiány.“  (PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The 
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USA. Každý indián, který přijal svůj podíl půdy, zřekl se kmenové příslušnosti a přijal způsob 

života „civilizovaných Američanů“, získal občanství USA./84   

Poté, co byly všechny parcely rozděleny, sekretář ministerstva vnitra mohl zahájit jednání 

s kmenem o odkoupení zbývající půdy. Peníze získané z tohoto prodeje měly být deponovány 

ve speciálně zřízeném fondu pro použití daným kmenem, respektive k jeho vzdělání a 

„zcivilizování“. Z platnosti tohoto zákona bylo vyňato Pět civilizovaných kmenů (Čerokíové, 

Kríkové, Čoktavové, Čikasavové, Seminolové), Osedžové, Miamiové, Saukové a Foxové, 

Peoriaové v Indiánském teritoriu a Senekové v New Yorku, část Siouxů v Nebrasce./85 

V roce 1881 měli indiáni 155 632 312 akrů, v roce 1890 104 314 349 akrů, v roce 1900 

pouze 77 865 373, kterých bylo 5 409 530 rozděleno./86 Rozdělení půdy však z indiánů 

farmáře neudělalo. Mnoho bílých farmářů však půdu „ležící ladem“ používalo pro chov 

dobytka. V roce 1891 zákon umožnil pronájem půdy. Indiáni, kteří se nemohli starat o půdu, 

mohli svůj pozemek se souhlasem sekretáře vnitra pronajímat. 

4.1.2.2. Zákon o přisvojení indiánů (Indian Appropriation Act) a zákon o hlavních 

kriminálních činech (Major Crimes Act) 

Největším problémem z hlediska úřadů USA byla otázka uplatňování práva vůči indiánům, 

respektive práva na území rezervací.  Na indiánské kmeny bylo pohlíženo jako na národy a 

ačkoliv je John Marshall/87 charakterizoval jako „domácí“či „nezávislé“, aby je tak odlišil od 

zahraničních států, vnitřní nezávislost indiánských skupin byla považována za samozřejmou. 

                                                                                                                                                                                     
United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 
1986, s. 225.) 
 
84 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 1986. 
85 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000. 
86 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 1986, s. 227. 
 
87 John Marshall byl vrchním soudcem USA ve 30. 1etech 19. století. Rozhodoval v kauzách týkajících se 
Čerokíjů a prodeje jejich půdy. Přestože byl stoupencem doktríny objevu a dobytí, potvrdil platnost smluv a 
nutnost jejich uznávání ze strany USA, tedy na bázi vztahu indiánská skupina a federální vláda. 
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Indiánští komisaři se zabývali tím, jak vyřešit problém toho, že nemohli uplatňovat právo 

v rezervacích. Cílem však byla úplná asimilace indiánů, takže s představou toho, že pokud 

indiáni přijímají civilizované chování a způsoby obživy, je nutné  

„je naučit velkoleposti civilizovaného práva a rozšířit jeho působnost tak, aby je chránila 
před absencí práva…“/88  

 

V roce 1871 byl přijat zákon o přisvojení indiánů (Indian Appropriation Act), který 

neuznával indiánské kmeny jako právnické osoby. Tento zákon chtěl eliminovat pojetí 

nezávislosti kmenů. Zákon znemožňoval institucím i soukromníkům uzavírat s indiánskými 

kmeny dohody. Vláda USA tak získala právo ve věci rozhodování o indiánech bez jejich 

souhlasu./89 

Ještě v 80. letech 19. století USA neměly právo postihovat kriminální činy, které indiáni 

provedli mezi sebou. Zákonem z roku 1885 (Major Crimes Act) byla rozšířena platnost 

federálních zákonů na indiánské rezervace týkající se sedmi důležitých trestných činů – 

vraždy, zabití, znásilnění, napadení s cílem zabít, žhářství, loupeže, krádeže./90 V roce 1892 

byla stanovena pravidla pro indiánské soudy. 

4.1.3. Počátek 20. století a 1. světová válka 

Počátek 20. století je spjat s invazí Američanů do Indiánského teritoria, které skončilo 

vyhlášením státu Oklahoma v roce 1907. Tento stát a indiáni žijící na jeho území mají dost 

odlišnou situaci, která však není předmětem mé práce. V Oklahomě totiž nejsou jednotlivé 

rezervace, až na malé výjimky, například Seneků a Kajugů. 

Počátek 20. století by se dal charakterizovat jako pokračování trendu politiky totální 

asimilace, dále převažoval paternalismus federální vlády a docházelo k ohromnému nárůstu 

                                                           
88Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000, s. 229. 
89 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000. 
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byrokracie související s řešením indiánských záležitostí. Podstatnou změnou byl odklon od 

přesvědčení, že individualizace a pokřesťanštění může indiány změnit. Změna spočívala v 

potřebě proměnit indiány na osoby, které se samy o sebe v nových podmínkách dovedou 

postarat. Aby se závislost na federální vládě podařila odstranit, federální politika se 

zaměřovala na nutnost opuštění starých zvyků – obřadů, tanců, malování tváří a těl - a na 

zlepšení vzdělání a zdravotní péče.  

Výrazným faktorem ovlivňujícím realizaci jednotlivých plánů byla první světová válka. 

V rámci válečných programů indiáni zvyšovali produkci potravin a podporovali Červený kříž.  

Mnoho indiánů se aktivně účastnilo válečných bojů. V roce 1918 se odhadovalo, že 8 000 

indiánů bylo nasazeno či bylo ve výcviku armády včetně námořnictva, že 6000 z nich  

bojovalo./91 Komisař pro indiánské záležitosti Cato Sells odmítal, aby indiáni bojovali 

společně v „indiánských jednotkách“, což někteří velitelé navrhovali, ale požadoval, aby 

bojovali bok po boku s bílými, aby se tak připravili na přijetí amerického občanství./92 

4.1.4. Udělení amerického občanství indiánům roku 1924 

Válka výrazně napomohla k udělení amerického občanství indiánům.  Zákonem z roku 

1919 bylo umožněno všem indiánům, kteří byli v průběhu války v armádě, zažádat o 

občanství a stát se tak občanem USA, pokud si to přáli, aniž by to ovlivnilo právo těchto 

jedinců k jejich kmenovému vlastnictví. 

Fakticky bylo občanství všech indiánů na území USA vyřešeno zákonem z roku 1924 

(Indian Citizenship Act). Tento zákon prohlásil všechny indiány za občany USA. Nemělo to 

ohrozit žádným způsobem právo indiánů na kmenový majetek. Indiáni měli být současně 

                                                                                                                                                                                     
90 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
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92 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln 
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občany USA i příslušníky svých kmenů./93 Přijetí občanství však politiku paternalismu 

neodstranilo. 

4.1.5. Úřad pro indiánské záležitosti ve 20. letech 20. století 

20. léta byla dost komplikovaným obdobím. Úřad pro indiánské záležitosti (BIA – Bureau 

of Indian Affairs) obecně označovaný jako Indiánský úřad byl velice kritizován pro přílišnou 

byrokracii a neprůhlednost financování. Kritici upozorňovali na nutnost reformy celého 

systému spravujícího indiánské záležitosti. 

Jedním z největších kritiků Úřadu pro indiánské záležitosti byl John Collier. Tento sociální 

pracovník v New York City se později stal nejvýraznější osobou první poloviny 20. století, 

jež ovlivnila změnu přístupu k indiánům. Collier v roce 1923 založil organizaci American 

Indian Defense Association, což by se dalo přeložit jako Asociace na obranu indiánů. Tato 

organizace silně prosazovala nutné reformy. Collier byl jejím vedoucím sekretářem od roku 

1923 do roku 1933. Aktivita této a dalších organizací (např. Indian Rights Association, 

Eastern Association on Indian Affairs) se zaměřovala na boj za práva indiánů, zejména na 

právo na jejich vlastní náboženství a kulturu. Mnohé z těchto organizací byly spjaty  s 

podporou etnografů a antropologů./94  

Collier kritizoval neúspěch indiánských škol, hrozivý stav zdraví indiánů, ztrátu půdy 

vyvolanou rozparcelováním, kritizoval asimilaci a požadoval, aby indiáni měli ve skutečnosti 

stejná práva garantovaná ústavou jako všichni občané USA. Pod nátlakem všech organizací 

Senát USA v roce 1928 přijal rezoluci, která podnítila vyšetřování dosavadních aktivit Úřadu 

pro indiánské záležitosti. Tato vyšetřování probíhala od listopadu 1928 do srpna 1943./95 
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4.1.6. Politika 30., 40. let a zákon o novém uspořádání indiánských záležitostí (Indian 

Reorganization Act) 

30. léta přinesla ohromnou změnu. Prezidentem USA se stal Herbert Hoover, který byl 

znám pro svou humanitární činnost zejména v průběhu 1. světové války. Za sekretáře 

ministerstva vnitra si vybral Raye Lymana Wilbura, prezidenta Stanfordské univerzity. 

Wilbur dlouhodobě spolupracoval s organizacemi zabývajícími se právy indiánů. Jeho pojetí 

souviselo s nutností ukončení závislosti indiánů na federální vládě. Wilbur spolupracoval 

s Collierem a Asociací na obranu indiánů.  Základní body jeho politiky  byly následující: 

oprava zákonů týkajících se rozparcelování půdy, založení komisí, které by se zabývaly 

požadavky indiánů vznesených na ztracenou půdu. Dále ochrana práv indiánů, kmenového 

života a kultury, odstoupení od praktik internátních škol, ale také vyjasnění zodpovědnosti 

federální a státní vlády ve vztahu k indiánům ve státě New York, tedy zejména k Irokézům./96 

V roce 1933 byl John Collier jmenován komisařem pro indiánské záležitosti prezidentem 

Franklinem D. Rooseveltem. Collier velice úzce spolupracoval s antropology, považoval za 

nutné realizovat mnoho výzkumů, sám byl nadšen Pueblany. Jeho nové pojetí politiky vůči 

indiánům spočívalo v převedení řízení aktivit na indiány samotné, výchova k tomu, jak žít 

v nových ekonomických podmínkách. Collier se podílel na organizaci programů pořádaných 

Indian Civilian Conservation Corps (doslovně Indiánské občanské jednotky k zachování), což 

byly jakési internátní tábory pro muže, pro rodiny, kde se indiáni učili farmaření a dalším 

aktivitám vhodným k získávání obživy v nových podmínkách. Programů se zúčastnilo okolo 

50 000 indiánů. V roce 1942 byla činnost táborů ukončena Kongresem USA./97  
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V roce 1934 byl přijat Johnson-O´ Malleyho zákon, který stanovoval, že federální vláda 

bude platit jednotlivým státům výdaje za vzdělávací, zdravotnické náklady a další služby, 

které tyto státy poskytnou indiánům./98 

Ve stejném roce byl schválen  zákon známý jako Wheeler-Howard Act nebo zákon o 

novém uspořádání indiánských záležitostí (Indian Reorganization Act – IRA)./99 Tento zákon 

o reorganizaci indiánských záležitostí kodifikoval právo indiánů na vytvoření vlastních vlád, 

které by zajišťovaly ekonomické záležitosti kmenů a spravovaly fondy, poskytnuté federální 

vládou. Zaváděl systém zástupců volených na 4 roky. Zákon také například deklaroval 

nutnost studia indiánských kultur. Nejpodstatnějším přínosem tohoto zákona však bylo 

ukončení platnosti Dawesova zákona o rozparcelování půdy. Zákon předepisoval odstoupení 

od parcelování půdy, nutnost obnovení kmenové půdy a poskytnutí 2 000 000 dolarů ročně na 

zakoupení nového území. Collier požadoval, aby se po smrti indiána půda vracela nikoliv 

jeho potomkům, ale aby se předala komunitě či kmeni. Tento zákon a vůbec politiku Colliera 

podporovaly organizace jako Národní asociace indiánských záležitostí (National Association 

on Indian Affairs) a Asociace na obranu indiánů, ale proti byla Asociace indiánských práv. Ta 

trvala na nutnosti soukromého vlastnictví a upozorňovala na možnou segregaci. Roosevelt 

podpořil ukončení rozparcelování a politickou svobodu indiánů. Fakticky byl zaveden nový 

způsob komunikace mezi vládou a jednotlivými kmeny. Collier získával podporu pro novou 

politiku také prostřednictvím rozhlasového vysílání, v němž upozorňoval na právo indiánů na 

přežití. Na území rezervací proběhla referenda, která umožnila indiánům, aby se vyjádřili, zda 

chtějí přijmout tento nový způsob. V průběhu let 1934-36 se vyjádřilo pro 181 kmenů 

(čítajících 129 750 příslušníků) a 77 proti (86 365), přičemž 14 jich nevolilo./100 Největším 

                                                           
98 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000. 
99 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000. 
100 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 1986. 



50 

zklamáním pro Colliera bylo odmítnutí Navahů (nejpočetnějšího indiánského kmene). Ti totiž 

nesouhlasili s omezováním pastvy, což nařizovala vláda, protože docházelo k likvidaci půdy. 

Do 10 let od vyhlášení nového zákona přijalo všechny podmínky 93 kmenů a skupin./101 

V průběhu úřadování Colliera došlo k decentralizaci. Vznikly nové kanceláře a monopol 

Úřadu pro indiánské záležitosti měl být ukončen. Určité služby týkající vzdělání a 

zdravotnictví přešly na další federální orgány či státní úřady. 

S novou politikou přišla také nová koncepce vzdělávaní indiánů, zaměřená na zavírání 

internátních škol a otevírání denních škol. 

Největším problémem rozvoje rezervací byla nutnost zavedení zavlažovacích systémů. Na 

to však nebyly peníze. Dalšími projekty byly výstavby silnic v rezervacích, které měly být 

nejen příležitostí pro zaměstnání indiánů, ale měly také umožnit transport dětí do škol 

školními autobusy./102 

Collierova politika přinesla radikální změnu. Přesto se mu nepodařilo všechny plány 

prosadit. Již v roce 1935 a 1936 se nové zákony dotkly jednotlivých lokalit a vyvolaly odpor, 

nejvíce u bílých farmářů kvůli půdě, dále pak misionářů, kteří Colliera, jenž prosazoval právo 

indiánů na vlastní náboženství, obviňovali z ateismu (nejvíce protestanti), a také organizace 

American Indian Federation (Federace amerických indiánů). Ta volala po okamžitém 

osvobození indiánů od jejich statutu podřízenosti pod Úřadem pro indiánské záležitosti, 

převedení služby pro indiány na státy, odstranění Colliera z jeho pozice s obviněním z toho, 

že nereprezentuje indiány a že je ateista a komunista, žádala také odmítnutí zákona z roku 

1934 (IRA), který byl podle ní sepsán komunisticky ovlivněnou Unií (American Civil 

Liberties Union) a jenž indiány vzdaloval od amerického občanství. Collier kritizoval tuto 

federaci pro údajné vztahy s nacisty a obviňoval je z toho, že jsou „pátou kolonou“. Tuto 
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malou organizaci, založenou roku 1934, vedl Joseph Bruner, Krík z Oklahomy a Alice Lee 

Jemisonová, Seneka./103 

Kvůli silné lobby zejména republikánsky orientovaných politiků ze středozápadní části 

USA se uskutečnilo šetření účinnosti nových nařízení. Několik komisí prošetřovalo, nakolik 

nová politika vede indiány k zařazení se do americké společnosti, ke schopnosti 

sebezabezpečení a nakolik vede k pokračující závislosti na federální vládě a vrací je ke 

kmenové organizaci a jejich původnímu způsobu života a hodnotám. Collier viděl jedinou 

možnost začlenění indiánů do společnosti v uchování jejich silné sociální sítě a nikoliv 

v důrazu na individualitu. Vlivná lobby politiků, prosazujících tvrdou asimilaci  vedla k tomu, 

že Collier na svou funkci rezignoval v roce 1945. 

Nový zákon z roku 1934 nebyl schopen kvůli nedostatečné podpoře kongresu pozměnit 

navrácení zabrané půdy, vyrovnával se s odlišným přijetím jednotlivými frakcemi v 

komunitách, protože mnoho tradicionalistů obviňovalo kmenové vlády ze závislosti na Úřadu 

pro indiánské záležitosti. 

Přesto se v tomto období zformoval nový rys – počátek panindiánského hnutí. V průběhu 

jednání docházelo k setkávání mnoha představitelů jednotlivých kmenů a komunit. Ke 

společné komunikaci mezi jednotlivými, často velmi vzdálenými kmeny, začala sloužit i 

angličtina. V roce 1944 byl v Denveru vyhlášen indiánskými zaměstnanci Úřadu pro 

indiánské záležitosti Národní kongres amerických indiánů (National Congress of American 

Indians)./104 
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4.1.7. Druhá světová válka a politika vůči indiánům 

Do mnoha nových programů vstoupila opět válka. Ta způsobila nejen odliv finančních 

prostředků, ale také odliv pracovníků ze škol, zdravotnictví atd., kteří odešli do služeb 

požadovaných armádou. 

Indiáni se zapojili do druhé světové války. V roce 1943 jich sloužilo 21 756 v bojových 

oddílech. V roce 1945 se odhadovalo, že více než 40 000 jich opustilo rezervace a pracovalo 

ve válečné výrobě./105 Rok 1942 byl rokem ohromných finančních škrtů, které se podstatně 

zapsaly také do chodu všech úřadů spojených s indiánskými záležitostmi. Úřad  pro indiánské 

záležitosti byl v průběhu války odstěhován z Washingtonu do Chicaga. 

Válka znamenala pro mnoho indiánů velký kontakt s majoritní společností, častokrát také 

boj na jiných kontinentech. Nejvíce se proslavili příslušníci kmene Navahů, kteří sloužili jako 

šifranti a navažštinu používali jako kódovací jazyk./106 Pro mnohé z nich znamenal návrat do 

rezervace osobnostní katastrofu. Stejné problémy měli a mají váleční veteráni z Koreje a 

Vietnamu. Mnoho těchto veteránů bylo odměněno za svou službu „vlasti“ až v roce 2001. 

Téma návratu válečného veterána, který si prošel opojným přijetím americké společnosti, 

když rukoval, který zažil traumata v bojích v cizině, a který se vrací do rezervace, kde je zas 

okolním světem majoritní společnosti považován jen za „špinavého indiána končícího v baru 

u láhve s alkoholem“, je v současnosti velice silně zastoupeno v dílech indiánských autorů a 

filmových tvůrců./107 
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4.1.8. Poválečná politika ukončení závazků federální vlády vůči indiánům 

Poválečné období mělo odlišný charakter. Po Collierovi přišli komisaři, kteří tvrdě 

nastoupili politiku vedoucí k  totální asimilaci. Přesto byl v roce 1946 přijat zákon, který 

ustanovil komisi zabývající se řešením vznesených požadavků indiánů na jejich území. Poté 

se během pěti let se stížnostmi obrátilo na komisi téměř 176 kmenů, ke konci komise obdržela 

370 peticí.  Výsledky jednání komise se k jednotlivým kauzám zveřejňovaly průběžně, ale 

k uzavření její činnosti došlo až v roce 1978!!!/108 Ve většině případů byla potvrzena 

nespravedlnost. Spolupráce s historiky a antropology byla velice důležitá. Komise však v 50. 

letech nesplnila svůj cíl, protože byla podřízena politice „ukončení federálních závazků“. Až 

v 70. letech komise nabídla finanční odškodnění za způsobené ztráty území, což však mnoho 

kmenových vlád odmítlo. 

Poválečná politika USA vůči indiánům je charakterizována různě, například jako 

zrovnoprávnění, federální odstoupení,  přizpůsobení, ale nejčastěji jako „termination“ – 

ukončení./109 

Jednalo se nejen o politický koncept, ale také o právní záležitosti. Snahou byla absolutní 

asimilace indiánů jako jedinců do americké společnosti a obhajoba ukončení odpovědnosti 

federální vlády za indiánské záležitosti. 

Pojetí politiky poválečného období až do konce 70. let by se dalo charakterizovat 

následujícími body:  

1. ukončení všech vztahů daných smlouvami uzavřenými mezi federální vládou a určitými 

indiánskými skupinami, včetně obchodních záležitostí  

2. zrušení federálních zákonů, které oddělovaly indiány od jiných amerických občanů 

3. odstranění omezení federální ochrany a kontroly indiánů 
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4. přesun služeb zajišťovaných Úřadem pro indiánské záležitosti (BIA) na další federální, 

státní či místní vládní úřady nebo přímo na indiánské skupiny umožnila prodej jejich půdy, 

přesunula odpovědnost za zdravotnictví z Úřadu pro indiánské záležitosti na Úřad pro zdraví, 

vzdělání a sociální podporu (Department of Health, Education and Welfare) a ustanovila 

přesidlovací programy, které se zaměřovaly na přesun indiánů z rezervací do měst. Úřad pro 

indiánské záležitosti vypracoval plán pro každý kmen./110 

V roce 1960 se předpokládalo, že indiánská populace ve městech dosahovala počtu 

přibližně 166 000 osob, přičemž množství rezervačních indiánů v počtu 33 466, kteří se 

zúčastnili vládního přesidlovacího programu, bylo záměrně malé. V roce 1953 úřady 

odhadovaly, že až třetina přesídlených indiánů se vrátila zpět do rezervací./111  

V roce 1950 se stal komisařem pro indiánské záležitosti Dillon S. Myer,/112 který politiku 

„ukončení“ dotahoval do konce. Pod jeho vedením došlo k přesunu federálních programů na 

jednotlivé státy, vystěhovávání indiánů z rezervací, ukončení  osvobození indiánů od placení 

daní, ukončení privilegovaného statutu půdy vlastněné indiány a zavedení placení daní ve 

stejné výši jako za majetek v dané oblasti. 

V roce 1953 byla přijata rezoluce (House Concurrent Resolution 108), která deklarovala 

politiku ukončení federálních závazků. Cílem byl co nejrychlejší přesun záležitostí indiánů 

pod stejná práva a odpovědnosti jaké měli občané USA. Touto rezolucí byl spuštěn proces 

„ukončení“./113 

Veřejný zákon (Public Law 280) z roku 1953  vycházel z šířeji pojatých federálních 

zákonů z roku 1948 a 1950, které převedly právní pravomoci týkající se záležitosti Irokézů na 
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stát New York./114 Zákon z roku 1953 převedl trestní a civilní právo indiánů na státy 

Kalifornie, Minnesota, Nebraska, Oregon a Wisconsin. 

V roce 1954 zpráva senátu podepsaná Richardem Nixonem konstatovala, že vláda USA 

nikdy neuplatňovala nárok na území Irokézů./115 

Toto období je také spjato s výstavbou přehrad a vyhlašováním parků, které zmenšily či 

totálně poškodily území, na nichž indiáni žili. Na řece Colorado se jednalo rezervace 

v Arizoně - Fort Mohave, Chemehuevi Valley, Colorado River, Yuma a Gila. Na řece 

Missouri přišli o půdu ve státě Wyoming – Čipevové, Mandani, Hidatsové, Arapahové, ve 

státě Montana -Vrány, Kríjové, Černonožci, Assiniboini, a v Jižní a Severní Dakotě ztratili 

Siouxové zatopením a výstavbou vodních přehrad Fort Randall, Oahe, a Big Bend přes 200 

000 akrů.   Tato forma uplatňování síly zdůvodňováním nutnosti regulace toků právě na 

území indiánů postihla i Irokéze a je považována za jednu z nejhorších, protože Senekové 

přišli o třetinu své rezervace./116 

4.1.9. Politika USA v období zájmu o lidská práva v 60. a 70. letech  

Šedesátá a sedmdesátá léta jsou obdobím, kdy vzrostl veřejný zájem o indiánské záležitosti 

v souvislosti se zájmem o lidská práva. Administrativa Eisenhowera byla vystřídána 

s nástupem J. Kennedyho do funkce prezidenta v roce 1960. O nutnosti změny politiky USA 

vůči indiánům informovala Zpráva Komise o právech, svobodách a odpovědnostech 

amerického indiána (Commission on Rights, Liberties and Responsibilities of the American 
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Indian) z roku 1961. Komise uveřejnila požadavek, aby se indiáni sami zapojili do programů 

a jejich vytváření./117 

Další akcí, která vedla ke změně politiky USA vůči indiánům, byla konference pořádaná 

na University of Chicago v červnu roku 1961, kde se sešlo více než 450 indiánů z 90 

indiánských komunit – výsledkem byla Deklarace indiánského záměru, která požadovala 

zastavení politiky „ukončení“  a reorganizaci Úřadu pro indiánské záležitosti tak, aby se 

pravomoci přesunuly pod místní kontrolu. Byl také formulován požadavek zapojení indiánů 

do vytváření rozvojových programů./118 

Třetí zpráva zhodnotila stav indiánských záležitostí (Task Force on Indian Affairs), i ona 

vyžadovala také novou administrativu a  ukončení politiky ukončení závazků vyplývajících 

z uzavřených smluv.  

Všechny výše uvedené události upozorňovaly na nutnost změny vládní politiky vůči 

indiánům. Cestou ke zlepšení situace v rezervacích i městských oblastech osídlených indiány 

měly být programy, na nichž se měli indiáni sami podílet. Proto spuštění programů 

v rezervacích týkajících se rozvoje průmyslu, zvýšení zaměstnanosti, mělo vést ke zvýšení 

životní úrovně obyvatel rezervací atd. 

V šedesátých letech se také objevila snaha vyřešit problém chudoby. Proto byl přijat roku 

1964 zákon o ekonomické příležitosti (Economic Opportunity Act). Cílem bylo přimět mladé 

lidi, aby se aktivně zapojili do programů. Do roku 1968 se zapojilo do rozvojových programů 

63 komunit ve 129 rezervacích./119 

Ke konci 60. let se začalo otevřeně hovořit o koncepci, která namísto soudobé politiky 

ukončení federálních závazků měla vytvořit prostor pro sebeurčení indiánských kmenů. 
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Změnu v přístupu formuloval prezident Lyndon Johnson v roce 1968 v řeči přednesené v 

kongresu.  

V tomtéž roce byl přijat zákon o občanských právech (Civil Rights Act 11.4. 1968), jehož 

části 2 – 7 se věnují indiánům. Tento zákon se snažil vymezit pravomoci kmenových vlád 

vůči jednotlivým indiánům v pozici občanů USA. Snažil se definovat postavení indiánů – 

občanů USA v rámci ústavy, jejíž podoba se však lišila od původních kmenových vlád. 

Vzhledem k socio-kulturním odlišnostem byla snaha federální vlády prosadit uplatňování 

„Bill of rights“ (tedy prvních deseti doplňků ústavy) pro mnoho kmenů nepřijatelná. Proto byl 

také tento zákon v indiánských rezervacích přijat velice rozporuplně. Měl řešit soudní spory 

tak, aby vlády jednotlivých kmenů nemohly „porušovat základní práva občanů USA“ 

uplatňováním vlastních  tradičních právních systémů./120 

Nahrazení politiky ukončení závazků federální vlády vůči indiánům umožněním realizace 

sebeurčení formuloval prezident USA Richard Nixon roku 1970. Nixon zmínil nutnost 

odstoupení od „politiky ukončení federálních závazků“ a nahrazení této politiky sebeurčením.  

Pokračování existence všech indiánských kmenů zdůvodnil tak, že kulturní pluralismus je 

zdrojem národní síly./121 

S tímto otevřeným vyjádřením odstoupení od dosavadní politiky souviselo několik 

důležitých bodů, které se týkaly rozšiřování práv indiánů, zejména v oblasti jejich kontroly 

vzdělávání, zdravotní péče, přístupu indiánských kmenů k federálním dávkám, zapojení 

městských indiánů do programů pro chudé a znevýhodněné atd. Měl být zřízen Indian Trust 

Councel Authority (jakýsi dozor nad úvěry indiánů, spravovanými federálními úřady), který 
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měl být nezávislý na ministerstvu vnitra a spravedlnosti, a byla vytvořena pozice asistenta pro 

indiánské záležitosti, aby se tak zvýšila důležitost indiánských problémů./122 

4.1.9.1. Aktivity indiánů v 60. a 70. letech – boj za sebeurčení 

V souvislosti s hnutím černochů, které bylo označováno za „černou sílu“, vznikalo od 

konce 60. let hnutí známé jako „červená síla“. Indiáni se zapojovali do aktivit, kterými chtěli 

upozornit na své postavení a které se prostřednictvím médií dostaly do povědomí světové 

veřejnosti. 

Jednou z prvních nejvýznamnějších událostí bylo obsazení ostrova Alcatraz v zátoce u San 

Franciska 20. listopadu 1969. Několik desítek indiánů sdružených v organizaci Indians of All 

Tribes (Indiáni všech kmenů) zabralo tento ostrov, který původně sloužil jako věznice pro 

nejtěžší zločince, ve jménu všech indiánů. Indiáni chtěli na tomto skalnatém ostrově vytvořit  

kulturní a vzdělávací centrum. Obsazení ostrova bylo symbolickým vyjádřením jednoty všech 

indiánů v boji za svá práva. Jeden z hlavních aktérů Mohawk Richard Oakes prohlásil, že 

usilují o záchranu duše indiánského národa. Na ostrově vznikla rozhlasová stanice, která 

třikrát týdně vysílala relace o kulturách indiánů a návrhy a postoje na řešení situace indiánů. 

Popularita akce byla ohromná – v letech 1969 – 1970 na Alcatraz dorazilo 20 000 indiánů ze 

všech částí země. Federální vláda odřízla ostrov od elektřiny a vody a nápad vytvořit kulturní 

centrum označila za nesmyslný. Poslední aktivisté byli přinuceni opustit Alcatraz 11. června 

1971./123 

Dalším symbolickým gestem byla „Cesta porušených smluv“ (Trail of Broken Treaties) 

v roce 1972, která skončila likvidací budovy, v níž sídlil Úřad pro indiánské záležitosti ve 

Washingtonu. Na destruktivním ukončení mírové demonstrace se podíleli členové American 
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Indian Movement (AIM) – Hnutí amerických indiánů. Toto hnutí vzniklo v roce 1968 

v Minneapolis, ve čtvrti Twin Cities kolem Franklin Avenue, kterou policisté i indiáni sami 

nazývali rezervace. Toto sdružení vzniklo, aby chránilo práva indiánů všemi dostupnými 

prostředky. Jejími zakladateli byli Clyde Bellecourt (Odžibvej), Russell Means (Oglala 

Lakota) a Dennis Banks (Odžibvej). Indiáni požadovali, aby s nimi vyjednávali zástupci 

federálních úřadů, ti to však odmítli. Obsazení budovy bylo ukončeno poté, co někteří 

z radikálů zničili její zařízení./124 

Poslední z aktivit a asi nejznámější událostí upozorňující na porušování práv indiánů byl 

konflikt ve Wounded Knee v Jižní Dakotě, v rezervaci Pine Ridge v únoru roku 1973. 

Fakticky šlo o interní konflikt, v němž byl zvolený náčelník Richard Wilson obviněn 

Russellem Meansem (zakladatelem a aktivistou AIM, Lakotou) z toho, že je jen loutkou 

Úřadu pro indiánské záležitosti a nezastupuje své lidi. Obyvatelé rezervace se pak rozdělili na 

několik frakcí. Konflikt vyvrcholil obsazením kostela ve Wounded Knee Lakoty a dalšími 

indiány, někteří byli stoupenci AIM. Proti zabarikádovaným indiánům tvrdě zasáhla FBI a 

armáda. Indiáni zůstali zabarikádováni 70 dní a následná 70. léta bylo mnoho z aktivistů AIM 

na území rezervací Lakotů zavražděno. Tyto případy nebyly dodnes objasněny./125 

Faktem je, že některé z militantních aktivit AIM byly odsuzovány indiány, kteří se 

označují za tradicionalisty. 

S rozvojem zájmu o lidská práva a díky aktivitám indiánů od konce 60. a v první polovině 

70. let se pod tlakem veřejnosti začal měnit přístup federální vlády. V roce 1975 byl přijat 

zákon o sebeurčení indiánů a vzdělávací výpomoci (Indian Self-Determination and Education 
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Assistance Act)./126 Cílem bylo odstranit totální závislost indiánských kmenů na Úřadu pro 

indiánské záležitosti převedením pravomocí na jednotlivé rezervace v oblasti vzdělávání a 

zdravotní péče. 

Důraz se kladl na zvýšení vzdělanosti v indiánských komunitách například vytvářením 

vlastních škol z federálních peněz. Prvním úspěšným pokusem bylo založení vyšší školy 

Navahů -Navajo Community College roku 1969, které se stalo vzorem pro další rezervace. 

Tento zákon však nevyřešil základní problém – snahu po nezávislosti indiánských kmenů, 

přičemž finanční odpovědnost za tyto aktivity směřující k jejich sebeurčení nesla stále 

federace. Fakticky indiánské komunity mohly vytvářet vlastní programy, ale všechny 

prostředky, ze kterých bylo možné tyto programy realizovat, pocházely z federálních fondů, o 

jejichž využití stále rozhodoval Úřad pro indiánské záležitosti.  

Velice podstatným aktem, který stvrdil posun k postupnému odklonu od porušování 

lidských práv, byl zákon o svobodě náboženství indiánů (American Indian Religious 

Freedom) z roku 1978, který indiánům povoloval praktikování obřadů, do té doby 

zakazovaných./127 

V tomtéž roce se konala další demonstrativní pouť indiánů (navazující na pouť porušených 

smluv z roku 1972) ze Seattlu v Kalifornii do Washingtonu D.C., která je známá jako 

„nejdelší cesta“. Tento průvod, do nějž se zapojovali indiáni ze všech rezervací i městských 

částí, dorazil do hlavního města USA 15. 7. 1978, aby demonstroval svůj protest proti všem 

zákonům porušujícím práva indiánů.  

Vedle aktivit indiánů v USA se problematika indiánských práv dostala do mezinárodní 

pozornosti. První konference týkající se postavení indiánů, při níž sami indiáni dostali 

možnost zveřejnit své názory, se pořádala v září 1977 v Ženevě při OSN. (viz Příloha) Sešlo 
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se zde 130 indiánů, kteří reprezentovali mnoho kmenů ze Severní i Jižní Ameriky. Irokézové 

přijeli do Švýcarska na své irokézské pasy. Za Irokéze bylo přítomno 22 zástupců, jejich 

hlavním mluvčím byl Oren Lyons. Přestože Irokézové neměli se Švýcarskem žádné formální 

vztahy, bylo jim umožněno vstoupit na jejich pasy a fakticky tak ze strany Švýcarska došlo 

k uznání práva Irokézů cestovat na tyto pasy. Od této doby tak cestují nadále./128 

Pro 70. léta je také důležitý rozvoj tisku indiánů. Irokézové v rezervaci Akwesasne začali 

vydávat panindiánské noviny Akwesasne Notes, které psaly o všech problémech, sporech a 

politice týkající se indiánů nejen v USA, ale i v Kanadě a Střední a Jižní Americe. (viz 

Příloha) 

4.1.9.2. 70. léta 

Součástí práva na sebeurčení indiánských kmenů, a z toho vyplývajícího přístupu ke 

zdrojům federálních financí, byla nutnost mít tzv. federální uznání existence kmene či 

komunity. To souviselo s tím, že se mnoho kmenů snažilo prokázat svoji historickou 

existenci. V roce 1978 Úřad pro indiánské záležitosti definoval procedury a způsob 

vykazování existence jednotlivým kmenům. V roce 1973 došlo k znovuobnovení kmene 

Menominee, jehož existence byla formálně zrušena v rámci politiky „ukončení“ zákonem 

z roku 1954./129 

V 70. letech se dostaly na veřejnost informace o praktikách asimilace jako například  běžně 

prováděné sterilizaci indiánských žen/130, odebírání indiánských dětí rodičům a  umisťování 

dětí do amerických rodin a různých sirotčinců za účelem převýchovy. Na tento rostoucí trend 

reagoval zákon o sociální podpoře indiánských dětí (Indian Child Welfare Act) z roku 1978, 
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který se snažil vyřešit problémy s adopcí upřednostňováním ponechání dětí v rodině či 

svěřením péče v rámci širší rodiny či komunity. 

V 70. letech se také objevilo první vznesení nároků na nelegálně prodaná území na 

východě USA.  Tyto nároky se opíraly o zákon z roku 1790 (Indian Trade and Intercourse 

Act). Prvními kauzami byly žaloby kmenů Passamaquoddů a dále Penobscotů ve státě Maine. 

V této podstatné kauze soudce Gignoux rozhodl, že přestože kmen neměl uznání na federální 

úrovni, tento výše zmíněný zákon bylo možné aplikovat i na tuto kauzu, a že právo ustavuje 

závislost mezi USA a kmenem. Na základě jeho rozhodnutí stát Maine vydal zákon, kterým 

popíral právo indiánů na tuto půdu. Kongres poté vytvořil fond pod ministerstvem vnitra, do 

něhož se vložilo 27 000 000 dolarů, aby se z těchto peněz (a později i dalších) mohlo zakoupit 

území. Přestože tito indiáni získávali federální dotace, veškeré soudní pravomoci podléhaly 

nikoliv federálním, ale státním soudům. Další podobné případy  vyvolaly nároky kmene 

Narragansett na Rhode Islandu a kmene Mashpee./131  

Další otázkou vyplývající z uzavřených smluv bylo právo na lov, rybaření a právo k 

přístupu k vodním zdrojům a jejich využívání. 55% z celého území, které náleželo indiánům, 

a 75% indiánských rezervací leží na území, kde je množství dešťových srážek nižší než je 

minimální množství potřebné k zajištění zemědělské obživy. Indiáni chtěli zlepšit svou situaci 

prostřednictvím ekonomického rozvoje, což vyžadovalo dostatečný zdroj vody, k němuž jim 

byl mnohokrát upírán přístup. O vodu se soudili Pajutové, Papagové, velký problém 

představoval spor mezi kmeny Navaho a Hopi. Mnoho rezervací bylo zasaženo necitlivými 

výstavbami projektů obřích přehrad./132  

Podobným problémem byly nároky na lov mimo území rezervací. Smlouvy z 18 i 19. 

století zaručovaly indiánům právo na lov i rybaření mimo rezervace, což však mnoha bílým 
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sousedům vadilo a dodnes vadí. Proto se otevřely soudní pře týkající se tohoto problému. O 

svá práva na rybolov se soudili indiáni severovýchodního pobřeží, Odžibvejové a další./133 

Konec 70. let je také spjat se soudními případy týkajícími se uplatňování indiánských práv 

vůči neindiánským obyvatelům žijícím na území rezervací. Od konce 70. let až do současnosti 

se také táhne vzrůstající množství konfliktů týkajících se toho, zda je platná státní či federální 

jurisdikce při řešení soudních sporů spojených s indiány.  

70. léta jsou typická pro protesty indiánů proti znečišťování životního prostředí v 

rezervacích, způsobeného megalomanskými projekty 70. let. Korporace a nadnárodní 

společnosti prováděly těžbu na území rezervací, stavěly tam továrny a skladovaly nebezpečné 

odpady. Těmito aktivitami došlo  k ohromnému znečištění někde již tak nedostačujících 

vodních zdrojů. Největším problémem byla těžba uranu zejména na pláních. Nejvíce jí byly 

postiženy rezervace plání a na jihozápadě USA. 

4.1.10. Politika a události v 80. letech 

Tato léta přinesla další rozvoj politiky umožňující indiánům právo na sebeurčení. Federace 

se snažila řešit finanční zátěž dotováním komunit. 

V roce 1983 prezident Ronald Reagan vyjádřil nutnost škrtů federální podpory a převedení 

odpovědnosti za získávání zdrojů na místní komunity a soukromníky. Dále trval na snížení 

byrokracie s tím, že centralizace spíše produkuje závislost než sebezabezpečení. Podle 

Reagana rozvoj neměl být zajišťován federálními prostředky, ale samotnou komunitou v 

rezervaci. Jedinou možnou cestou, která by zaručila efektní rozvoj rezervací, byla pod 

vedením kmenových vlád. Reagan také kritizoval to, že přestože je hlavní funkcí kmenových 
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vlád prosazování kmenových práv, fakticky rozhodování leží stále na zaměstnancích 

federálních úřadů./134 

V roce 1980 žilo na území USA 1 370 000 indiánů, přičemž 25% z nich žilo v rezervacích.  

Z 1 030 000 indiánů žijících mimo rezervace žilo 11% v Oklahomě, 23% v oblastech 

přilehlých k rezervacím a 66% v oblastech vzdálených od rezervací. 32% všech rezervačních 

indiánů, tedy téměř třetina, žila na území rezervace Navahů. 57% rezervačních indiánů žilo na 

jihozápadě USA (Arizona, jižní Kalifornie, Nové Mexiko, Nevada, Utah). Druhý největší 

region s rezervační populací byly severní pláně s 16% rezervačních indiánů. Rezervace na 

východě představovaly 11%.  Problémy rezervací byly a až do současnosti jsou nízké příjmy 

a vysoká nezaměstnanost. Sčítání lidu z roku 1980 uvádí, že 12% indiánů žijících mimo 

rezervace žilo pod hranicí chudoby, a v rezervacích se jednalo o 41%. Nezaměstnanost všech 

indiánských mužů byla 26%, v rezervacích to bylo 58%, mimo rezervace 26%, přičemž 

celostátní průměr byl 18%./135 

Vzhledem k tomu, že většina rezervací se nachází v neúrodných oblastech, zemědělství 

nebylo řešením.  Zpráva také konstatovala problém nezkušenosti indiánů s podnikáním, 

nestálost kmenových vlád a z toho vyplývající neochota případných investorů riskovat. 

Zpráva zdůraznila potřeba poskytovat vzdělání. 

Jedno z východisek představovaly zisky z těžby ropy, zemního plynu, uhlí, minerálů a 

kovů, dále dřeva, ze zdrojů nacházejících se na území rezervací./136 Poslední možností bylo 

otevřít herny na území rezervací, aniž by kmeny musely platit daně. 
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Mnoho indiánských komunit brzy zjistilo, že je možné získat velký příjem ze hry bingo, 

protože zisky z této hry nepodléhaly státním regulacím. Federální administrativa viděla 

v hernách na území indiánských rezervací možnost získání vlastních zdrojů pro komunitu. 

Pak ale vznikla nutnost regulovat hráčské záležitosti zákonem. Z obav z nekontrolovatelného 

úniku peněz a přílivu organizované kriminality do rezervací, federální úřady vyřešily tyto 

záležitosti zákonem z roku 1988 (Indian Gaming Regulatory Act). Cílem tohoto zákona je 

zajistit prostředky, které by posílily kmenovou ekonomiku a podpořily silnou kmenovou 

vládu. Zákon stanovuje, že indiánské kmeny mají exkluzivní právo na řízení hráčských aktivit 

na území indiánských rezervací, pokud tyto nepřekračují federální zákony a nejsou v rozporu 

s nařízeními státu, na němž se rezervace nachází, a pokud neporušují kriminální zákony a 

občanské zákony zakazující tyto aktivity. Součástí tohoto zákona je založení Národní komise 

pro hazardní hry (National Indian Gaming Commission) pod ministerstvem vnitra./137  

Se špatnou ekonomickou situací souviselo také mnoho problémů. S rozpadem tradičních 

forem obživy jednotlivých kmenů, rozkladem kmenových společností, jejich hodnot a norem, 

asimilační politiky internátních škol, převýchovy atd. indiáni trpěli a dodnes trpí problémy 

spjatými s identitou. Řešení hledají často v alkoholu a drogách. Zákon z roku 1986 (Indian 

Alcohol and Substance Abuse Prevention and Treatment Act) se snažil řešit problémy  

alkoholismu, domácího násilí, drog atd. Indiáni umírají na následky alkoholismu 4* více než 

je celostátní průměr. 4 z 10 příčin smrti mezi indiány jsou spojeny se smrtelným zraněním po 

požití alkoholu či drog (18% všech úmrtí), chronické jaterní nemoci a cirhóza (5%), 

sebevraždy (3%), vraždy (3%). Také násilná úmrtí mezi mladými lidmi jsou specifická - 2* 

vyšší než celostátní průměr ve věku 15-45 let, indiáni ve věku 15 – 24 spáchají 2* více 

sebevražd než celková populace, přibližně 80% sebevražd je spojeno s alkoholem. Indiáni ve 
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věku 15-24 let umírají při automobilových nehodách 2* více než majorita, 75% těchto úmrtí 

je spojeno s alkoholem./138 

Z výše uvedených údajů týkajících se osídlení indiánů vyplývá, že indiáni nemohou být 

považováni za osoby žijící na území rezervací. Proces urbanizace indiánů, která začala od 

konce 2. světové války, neustále roste. V roce 1960 to bylo 27,9%, v roce 1970 44,5% a 

v roce 1980 49%. Mnoho z těchto městských indiánů mělo vazby k rezervacím, ale druhá a 

třetí generace indiánů z měst nemá žádnou zkušenost z rezervace. K městům s největším 

počtem indiánů patří Los Angeles (k roku 1980 48 158), Tulsa (38 498), Oklahoma City (24 

752), Phoenix (22 900). Přestože údaje vykazují vyšší dosažené vzdělání, nižší 

nezaměstnanost indiánů měst než v rezervacích, kulturní, sociální i ekonomické změny, jimž 

byli indiáni z měst vystaveni, zejména to, jak je přijímalo místní obyvatelstvo, jsou dalším 

velkým problémem. Největší změny se týkají tradičních kulturních norem, formy komunikace 

atd., které jsou ve městech odlišné a jimž byli indiáni, kteří přišli do měst, vystaveni. Proto 

jsou indiáni z měst také zasaženi stejnými problémy jaké existují v rezervacích – 

alkoholismus, kriminalita, duševní nemoci. Z důvodů potřeby nahradit chybějící komunitu, 

městští indiáni stáli u zrodu panindianismu./139 Potřeba hledání vlastní identity je pro městské 

indiány typická. Proto také vzniklo například Hnutí amerických indiánů (AIM). Úřad pro 

indiánské záležitosti, který tradičně zajišťoval kontakt mezi federální vládou a indiány, se o 

nerezervační indiány nezajímal. Sociální programy ve městech byly určeny pro městskou 
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chudinu, jejíž součástí tito indiáni byli, ale žádné specifické programy pro městské indiány 

neexistovaly./140 

V 80. letech pokračovalo podávání žádostí o federální uznání kmenů a skupin. Případný 

souhlas znamenal možnost podnikání v rámci hazardních her. 

4.1.11. Politika období  90. let až po současnost 

Tato léta jsou typická pro značné uvolnění vztahů vůči indiánům ze strany federální vlády. 

Podle mého názoru toto uvolnění souvisí s celkovou změnou orientace politiky od konce 80. 

let, tedy s rozpadem „východního bloku“ a dalších režimů spojených s komunistickou 

doktrínou. Indiánské komunity například přestaly být vnímány jako potenciální bašta 

komunismu. 

K tomuto období se váže politika spojená s érou prezidentů George Bushe staršího, Billa 

Clintona a George Bushe mladšího. 

V roce 1991 Bush, který nastoupil do úřadu v roce 1988, potvrdil politiku sebeurčení a 

vztah USA a indiánských komunit na bázi federální vláda - kmenové vlády. V rámci tohoto 

vztahu jmenoval ředitele mezivládních záležitostí, který měl být osobním prostředníkem mezi 

ním a jednotlivými vládami. Bush také informoval o založení Úřadu pro úvěry indiánů. 

Změna přístupu vůči indiánům na federální úrovni je zřejmá z přijatých zákonů. 

Nejdůležitějšími zákony z 90. let jsou například zákony z roku 1990 o ochraně indiánských 

hrobů a o repatriaci (Native American Graves Protection and Repatriation Act, někdy 

označován jako NAGPRA) a zákon o indiánských uměleckých předmětech a výrobcích 

(Indian Arts and Craft Act). První  definuje podmínky týkající se nakládání s ostatky a také 

s předměty v muzeích a zadává nutnost informovat zástupce kmenů a komunit v případě 

                                                           
140 Rezervační indiáni městských indiánů litují. Mnozí z nich mají zkušenosti s rezervačním i městským životem. 
Podle Irokézů z rezervací (výzkum autorky, 2001, 2004, 2005), i těch, kteří po určitou dobu žili ve městě, jsou 
městští indiáni vystaveni totální ztrátě identity, a proto jsou náchylní k problémům s alkoholem a drogami. 
Nemají totiž sociální síť, kterou rezervace poskytuje. Na druhou stranu nejsou majoritou přijímáni, protože 
většinou žijí v nejchudších podmínkách. Vzhledem ke stereotypnímu vnímání chudiny střední vrstvou jako 
nebezpečného elementu, jsou odkázáni na samotu či společnost lidí ze stejných příjmových kategorií.  
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nalezení ostatků. Druhý zákon se zaměřuje na ochranu výrobků indiánů za účelem zabránění 

prodeje výrobků vydávaných za indiánské. Zákon z roku 1993 (Indian Tribal Justice Act) 

prohlašuje, že kmenové vlády mají právo na vytvoření vlastních systémů zajišťujících 

spravedlnost./141  

„Tradiční kmenová práva jsou nezbytná pro udržení kultury a identity indiánských kmenů 
a cílů tohoto zákona…“/142   

 

V roce 1994 prezident Clinton, který byl zvolen roku 1992, pozval zástupce 547 federálně 

uznávaných kmenových vlád do Bílého domu, aby tam společně diskutovali o jejich 

problémech a potřebách. Clinton vyjádřil 322 osobám, které se dostavily, podporu v jejich 

autonomii. Definoval vzájemný vztah na úrovni dvou vlád pro federálně uznávané národy a 

komunity, zmínil unikátní právní vztah daný ústavou USA, smlouvami a soudními 

rozhodnutími. Tento vztah potvrdil vyjádřením respektu k hodnotám, náboženství, identitě a 

suverenitě indiánů. 

Tento respekt je nejvíce zřetelný ze zákona o svobodě náboženství indiánů z roku 1994 

(American Indian Religious Freedom Act). Oproti zákonu z roku 1978 týkajícího se 

náboženství je v tomto zákoně dáno právo indiánů používat pejotl/143 pro náboženské obřady. 

Clinton také vydal vyhlášku o distribuci orlích per, která jsou mnohými indiány považována 

za posvátná.  

Ben Nighthorse Campbell z Colorada, příslušník kmene Severních Šajenů kandidující za 

sociální demokraty, se stal v roce 1992 prvním indiánským senátorem od roku 1929./144 

                                                           
141 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000. 
142 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000, s. 342. 
143 Pejotl je označení pro rostlinu ježunka Williamsova (Lophophora Williamsi), která má halucinogenní účinky. 
Rostlinu používaly pro náboženské účely kmeny z jihozápadní a střední části USA. Pejotlový kult je součástí 
panindiánského hnutí. Již od 20. let 20. století se pejotl používá při obřadech členů Církve původních Američanů 
(Native American Church). 
144 Campbell v roce 1953 po návratu z Koreje vystudoval univerzitu v San Jose. V Tokiu studoval judo, zvítězil 
ve třech mistrovstvích světa v judu a kvůli zranění se nemohl aktivně účastnit olympijských her roku 1965. 
Campbell je znám pro výrobu nádherných klenotů. Za svou práci získal více než 200 cen a jeho předměty jsou 
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V roce 1994 byl přijat zákon o reformě řízení indiánských úvěrů (American Indian Trust 

Managment Reform Act). Tento zákon měl vyřešit problémy spjaté s nakládáním s penězi, 

které náležely indiánům (tedy nejen kmenovým vládám, ale také jedincům)  a které 

spravovaly různé instituce, zejména Úřad pro indiánské záležitosti pod ministerstvem vnitra. 

Indiánské vlády měly touto reformou získat větší kontrolu nad financemi. Přestože byl tento 

zákon přijat, již v roce 1996 došlo k dalšímu obvinění ministerstva vnitra z defraudace peněz 

jednotlivých indiánů./145 

Úřad pro indiánské záležitosti byl také obviněn z toho, že svévolně manipuluje 

s určováním federálně uznávaných kmenů a komunit. Proto byl v roce 1994 přijat zákon o 

seznamu federálně uznávaných kmenů (Federally Recognized Indian Tribe List Act), v němž 

Kongres USA potvrdil svou autoritu v rámci indiánských záležitostí./146 

V roce 1996 Clinton vydal vyhlášku o posvátných místech indiánů, která dokazuje 

soudobý přístup federálních institucí k náboženským praktikám indiánů. 

V roce 1997 Úřad pro indiánské záležitosti uveřejnil stejně jako další federální orgány 

strategický plán pro léta 1997-2003. Úřad pro indiánské záležitosti spravuje více než 43 000 

000 akrů půdy náležící kmenovým vládám, přes 11 000 000 akrů půdy patřící jednotlivým 

indiánům a 443 000 akrů federální půdy.  

Podle censu z roku 1990 populace indiánů v USA vzrostla na 1 937 391 osob,/147 což je  

čtyřikrát více než roku 1960. Údaje pro sčítání však většinou závisí na sebeidentifikaci 

                                                                                                                                                                                     
ve sbírkách všech žijících prezidentů USA. Mnoho indiánů v něm vidí svého zástupce. Campbell se zasadil o 
změnu jména Custerova bojiště na Národní památník bojiště Little Big Hornu (Little Big Horn Battlefield 
National Monument). V březnu 1995 ohromil veřejnost tím, že přestoupil od demokratů k republikánům. 
Prezident Clinton toho litoval. Campbell je považován za daňového konzervativce a sociálního liberála. Získal si 
nelibost zastánců ochrany přírody tím, že obhajoval těžbu uhlí a dřeva. V roce 2004 Campbell prosazoval 
omluvu USA indiánům za způsob jednání, kterým byli vystaveni. 
145 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000. 
146 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000, s. 309 – 312. 
147 Sčítání obyvatel USA z roku 1990 uvádí, že v USA žilo 248 miliónů obyvatel. (PERRY, Marc J., MACKUN, 
Paul J.. Population Change and Distribution: 1990 to 2000 [online]. 2001 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-2.pdf>.) 
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dotazovaných. Podle odhadů vycházejících z těchto údajů by v roce 2050 mělo být v USA 4 

300 000 indiánů, přičemž tento údaj by představoval 1% celkové populace. 63% indiánů žije 

ve městech, více než polovina indiánské populace se nachází v šesti státech: Oklahoma, 

Kalifornie, Arizona, Aljaška, Washington a Nové Mexiko. Ze sčítání vyplývá, že příjem jedné 

indiánské rodiny byl ročně 21 619 dolarů, pro USA je průměr 35 225 dolarů. Příjem v roce 

1989 byl 4478 dolarů na indiána žijícího v rezervaci oproti 8328 dolarů průměrného příjmu 

všech indiánů, tedy i těch, jejichž domovem jsou města. 

Ze srovnání údajů ze sčítání z roku 1980 a 1990 vyplývá, že z ekonomického hlediska se 

indiáni stále vzdalují od obyvatelstva USA. V roce 1979 28% všech indiánů žilo pod hranicí 

chudoby oproti 12% americké populace. V roce 1989 to bylo již 31% indiánů pod hranicí 

chudoby oproti 14% obyvatelstva USA. V roce 1979 dosahovaly federální výdaje na 

programy určené pro indiány 4,4 bilionu dolarů, v roce 1989 to bylo 2,5 bilionu dolarů. Ze 

sčítání z roku 1990 je zřejmé, že indiáni se dožívají nižšího věku, že mají vysokou porodnost, 

ale i úmrtnost, velké procento jich žije v chudobě a že nezaměstnanost je ohromná./148 

Od roku 1979 je periodicky zveřejňován seznam všech federálně uznávaných indiánských 

komunit ve federálním registru. V roce 2000 jich bylo 556. Všechny tyto skupiny mohou 

využívat služeb poskytovaných USA skrze Úřad pro indiánské záležitosti. 

S nástupem George Bushe mladšího do úřadu prezidenta v roce 2001 se opět 

změnil přístup ve vztahu k indiánům. Odliv financí a zdrojů na rozvojové programy, 

snižování počtu pracovních míst, zvýšení těžby nerostů, a zátěž životního prostředí jsou vždy 

spjaty s politikou republikánů. Fakticky lze shrnout, že charakteristické rysy spjaté s politikou 

republikánů a stejně tak charakteristické rysy spjaté s politikou sociálních demokratů vůči 

indiánům se projevují v amerických dějinách stále. Proto indiáni (stejně jako ostatní etnické 

menšiny v USA), volí, pokud vůbec, v nevyšší míře sociální demokraty. 

                                                           
148 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000, s. 361 - 363. 
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4.2. POLITIKA KANADY 

4.2.1. Úřad pro indiánské záležitosti  

Indiánské záležitosti spadaly pod britský Úřad pro indiánské záležitosti, což byl první úřad 

vytvořený roku 1755 britskou správou v Americe. Řešení indiánských záležitostí náleželo 

přímo úřadu sekretáře státu. V roce 1873 bylo přesunuto pod Úřad vnitra. V roce 1880 byl 

vytvořen samostatný Úřad pro indiánské záležitosti. V roce 1936 byl převeden pod 

Ministerstvo  dolů a zdrojů (Department of Mines and Resources) a v roce 1950 pod Úřad pro 

občanství a imigraci (Department of Citizenship and Immigration). Mezi léty 1953 – 1966 

indiánské záležitosti spravoval Úřad pro záležitosti severu a národních zdrojů (Northern 

Affairs and National Resources Department). Od roku 1966 byl tento úřad přejmenován na 

Úřad pro indiánské záležitosti a rozvoj severu (Department of Indian Affairs and Northern 

Development, či Indian and Northern Affairs Canada)./149  

4.2.2. Politika vůči indiánům v 18. století 

Legální statut domorodých obyvatel dnešní Kanady byl formován převážně britskou 

politikou, přestože francouzský vliv, zejména v otázce Métisů, byl také silný. Královská 

proklamace z roku 1763 uznala nárok domorodců na půdu nepostoupenou Britskému impériu 

a uznala vzájemný vztah v rovině 2 národů. Tento vztah trval od roku 1763 do 1860. 

Mezi léty 1763 až 1800 bylo podepsáno 24 smluv s různými skupinami, přičemž nejvíce 

z nich bylo uzavřeno se skupinami v dnešním Ontariu. Velmi podstatnou roli ve vzájemných 

vztazích mezi domorodými a přistěhovaleckými populacemi hrál obchod s kožešinami, 

podstatně spjatý se Společností Hudsonova zálivu, která fungovala v oblasti od roku 1670, a 

se Severozápadní společností, dále s lovci velryb a misionáři./150 

                                                           
149 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998, s. 20. 
150 MILLER, J. R. Skyscrapers Hide the Heavens: A History of Indian-White Relations in Canada. 3rd rev. 
edition. Toronto: University of Toronto Press Inc., 2000. 
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4.2.3. Politika asimilace v 19. století 

Britský přístup vůči indiánům pod úřadem pro indiány od roku 1755 spočíval v izolaci 

domorodců v rezervacích. Indiánští agenti či superintendanti byli umisťováni do rezervací, 

většinou v pozici vojenských úředníků. Období indiánských agentů nastoupilo fakticky až 

poté, co se začaly uzavírat smlouvy v západní části Kanady od roku 1871./151 Po válce z roku 

1812 se zodpovědnost za indiány přesouvala z armády na civilní úředníky. Od  roku 1830 byl  

zaváděn administrativní a politický systém, jehož cílem se stala asimilace. Asimilační snahy 

misionářů se podstatně zvýšily od 40. let 19. století, kdy se objevil požadavek na zavedení 

internátních škol. 

V 50. letech 19. století se do pozornosti politiků a obchodníků  dostaly severní oblasti, 

v nichž stále žily domorodé skupiny, jejichž základním způsobem obživy byl lov. V roce 

1857 byl přijat zákon o postupném zcivilizování (Act for Gradual Civilization), jehož cílem 

byla snaha o asimilaci indiánů do koloniálního života. Důraz byl kladen zejména na indiánské 

muže, aby se vzdali své kmenové či skupinové příslušnosti, přijali občanství a získali určitou 

část půdy k obhospodařování./152 

V roce 1860 britská vláda převedla zodpovědnost na vládu Provincie Kanady. Se vznikem 

konfederace, vytvořením Kanady v roce 1867 (British North America Act), získala nová 

federální vláda legislativní autoritu ke spravování indiánských záležitostí. První zákon, který 

se podstatně týkal indiánů, byl zákon o indiánech z roku 1876. Tento zákon byl velice 

asimilační, církve získaly kontrolu nad vzděláváním indiánů, rozdělil indiány na indiány se 

statusem a bez statusu a vytvořil diskriminaci indiánských žen, která trvala více než 100 let. 

Zákon o indiánech byl poprvé upraven v roce 1880, malých změn doznal v roce 1884 a 1885. 

                                                           
151 WALDRAM, James B., HERRING, D. Ann, YOUNG, T. Kue. Aboriginal Health in Canada: Historical, 
Cultural, and Epidemiological Perspectives. 5th edition. Toronto: University of Toronto Press Inc., 2004. 
152 MILLER, J. R. Skyscrapers Hide the Heavens: A History of Indian-White Relations in Canada. 3rd rev. 
edition. Toronto: University of Toronto Press Inc., 2000. 
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Po dalších 65 let zákon prošel jen nepatrnými obměnami. Až v roce 1951 došlo k podstatnější 

úpravě, v níž existuje, s různými dodatky až do dnešní podoby./153 

Součástí zákona o indiánech bylo také opatření týkající se volby náčelníků jako 

reprezentantů rezervací, kteří spadali pod federální vládu a fungovali jako její agenti. 

Zákon o pokroku indiánů z roku 1884, který navazoval na zákon o postupném udělení 

občanských práv indiánům z roku 1869, převzal kontrolu nad všemi aspekty života 

v rezervaci. Například obřady jako potlač nebo tance slunce byly zakázány, protože byly 

považovány za překážku k přijetí křesťanství./154  

Mezi zprávou Davina z roku 1879, jejímž cílem bylo nalezení možností asimilace indiánů 

prostřednictvím vzdělávací systém internátních průmyslových škol, a přehodnocením 

kanadské politiky vůči indiánům v roce 1946, fakticky nedošlo k změně v asimilačních 

snahách kanadské federální vlády. 

V roce 1869 vypukla pod vedením Louise Riela vzpoura Métisů, která vedla k vytvoření 

Provincie Manitoba roku 1870 a zajišťovala Métisům nárok na půdu. Vzhledem ke zdržování 

plnění smluv vůči Métisům ze strany Kanady došlo k další vzpouře, k níž se připojili indiáni 

z kmene Krí (Cree) roku 1885. Kanada však tuto akci potlačila. Přestože byl Louis Riel 

zvolen do kanadského parlamentu, nebylu mu umožněno, aby v něm zasedal. Mezi lety 1871 

a 1930 byly uzavřeny tzv. číslované smlouvy mezi Kanadou a jednotlivými indiánskými 

skupinami./155 

4.2.4. Politka Kanady vůči domorodým obyvatelům a 1. polovina 20. století 

V roce 1921 federální vláda vytvořila pod ministerstvem vnitra sekci pro Severozápadní 

teritoria, která měla na starosti správu severu. V roce 1924 byly oficiálně převzaty záležitosti 

                                                           
153 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998. 
154 MILLER, J. R. Skyscrapers Hide the Heavens: A History of Indian-White Relations in Canada. 3rd rev. 
edition. Toronto: University of Toronto Press Inc., 2000. 
155 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998. 
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Inuitů pod indiánské záležitosti a v roce 1928 se přemístily pod sekci Severozápadní 

teritoria./156 . V roce 1939 nejvyšší soud rozšířil legislativní autoritu federální vlády z indiánů 

i na Inuity, přestože faktickou zodpovědnost za ně federální vláda přijala až v  50. letech 20. 

století. 

Až do 50. let měli agenti federální vlády totální kontrolu nad životem v rezervacích. Zákon 

o indiánech z roku 1951 reagoval na komisi senátu a sněmovny vytvořenou roku 1946 

v reakci na snahu o zvážení politiky vůči indiánům. V 50. letech se poprvé zaměřila pozornost 

federální vlády na Inuity, částečně v důsledku studené války, která vyústila ve výstavbu 

radarového systému v arktických oblastech./157  

4.2.5. 60. léta a boj za sebeurčení 

Od roku 1961 mohli indiáni volit ve federálních volbách, což se v USA umožnilo již roku 

1924. Tato změna byla také reakcí na zapojení indiánů do bojů v obou světových válkách. 

60. léta 20. století jsou velmi důležitým obdobím, protože se otevřely 2 podobné přístupy 

v politice vůči indiánům jako v USA: 1. asimilace do majoritní společnosti, 2. politika 

sebeurčení. Oba tyto přístupy soupeřily až do 80. let a v méně postřehnutelné formě soupeří 

dodnes. 

V roce 1966 vznikl Úřad pro indiánské záležitosti a rozvoj severu a získal zodpovědnost za 

federální politiku a programy týkající se indiánů a Inuitů a administrativu Severozápadních 

teritorií a Yukonu. 

60. léta 20. století lze charakterizovat jako období hnutí za domorodá práva. Zpráva 

Hawthorna z roku 1966 kritizovala postavení domorodých obyvatel Kanady a odmítla 

možnost politiky ukončení federální odpovědnosti, podobně jako v USA v 50. letech, se 

                                                           
156 WALDRAM, James B., HERRING, D. Ann, YOUNG, T. Kue. Aboriginal Health in Canada: Historical, 
Cultural, and Epidemiological Perspectives. 5th edition. Toronto : University of Toronto Press Inc., 2004. 
157 WALDRAM, James B., HERRING, D. Ann, YOUNG, T. Kue. Aboriginal Health in Canada: Historical, 
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zdůvodněním, že než úplná asimilace je vhodnějším přístupem specifický statut indiánů./158 

Hawthornova zpráva nebyla nikdy federální vládou přijata. Nejdůležitější událostí, která 

vyvolala ostré reakce z domorodých komunit, byl federální vládou vytvořený tzv. bílý papír o 

politice vůči indiánům (White Paper on Indian Policy). Tento dokument, spjatý s premiérem 

Trudeauem, navrhl politiku ukončení platnosti zákona o indiánech, čímž se indiáni měli stát 

regulérními kanadskými občany bez specifických legislativních vymezení, měly se odstranit 

rezervace a administrativní jurisdikce týkající se indiánských programů se měla převést na 

provinční vlády. Reakce ze strany indiánů byla tak ohromná, že vedla k výraznému odporu a 

federální vláda musela tuto politiku opustit./159  

V roce 1969 byli všichni indiánští agenti z rezervací odvoláni, čímž došlo k ukončení 

paternalistické přítomnosti kanadské vlády v rezervacích./160 Vláda také začala podporovat 

vznik domorodých politických organizací. V roce 1969 vzniklo Národní bratrstvo indiánů 

(National Indian Brotherhood), které se v roce 1982 stalo nejdůležitější organizací Kanady, 

zastupující domorodé skupiny, Shromážděním prvních národů (Assembly of the First 

Nations).  V 60. letech se také objevily dvě slavné kritické práce o postavení indiánů 

v kanadské společnosti – Nespravedlivá společnost (Unjust Society), jejímž autorem byl Krí 

Harold Cardinal, a Červený spis o indiánské společnosti z roku 1970, vydaný Asociací 

indiánů z Alberty (Indian Association of Alberta). 

Část politiky ukončení byla spjatá se snahou převést odpovědnost federální vlády na 

provinční a komunální vlády. Proces decentralizace indiánských a inuitských záležitostí 

probíhá od roku 1964./161 Úřad pro indiánské záležitosti totiž prohlásil, že původní obyvatelé 

by měli spadat pod jednotlivé provincie. V polovině 70. let došlo k posunu, namísto převodu 
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federální zodpovědnosti na provincie měl být převod zaměřen na samotné domorodé skupiny. 

Ve stejné době se administrativní záležitosti začaly přesunovat z federálních úřadů na 

regionální úroveň./162  

V 70. letech 20. století došlo v důsledku projektů, zaměřených především na zisk energie, 

jakým byly například plánované výstavby přehrad v James Bay a potom v údolí řeky 

Mackenzie, k vytváření domorodých hnutí bojujících proti podobným snahám. Z obav ze 

ztráty území  a ničení životního prostředí začaly domorodé skupiny vznášet požadavky na 

vrácení svých zabraných území. Nároky na půdu se začaly vznášet převážně v Quebeku a 

v arktické oblasti. V Britské Kolumbii byl nárok na legální uznání skupiny Nisga odmítnut 

nejvyšším soudem Kanady v roce 1973 proslaveným rozhodnutím Calder. V 70. letech 

kanadská vláda začala podporovat výzkum skupin indiánů a Inuitů a asociací speciálně 

zaměřený na nároky na půdu, smlouvy a domorodá práva. V roce 1972 Národní bratrstvo 

indiánů (National Indian Brotherhood) prezentovalo vládě svůj návrh týkající se indiánské 

kontroly vzdělávání indiánů (Indian Control of Indian Education)./163 

Snahu ukončit zmatek týkající se statusu původních obyvatel v rámci kanadské 

společnosti, který přetrvával po více než dvě desetiletí, přinesla ústava z roku 1982. Její 

součástí, přestože bez detailnější specifikace, bylo uznání domorodých práv a práv 

vycházejících ze smluv. Ústavou z roku 1982 byli Métisové poprvé zahrnuti do kategorie 

domorodců. Mezi lety 1983 a 1987 se konaly první konference zaměřené na nalezení definice 

domorodých práv a statutu. Premiér, provinční premiéři a čtyři důležité organizace 

reprezentující indiány, Métise, Inuity - Shromáždění prvních národů (Assembly of the First 

Nations), Národní kongres Métisů (Métis National Congress), Národní rada Kanady (Native 
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Council of Canada) a Inuit Tapirisat diskutovaly o právech domorodců a o jejich prosazení 

do ústavy./164 

V roce 1983 konstatovala Pennerova zpráva, že by měla být okamžitě zavedena 

samospráva původních obyvatel./165  

Nejpodstatnější změnou v politice vůči indiánům byl dodatek k zákonu o indiánech, známý 

jako Bill C-31, který odstranil diskriminační prvky vůči indiánským ženám z předchozích 

verzí zákona./166 Zákon však stále ponechával rozhodující moc v rukou federálních úřadů./167  

4.2.6. Politika Kanady v 90. letech 

V 90. letech boj o ústavní uznání práv pokračoval. V roce 1992 byla tzv. dohoda 

z Charlottetownu (Charlottetown Accord), která spočívala ve změně federálních a 

provinčních pravomocí, jejíž součástí bylo i posílení pozice domorodých samospráv, 

v kanadském referendu odmítnuta./168 

V roce 1990 došlo k ozbrojenému konfliktu v Oka o území Mohawků v Kanehsatake, do 

nějž byla zapojena i armáda. Tento konflikt odhalil nevyřešené problémy mezi původními 

skupinami a kanadskou společností. Stal se jedním z podstatných impulzů pro vytvoření 

Královské komise pro přešetření postavení domorodých obyvatel (Royal Commission on 

Aboriginal peoples) vytvořené za účelem zjištění situace původních obyvatel Kanady. Zpráva 

komise byla uveřejněna roku 1996./169 

V druhé polovině 90. let se kanadská vláda omluvila za to, jak se chovala vůči domorodým 

obyvatelům. Podstatnou součástí omluvy bylo uznání odpovědnosti za systém internátních 
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škol./170 Bylo to vůbec poprvé, kdy vláda připustila odpovědnost za to, že téměř zničila 

indiánské komunity a jejich kultury. V roce 1999 byl přijat zákon o vládě prvních národů 

(First Nations Governance Act) a zákon o správě území prvních národů (First Nations Lands 

Management Act), které měly umožnit zajištění samosprávy indiánským komunitám a dát jim 

také prostor pro vytvoření vlastních ekonomických zdrojů, jež by pokryly rostoucí náklady 

spojené s politikou transferu federálních záležitostí, jako například přenesení financování 

zdravotnictví, na jednotlivé provincie./171 Fakticky se však jedná o ústup od federálních 

závazků „pod rouškou“ politiky sebeurčení. 

V roce 2006 bylo přijato usnesení o odstranění chudoby domorodých populací, známé jako 

ujednání z Kelowna. 

V 90. letech kanadská původní populace čítala zhruba 633 000 indiánů, 38 000 Inuitů či 

Eskymáků a 139 000 Metisů (potomků francouzských přistěhovalců a indiánů). Stejně jako 

v USA jsou i v Kanadě indiánské a inuitské komunity postiženy alkoholismem, vysokou 

drogovou závislostí a množstvím sebevražd mladistvých. Nejvyšší kriminalita je právě 

v místech indiánského osídlení. Nezaměstnanost mezi indiány je sedmkrát vyšší než kanadský 

průměr. Přestože indiáni představují pouze 3% kanadské populace, tvoří 14% všech 

vězněných. Jejich život je kratší a úmrtnost jejich dětí je dvojnásobná oproti kanadskému 

průměru. 
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5. IROKÉZOVÉ V HISTORICKÉM KONTEXTU POLITIKY USA A 
KANADY OD KONCE 19: STOLETÍ 

5.1. Irokézové v USA v druhé polovině 19. století 

V roce 1888 se konalo velké jednání Ligy Irokézů ve státě New York, složené ze šesti 

skupin: Seneků, Oneidů žijících s Onondagy, Onondagů, Mohawků z Akwesasne, Tuskarorů 

a Kajugů. Mohawkové z Akwesasne do této doby nebyli součástí Ligy, ale tímto setkáním 

byli formálně přijati. Tématem jednání byly nároky na finanční vyrovnání za území 

v Kansasu. Jednání na toto téma probíhala od konce 50. let 19. století. Irokézové se soudili 

v roce 1893. V roce 1898 získali 2 000 000 dolarů./172 

Problém uplatnění Dawesova zákona týkajícího se rozparcelování půdy se týkal i Irokézů. 

Tento zákon vyčlenil z platnosti pouze Seneky, proto se jeho platnost měla vztahovat na 

ostatní Irokéze. Situace v těchto rezervacích však byla odlišná. Území, která Irokézům 

zůstala, byla nesrovnatelně menší než velká území indiánů za řekou Missouri. Stát New York 

se začal zabývat možností aplikace tohoto zákona. J. S. Whipple byl v roce 1888 pověřen, aby 

tuto záležitost prozkoumal. V roce 1889 byla uveřejněna Whippleova zpráva s tím, že:  

„Dawesův zákon, zjevně aplikovatelný na všechny rezervace v tomto státě, kromě těch, 
v nichž žijí Senekové, není přinejmenším v mnoha důležitých a základních ohledech dobře 
přizpůsobitelný potřebám a okolnostem týkajících se indiánů ve státě New York.“/173  

 

Přesto zpráva také potvrdila, že stát New York  by měl jednostranně vyhlásit obdobný 

zákon  jako Dawesův. 

„Nelze určit, jaký podíl těchto lidí by mohl dát přednost změně. Oni lpějí na starém 
pořádku věcí s velkou houževnatostí. Náčelníci a představitelé a držitelé určitých pozic a 
tito lidé s politickými ambicemi budou tvrdě odmítat jakoukoliv změnu, pokus či návrh 
zasahující do jejich autority či  omezující jejich výsadní práva. Přesto tento fakt nemůže 
stát  v cestě. Pokud stát nebo národ musí podporovat a chránit indiány, tak by nad nimi 
měl mít kontrolu… Jejich práva by měla být chráněna s nejpřesnější spravedlností, ale 
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kdykoliv podmínky existujících smluv stojí v cestě jejich blahu a pokroku, takové podmínky 
musí být odsunuty… Ani stát ani národ by neměly být déle obtěžovány odmítáním indiánů 
přijímat to, co je pro ně dobré… Soucit či hezká slova indiány nezachrání. Obchodní 
myšlenky obchodníků se musí v tomto případě použít…“/174 

 

Problém aplikace Dawesova zákona znamenal porušení smluv, zejména smlouvy 

z Canandaigua. USA pověřily prošetřením této záležitosti v rámci sčítání všech indiánů tři 

komisaře: Thomase Donaldsona, Henryho Carringtona a Timothy Jacksona. Výsledkem jejich 

práce byla Zpráva o stavu Šesti národů./175 Nejvíce dat sebral Carrington v letech 1890 a 

1891, tedy dva roky po Whippleovi, a zpráva byla publikována v roce 1892. Její výsledky  

týkající se práva USA na jednostranné zavedení výše zmíněného zákona – jak jsem již 

zmínila v kapitole Smlouva z Canadaigua – hovoří o nutnosti souhlasu ze strany Irokézů. 

V závěru Timothy Jackson, federální agent určený pro Irokéze, vyjádřil názor federální 

vlády na existenci práv Irokézů:  

„Podle mého názoru, správná cesta, jak zcivilizovat indiány státu New York, je zabezpečit 
rozdělení jejich půdy na parcely a dát jim plné občanství, ale existuje mnoho otázek a 
problémů, které se musí vyřešit před tím, než toto bude provedeno, aby nebyla porušena 
práva indiánů.“/176  

 

Toto pokračující uznávání suverenity Irokézů je v současnosti využíváno při soudních 

sporech týkajících se zejména sporu uplatňování jurisdikce mezi státem New York a USA nad 

záležitostmi Irokézů. 
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Snow tvrdí, že Irokézové byli částečně schopni přežít 19. století právě z toho důvodu, že 

konflikty mezi státy a federální vládou je znovu postavily do pozice, v níž byli schopni hrát 

důležitou roli, která stavěla tyto dvě síly proti sobě./177  

Od 90. let 19. století  Irokézové a jejich přátelé všemi prostředky blokovali možnost 

rozparcelování svých rezervací. Zpráva z roku 1892 také objasňuje, proč Irokézové na konci 

19. století věřili, že bylo možné udržet vlastní pohled na svět. Irokézům se totiž dařilo 

udržovat tradici a skloubit ji se soudobými možnostmi. Zpráva je také důkazem toho, jak 

majoritní společnost nevnímala ochotu Irokézů udržovat tradici a začleňovat do ní novou 

technologii a nové myšlenky. 

5.2. Irokézové v Kanadě v 19. století  

Před rozdělením irokézské konfederace po americké válce o nezávislost na konci 18. 

století a s přesunem části konfederace do Kanady na území dnešní Kanady již existovala 

irokézská osídlení. Jednalo se zejména o lokality, které vznikly na základě působení 

francouzských misionářů v 17. století a jež jsou spojeny s Mohawky, kteří přijali křesťanství, 

hlavně katolictví. Tato osídlení – Kahnawake, Kanehsatake jsou součástí Quebeku.  

Nejrozsáhlejší irokézským územím v Kanadě je rezervace Six Nations of the Grand River 

(Rezervace Šesti národů u Velké řeky), což je území darované Irokézům sirem Frederickem 

Haldimandem jako náhrada za ztracené území v USA při válce o nezávislost. V roce 1784 

přivedl na toto území mohawkský válečný náčelník Joseph Brant s britskými spojenci 1843 

Irokézů ze státu New York. Irokézové byli Británií uznáni jako specifická skupina a spojenci 

a měli právo nakládat s tímto územím podle svého. Británie stála za tím, že půda je indiány 

neprodejná a že královská proklamace neuznávala politickou suverenitu irokézské ligy. 

V roce 1793 John Graves Simcoe, zástupce guvernéra Horní Kanady, ve snaze upevnit 

interpretaci o královském držení půdy, vydal patent, známý jako Simco patent. Tento 
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dokument určil, že všechny transakce s územím Šesti národů musí být schváleny Velkou 

Británií./178  

S vytvořením rezervace roku 1847 vznikla první irokézská komunita složená ze všech šesti 

kmenů. Byla to nejbohatší indiánská komunita 19. století v Kanadě s částkou přes 800 000 

amerických dolarů v kmenových fondech./179 

Po migraci k Velké řece sačemové vytvořili ligu, která dublovala irokézskou ligu 

z amerického státu New York. Lišila se však v tom, že tato rada vládla jen v jedné rezervaci, 

ale v USA se skládala ze zástupců z různých rezervací. Náčelníci pokračovali v udržování 

povědomí o suverenitě./180  

Vedle těchto osídlení se do Kanady dostali Oneidové, kteří se usadili u Thames v Ontariu a 

nezúčastňovali se setkání v rezervaci Šesti národů./181 

V roce 1860 se administrativa indiánských záležitostí přesunula pod provinční vládu. 

Superintendant Jasoer Gilkinson (ve službě 1862 – 1891) byl prvním superintendantem, který 

pobýval v nedalekém městě Brantford, kde byl úřad umístěn. Přinutil náčelníky, aby v centru 

rezervace vytvořili vesnici. V roce 1865 tak vznikla i přes protest sačemů z řad Onondagů 

vesnice Ohsweken./182 

Politické tlaky na sačemy se zvýšily v 80. letech 19. století po přijetí dodatků k zákonu o 

indiánech, jejichž cílem bylo odebrání pravomocí lokálním kmenovým radám a podpora 

zvolených vlád v rezervacích. V radě v Six Nations tak probíhaly diskuze, zda konfederace 

byla nezávislou lokální vládou, nebo zda by měla fungovat v mezích zákona o indiánech. 

Mnoho sačemů stálo za tím, že zákon se nevztahuje na Šest národů, protože jsou suverénní 
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skupinou s vlastním politickým zřízením opírajícím se o učení památného Deganawidy. Vláda 

však trvala na tom, že zákon se bez výjimek vztahoval také na Irokéze ze Six Nations/od 

Velké řeky./183  

Indiánský úřad se kvůli vysokým nákladům za platby externím právníkům, kteří řešili 

právní kauzy, obrátil na náčelníky s tím, aby vytvořili vlastní komisi v rámci rady, která tyto 

spory měla řešit. V 70. letech 19. století tak se tak komise stala běžnou součástí rady. Díky 

svým záležitostem, komisím, místním nařízením  a politice tak rada v 90. letech 19. století 

spíše připomínala obecní radu než kmenovou federaci./184 Přestože její justiční síla 

přesahovala rámec, typický pro obecní rady, její finanční síly byly daleko menší, protože 

neměla kontrolu nad kmenovýmu fondy. Její rozhodování bylo nesystematické, protože 

náčelníci se zdráhali prosazovat vyhlášky, i když měli moc je vyhlásit./185  

Zákon o postupném udělení občanských práv indiánům a zákon o indiánech měl stejný 

efekt jako v případě postupu státu New York - vytvoření frakcí v rámci komunit. Přestože se 

v Šesti národech první pokus o nahrazení původní vlády vládou volenou objevil v letech 

1861-1862, došlo v roce 1869 rozdělení komunity na dvě skupiny. Zejména Mohawkové, 

kteří více využívali služeb misionářů a výhod vycházejících ze získaného vzdělání a kteří se 

ve větší míře věnovali zemědělství, měli snahu přijmout nařízení kanadské vlády. Naproti 

tomu náčelníci Onondagů trvali na udržení původní ligy. Zákon z roku 1869 definoval 

patrilinearitu jako základ členství v indiánské skupině, což bylo v totálním rozporu 

s irokézskou tradicí./186 

V Quebeku se začal zákon o indiánech uplatňovat na Mohawcích v Kahnawake roku 1877. 

Tento zákon také vytvořil radu na základě volených představitelů. Od 80. let 19. století se 
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zejména Irokézové z této komunity poprvé zapojili do práce na výškových stavbách, v níž se 

stali specialisty. Díky své migraci za touto prací do velkých měst v USA a v Kanadě otevřeli 

v průběhu 20. století zásadní otázku týkající se práv volného přechodu přes hranice./187 

5.3. Irokézové v USA a v Kanadě v první polovině 20. století 

V roce 1901 vznikla v rezervaci Šesti národů v Kanadě stálá komise zabývající se zdravím, 

která vydávala vlastní nařízení, použitá pro likvidaci epidemie neštovic, jež vypukla v daném 

roce. Školní docházka se stala povinnou v roce 1920./188 

V roce 1920 soud v kauze USA versus Boylan opět potvrdil, že Irokézové (žijící ve státě 

New York), jsou nezávislí na federální vládě. Ve stejném roce byla ustanovena komise, 

kterou vedl Edward Ewerett. V roce 1922 byly uveřejněny výsledky této zprávy, která 

konstatovala, že Irokézové mají legální nárok na 6 000 000 akrů v západní části státu New 

York, o kterou ilegálně přicházeli od roku 1784./189 

Tradiční vládu v rezervaci Šesti národů v roce 1924 nahradila zvolená, de facto dosazená 

vláda za přítomnosti kanadské královské jízdní policie, která zabavila vampumové pásy./190 

Tradiční sačemové se přesto scházeli a snažili se dovolat svých práv. Důležitým se stalo 

rozšíření problému a současně otevření cesty k řešení indiánských záležitostí na mezinárodní 

půdě, které se stalo vzorem pro 70. léta a pozdější dobu. 

Levi General, Deskaheh, sačem Kajugů z klanu medvěda, byl mluvčím delegace, jež 

v Ottawě vysvětlovala nelegálnost zásahu kanadské vlády nahrazením původní vlády vládou 
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volenou. V roce 1921 cestoval na svůj pas, vydaný v rezervaci Šesti národů, do Velké 

Británie, aby požádal Brity o pomoc. U krále Jiřího V. se dovolával platnosti slibů krále Jiřího 

III. Ve Velké Británii byl odmítnut a začal být pronásledován Kanaďany. Se svým přítelem, 

právníkem Georgem Deckerem (Američan z města Rochester ležícího ve státě New York) a 

s použitím svého pasu se znovu vypravil na cesty, tentokrát do Ženevy, aby problém svých 

lidí představil před Společností národů. Do Ženevy přicestoval v září 1923. Jeho řeč 

podpořilo několik Britů, někteří Kanaďané, ale hlavně zástupci Holandska a Albánie. 

Fakticky však jeho boj za práva malých národů ještě nedostal dostatečnou podporu. Zájem 

evropské veřejnosti spíše spočíval v senzaci. To je zřejmé i z článku maďarského novináře:  

„Přišel jsem navečer, abych si prohlédl svého prvního indiána. Byl v šatně již v plném 
oděvu. Nakreslil jsem si několik skic, byl dobrým modelem, protože seděl a nehýbal se. 
Neměl typický indiánský profil, neměl orlí nos, jak jsem očekával. Jeho oči byly unavené a 
byla v nich veliká melancholie.“ /191 

 

Kanaďané Deskahehovi neumožnili, aby se vrátil z Evropy domů, do rezervace Šesti 

národů. Zůstal proto v USA u příbuzných. Svou poslední řeč, která byla vysílána v rádiu, 

pronesl v exilu dne 10. 3. 1925 v Rochesteru:  

„Vlády ve Washingtonu a v Ottawě uzavřely tiché politické spojenectví. Snaží se zničit 
každý kmen rudého muže tak, aby získaly každý akr jejich území… V Ottawě nazývají tuto 
politiku „indiánský pokrok“. Ve Washingtonu ji nazývají asimilace. My, kteří bychom 
mohli být bezmocnými oběťmi, říkáme, že je to tyranie. Jestli to musí mít hořký konec, 
raději bychom byli, kdybyste přišli s vašimi zbraněmi a otravnými plyny a dostali  nás 
touto cestou. Udělejte to otevřeně a poctivě. Odstraňte záminku, že máte právo nás 
podrobit vaší vůli. Vaše vlády to tak dělají tím, že nám nutí vaše cizí práva. To je podvodný 
způsob. Oni nás mohou potlačit, pokud se jim podaří prosadit platnost vašich soudů 
v záležitostech týkajících se našich lidí. Ale jak byste chtěli být zataženi do Mexika, souzeni 
Mexičany a uvězněni na základě mexických zákonů za to, co jste udělali doma? Nechceme 
žádné z vašich zákonů a zvyků, které bychom dobrovolně nepřijali sami. Přijali jsme jich 
dost. Vy jste přijali některé naše – například právo žen volit. Jsme stejně tak dobře 
vychovaní jako vy a mysleli byste si to samé, pokud byste nás lépe znali. Byli bychom 
šťastnější, kdybyste nás nechali být, vy, kteří se nazýváte Kanaďany a Američany. Nemáme 
žádná vězení a nepotřebujeme je. Vy jich máte mnoho, ale  zadrží všechny kriminálníky, 
které odsoudíte? A odsoudíte a obžalujete všechny porušovatele tisíců zákonů, které 
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máte?… Již jsem tento příběh řekl tisícům posluchačů v Evropě - je to nahráno a vaše děti 
si to tam mohou najít, až budu třeba po smrti nebo ve vězení za pravdivá slova. Tento 
příběh jsem vyprávěl v Ženevě – tam mají svobodu slova, v malém Švýcarsku. Tam je 
možné říci pravdu veřejnosti, přestože se to některým významným lidem nelíbí…“/192 

 

Deskaheh zemřel v rezervaci Tuskarora v USA 27. 6. 1925, nebyl mu byl umožněn návrat 

domů.  

Již v roce 1915 Oneidové z Thames zavedli volenou vládu a přestože nebyli 

tradicionalisty, začali se zúčastňovat setkání v Šesti národech. Dědiční náčelníci Oneidů, 

všichni křesťané, přestali jezdit do Šesti národů a začali s účastí ma setkáních v Onondaze, 

čímž se odpojily z kanadské konfederace a zapojili se do ligy ve státě New York. V roce 1934 

se dědiční představitelé opět zúčastnili setkání náčelníků v Šesti národech./193  

V roce 1924 byl přijat zákon o imigraci (Immigration Act), který měl zabránit příchodu 

Asiatů do Kanady. V roce 1925 byl Mohawk z Kanady, z rezervace Kahnawake, Paul Diabo, 

uvězněn jako ilegální přistěhovalec.  Diabo trval na tom, že jako indián spadá pod smlouvu 

z roku 1794 (Jay Treaty), která umožňovala indiánům volný přechod hranice. Diabo, za 

pomoci Tuskarory Clintona Rickarda, založil  Indiánskou obrannou ligu Ameriky (Indian 

Defense League of America) v roce 1927. Tato organizace protestovala proti nedodržování 

práv daných smlouvami . Diabo vyhrál spor a díky tomu mohou Irokézové dodnes volně 

přecházet přes americko-kanadskou hranici. Mnoho členů Obranné ligy indiánů bylo 

vězněno, zatčeno při demonstracích nebo při odmítání platit clo. Tito indiáni nebyli pouze 

tradicionalisté. Spousta z nich se organizovala vcelku nezávisle na konfederaci. Jejich forma 

odporu spočívala v nenásilné podobě každoroční červencové slavnosti překračování 

americko-kanadské hranice u Niagarských vodopádů, která se udržuje dodnes./194 
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Irokézové spjatí s konfederací tvrdě protestovali proti udělení amerického občanství 

indiánům se zdůvodněním, že nejsou Američané, ale Irokézové. Stejně tak nesouhlasili 

s aplikací zákona o novém uspořádání indiánských záležitostí z roku 1934, který ustavil 

vytvoření volených vlád v intervalu 4 let, protože uznávali dědičně volené sačemy./195 

V roce 1932 se děti z rezervace Tonawanda staly prvními indiánskými dětmi ve státě New 

York, které byly zařazeny do státní sítě veřejných škol./196 

5.4. Irokézové v období 2. světové války 

Zejména Irokézové ve státě New York byli proti odvodu do armády USA. Zákonem z roku 

1940 (Selective Service Act) poprvé USA odváděly indiány proti jejich vůli do armády. 

V průběhu první světové války nebyli indiáni ještě považovány za občany USA, a proto také 

nebyli odváděni. Po roce 1924, kdy bylo indiánům uděleno občanství, se situace změnila. 

Irokézové trvali na tom, že nejsou americkými občany, a proto jak zákon o udělení občanství, 

tak zákon o odvodu byly jednostranným vyhlášením USA bez souhlasu Irokézů. Proto 

sačemové doporučovali, aby se Irokézové k odvodu hlásili jako spojenci, nikoliv jako občané. 

Náčelník Tuskarorů Clinton Rickard a s ním spojená organizace – Indiánská obranná liga 

Ameriky (Indian Defence League of America) trvali na suverenitě dané smlouvami. Mnoho 

Irokézů bylo kvůli odmítání odvodu zatčeno. Soudili se a ze dvou nejznámějších kauz – 

United States v. Claus (1944) a Albany v. United States (1945) vzešlo rozhodnutí, že USA 

mají dokonce právo odvést do armády i spojence z Kanady žijící v USA, tj. Irokéze z Kanady 

žijící v USA./197 
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Protest proti odvodům Irokézů na povinné bázi byl nepochopen ze strany amerických 

médií a veřejnosti. Přestože Irokézové byli proti povinným odvodům, velké množství jich 

bojovalo v americké i kanadské armádě. (viz příloha) Například v roce 1943 bylo 

v ozbrojených složkách z Alleghany 82 osob z přibližně 800 obyvatel, 102 Irokézů 

z komunity čítající 625 osob z Tonawandy v roce 1944. Například devět Mohawků 

z Akwesasne bylo zabito v průběhu války, což je na jednu komunitu dosti velký počet. 

V Kanadě byli Irokézové zapojeni do armády ještě před japonským útokem na Pearl Harbor. 

Z rezervace Šesti národů sloužilo v armádě 225 Irokézů. V Kanadě považovali svou pozici za 

naplnění spojenctví uzavřeného ještě s Británií./198  

V roce 1942, právě v průběhu sporů o legálnost nucených odvodů Irokézů, šest známých 

Irokézů na základě předem připravené akce ministersta vnitra bez souhlasu irokézské 

konfederace vyhlásilo na Kapitolu ve Washingtonu 11.6. válku Německu, Itálii, Japonsku a 

jejich spojencům. USA toto prohlášení použily jako propagandu pro narukování indiánů 

z celých USA./199 

Ve 40. letech se soudili Senekové o svou půdu zejména v Alleghany a nezaplacené 

pronájmy půdy americkými nájemníky. Došlo také k tomu, že Senekové začali vystěhovávat 

neplatiče ze svého území./200 

5.5. Irokézové v 50. a 60. letech 

Plány na výstavbu přehrad v rezervacích, a to i na velmi malých tocích, byli zasaženi také 

Irokézové. Přehrady se týkaly Tuskarorů, Onondagů a Seneků. Již ve 40. letech byl zahájen 

plán výstavby přehrady v rezervaci Onondaga, ale ta nebyla dokončena. U Seneků se jednalo 

o výstavbu přehrady Kinzua na řece Alleghany za 125 000 000 dolarů v letech 1957 – 1966. 
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Voda měla zaplavit třetinu rezervace Seneků – Alleghany. Senekové s podporou kvakerů a 

presbyteránů rozpoutali zápas o své území, které bylo dáno smlouvou z Canandaigua. Mnoho 

organizací bojovalo za zastavení tohoto projektu – Asociace indiánských práv (Indian Rights 

Association), Národní kongres amerických indiánů (National Congress of American Indians), 

American Civil Liberties Union. Na základě tohoto boje také vznikla píseň Johnnyho Cashe – 

Dokud tráva bude růst, která symbolizovala porušení smluv./201  

Senekům se nepodařilo projekt zastavit. Voda zaplavila 9 000 akrů vysoce kvalitní 

zemědělské půdy, na které Senekové hospodařili pro vlastní obživu a zničila starý dlouhý 

dům v Cold Spring, který sloužil jako obřadní místo komunity. Jako kompenzaci poskytl 

kongres v roce 1964 sumu 15 000 573 dolarů. Částka, kterou Senekové získali, byla vyšší než 

kompenzace za přehrady na západě. Když byl na tuto odlišnost v roce 1964 dotázán komisař 

indiánských záležitostí Phileo Nash, odpověděl: „Porušené sliby přijdou draho.“/202  

Jediní, komu se podařilo výstavbu zastavit, byli až v roce 1977 indiáni Yavapai z Fort 

McDowell, kdy byla politická situace značně jiná. O velkou část území přišli v 50. letech také 

Tuskarorové, na jejichž území byla vybudována přehrada kvůli elektrické energii pocházející 

z nedalekých Niagarských vodopádů. V 50. letech byl rovněž prosazen a realizován plán na 

rozšíření toku řeky Sv. Vavřince kvůli umožnění proplouvání lodí do moře. Při této  

ekonomicky a technicky nesmírně náročné akci přišli Mohawkové z Akwesasne a Kahnawake 

o velkou část území. Prudký rozvoj industrializace oblasti a velké znečištění znamenaly 

změnu původního způsobu života indiánů, podstatně spjatého s farmařením a rybolovem.  
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S politikou ukončení federálních závazků vůči indiánům byly přijaty dva zákony - zákon o 

převedení jurisdikce týkající se kriminálních činů z USA na stát New York z roku 1948 

(Criminal Jurisdiction Transfer Act) a zákon o převedení jurisdikce týkající se občanských 

záležitostí z USA na stát New York z roku 1950./203   

Tím došlo k porušení stávajících smluv a současně kongres zvažoval ukončení existence 

Seneků-Kajugů v Oklahomě a Oneidů z Wisconsinu.  

Vedle snahy zastavit výstavbu přehrad, pokračoval boj za udržení práva volného 

překračování hranic daného smlouvami. V roce 1968 Mohawkové na ostrově Cornwall 

(součást rezervace Mohawků Akwesasne na hranicích mezi USA a Kanadou) zablokovali 

most přes řeku Sv. Vavřince spojující obě země. Jednalo se o udržení aktivit spjatých 

s Indiánskou obrannou ligou Ameriky, která měla buňky ve všech irokézských rezervacích ve 

státě New York, v Ontariu a Quebeku. Tato síť vytvářela také dobré podmínky pro koordinaci 

dalších politických a kulturních aktivit./204 

5.6. Irokézové v 70. letech 

Blíže se jednotlivým rezervacím budu věnovat v samostatných kapitolách. Irokézové 

patřili mezi nejaktivnější politické vyjednavače, podíleli se na všech aktivitách spjatých s tzv. 

rudou sílou. Podpořili Lakoty ve Wounded Knee, Onondagové dokonce ukrývali v rezervaci 

čelního představitele Hnutí amerických indiánů Dennise Bankse./205 V roce 1977 se zúčastnili 

konference při OSN v Ženevě týkající se postavení indiánů.  

Ke konci 70. let skupina Mohawků obsadila část přírodního parku ve státě New York a 

prohlásila ji za suverénní stát všech indiánů. Tato aktivita je spjata s komunitou Ganienkeh.   
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Irokézové byli vystaveni znečištění, které produkoval zejména chemický průmysl. Nejvíce 

jsou dodnes postiženi Mohawkové z Akwesasne.  
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6. SOUČASNÍ IROKÉZOVÉ – POČET A LEGÁLNÍ VYMEZENÍ 

6.1. Irokézové v kontextu populace a sčítání obyvatel v USA a Kanadě na 
přelomu 20. a 21. století 

Určit přesný počet Irokézů je velice složité, protože kritéria jsou odlišná nejen na 

„americké“, „kanadské“ straně, ale také v rámci jednotlivých rezervací.  

Irokézové představují kategorii, která je součástí širšího konceptu censů v USA i 

v Kanadě. 

6.1.1. Sčítání obyvyatel v USA a počet indiánů 

Údaje o počtu osob na základě rasy byly poprvé získány v prvním oficiálním sčítání 

obyvatel USA v roce 1790. Indiáni jako samostatná skupina byli poprvé započteni ve sčítání 

obyvatel z roku 1860.  První součet na celém území USA proběhl až v roce 1890. Před rokem 

1890 se započítávali jen indiáni žijící v rámci americké společnosti, ale indiáni z Indiánského 

teritoria a indiáni z rezervací do statistiky zahnováni nebyli. Domorodí obyvatelé Aljašky 

začali být počítáni od roku 1880, ale až do roku 1940 byli klasifikováni jako indiánská rasa. 

V roce 1940 se vykazovali jako Eskymáci a Aleuté v rámci samostatné kategorie. V censu 

z roku 1970 se použily oddělené kategorie pro získání informací o Eskymácích a Aleutech 

pouze na Aljašce. Ve sčítání z roku 1980 se poprvé začaly počítat oddělené kategorie pro 

Eskymáky a Aleuty ve všech státech. Při sčítání z roku 1990 se vytvořily 3 kategorie pro 

indiány a domorodé populace z Aljašky. Census z roku 2000 použil kombinovanou kategorii 

„americký indián či domorodec z Aljašky“./206 

Pojem „americký indián“ a „domorodec z Aljašky“ (American Indian a Alaska Native) 

odkazuje na jedince,  kteří mají kořeny v různých původních populacích Severní, Střední a 

Jižní Ameriky a kteří mají kmenové vazby na domorodou komunitu či do ní patří.  Tyto 

                                                           
206 U.S.Census Bureau, OGUNWOLE, Stella U.. The American Indian and Alaska Native Population: 2000 
[online]. 2002 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kbr01-15.pdf>. 
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kategorie zahrnují osoby, které se k nim přihlásily nebo které se identifikovaly za 

příslušníky určitého kmene./207  

Sčítání lidu  z roku 2000 bylo prvním, v němž se obyvatelé mohli definovat jako jedinci s 

více než jednou rasou – vymezilo se tak kolem 6,8 milionu, což je 2,4% populace. 2,6 miliónu 

se identifikovalo s indiánskou rasou a dalších 1,5 miliónu se přihlásilo za míšence, respektive 

za jedince s ještě další rasou než jen indiánskou, nejčastěji za bílou. To znamená, že 37% lidí 

s indiánskou identifikací se sebeidentifikovalo jako míšenci.  Toto číslo velmi překonává 

procenta u dalších skupin. Například jen 5% Afro-američanů vykázalo smíšený původ./208  

Z celkové populace USA čítající přes 281 miliónů, se 2,5 miliónu identifikovalo za 

indiány. Jedná se  0,9% celkové populace USA. Dalších 1,6 miliónu se prohlásilo za indiány a 

přinejmenším jednu další rasu. V rámci kategorie míšenců, tedy jedinců s ještě další rasou než 

jen indiánskou, byla nejčastější kombinace s bílou (66%), dále černou či afroamerickou 

(11%), dále bílou i černou či afroamerickou (6,8%) a s jinou (5,7%). Tyto čtyři kombinace 

představovaly 90% všech indiánů, kteří se přihlásili ke dvěma či více rasám. Proto 4,1 

miliónu osob, či 1,5% z celkové populace USA se vnímá jako indiáni, či jako míšenci 

s indiánským původem./209 

Díky změnám v kategorizaci  při sčítání obyvatel z roku 1990 a 2000 nelze jednotlivé 

kategorie přesně srovnávat. Přesto ve srovnání z censem z roku 1990, pokud se započítají jen 

indiáni z roku 2000, lze nabídnout následující údaje: 

Podle statistiky z roku 1990 žily v USA 2 milióny indiánů. Populace indiánů se tak v 

letech 1990 a 2000 zvýšila o 516 722 osob, což představuje nárůst o 26%. Pokud by se 

                                                           
207 U.S.Census Bureau, OGUNWOLE, Stella U.. The American Indian and Alaska Native Population: 2000 
[online]. 2002 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kbr01-15.pdf>. 
208 THORNTON, Russell. Population History of Native North Americans. In: HAINES, Michael. R., STECKEL, 
Richard. A Population History of North America. New York: Cambridge University Press. 2000. citován v: A 
Companion to the Anthropology of American Indians. BIOLSI, Thomas. 1st edition. Malden: Blackwell 
Publishers Ltd, 2004, s. 31. 
209 U.S.Census Bureau, GRIECO, Elizabeth M., CASSIDY, Rachel C. Overview of Race and Hispanic Origin 
[online]. 2001 [cit. 2007-02-18]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-1.pdf>. 
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započítali i míšenci, jednalo by se o 2,2 miliónu, což by znamenalo celkový nárůst o 110%.  

V globálním měřítku americká populace vzrostla o 13% z 248,7 miliónu na 281,4 miliónu./210 

Podle sčítání obyvatel z roku 2000 43% indiánů žilo na Západě/211, 31% na Jihu, 17% 

Středozápadě, 9% na Severovýchodě. 

Nejvíce indiánů žije na Západě, stejně tak proporčně v celkové populaci: 2,8% žije na 

Západě, 1,3% na Jihu, 1,1% na Středozápadě a 0,7% na Severovýchodě. Mezi deset států 

s nejvyšší populací indiánů a domorodců z Aljašky patří: Kalifornie, Oklahoma, Arizona, 

Texas, Nové Mexiko, New York, Washington, Severní Karolína, Michigan a Aljaška. Florida 

je jediným dalším státem, kde žije více než 100 000 indiánů. Těchto 11 států zahrnuje 62% 

veškeré indiánské populace, ale pouze 44% celkové populace. Kalifornie s 627 562 indiány a 

Oklahoma s 391 949 indiány představují 25% celkové americké indiánské populace./212  

Velké navýšení indiánské populace (kromě Inuitů (Eskymáků) a Aleutů – z 523 591 v roce 

1960 na 792 730 v roce 1970 na 1,37 milionu v roce 1980 na více než 1,8 miliónu v roce 1990  

způsobili jedinci, kteří se v dřívějších sčítáních jako indiáni neidentifikovali. Nárůst populace 

indiánů ve 20. století ve sčítáních obyvatel je tak částečně daný změnami sebeidentifikace.  

Původně totiž formuláře klasifikovaly jednice na základě rasy. Až od sčítání z roku 1960 se 

údaje začaly zjišťovat právě na principu sebeidentifikace. Lze odhadovat, že 25% 

populačního růstu indiánů mezi lety 1960 1970, 60% mezi 1970 a 1980 a 35% mezi roky 

1980 1990 může být právě na základě  změn v identifikaci./213  

                                                           
210 U.S.Census Bureau, OGUNWOLE, Stella U.. The American Indian and Alaska Native Population: 2000 
[online]. 2002 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kbr01-15.pdf>. 
211 Západ je označení pro státy Aljaška, Arizona, Kalifornie, Colorado, Havaj, Idaho, Montana, Nevada, Nové 
Mexiko, Oregon, Utah, Washington a Wyoming. Jih se skládá z Alabamy, Arkansasu, Delawaru, Floridy, 
Georgie, Kentucky, Louisiany, Marylandu, Mississippi, Severní Karolíny, Jižní Karolíny, Oklahomy, Tennessee, 
Texasu, Virginie, Západní Virginie a Okres Columbia (District of Columbia – jedná se o Washington, D.C.). 
Středozápad obsahuje Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Severní 
Dakota, Jižní Dakota, Ohio, Wisconsin. Severovýchod se skládá z Connecticutu, Maine, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Pensylvánie, Rhode Islandu a Vermontu. 
212 U.S.Census Bureau, OGUNWOLE, Stella U.. The American Indian and Alaska Native Population: 2000 
[online]. 2002 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kbr01-15.pdf>. 
213 THORNTON, Russell. Population History of Native North Americans. In: HAINES, Michael. R., STECKEL, 
Richard. A Population History of North America. New York: Cambridge University Press. 2000. citován v: A 
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Je jisté, že populace indiánů by se neobnovila bez rozsáhlých vzájemných sňatků. To však 

vytvořilo problémy s identitou pro děti vzešlých z těchto svazků, které hledají své kořeny a 

snaží se získat přijetí ostatních. Děti indiánů a černochů mají nejvíce problémů s přijetím 

jejich „indiánskosti“ než děti ze svazků indiánů a bílých./214  

 

POPULACE USA v roce 2000/215 

Rasa Počet Procento populace
Populace USA celkem 281 421 906 100
 Jedna rasa 274 595 678 97,6
   Bílá 211 460 626 75,1
   Černoši či Afroameričané 34 658 190 12,3
   Asiaté 10 242 998 3,6
   Indiáni a domorodci z Aljašky 2 475 956 0,9
   Původní obyvatelé Havaje a ostrovů v Tichomoří 398 835 0,1
   Další 15 359 073 5,5

 Dvě a více ras 6 826 228 2,4
Hispánci Počet Procento populace
Populace USA celkem 281 421 906 100
 Hispánci 35 305 818 12,5
 Ostatní 246 116 088 87,5  

Populace indiánů a domorodců z Aljašky v roce 2000/216 

Rasa Počet Procento populace
Populace USA celkem 281 421 906 100
 Indiáni a domorodci z Aljašky samostatně či 
v kombinaci s jednou či více dalšími rasami

4 119 301 1,5

   Indiáni a domorodci z Aljašky pouze 2 475 956 0,9
   Indiáni a domorodci z Aljašky v kombinaci s jednou či 
více dalšími rasami

1 643 345 0,6

     Indiáni a domorodci z Aljašky, bílá 1 082 683 0,4
     Indiáni a domorodci z Aljašky, černá či afroamerická 182 494 0,1
     Indiáni a domorodci z Aljašky, bílá, černá či afroamerická 112 207 -
     Indiáni a domorodci z Aljašky, nějaká další rasa 93 842 -
     Všechny další kombinace včetně indiánů a domorodců 172 119 0,1

 Všichni ostatní, kteří nejsou indiáni a domorodci 
z Aljašky s jednou či více rasami

277 302 605 98,5

 

                                                                                                                                                                                     
Companion to the Anthropology of American Indians. BIOLSI, Thomas. 1st edition. Malden: Blackwell 
Publishers Ltd, 2004, s. 32. 
214 THORNTON, Russell. Population History of Native North Americans. In: HAINES, Michael. R., STECKEL, 
Richard. A Population History of North America. New York: Cambridge University Press. 2000. citován v: A 
Companion to the Anthropology of American Indians. BIOLSI, Thomas. 1st edition. Malden: Blackwell 
Publishers Ltd, 2004, s. 32. 
215 U.S.Census Bureau, GRIECO, Elizabeth M., CASSIDY, Rachel C. Overview of Race and Hispanic Origin 
[online]. 2001 [cit. 2007-02-18]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-1.pdf>. 
216 U.S.Census Bureau, GRIECO, Elizabeth M., CASSIDY, Rachel C. Overview of Race and Hispanic Origin 
[online]. 2001 [cit. 2007-02-18]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-1.pdf>. 
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6.1.1.1. Sčítání obyvatel v USA a počet Irokézů 

Sčítání lidu z roku 2000 stanovilo kategorie, s nimiž se jedinci mohli identifikovat, 

následovně: Irokézové a v rámci nich jednotlivé skupiny – Mohawkové, Kajugové, 

Onondagové, Tuskarorové, Wajandoté. Další skupiny, zejména díky jejich rozdělení na ty, 

které se hlásí ke konfederaci, a ty, které se z ní oddělily – například Senekové, a migrací na 

jim určené území „výměnou“ za ztrátu území na východě, jsou administrativně rozděleni dále 

jako Senekové, Senecký národ indiánů (ti, co se v roce 1848 oddělili od konfederace, spjatí 

s rezervacemi Allegany, Cattaraugus a Oil Springs), Senekové z Tonawandy (hlásácí se ke 

konfederaci), dále Senekové-Kajugové spjatí s rezervací v Oklahomě a Oneidové z New 

Yorku. Oneidové z Wisconsinu (Oneida Tribe of Wisconsin) není ve sčítání uveden pod 

kategorií Irokézové. 

Na základě sčítání obyvatel USA z roku 2000 lze vyčíst následující: Za Irokéze či za osoby 

s částečným irokézským původem se přihlásilo 80 822 osob./217 Připočítáme-li Oneidy 

z Wisconsinu, pak se jedná o 81 742 osob. Z toho nejvíce osob uvádělo alespoň částečný 

původ ze skupiny Mohawků  - 26 851, dále Oneidů z New Yorku – 15 361, Seneků – 12 338, 

jako Irokézů bez specifikace 11 350, dále Tuskarorů - 3 705, Wajandotů - 3 531, Onondagů - 

3 205, Seneků-Kajugů - 2 105, Kajugů - 1 399 a ze Seneckého národa indiánů (vyčlenění 

z konfederace) - 1 020./218 

Jedinci, kteří se považují pouze za indiány (tedy ne za míšence), se přihlásili k identitě 

Irokézů v následujících počtech. Irokézů celkem 45 212, z toho Mohawků 13 940, Oneidů 

11 057, Seneků 7 203, Irokézové bez kmenové specifikace 3 157, Tuskarorů 2 308, Onondagů 

2 130, Wajandotů 1 850, Seneků-Kajugů z Oklahomy 1 509, Kajugů 964, Senecký národ 

                                                           
217 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab001.pdf>.  
Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab001.pdf>.  
218 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab001.pdf>.  
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indiánů 614, Seneků z Tonawandy 266. Připočteme-li 704 Oneidů z Wisconsinu, pak se jedná 

o 45 916 Irokézů./219 

Irokézové v USA - Sčítání obyvatel USA 2000: Indiáni a domorodci z Aljašky/220 

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Kmenová reference celkem 2 409 578 133 259 1 581 122 124 914 4 248 873
Celkem osob 2 416 410 59 546 1 582 860 60 485 4 119 301
Irokézové 45 212 2 318 29 763 3 529 80 822
   Kajugové 964 69 349 17 1 399
   Irokézové 3 157 433 6 558 1 202 11 350
   Mohawkové 13 940 792 10 652 1 467 26 851
   Oneidové z New Yorku 11 057 407 3 685 212 15 361
   Onondagové 2 130 82 909 84 3 205
   Senekové 7 203 405 4 240 490 12 338
   Senekové (Senecký národ indiánů – vyčlenění z konfederace) 614 84 296 26 1 020
   Senekové-Kajugové (Oklahoma) 1 509 120 440 36 2 105
   Senekové z Tonawandy (hlásí se k příslušnosti ke 266 4 47 1 318
   Tuskarorové 2 308 211 1 063 123 3 705
   Wajandotové (Wyandotte) 1 850 139 1 380 162 3 531
Oneidové z Wisconsinu 704 13 192 11 920

Indiáni a domorodci z Aljašky Indiáni a domorodci z
Aljašky

Indiáni a domorodci
z Aljašky s jednou či
více rasami

Jeden kmen indiánů
a domorodců
z Aljašky či v
kombinaci

 
Oneidové z Wisconsinu/221 

V oblasti Severovýchodu žije 33 269 osob s alespoň částečným irokézským původem, 

přičemž za Irokéze se považuje 20 239 osob./222 Nejvíce Irokézů je Mohawků – 9 443, dále, 

Seneků 4 893, Onondagů – 1 719, Oneidů – 1 055, Irokézů nespecifikovaně – 994, Tuskarorů 

– 710, Kajugů – 674. Pořadí a množství osob s alespoň částečným irokézským původem je 

následující: Mohawkové  - 16 100, Senekové – 7 128, Irokézové nespecifikovaně – 3 248, 

Onondagové – 2 410, Oneidové  - 1 591, Tuskarorové – 1 204, Kajugové – 899./223 

 

                                                           
219 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab001.pdf>.  
220 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab001.pdf>.  
221 Kmen Oneidů z Wisconsinu není v censu řazen pod kategorii Irokézové. 
222 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002 
[cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab002.pdf>.  
223 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002 
[cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab002.pdf>.  
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Irokézové v oblasti Severovýchodu - Sčítání obyvatel USA 2000: Indiáni a domorodci 
z Aljašky/224 

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Kmenová reference celkem 159 719 5 701 205 703 11 595 382 718
Celkem osob 160 035 2 523 205 940 5 537 374 035
Irokézové 20 239 518 11 487 1 025 33 269
   Kajugové 674 17 202 6 899
   Irokézové 994 98 1 903 253 3 248
   Mohawkové 9 443 416 5 600 641 16 100
   Oneidové z New Yorku
   Onondagové 1 719 44 595 52 2 410
   Senekové 4 893 111 1 990 134 7 128
   Senekové (Senecký národ indiánů – vyčlenění z konfederace) 361 1 157 2 521
   Senekové-Kajugové (Oklahoma) 16 1 12 5 34
   Senekové z Tonawandy (hlásí se k příslušnosti ke 221 1 26 1 249
   Tuskarorové 710 65 390 39 1 204
   Wajandotové (Wyandotte) 24 1 49 6 80
Oneidové z Wisconsinu 16 1 14 x 31

Indiáni a domorodci z Aljašky Indiáni a domorodci z
Aljašky

Indiáni a domorodci
z Aljašky s jednou či
více rasami

Jeden kmen indiánů
a domorodců
z Aljašky či v
kombinaci

 

Největší populace Irokézů v USA žije ve státě New York. V tomto státě žije 25 625 osob 

s alespoň částečným irokézským původem, přičemž za Irokéze se považuje 17 654 osob./225 

Největší počet představují Mohawkové – 8 160, dále Senekové – 4 444, následují 

Onondagové – 1 654, Oneidové – 941, Kajugové – 645, Tuskarorové – 618, Irokézové 

nespecifikovaně – 533, Senecký národ indiánů – 314, Senekové z Tonawandy – 208, za 

Seneky-Kajugy spjaté s Oklahomou se přihlásilo 11 osob a stejný počet za Wajandoty. 

Alespoň částečný irokézský původ vykazují statistiky následovně: Nejvíce ze skupiny 

Mohawků – 12 531, Seneků – 5 833, Onondagů – 2 235, Irokézů nespecifikovaně – 1 370, 

Oneidů – 1 339, Tuskarorů – 932, Kajugů – 861, Seneckého národa indiánů – 410, Wajandotů 

– 28 a Seneků – Kajugů (spjatých s Oklahomou) – 19./226 

                                                           
224 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002 
[cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab002.pdf>.  
 
225 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002 
[cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab047.pdf>.  
226Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002 
[cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab047.pdf>.  
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Irokézové ve Státě New York - Sčítání obyvatel USA 2000: Indiáni a domorodci 
z Aljašky/227 

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Kmenová reference celkem 81 464 1 998 87 074 4 110 174 646
Celkem osob 81 654 807 87 201 1 919 171 581
Irokézové 17 654 267 7 208 496 25 625
   Kajugové 645 17 193 6 861
   Irokézové 533 47 708 82 1 370
   Mohawkové 8 160 252 3 755 364 12 351
   Oneidové z New Yorku 941 16 372 10 1 339
   Onondagové 1 654 39 506 36 2 235
   Senekové 4 444 73 1 245 71 5 833
   Senekové (Senecký národ indiánů – vyčlenění z konfederace) 314 1 95 - 410
   Senekové-Kajugové (Oklahoma) 11 1 6 1 19
   Senekové z Tonawandy (hlásí se k příslušnosti ke 208 1 23 1 233
   Tuskarorové 618 50 241 23 932
   Wajandotové (Wyandotte) 11 - 14 3 28
Oneidové z Wisconsinu 3 1 3 x 7

Indiáni a domorodci z Aljašky Indiáni a domorodci z
Aljašky

Indiáni a domorodci
z Aljašky s jednou či
více rasami

Jeden kmen indiánů
a domorodců
z Aljašky či v
kombinaci

 

Wisconsin je zajímavým příkladem. V tomto státě žijí převážně Oneidové, kteří sem 

nuceně přicházeli od 20. let 19. století ze státu New York. Ve Wisconsinu žije 7 335 Oneidů, 

kteří se hlásí k příslušnosti k Oneidům ze státu New York a dále 383 Oneidů, kteří jsou 

klasifikováni jako kmen Oneidů z Wisconsinu a ve statistikách nejsou řazeni v kategorii 

Irokézové./228 

 

                                                           
227 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002 
[cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab047.pdf>.  
 
228 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab064.pdf>.  
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Irokézové ve Wisconsinu - Sčítání obyvatel USA 2000: Indiáni a domorodci 
z Aljašky/229 

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Kmenová reference celkem 46 566 1 325 21 553 1 213 70 657
Celkem osob 46 623 605 21 584 574 69 386
Irokézové 7 335 188 2 059 89 9 671
   Kajugové 1 - 1 1 3
   Irokézové 28 1 76 11 116
   Mohawkové 47 4 70 4 125
   Oneidové z New Yorku 7 196 183 1 870 76 9 325
   Onondagové 2 - 2 1 5
   Senekové 33 - 19 2 54
   Senekové (Senecký národ indiánů – vyčlenění z konfederace) - - - - -

   Senekové-Kajugové (Oklahoma) 4 - 1 - 5
   Senekové z Tonawandy (hlásí se k příslušnosti ke 
konfederaci)

1 - - - 1

   Tuskarorové 7 - 6 - 13
   Wajandotové (Wyandotte) 16 - 11 - 27
Oneidové z Wisconsinu 383 9 88 5 485

Indiáni a domorodci z Aljašky Indiáni a domorodci z
Aljašky

Indiáni a domorodci
z Aljašky s jednou či
více rasami

Jeden kmen indiánů
a domorodců
z Aljašky či
v kombinaci

 

V Oklahomě žije 1 957 Irokézů a 2 972 osob s alespoň částečným irokézským původem. 

Největší počet představuje 937 Kajugů-Seneků, dále 553 Wajandotů a 229 Seneků./230  

 
Irokézové v Oklahomě - Sčítání obyvatel USA 2000: Indiáni a domorodci 

z Aljašky/231 

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Jeden 
kmen

Dva či více
kmenů

Kmenová reference celkem 262 455 21 623 113 017 11 431 408 526
Celkem osob 262 528 10 702 113 049 5 670 391 949
Irokézové 1 957 217 675 123 2 972
   Kajugové 8 2 6 - 16
   Irokézové 36 9 59 17 121
   Mohawkové 74 24 88 24 210
   Oneidové z New Yorku 68 17 13 12 110
   Onondagové 12 4 7 - 23
   Senekové 229 63 94 32 418
   Senekové (Senecký národ indiánů – vyčlenění z konfederace) 5 - 4 - 9

   Senekové-Kajugové (Oklahoma) 937 73 189 18 1 217
   Senekové z Tonawandy (hlásí se k příslušnosti ke 
konfederaci)

2 - - - 2

   Tuskarorové 24 - 7 - 31
   Wajandotové (Wyandotte) 553 43 200 36 832
Oneidové z Wisconsinu 6 x 1 x 7

Indiáni a domorodci z Aljašky Indiáni a domorodci z
Aljašky

Indiáni a domorodci
z Aljašky s jednou či
více rasami

Jeden kmen indiánů
a domorodců
z Aljašky či
v kombinaci

 

                                                           
229 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab064.pdf>.  
230 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002 
[cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab051.pdf>.  
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V Severní Karolíně, původní domovině Tuskarorů, žije podle sčítání lidu 1 412 Irokézů, 

přičemž 1 027 je právě Tuskarorů./232 

Irokézové žijí i mimo oblasti, v nichž mají rezervace nebo v jejich okolí. Větší počet 

Irokézů se nachází v Kalifornii – 2 201 Irokézů a 5 975 osob s alespoň částečným irokézským 

původem/233, v Michiganu – 1 530 a s částečným irokézským původem 3 064/234 a na Floridě 

- 1 524 Irokézů a osob s alespoň částečným irokézským původem - 3 205/235. V dalších 

státech se již počet osob, které se cítí být Irokézi, pohybuje v řádech několika set osob - 

například – Ohio – 602/236, Arizona – 544/237, Washington – 540/238, Kansas 398/239.  

6.1.2. Sčítání obyvatel v Kanadě a počet původních obyvatel 

Sčítání Kanady z roku 1996 také použilo novou otázku k identifikaci domorodců. Zatímco 

původní sčítání se dotazovala na etnický původ či předky, při sčítání z roku 1996 byla kladena 

otázka, zda je osoba domorodcem či původním obyvatelem (Aboriginal), další dotaz zněl, zda 

měl jedinec domorodý původ. Kolem 1,1 miliónu lidí vykázalo domorodý původ a 0,8 

milionu se sebeidentifikovalo jako domorodci./240  

                                                                                                                                                                                     
231 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002 
[cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab051.pdf>.  
232 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab113.pdf>.  
233Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab084.pdf>.  
234 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab102.pdf>.  
235Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab089.pdf>.  
236 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab115.pdf>.  
237 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab082.pdf>.  
238 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab127.pdf>.  
239 Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 [online]. 2002, 
2004 [cit. 2007-02-20]. Dostupný z WWW: http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab096.pdf. 
240 THORNTON, Russell. Population History of Native North Americans. In: HAINES, Michael. R., STECKEL, 
Richard. A Population History of North America. New York: Cambridge University Press. 2000. citován v: A 
Companion to the Anthropology of American Indians. BIOLSI, Thomas. 1st edition. Malden: Blackwell 
Publishers Ltd, 2004, s. 31. 
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Údaje týkající se původních obyvatel ze sčítání lidu z roku 2006 budou k dispozici až 

v roce 2008. 

 
Údaje ze sčítání obyvatel Kanady z roku 2001, z 20% vzorku, se zvýrazněnými 

provinciemi Ontario a Quebec, v nichž žije nejvíce Irokézů/241 

Název 
Celková 

populace 
  Původní 
populace

   Severoameričtí 
indiáni    Métisové   

     Inuité 
    

Nedomorodá 
populace

KANADA 29 639 030 976 305 608 850 292 305 45 070 28 662 725

Newfoundland a Labrador 508 080 18 775 7 040 5 480 4 560 489 300
Prince Edward Island 133 385 1 345 1 035 220 20 132 040
Nové Skotsko 897 565 17 010 12 920 3 135 350 880 560
Nový Brunswick 719 710 16 990 11 495 4 290 155 702 725
Quebec 7 125 580 79 400 51 125 15 855 9 530 7 046 180
Ontario 11 285 545 188 315 131 560 48 340 1 375 11 097 235
Manitoba 1 103 700 150 045 90 340 56 800 340 953 655
Saskatchewan 963 155 130 185 83 745 43 695 235 832 960
Alberta 2 941 150 156 225 84 995 66 060 1 090 2 784 925
Britská Kolumbie 3 868 875 170 025 118 295 44 265 800 3 698 850
Yukon 28 520 6 540 5 600 535 140 21 975
Severozápadní teritorium 37 100 18 730 10 615 3 580 3 910 18 370
Nunavut 26 665 22 720 95 55 22 560 3 945  

Vedle principu sebeidentifikace je však důležitým faktorem zákon o indiánech, který 

definuje a rozděluje původní obyvatele Kanady na indiány se statusem, tj. registrované, a 

indiány bez statusu, tj. neregistrované. /242 

Počet a bydliště původních obyvatel Kanady ze sčítání obyvatel z roku 2001, z 20% 
vzorku/243 

Bydliště

Celková 
populace 
Kanady

Domorodí obyvatelé 
celkem Ostatní

Celkem 29 639 030 976 305 28 662 725

Žijící v rezervaci 321 855 286 080 35 770

Žijící mimo 
rezervaci 29 317 175 690 225 28 626 950

Na venkově 
mimo rezervace 5 782 375 196 130 5 586 245

Ve městě 23 534 805 494 095 23 040 710  
                                                           
241 Statistics Canada. 2001 Community Profiles: Incompletely Enumerated Indian Reserves and Indian 
Settlements In Alphabetical Order, 2001 [online]. 2007 [cit. 2007-02-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www12.statcan.ca/english/Profil01/CP01/Help/Metadata/IndianReservesList.cfm?Lang=E>. 
242 Více viz kapitola 6.2. Legální koncept a identita Irokézů. 
243 Statistics Canada. Aboriginal Identity Population (3), Registered Indian Status (3), Age Groups (11B), Sex (3) 
and Area of Residence (7) for Population, for Canada, Provinces and Territories, 2001 Census - 20% Sample 
Data [online]. 2007 [cit. 2007-02-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www12.statcan.ca/english/census01/products/standard/themes/RetrieveProductTable.cfm?Temporal=200
1&PID=62719&GID=355313&METH=1&APATH=3&PTYPE=55440&THEME=45&AID=0&FREE=0&FOC
US=0&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&GC=99&GK=NA&SC=1&SR=1&RL=0&CPP=99&RPP=9999&d
1=2&d2=0&d3=0>.  
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Počet a bydliště  indiánů se statusem ze sčítání obyvatel Kanady z roku 2001, z 20% 

vzorku /244 

Bydliště
Celková 
populace

Domorodí obyvatelé 
celkem Ostatní

Celkem 558 180 558 175 0

Žijící v rezervaci 274 215 274 215 0

Žijící mimo 
rezervaci 283 960 283 960 0

Na venkově 
mimo rezervace 60 430 60 430 0

Ve městě 223 535 223 530 0  

Počet a bydliště indiánů bez statusu ze sčítání lidu Kanady z roku 2001, z 20% 
vzorku/245 

Bydliště

Celková 
populace 
Kanady

Domorodí obyvatelé 
celkem Ostatní

Celkem 29 080 855 418 135 28 662 725

Žijící v rezervaci 47 640 11 865 35 775

Žijící mimo 
rezervaci 29 033 220 406 270 28 626 950

Na venkově 
mimo rezervace 5 721 950 135 705 5 586 245

Ve městě 23 311 270 270 565 23 040 705  

6.1.2.1. Počet Irokézů v Kanadě 

Určit počet Irokézů v Kanadě je složité. Irokézové žijící v rezervacích jsou sčítání na 

základě příslušnosti k určité skupině, která má legální vymezení dané zákonem o 

indiánech./246 Většina skupin Irokézů v Kanadě patří mezi komunity, které statistický úřad 

                                                           
244 Statistics Canada. Aboriginal Identity Population (3), Registered Indian Status (3), Age Groups (11B), Sex (3) 
and Area of Residence (7) for Population, for Canada, Provinces and Territories, 2001 Census - 20% Sample 
Data [online]. 2007 [cit. 2007-02-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www12.statcan.ca/english/census01/products/standard/themes/RetrieveProductTable.cfm?Temporal=200
1&PID=62719&GID=355313&METH=1&APATH=3&PTYPE=55440&THEME=45&AID=0&FREE=0&FOC
US=0&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&GC=99&GK=NA&SC=1&SR=1&RL=0&CPP=99&RPP=9999&d
1=2&d2=0&d3=0>.  
245 Statistics Canada. Aboriginal Identity Population (3), Registered Indian Status (3), Age Groups (11B), Sex (3) 
and Area of Residence (7) for Population, for Canada, Provinces and Territories, 2001 Census - 20% Sample 
Data [online]. 2007 [cit. 2007-02-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www12.statcan.ca/english/census01/products/standard/themes/RetrieveProductTable.cfm?Temporal=200
1&PID=62719&GID=355313&METH=1&APATH=3&PTYPE=55440&THEME=45&AID=0&FREE=0&FOC
US=0&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&GC=99&GK=NA&SC=1&SR=1&RL=0&CPP=99&RPP=9999&d
1=2&d2=0&d3=0>.  
246 Více viz kapitola 6.2. Legální koncept a identita Irokézů. 
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Kanady označil za komunity, jež nejsou uvedeny ve sčítání z důvodu nekompletně 

vyplněných údajů. V níže uvedené tabulce jsou označeny žlutě. 

Nekompletně vyplněné údaje z indiánských rezervací a indiánských osídlení, 2001/247 

Název komunity Provincie
Akwesasne (Part) 59 Ontario
Akwesasne (Partie) Quebec

Bear Island 1 Ontario
Big Head 124 Saskatchewan

Chippewas of the Thames First Nation 42 Ontario

Dakota Tipi 1 Manitoba
Doncaster 17 Quebec

Ermineskin 138 Alberta
Esquimalt British Columbia

Goulais Bay 15A Ontario
Kahnawake 14 Quebec

Kanesatake Quebec
Lac-Rapide Quebec
Little Buffalo Alberta

Marble Canyon 3 British Columbia
Marten Falls 65 Ontario

Moose Factory 68 Ontario
Munsee-Delaware Nation 1 Ontario

Ojibway Nation of Saugeen (Savant Lake) Ontario

Oneida 41 Ontario
Pavilion 1 British Columbia

Pikangikum 14 Ontario
Rankin Location 15D Ontario

Saddle Lake 125 Alberta
Six Nations (Part) 40 Ontario
Six Nations (Part) 40 Ontario

Tyendinaga Mohawk Territory Ontario
Wahta Mohawk Territory Ontario

Whitefish Bay 32A Ontario
Whitesand Ontario  

 

Z údajů z roku 2002 vyplývá, že z 629 registrovaných skupin Kanady 5 irokézských 

rezervací patří mezi kanadské rezervace s nejvyšší populací:/248 

                                                           
247 Data nejsou k dispozici kvůli nekompletním údajům z indiánských rezervací a osídlení ze sčítání lidu z roku 
1996, 2001 nebo z obou. 
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Irokézové v Kanadě/249 

Název skupiny a její číselná identifikace Provincie Počet registrovaných Irokézů

Six Nations of the Grand River (Šest národů od Velké řeky) (479 – 121 ) Ontario 21 618
Mohawkové z Akwesasne (479 – 159) Ontario 9 771
Kahnawake (373 – 070) Quebec 9 092
Mohawkové z Bay Quinte (479 – 164) Ontario 7 270
Oneidové z Thames (479 – 169) Ontario 4 930 

V roce 2006 bylo v další z rezervací Irokézů v Kanadě – Kanehsatake registrováno 2 018 

osob a na území rezervace jich žilo 1 341./250  

Pokud bychom se snažili odhadnout přesný počet osob, které samy sebe považují za 

Irokéze na základě sčítání obyvatel a jsou identifikováni jako Irokézové na základě zákona o 

indiánech v Kanadě, došli bychom k přibližnému počtu přesahujícímu 100 000 osob, přičemž 

45 000 z nich žije v USA. Většina Irokézů by tak žila v Kanadě. Důležitým faktem je to, že 

v USA přibližně dalších 35 000 osob vykazuje částečný irokézský původ. Ve srovnání s údaji 

z roku 1995, by tak nárůst počtu Irokézů představoval 20 000, což by znamenalo nárůst 

populace o 20%./251 

Jak si však ukážeme v následující kapitole, kategorie Irokéz se sama o sobě podstatně liší 

nejen v USA a v Kanadě, ale i v rámci jednotlivých komunit. Vedle odlišných legálních 

konceptů také mnoho tradicionalistů sčítání nevyplňuje a také například údaje z Akwesasne 

                                                                                                                                                                                     
248 Department of Indian Affairs and Northern Development. Registered Indian Population by Sex and Residence 
2002. 1st edition. Ottawa: Minister of Public Works and Government Services Canada, 2003.  
249 Součástí není Kanehsatake s Mohawky, která má nižší populaci. 
250 Indian and Northern Affairs Canada. Fact Sheet - Kanesatake [online]. 2006 [cit. 2007-02-19]. Dostupný z 
WWW: <http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/m-a2000/00146_fsa_e.html>.  
251 Podle údajů sčítání obyvatel USA i Kanady z 90. let 20. století v roce 1995 žilo v Severní Americe 74 518 
Irokézů, přičemž většina jich žila na kanadské straně. V roce 1995 žilo ve státě New York 16 754 Irokézů v šesti 
rezervacích: Akwesasne, Oneida, Onondaga, Tonawanda, Tuscarora, Cattaraugus a Alleghany. Všechny 
irokézské kmeny kromě Kajugů mají území ve svých původních domovinách.  V Akwesasne žilo 5 632 
Mohawků, Oneida měla 1 109 obyvatel, Onondaga 1 596, Tuskarora 1 200, 448 Kajugů žilo zejména se Seneky 
v Cattaraugus, 1 050 Seneků v Tonawandě a 6 531 Seneků v Cattaraugus a Alleghany. V Quebeku žilo 1 753 
Mohawků v Kahnesatake-Oka, 7 878 Mohawků v Kahnawake. V Ontariu žilo 7 766 Mohawků na kanadské 
straně Akwesasne, 5 728 Mohawků v Tyendinaga, 557 Mohawků ve Wahta-Gibson, 3 970 Oneidů v Southwold 
blízko London v Ontariu. Rezervaci Six Nations v Grand River ležící západně od Hamiltonu obývalo 17 603 
Irokézů. Ve Wisconsinu žilo 10 309 Oneidů v lokalitě nazývané Green Bay a na severovýchodě Oklahomy 2 200 
Seneků a Kajugů. (GEORGE-KANENTIIO, Doug. Iroquois Culture and Commentary. 1st edition. Santa Fe: 
Clear Light Publishers, 2000, s. 178.) 
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(rezervace na hranici USA a Kanady) se mohou dublovat na obou stránách hranice/252. Proto 

čísla nelze považovat za údaje o množství příslušníků jedné kategorie. 

6.2. Legální koncept a identita Irokézů 

Údaje týkající se Irokézů, které shromažďují a analyzují centrální orgány USA a Kanady, 

tedy americký Úřad pro indiánské záležitosti (BIA) a kanadský Úřad pro indiánské záležitosti 

a rozvoj severu (DIAND), jsou závislé na kategorizaci určené dominantní společností. Pojetí 

toho, kdo je či není indiánem, Inuitem či Irokézem, se v USA a v Kanadě liší. 

6.2.1. Kanada a legální rámec 

Až do roku 1850 nebyl definovaný termín pro původní obyvatele. V roce 1850, když 

vznikla provincie Kanada, byla přijata legislativa, stanovující vytvoření rezervací pro indiány. 

V ní se již hovoří o indiánech. První definice určovala indiána následovně: 

1. všechny osoby indiánské krve, údajně náležící k určité skupině či kmeni indiánů 
spjatých s určitým územím a jejich potomci. 

2. všechny osoby, které uzavřely sňatek s výše zmíněnými, žijící mezi nimi a jejich 
potomci. 

3. všechny osoby žijící mezi těmito indiány, jejichž rodiče byli či jsou z jedné strany 
indiány dané skupiny či kmene, nebo jsou za ně považováni. 

4. všechny osoby adoptované v dětství indiánem a žijící ve vesnici nebo na území 
dané skupiny či kmene a jejich potomci./253  

Tento koncept z roku 1850 kombinoval pojetí biologické a kulturní. V tomto období ještě 

neexistovala kategorie pro míšence. Jedinec buď patřil mezi indiány, nebo mezi bílé osadníky.  

Podle Lawrence první zákon definující, kdo je či není členem indiánské skupiny, z roku 

1850, vyrostl do podoby „legální formy apartheidu“, který v Kanadě stále přetrvává./254  

Britské a kanadské právo nerozlišovalo míšence od indiánů. Míšenci byli nuceni zařadit se 

do jedné z výše zmíněných kategorií – mezi indiány či bílé. S tím, jak se v 19. století 

                                                           
252 GEORGE-KANENTIIO, Doug. Iroquois Culture and Commentary. 1st edition. Santa Fe: Clear Light 
Publishers, 2000. 
253 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998, s. 22 - 23. 
254 LAWRENCE, Bonita. "Real" Indians and Others: Mixed-Blood Urban Native Peoples and Indigenous 
Nationhood. 1st edition. Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2004, s. 27. 
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uzavíraly smlouvy, vyjednavači umožňovali speciálním skupinám míšenců – Métisům, aby 

byli považováni za indiány a měli všechna práva, která indiánům náležela. Až v roce 1870 byl 

poprvé uznán specifický statut míšenců – Métisů v oblasti řeky Red v Manitobě. Jednalo se o 

zákon o Manitobě./255  

Definice toho, kdo je či není indiánem se vyvíjela. Podstatným rysem odlišujícícm pojetí 

Kanady od USA bylo to, že Kanada neřešila „procenta indiánské krve“. Převládajícím rysem 

pro kategorizaci byl způsob života.  

Podle Lawrence mělo definování indiánství 3 hlavní cíle a podoby: 1. kontrolovat členství 

v domorodé skupině (a kontrolovat půdu této skupiny, tj. kdo na ní smí a nesmí žít a smí či 

nesmí jí disponovat), 2. řízená segregace a 3. asimilace, jejímž cílem byla likvidace podřízené 

domorodé populace./256  

Udělení občanství, které spočívalo v odnětí statusu indiána  a v ideji přetvoření jedince na 

kanadského občana domorodého původu, který se vzdal svých kolektivních vazeb ke své 

komunitě a nároků na domorodá práva, se stalo hlavní náplní kanadské asimilační politiky od 

přijetí  zákona o postupném zcivilizování (Gradual Civilization Act) z roku 1857. Tento zákon 

nabízel občanství jako privilegium./257  Zákon také umožňoval získání pozemku z rezervační 

půdy pro ty jedince, kteří se vzdali své původní identity a přijali občanství. Indiánští agenti 

tak mohli kontrolovat jakýkoliv odpor v rezervacích. Kdokoliv, kdo získal vzdělání nebo měl 

stálý příjem, byl nucen do přijetí občanství, stejně tak měli možnost i váleční veteráni. Ženy a 

děti získávaly automaticky občanství s manželem, jen s tím rozdílem, že ženy neměly žádné 

právo na půdu.  

                                                           
255 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998. 
256 LAWRENCE, Bonita. "Real" Indians and Others: Mixed-Blood Urban Native Peoples and Indigenous 
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257 V roce 1880 bylo zastaveno povinné přijetí občanství jedinci, kteří získali vysokoškolské vzdělání nebo 
získali dobré zaměstnání. Poté bylo umožněno dobrovolné přijetí občanství, ale nejevil se zájem – mezi 1857 – 
1918 jen 102 osob přijalo kanadské občanství. Od roku 1920 bylo těmto jedincům nařízeno povinné přijetí 
občanství. Tato politika byla zastavena v roce 1922 a znovu se stala součástí zákona o indiánech v roce 1933 a 
zůstala platná do roku 1951, kdy byl zákon o indiánech upraven. 
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V roce 1869 byl přijat zákon o postupném udělení občanských práv (Gradual 

Enfranchisement Act), který určil, že indiánská žena provdaná za bílého muže mohla ztratit 

svůj indiánský status a členství v komunitě. Až do této doby Kanada neměla restriktivní pojetí 

toho, kdo byl indián. Až do roku 1985 tak zákon o indiánech všechny indiánské ženy, které se 

provdaly za muže bez statusu indiána (tedy kanadské indiány bez statusu, indiány z USA a 

bílé muže), přišly o svůj status a byly nuceny opouštět své komunity. Stejný zákon 

umožňoval, aby bílé ženy, které se provdaly za indiánské muže se statusem, získaly status 

indiánky. (Protože se uplatňoval patriarchální status, ženy evropského původu provdané za 

indiány byly považovány za ty, které „překročily sociální hranice“, a proto přišly o nárok na 

pokračující existenci v kategorii bílých.) 

Součástí zákona o postupném udělení občanství z roku 1869 byl poprvé požadavek na 

„množství indiánské krve“. Po roce 1869 byli za indiány považováni pouze jedinci, kteří měli 

přinejmenším čtvrtinu indiánské krve./258 Nepodstatnějším legálním aktem byl však zákon o 

indiánech z roku 1876. 

“Zdá se, že až do dnešního dne jen málo jedinců  pochopilo hloubku problému, kterou 
zákon o indiánech představuje – jeho překlenovací podstatu jako diskurz klasifikace a 
regulace, která vytváří předměty pro svou kontrolu, a který proto nesmazatelně vytvořil 
řád toho, jak samotní původní obyvatelé vnímají záležitosti označované jako ´indiánské´. 
Stavět se k zákonu o indiánech jenom jako k souboru politických nařízení, která mají být 
zrušena, nebo dokonce  jako ke genocidnímu plánu, kterému se jednoduše  můžeme 
rozhodnout nevěřit, neodpovídá tomu, jak klasifikační systém vytváří způsob myšlení – 
gramatiku – která je pevně zakořeněna v každé snaze ji změnit. Rozdílné domorodé 
subjekty vytvořené zákonem o indiánech a další kanadskou legislativou – prohlášení 
některých domorodých těl za indiány, Métise a Inuity, se uchytilo jako označení pro  určité 
skupiny domorodých lidí s naprosto odlišnými historiemi, jejichž rozdílnost zákon o 
indiánech a další kanadská legislativa jako Ústava nyní jenom uznává. Co je ztraceno, je 
historie toho, jakým způsobem byly tyto odlišné typy domorodosti vytvořeny legislativou – 
například způsob, jakým ztrácely domorodé ženy přes více než století status indiána, pokud 
se provdaly za muže bez indiánského statusu, způsob, jakým byli tito domorodí obyvatelé 
označovaní bílými za míšence (nyní nazývanými Métisové) nepřetržitě a legálně 
vyčleňováni z ´indiánskosti´. Důsledkem toho se tyto odlišné kategorie rozdělující 
domorodé obyvatele nepřetržitě reprodukují jako ´přirozené´ a připisují se k základním 
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kulturním odlišnostem. Boje o sebeurčení, které vyplývají logicky z této klasifikace, skončí 
nevyhnutelně tak, že se budou reprodukovat kategorie a vyloučení z těchto kategorií 
v nových kontextech.“/259  

 

Zákon o indiánech poprvé vyloučil některé osoby.  

„Žádný míšenec, který je hlavou rodiny (kromě vdovy po indiánovi, nebo míšenec, kterému 
bylo umožněno stát se předmětem smlouvy) nemůže být považován… za indiána a nesmí 
mu být umožněno, aby figuroval ve smlouvě uzavírané s indiány./260  

 

S přijetím zákona o indiánech z roku 1876 (Indian Act) a s následným vytvořením 

seznamu všech statutárně uznávaných indiánů bylo možné vysledovat, kdo byl či nebyl 

indiánem a identifikovat ho. Ti, kteří nespadali do kritérií daných seznamem, „přestávali být“ 

indiány (legálně, pro úředníky). Nepovažovali se ještě za Métise, ale formálně začali být 

označováni za indiány bez statusu, čímž nebyli ani indiány ani Métisi. Současně nebyli ani 

bílými. 

Proces rozlišování mezi indiány a míšenci nespadal ani pod reálné množství „indiánské 

krve“ ani neodrážel sebeidentifikaci jedince. V průběhu uzavírání smluv číslo 1 – 11, které 

byly uzavírány s domorodými skupinami v západní Kanadě a v subarktické oblasti, komisaři 

uzavírající smlouvy posuzovali jednotlivce. Pokud žili způsobem bližším indiánskému 

způsobu života, byli považováni za indiány, pokud trošku rozuměli anglicky a žili u 

obchodních stanic, pak byli považováni za míšence. Pokud byl někdo indián, jeho jméno bylo 

na seznamu členů skupiny, s níž byla uzavřena smlouva, pokud byl míšencem, získal 

potvrzení o nároku na 160 akrů půdy či finanční částky v hodnotě 160 dolarů. Přijetí peněz 

kanadská vláda považovala za potvrzení toho, že se vzdávají nároku na svá domorodá práva a 

vazbu k teritoriu a že Métisové nejsou domorodci. Mnoho skupin, s nimiž nebyly uzavřeny 
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žádné smlouvy, přišlo o možnost získat status indiána a de facto začalo být považováno za 

míšence. V částech Kanady, kde se smlouvy neuzavíraly tak jako v západní Kanadě, nebo 

v nichž se neoddělovali indiáni a míšenci, tito jedinci byli považováni za indiány bez statusu. 

Smlouvy číslované byly podstatné, protože identifikovaly a oddělovaly „míšence“ od indiánů 

nezávisle na tom, za co se jedinci sami považovali./261 

Proto lze od konce 19. století hovořit o čtyřech skupinách: „legálních indiánech“ či 

„indiánech se statusem“, indiánech bez statutu, Eskymácích/Inuitech a Métisech. Legální 

status těchto kategorií se však liší v různých částech Kanady – například Quebek neuznává 

Métise, ale Alberta, v níž existují původní kolonie Métisů s oficiálním seznamem určujícím 

členství, ano. Přesto výše zmíněné kategorie existovaly jako sociální kategorizace./262  

Ve sčítáních z období před rokem 1941 se etnický původ odvozoval po matrilinii./263 

Všechny děti, jejichž matka byla indiánkou, byly považovány za indiány. Toto však platilo 

pouze pro osoby, které již byly definovány jako indiáni zákonem o vzniku Kanady z roku 

1867. Před rokem 1941 statistický úřad Kanady rozlišoval mezi indiány a míšenci. V roce 

1941 došlo ke změně. Pro indiány žijící mimo rezervace se stal důležitým původ otce, tedy 

etnický status se začal určovat skrz patrilinearitu. Pro indiány žijící v rezervaci byly důležité 

obě linie, tj. patrilinie i matrilinie./264  

Od roku 1951 byl zaveden složitější systém, který definoval, že indiánem je pouze osoba, 

která je v rámci zákona o indiánech považovaná za indiána. Současná vláda uznává legálně 

pouze indiány se statusem, jen formálně Métise. Určité provincie – Alberta a Britská 

Kolumbie uznává legálně i Métise (a vytvořily jejich kolonie). 
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Příslušnost ke kultuře či rase již není kritériem řazení osoby do kategorie, dnešní definice 

je legální. Pokud jedinec žije „způsobem života indiánů“ a má fyzické znaky, které by jej 

mohly zařadit do této kategorie, ale nespadá do kritérií zákona o indiánech, pak jím z hlediska 

federální vlády a vlád jednotlivých provincií není. 

6.2.1.1. Registrovaní indiáni či indiáni se statusem 

Federální vláda uznává svou zodpovědnost a vůči indiánům, kteří jsou označováni jako 

„legální“, „registrovaní“ či „se statusem“. „Registrování indiáni“ jsou definováni v právním 

systému oproti indiánům, kteří tento specifický status nemají. Původní zákon o indiánech 

z roku 1876 byl několikrát změněn a v rámci změn byla měněna i definice indiána. 

 

Zákon o indiánech (1978) 

11. (1) Předmět k sekci 12, osoba považovaná za registrovanou je, pokud 
a) k 26. 5. 1874 byla pro účely zákona vytvořeného pro organizaci Úřadu sekretáře státu 

Kanada, a pro správu indiánské půdy, byla v kapitole 42 statutu Kanady, 1868, pozměněna 
sekcí 6 statutem Kanady, 1869, a sekcí 8 kapitoly 21 statutu Kanady, 1874, oprávněna 
k držení a užívání území a dalšího neměnného majetku náležícímu k či určenému 
pro používání různým kmenům, skupinám indiánů v Kanadě. 

b) je členem skupiny/tlupy 
 i) pro jejíž použití a výhody, bylo vyčleněno území, nebo 
 ii) jež byla deklarována guvernérem jako skupina spadající pod tento zákon. 
c) je mužem, který je přímým potomkem v patrilinii/mužské linii muže stanoveného 

paragrafem a) nebo b) 
d) je legitimním potomkem 
 i) muže popsaného v paragrafu a) nebo b), nebo 
 ii) muže popsaného v paragrafu c) 
e) je nelegitimním potomkem ženy popsané v paragrafu a), b) nebo d), nebo 
f) je žena či vdova osoby, která je považována za registrovanou osobu dle paragrafu a), b), 

c), d) nebo e). 
(2) Paragraf (1) (c) se vztahuje pouze na osoby narozené po 13.8.1956 
R.S., c. 149, s.11, 1956, c.40, s. 3. 
 
12. (1) Následující osoby nejsou považovány za registrované, konkrétně, 
a) osoba, která 
 i) obdržela půdu určenou míšencům či finanční vyrovnání  
 ii) je potomkem osoby popsané v subparagrafu i), 
 iii) má uděleno volební právo, nebo 
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 iv) je osobou narozenou ze sňatku uskutečněného po 4. 9. 1951 a dosáhla věku 21 let, 
jejíž matka a jejíž otcova matka nejsou osoby popsané v paragrafu  11 (1)(a), b), či d) nebo 
považované za registrované na základě paragrafu 11(1)e), pokud v případě ženy, není 
manželkou či vdovou osoby popsané v sekci 11, a  

b) žena, která se provdala za muže, který není indiánem, pokud se následně tato žena 
nestane ženou či vdovou (po osobě) osoby popsané v sekci 11. 

(2) Proti přidání jména nelegitimního dítěte k seznamu osob indiánské skupiny (Band List) 
popsaného v paragrafu 11 (1)(3) se může vznést protest do 12 měsíců po zařazení na seznam, 
a pokud je na základě protestu rozhodnuto, že otec dítěte nebyl indián, dítě nemá právo být 
registrováno pod tímto paragrafem. 

(3) Ministr může vystavit certifikát jakémukoliv indiánovi, pro kterého tento zákon 
přestane platit, o této věci. 

(4) Subparagrafy (1)(a)(i) a (ii) se nevztahují na osobu, která 
 a) je na základě tohoto zákona registrována jako indián k 13. 8.1958, nebo 
 b) je potomkem osoby popsané v paragrafu (a) této podsekce 
(5) Podsekce (2) se vztahuje pouze na osoby narozené po 13. 8. 1956, 
R.S., c.149, s.12, 1956, c. 40, s. 3,4, 1958, c. 19,s. 1. 
 
13. Předmět ke schválení ministra a pokud tak ministr rozhodne, za souhlasu přijímající 

skupiny, 
 a) osoba, jejíž jméno se objevuje na všeobecném seznamu, může být připuštěna 

k získání členství ve skupině za souhlasu rady skupiny, a 
 b) člen jedné skupiny může získat členství jiné skupiny za souhlasu rady skupiny, jejíž 

členství se chystá získat, (1956, c.40, s.5)/265  
 

Registrovaní indiáni spadají legislativně a administrativně pod federální vládu, což je dáno 

zákonem o vzniku Kanady (British North America Act) a zákonem o indiánech. Více než 

600 000 indiánů je považováno za registrované. Všichni jsou vázáni k seznamu kmenů a 

indiánských skupin a jejich záležitosti jsou centrálně řízeny z Ottawy. V průběhu let se 

kritéria pro to, kdo je či není indiánem měnila. Mezi lety 1868 a 1985 byly následující 

skupiny kategorizovány za indiány a jindy za „bílé“./266  

1. indiánské ženy provdané za neindiánské muže 
2. děti neindiánských matek, jejichž otec měl také neindiánskou matku 
3. indiáni žijící mimo Kanadu více jak 5 let 
4. indiáni s vysokoškolským vzděláním 
5. míšenci žijící mimo Manitobu, kteří přijali finanční vyrovnání 
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V rámci kategorizace registrovaných indiánů, tedy indiánů se statusem, existuje ještě další 

kategorizace: 

1. indiáni mohou být kategorizováni za patřící do skupiny „s či bez smlouvy“, 
v závislosti na tom, zda jejich předci uzavřeli smlouvu s federální vládou. Indiáni žijící 
v Britské Kolumbii (kromě skupin na ostrově Vancouver), Yukonu, Quebeku a 
provincií u pobřeží Atlantiku nepodepsali žádné smlouvy. Irokézové ze Six Nations 
(Brantfordu) a Tyendinaga, kteří přišli z USA jsou také považováni za registrované 
indiány bez smlouvy.  

2. dalším kritériem je rozdělování indiánů na rezervační a nerezervační podle 
toho, zda jejich předci měli či neměli území. Například přestože smlouva č. 11 byla 
podepsána indiány v Severozápadních teritoriích, neexistuje tam žádná rezervace. Na 
druhé straně přestože indiáni z Britské Kolumbie smlouvu neuzavřeli, většina jich žije 
v rezervacích. 

Současné kritérium nastavené federální vládou neodráží sociální, kulturní či rasové 

charakteristiky, ale je striktně legální.  

V letech 1876 – 1985 dopadlo sociální inženýrství na více než 25 000 indiánů, kteří ztratili 

statut a museli opustit své komunity./267 Všechny děti indiánských žen, které přišly o status, 

pozbyly nárok na příslušnost k indiánské komunitě.  

6.2.1.2. Neregistrovaní indiáni – s indiánským původem a zákon C-31 

Ačkoliv lidé této kategorie mohou mít všechny charakteristiky jako indiáni, nemají legální 

uznání. Představitelé této skupiny jsou lidé, jejichž předci odmítli uzavřít smlouvu s Británií 

či jim to nebylo umožněno. Patří sem také jedicni, kteří získáním občanských práv přišli o 

svůj status indiána./268  

Získání občanství mělo několik podob. Až do roku 1960 se indiáni museli vzdát svého 

statutu indiána, pokud se chtěli účastnit federálních voleb. Museli formálně žádat v Ottawě o 

vzdání se svého statutu. Pokud tak učinili, všichni jejich potomci o statut přišli také.  

                                                           
267 HOLMES, Joan. Bill C-31 – Equality or Disparity? The Effects of the New Indian Act on Native Women. 
Backrgound Paper. Canadian Advisory Council on the Status of Women. Citováno v: LAWRENCE, Bonita. 
"Real" Indians and Others: Mixed-Blood Urban Native Peoples and Indigenous Nationhood. 1st edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 2004. 
268 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998, s. 29. 
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Nejčastější formou ztráty statusu byl sňatek. V rámci sekce 12 (1)(b) jakákoliv legálně 

uznávaná indiánská žena, která se provdala za neindiánského muže, přišla o status indiánky, a 

stejně tak i její děti. Pokud si však indiánský muž vzal neindiánskou ženu, žena získala legální 

status indiánky, stejně jako jejich děti. Toto nařízení bylo dosti diskriminační vůči indiánským 

ženám. 

Až v roce 1985 byl přijat dodatek k zákonu o indiánech, známý jako C-31. Jeho cílem bylo 

odstranit diskriminaci na základě pohlaví a sladit zákon o indiánech s kanadskou Listinou 

práv a svobod (sekcemi 15 a 28) . Tento zákon ukončil koncept „výměny kanadského 

občanství za původní identitu“ a pokusil se ošetřit ty skupiny, které ztratily status. 

Nový zákon definoval indiány ve čtyřech kategoriích: 

1. indiány se statusem a příslušností k určité skupině 
2. indiány se statusem bez příslušnosti k určité skupině 
3. indiány bez statusu, ale s příslušností k určité skupině 
4. indiány bez statusu a bez příslušnosti k určité skupině 

Jedinec tedy může mít legální status, ale nebýt členem žádné skupiny. V předcházejícím 

období žádné takové rozdělení neexistovalo. Osoby, které přišly o status sňatkem či přijetím 

kanadského občanství a nebo tím, že se vzdali své původní identity, nyní smějí zažádat o 

status legálního indiána a někteří i o členství v komunitě. Jedinci, jejichž předkové přišli o 

statut v předchozí generaci, o něj nemohou žádat. Udělení statusu je zváženo Úřadem pro 

indiánské záležitosti a rozvoj severu, který učiní rozhodnutí nezávisle na tom, má-li jedinec 

legální právo si jej nárokovat. O členství v komunitě však rozhoduje rada dané komunity 

(Band Council). Jedinou výjimkou je přibližně 20 000 žen, které ztratily svůj status sňatkem. 

Ty se automaticky stávají členkami skupin a kmenů, pokud získají zpět status od federální 

vlády prostřednictvím Úřadu  pro indiánské záležitosti a rozvoj severu. 

Ostatní, kterým je obnovován legální status, musejí čekat 2 roky, podle sekce 6 (1) a 6 (2) 

nového zákona o indiánech. Protože však přijetí do kmene či skupiny znamená, že se tato 

skupina musí s novými členy dělit, například o dotace na bydlení, mnoho skupin odmítá 
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zařadit osoby s nově či znovu uděleným statusem do svých seznamů. Indiánské skupiny a 

komunity měly do roku 1987 vytvořit pravidla pro členství ve svých entitách. Pokud tak 

neučinily, všichni jedinci, kteří znovu získali legální status indiána a mohli prokázat 

historickou vazbu k příslušnosti do určité komunity, automaticky toto členství získali. Těmito 

změnami v zákoně o indiánech vznikla kategorie  legální indiáni bez příslušnosti ke komunitě. 

Po přijetí zákona se předpokládalo, že přibližně 20 000 žen bude mít nárok na získání 

statusu. K tomu ještě patří 60 až 100 000 dětí a jedinců, kteří přišli o statut kvůli přijetí 

občanství. Většina těch, kteří zažádali, již status získali. Se zpožděním žádostí se udělení 

statusu komplikuje. 

Zákon C-31 také řeší předávání statusu:/269 

1. (1) Předmět k sekci 7, osoba je považována za registrovanou, pokud 
a) tato osoba byla registrována či jí bylo umožněna registrace těsně před 17. 4. 

1985. 
b) Tato osoba je členem skupiny osob, které byly prohlášeny guvernérem 17. či 

po 17. 4. 1985 za skupinu (band) pro účely tohoto zákona. 
c) Jméno této osoby bylo opomenuto či vymazáno z Registru indiánů, nebo ze 

seznamu indiánské skupiny před 4. 9.1951, pod subparagrafy 12(2)(iv), paragrafem 
12(2)(b) nebo podsekcí 22(2) nebo pod paragrafem 22(2)(a)(iii) na základě ustanovení 
daného podsekcí 109(2) jako každé ustanovení těsně před 17. 4.1985, či pod jiným 
předchozím nařízením tohoto zákona vztahujícím se k stejné podstatě jako další 
z opatření. 

d) Jméno osoby bylo opomenuto či vymazáno z Registru indiánů, nebo ze 
evidence indiánské skupiny před 4. 9. 1951, pod subparagrafy 12(1)(a)(888) na 
základě nařízení daného podsekcí 109(1) jako každé ustanovení dané těsně před 17. 4. 
1985, či jiným předchozím nařízením tohoto zákona vztahujícím se k stejné podstatě 
jako další z opatření. 

e) Jméno této osoby bylo opomenuto či odstraněno z Registru indiánů nebo 
z evidence před 4. 9.1951. 

i) pod sekcí 13, těsně před 4. 9.1951, nebo pod jiným předchozím nařízením 
tohoto zákona vztahujícím se k podstatě jako sekce nebo 

ii) pod sekcí 111, k 1.7.1920 či pod jiným předchozím ustanovením tohoto 
zákona vztahujícím se k podstatě sekce nebo  
f) tato osoba je osobou, jejíž oba rodiče jsou či, pokud už nežijí, byli v čase úmrtí 

považováni za registrované touto sekcí. 
(2.) Předmět k sekci 7, osoba je oprávněná být zaregistrována, pokud jeden z jejích rodičů 

je, či byl, pokud už nežije, v čase úmrtí, považován za osobu registrovanou dle subsekce (1). 
 
(3) Pro účely paragrafu (1)(f) a podsekce (2): 

                                                           
269 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998. 
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a) osoba, která již nežila těsně před 17. 4. 1985, ale která měla oprávnění být registrována, 
by měla být považována za registrovanou pod paragrafem (1)(a), a 

b) osoba, popsaná v paragrafu (1)(c),(d) či (e), která už nežila 17. 4. 1985 by měla být 
považována za registrovanou pod tímto paragrafem. 

 
7. (1) Následující osoby jsou oprávněné k registraci: 
a) osoba, která byla registrovaná pod paragrafem 11(1)(f), těsně před 17. 4. 1985, či pod 

jinými předchozími nařízeními tohoto zákona vztahujícím se k podstatě jako uvedený 
paragraf, a jejíž jméno bylo následovně opomenuto či odstraněno z Registru indiánů na 
základě tohoto zákona, nebo 

b) osoba, která je potomkem osoby, která byla registrována či oprávněna k registraci 
paragrafem 11(1)(f), těsně před 17. 4. 1985, či pod jinými předchozími nařízeními tohoto 
zákona vztahujícími se k stejné podstatě jako daný paragraf, a je také potomkem osoby, která 
není oprávněna k registraci žádným zněním tohoto zákona. 

(2) Paragraf (1)(a) se nevztahuje na ženu, která byla, kdykoliv před registrací pod 
paragrafem 11(1)(f) oprávněna být registrována pod jiným nařízením tohoto zákona. 

 
(3) Paragraf (1)(b) se nevztahuje na potomka ženy, která byla, kdykoliv před registrací pod 

paragrafem 11(1)(f) oprávněna k registraci pod jiným nařízením tohoto zákona. 
 
Jedinci, kteří získali status díky sekci 6(2) a poté uzavřeli manželství s osobou, která není 

indiánem, budou mít děti, které nebudou považovány za indiány. Pokud si však vzali indiána, 

jejich děti za indiány považovány budou. Pokud si jedinci, registrovaní pod sekcí 6(1) 

vezmou indiána, jejich děti budou indiány. Pokud neuzavřou manželství s indiánem, jejich 

děti budou indiány pod sekcí 6(2), ale nebudou schopny předat status na své děti. Pokud 

uzavřou sňatek dvě osoby registrované pod sekcí 6(2), jejich děti budou indiány pod sekcí 

6(1). Všechny mimomanželské děti se automaticky stávají registrovanými indiány pod sekcí 

6(2), ledaže by matka prokázala, že otec je indián se statusem, protože poté by děti byly 

registrovány pod sekcí 6(1). 

Zákon o indiánech také nařizuje, že jakýkoliv indián, který přišel o status přijetím 

občanství a který získal více než 1000 kanadských dolarů z kmenových fondů v době získání 

občanství, musí vrátit tyto peníze i s úroky před tím, než získá jakékoliv kmenové dávky či 

obdrží výhody plynoucí z členství v komunitě./270  

                                                           
270 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998, s. 32. 
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V roce 1985 zažádalo 42 000 osob o znovuzískání indiánského statusu. Za první rok jej 

získalo méně než 2000. V roce 1989 téměř 67 000 osob získalo status zpět. V letech 1985 – 

1990 obdržel úřad Registru indiánů přes 75 000 žádostí reprezentujících přibližně 135 000 

lidí, ž čehož 60% tvořily ženy. V roce 1992 bylo zpracováno téměř 200 000 žádostí a kolem 

92 000 žadatelů a jejich potomků bylo začleněno do Registru indiánů, což představovalo 

přibližně pětinu všech registrovaných indiánů v Kanadě. Asi 40% z nich má nárok na získání 

členství v komunitě podle sekce 11(1) zákona o indiánech./271  

V roce 1985 existovalo jen 350 000 indiánů se statusem. K roku 1995 na základě zákona 

C-31 asi 100 000 lidí získalo indiánský status./272  

Tento zákon způsobil zejména rezervačním indiánům sociální a politický problém a  

federální vládě zejména problém ekonomický. Největší rozpory vznikají mezi indiány 

z rezervací a indiány, kteří přijali původně občanství a odešli do měst. Potenciální návrat 

indiánů z měst do rezervací je vnímán jako nežádoucí ze strany rezervačních indiánů zejména 

kvůli ekonomickému zatížení a zmenšení zdrojů pro ně samotné týkajících se bydlení, 

sociálních a ekonomických programů, finančních podpor ve školách apod. 

Podstatným rysem je také pohled na městské indiány jako na cizince. Ti, kteří přijali 

občanství „výměnou“ za svou původní identitu, museli totiž odejít z rezervací a většina z nich 

žila ve městech, kde také vychovala generaci svých dětí. Proto jsou tito indiáni vnímaní jako 

osoby, které mají blíže myšlením i způsobem života k majoritní společnosti./273 

Zákon C-31 přinesl další problémy. Například v rámci rodiny může dojít k tomu, že bratři 

a sestry mají jiný legální status. Dalším problémem je členství v komunitě. Přestože některé 

děti 6(2) mají právo žít v rezervaci, není jasné, jestli „nezávislé“ děti dle sekce 6(2) a jejich 

                                                           
271 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998. 
272 SWITZER, Maurice. Time to Stand Up and be Counted. The First Perspective. 1997: December: 2. citováno 
v: LAWRENCE, Bonita. "Real" Indians and Others: Mixed-Blood Urban Native Peoples and Indigenous 
Nationhood. 1st edition. Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2004.  
273 Výzkum autorky, 2005. 
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neindiánští otcové smějí v rezervacích žít také. Zásadním problémem je to, že C-31 umožňuje 

ženám, které znovu získaly status indiána, a jejich dětem, aby získaly členství v komunitě. O 

členství v komunitě však rozhodují jednotlivé skupiny reprezentované radou skupiny, 

složenou z volených představitelů. Některé skupiny se rozhodly udržovat původní způsob 

členství na základě původního zákona o indiánech, a proto není indiánům, kteří znovu získali 

status, umožněno členství v komunitě. 

Zákon C-31 tedy oddělil indiánský status od členství v komunitě. Do již tak zákonem o 

indiánech rozdělených komunit Kanady se nyní dostává systém regulace identity vytvořený 

v USA – zejména pojetí „množství indiánské krve“, protože některé skupiny si vytvářejí 

vlastní pravidla pro členství právě na bázi „množství indiánské krve“./274  

6.2.2. USA a legální rámec 

V USA neexistuje centralizovaná legislativa, která by kontrolovala domorodou identitu 

v tak otevřeně koloniálním duchu jako je tomu v Kanadě./275  

Ve Spojených státech amerických, které vznikly na podstatě nezávislých republik 

založených na principu revoluce, bylo hlavním zájmem ve vztahu k indiánům, vyjádřeným 

prostřednictvím justice, právní ošetření v podstatě ilegální teritoriální expanze. Proto vláda 

USA uzavírala smlouvy s jednotlivými kmeny, které potvrzovaly práva specifických skupin 

tak, že nemohly být jednoduše zrušeny koloniálním nařízením. Rozhodnutí týkající se indiánů 

tak nebyla vytvářena jen justicí, ale ohromné množství bylo vytvořeno vládními ustanoveními 

a regulacemi. Výsledkem byl obrovský soubor zákonů,  v němž se málo prostoru věnovalo 

vymezení indiánské identity. Spíše převažovala snaha připravit indiánské kmeny o svou moc 

jako celek./276  

                                                           
274 LAWRENCE, Bonita. Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and the United States: 
An Overview. Hypatia. 2003, vol. 18, no. 2, s. 3 - 31. 
275 LAWRENCE, Bonita. Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and the United States: 
An Overview. Hypatia. 2003, vol. 18, no. 2, s. 3 - 31. 
276 LAWRENCE, Bonita. "Real" Indians and Others: Mixed-Blood Urban Native Peoples and Indigenous 
Nationhood. 1st edition. Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2004, s. 25 - 26. 
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Dvě zásadní a definitivní soudní rozhodnutí představují kauza Johnson versus McIntosh, 

která řešila „doktrínu objevení“, zaměřená převážně na vlastnická práva kmenů, 

charakterizující kmenovou půdu jako součást území USA, a kauza Čerokíové versus Georgia. 

Soudní rozhodnutí určilo, že kmeny jsou „domácí, závislé národy“, zproštěné  regulací 

jednotlivých států, ale předmětem konečného rozhodnutí federální vlády. Až v 80. letech 19. 

století po ukončení většiny bojů s indiány a jejich usazení se v rezervacích se americká vláda 

začala zaměřovat na likvidaci kmenového vlastnictví formou přidělování určitého množství 

půdy jedincům.  Až v roce 1902 v kauze Lone Wolf versus Hitchcock Nejvyšší soud USA 

potvrdil, že Kongres USA má neomezenou plenární moc kontrolovat životy svých 

indiánských „svěřenců“. Tímto rozhodnutím se fakticky řeklo, že nespoutaná korupce a 

zneužívání moci při zabírání indiánské půdy byla politickým procesem mimo soudní moc, 

která by zasahovala, a že USA mohly porušovat  znění smluv, jak chtěly. Vládní kontrola 

příslušnosti do skupiny, zejména formou měření „množství indiánské krve“, se stala součástí 

principů rozdělování a přidělování půdy. 

6.2.2.1. USA a „procenta indiánské krve“ 

Federální určování množství krve je spjato až s asimilační politikou 80. let 19. století. V 

rámci Dawesova zákona začala federální vláda s procesem dělení na plnokrevné indiány a 

míšence. Míšenci byli považováni za členy kmene, kteří byli schopní větší asimilace, s větší 

šancí postarat se o své vlastní záležitosti. Plnokrevní indiáni byli naopak legálně vnímáni za 

nekompetentní. 

V letech 1906 a 1907 federální vláda přijala zákony, na základě nichž nemohli získat půdu 

jedinci s méně než 50% indiánské krve. Pro některé komunity však metody určení klasifikace 

dominantní společností nefungovaly. Proto v některých rezervacích fyzičtí antropologové 
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prováděli různé testy velikosti nohou, stupně zakřivení vlasů a určovali obsah a znaky 

„indiánskosti“./277  

Úřad pro indiánské záležitosti  vydává potvrzení o množství indiánské krve. Za indiána je 

Úřadem považován jedinec, který má množství indiánské krve minimálně 25% (a/nebo je 

členem federálně uznávaného kmene)./278  Jednotlivé kmeny však mají právo na vlastní 

definici příslušnosti ke komunitě. Každý kmen má vlastní kritéria pro určování příslušnosti ke 

skupině. Některé požadují minimální množství a/nebo lineární původ od uznávaného člena 

skupiny. Určování množství krve se odvozuje vyhledáváním a prokazováním původu a 

náležitosti k jedinci, který je uveden na starých seznamech členů kmene či ve sčítáních, 

v nichž je uvedeno množství krve předka. 

Příslušnost člena ke skupině se měnila. Nejčastější změnou byl požadavek na nejnižší 

množství indiánské krve./279 Některé kmeny požadavek na množství indiánské krve snižují 

nebo jej dokonce nemají. 

Například Pajutové z Walker River požadují přinejmenším polovinu indiánské krve, 

mnoho kmenů stejně jako USA vyžadují ¼ (například – Navahové, jedna z nejpočetnějších 

skupin v USA), některé kmeny zejména v Kalifornii a Oklahomě vyžadují 1/8, 1/16 a 1/32, 

další nevyžadují minimální množství, ale požadují zdokumentovanou genealogii k předku, 

který byl členem kmene. 

Problematický je požadavek na množství krve u kmenů, jejichž „existence“ byla v rámci 

politiky ukončení závazků federální vlády vůči indiánům v 50. letech, ukončena. To se také 

                                                           
277 Také těla indiánů zabitých při bitvách se používala pro zkoumání a hledání „rasové čistoty“. 
278 THORNTON, Russell. Population History of Native North Americans. In: HAINES, Michael. R., STECKEL, 
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týká tzv. nově uznaných kmenů. Stejně tak je problematické určování množství krve u skupin, 

které nejsou z USA, například indiáni z Kanady, Mexika a jiných domorodých skupin mimo 

USA. Proto osobě, která je z poloviny Inuit z Aljašky a z poloviny Inuit z Kanady, bude 

uznáno množství krve jen jako poloviční.  

Velice podstatným faktorem je to, že „plnokrevnost“ bývá vnímána za synonymum  

tradice.  

Vedle určování množství indiánské krve se však k určujícím kritériím přidává ještě 

požadavek na federální uznání kmene či skupiny. Federální uznání znamená, že USA uznávají 

existenci skupiny jako politické entity a rovnocenného partnera ve vzájemném vztahu. 

Seznam federálně uznaných kmenů je součástí postupu federální administrativy vůči 

indiánům.  

„Podstata obnovení populace indiánů vytvořila odlišné indiánské populace – v obou 
liniích – ´rasové´ a kmenové. Rasová různorodost se vytvořena pomocí toho, že se mnoho 
jedinců s malým množstvím indiánské krve počítá do populace indiánů, ať už na základě 
příslušnosti  do kmene nebo na základě amerického sčítání lidu (nebo dalšími jinými 
metodami). Kmenové odlišnosti spočívají nejen v požadavcích na členství v komunitě, ale 
hlavně v tom, zda jedinec je či není členem kmene. Vytvořila se tak dichotomie mezi 
indiány a mezi indiány náležícími ke konkrétnímu kmeni. Tj., mezi indiány,, kteří nejsou 
součástí kmene nebo jsou, ale nepodílí se na kmenových záležitostech, a indiánech, kteří 
jsou součástí kmenů a podílejí se na záležitostech svého kmene, což jim často dává identitu 
specifického typu indiána, jako Čerokíje, Lakoty, Navaha, stejně jako pan-indiánskou 
identitu indiána.“/280 

 

V USA je členství ve skupině tedy dáno několika způsoby: 

1. všechny skupiny musí být uznány federální vládou, tj. skupina musí existovat 
v registru uznávaných skupin indiánů./281 

2. platí bod 1. a k tomu se váže množství indiánské krve (Degree of Indian Blood) 
3. platí bod 1. a dále si skupina definuje příslušníky původním způsobem, což je 

například na základě klanové příslušnosti. To je příklad Irokézů (rezervace Onondaga, 
Tonawanda, Tuscarora), kteří odvozují způsob původu po matce, tj. matrilinie jsou 

                                                                                                                                                                                     
Cambridge University Press. 2000. citován v: A Companion to the Anthropology of American Indians. BIOLSI, 
Thomas. 1st edition. Malden: Blackwell Publishers Ltd, 2004, s. 32. 
280 THORNTON, Russell. Population History of Native North Americans. In: HAINES, Michael. R., STECKEL, 
Richard. A Population History of North America. New York: Cambridge University Press. 2000. citován v: A 
Companion to the Anthropology of American Indians. BIOLSI, Thomas. 1st edition. Malden: Blackwell 
Publishers Ltd, 2004, s. 33. 
281 Úřad pro indiánské záležitosti – Bureau of Indian Affairs, List of Federally Recognized Indian Tribes 
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dále uznávány za legitimní zdroj odvozování původu nejen pro ně, ale i ze strany 
USA.  

4. platí bod 1 a dále dle vlastní specifikace členství 

6.3. Irokézové a jejich určování původu a příslušnosti do komunity 

Nejpodstatnějším kritériem, které definuje, kdo je či není Irokézem, je příslušnost ke 

skupině. Ta je dána různým způsobem, jedná se o identifikaci na základě vlastního cítění, dále 

původní způsob irokézské společnosti, tj. matrilinearita, a samozřejmě definice daná majoritní 

společností. Poslední zmíněné kritérium má dvě podoby – 1. povědomí příslušníků majority 

(tj. americké a kanadské společnosti), 2. legislativní formu danou systémem vlády a správy.  

6.3.1. Příbuzenský systém  

Příbuzenský systém Irokézů byl poprvé popsán Lafitauem (1724), detailně pak Morganem 

(1851). Z příbuzenského systému vyplývá i další rys kolektivní identity. Být členem určitého 

klanu svého kmene znamená být také Irokézem, tedy „mít příbuzné“ mezi ostatními kmeny. 

Tento princip existuje od dob vzniku konfederace. Spočíval například v tom, že při cestování, 

které, jak jsem uvedla, bylo velice typické zejména pro irokézské muže, se mohli jedinci ve 

vzdálených vesnicích obrátit na příslušníky svého klanu, tedy příbuzné, a předpokládat, že se 

jim dostane pomoci. Dalším stupněm, kde se mohli dovolat pomoci, byla moieta. Tento 

princip je v rámci tradicionalistů běžný stále.   

6.3.1.1. Otázka odvozování původu 

Přestože Irokézové odvozovali původ od matky, irokézská společnost byla bilaterální. 

Patrilinie byly důležité například pro členství v léčitelských společnostech./282  

Matrilinearita byla pro irokézskou společnost velice podstatná a mezi tradicionalisty tento 

princip odvozování původu přežívá dodnes. Faktický problém však představuje „kanadská 

strana“.  

                                                           
282 FENTON, William N. Handbook of North American Indians: Northeast. 1st edition. Vol. 15. TRIGGER 
Bruce. Washington: Smithsonian Institution, 1978. Northern Iroquoian Culture Patterns, s. 296-321.  
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Kanada necitlivě zasáhla v roce 1869, kdy za určující rys toho, kdo je indiánem, stanovila 

patrilinearitu. Pro Irokéze žijící na kanadské straně vznikl ohromný problém. Znamenalo to, 

že příslušnost k do té doby matrilineárním klanům měla být nahrazena patrilinií. Mnoho 

Irokézů trvalo na původní formě odvozování původu i za cenu ztráty statusu indiána a tím i 

absenci určitých práv a nároků. Tento systém také nahrával destrukci původní kmenové 

vlády, založené na zástupcích jednotlivých klanů volených klanovými matkami, a jejich 

nahrazení volenými vládami./283 Zákon také definoval, že všechny indiánské ženy, které se 

provdaly za příslušníky majority či indiány bez statusu, ztratily status indiánek. Naopak ženy 

z majoritní společnosti, které se za indiány provdaly, mohly využívat výhod poskytovaných 

osobám se statusem indiána. 

Z tohoto nařízení také vznikl ohromný problém v orientaci. Původně byli příslušníci 

stejných klanů ve všech irokézských kmenech považováni za příbuzné. Princip exogamie 

neplatil pouze v rámci klanu, ale i mezi klanovými příslušníky všech kmenů konfederace. Na 

americké straně je tento princip udržován mezi tradicionalisty dodnes./284 Kanadská strana je 

z tohoto hlediska však velice rozmělněna. Tradicionalisté v rezervaci Šesti národů si však 

povědomí o původu na matrilineární bázi předávají a povědomí o exogamii mají také, ikdyž 

není tak striktně dodržováno, právě díky způsobeným zmatkům./285  

Patrilinearní princip je však zřetelný u všech Irokézů, tedy i tradicionalistů, například 

v přijímání příjmení po manželovi. Obyvatelé rezervace vědí, kdo je jak s kým spřízněn 

patrilineárně, u tradicioalistů i matrilineárně. U tradicionalistů na americké straně, kde 

odvozují původ po matce, se předávají v matrilinii i další pravidla. Jedná se například o 

vlastnictví půdy, majetku atd. Fakticky je matriklan stále důležitější než patrilinie, kterou lze 

poznat podle příjmení. Dopátrat se toho, kdo je členem matrilinie, je mnohem složitější. Ta se 

                                                           
283 Každý z klanů má zástupce – sačemy, klanovou matku či matky, (v případě Onondagů dvě – mladší a starší) a 
strážce víry. 
284 Výzkum autorky, Onondaga, 2001, 2004. 
285 Výzkum auroky, Six Nations, 2004, 2005. 
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dá však zjistit pouze dotázáním. Irokézové byli původně schopni dotazováním se na klanovou 

příslušnost a nejbližší příbuzné zjistit vzájemný vztah. Díky narušení nuceným přestupem na 

patrilinearitu na kanadské straně je tato skutečnost mnohem komplikovanější. Přesto dotazy 

na klan jsou běžnou součástí náhodně se potkajících Irokézů. Důležitější je snad místo, odkud 

pocházejí a kde žijí/286.  

U tradicionalistů na „americké straně“ není problémem určit, kdo je či není Irokézem. Je-li 

matka indiánka, pak jsou děti považovány za indiány. Je to tak i v případě, že otec není 

indiánem. Ale pokud si Irokéz vezme ženu z majoritní společnosti, jeho děti budou 

považovány za toho, kým je matka, tedy za Američany. Podle Onondagů z rezervace 

Onondaga/287 – takové děti nemají klan. Na příkladu Onondagů mohu ilustrovat další situaci. 

Pokud si Onondaga vezme ženu z jiného irokézského kmene a žijí na území Onondagů, není 

to problém. Žena přísluší do určitého klanu, který většinou prochází napříč všemi šesti kmeny 

irokézské konfederace. Pokud zrovna není, žena se zapojuje do existující moiety. Vezme-li si 

Onondaga indiánku, která není Irokézkou, poté se snaží zjistit, z jakého klanu pochází, a pak 

se zapojí do aktivit existujícího klanu. Pokud takový klan neexistuje, pak se zapojí do klanu, 

který je určen jako nejvíce podobný jejímu původnímu.  Pokud pochází ze společnosti, která 

nemá žádný klan, je jí nějaký určen. To se však příliš často nestává./288 

Kanadská legislativa však vedla k tomu, že na kanadské straně panuje v příslušnosti 

ohromný chaos. Zákon o indiánech spjatý s patrilinearitou způsobil v největší irokézské 

rezervaci – v rezervaci Šesti národů v Ontariu následující situaci. Irokézové, kteří se považují 

za tradicionalisty, uznávají systém matrilineární a většinou si svou klanovou identitu  

pamatují. Přestože ve svých identifikačních kartách mají příslušnost ke skupině na 

patrilineárním principu, svou identitu proklamují na základě matrilinie. Ostatní, kteří nejsou 

tradicionalisty, to však mají složitější. Obecně je velmi často slyšet, že jedinec vlastně neví, 

                                                           
286 Výzkumy autorky, 2001, 2004, 2005. 
287 Výzkum autorky, 2001, 2004. 
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kým je. Díky systému internátních škol, které zpřetrhaly vazby mezi generacemi, se také 

ztratilo povědomí o vlastním původu./289 Sačemové v rezervaci Šesti národů za pomoci 

dalších tradicionalistů pomáhají jedincům hledajícím své kořeny s vyhledáváním genealogií a 

dohledáváním matrilineárního původu, který se udržuje v povědomí tradicionalistů a předává 

se ústní tradicí. Vedle toho Six Nations Membership Office, která je součástí administrativního 

systému pod zvolenou vládou, také poskytuje genealogie, které však vycházejí z registru a 

nikoliv z principu matrilinearity. Situace je komplikována tím, že Irokézové uzavírají mnoho 

sňatků vzájemně, tj. v rámci šesti původních kmenů z různých rezervací, z USA i Kanady. 

Dochází tak k paradoxním situacím, kdy Irokéz, jehož otec byl Kajuga, otcův otec Kajuga (na 

základě patrilinearity), otcova matka Tuskarora, matka patrilineárně Seneka (matrilineárně 

Mohawk, protože matrilineárně matčina matka je Mohawk, matčin otec Seneka), by měl být 

matrilineárně Mohawk (v případě, že matčina příslušnost je předávána matrilineárně), ale na 

své kartě má status Kajugy a pobírá poplatky vyplývající ze smluv, které náležejí Kajugům, 

přičemž matrilineární Kajugové mají na svých kartách identitu jiných skupin a nárok na tyto 

pohledávky nemají. Situace je komplikována do té míry, že mnoho Irokézů v kanadských a 

v amerických rezervacích, kde platí patrilinearita, nezná svou příslušnost na principu 

matrilinearity.  

S přijetím zákona C-31 došlo v rezervaci ke změně. Jedinec si může vybrat, zda chce mít 

příslušnost ke skupině na bázi patrilinearity či matrilinearity. Tuto identifikaci také lze 

změnit. Rodiče, v případě, že jsou z různých skupin, což je běžné, se mohou rozhodnout, zda 

dítě získá příslušnost do skupiny po matce či po otci, a to až do té míry, že jedno dítě bude 

například Seneka po matce a druhé z téhož svazku po otci Mohawk./290  

Se zákonem C-31 byla také spjata povinnost vytvořit vlastní kodexy pro členství ve všech 

indiánských skupinách. Pokud nebyly vytvořeny, řídily se komunity dále zákonem o 

                                                                                                                                                                                     
288 Výzkum autorky 2001. 
289 Více viz kapitola 9.2.1 Internátní školy jako asimilační prostředek a jejich dopad na identitu Irokézů. 
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indiánech. Kodexy však stále byly limitovány zákonem o indiánech. Některé irokézské 

rezervace v Kanadě toto nařízení ignorují, např. Kahnawake. Rezervace Mohawků poblíž 

Montréalu, Kahnawake, patří mezi první rezervace, které přijaly požadavek na množství 

indiánské krve. Kahnawake si stanovila následující podmínky: 1. K 11. 12. 1984 se za 

biologické kritérium pro budoucí registrace vyžaduje 50% či více indiánské krve, 2. 

Mohawkové, kteří si vzali Neindiány po 22. 5. 1981, přišli o právo na obývání rezervace, 

nárok na půdu, volby a funkce v rezervaci./291 Paradoxní může být to, že již ve 30. letech 19. 

století byli Mohawkové z Kahnawake vnímáni jako komunita velmi smíšená s dominantní 

společností./292 Někteří Mohawkové, postižení tímto nařízením, se v této záležitosti soudili 

v 90. letech 20. století. Kanadská komise lidských práv rozhodla, že by rezervace Kahnawake 

měla zrušit rasově diskriminační nařízení./293  

V rezervaci Šesti národů platí pravidla pro členství na základě zákona o indiánech, protože 

voličská účast, potřebná k přijetí kodexu, tedy 50% a 1 hlas, je nedostatečná./294 

6.3.1.2. Manželství, preference partnerů a postavení žen 

Z výše uvedeného zjištění jsem se domnívala, že partnerský vztah v kontextu statusu může 

v některých komunitách znamenat odlišné pojetí pro irokézské muže a ženy. Irokézské ženy 

na americké straně v tradičních komunitách se nemusejí obávat toho, že by jejich potomci 

ztratili status člena skupiny, což se však netýká mužů. Na můj dotaz, zda muži vnímají výběr 

manželky za komplikovaný, jsem dostala odpověď, že tomu tak není. Že se stejně většinou 

uzavírají sňatky mezi indiány./295 

                                                                                                                                                                                     
290 Výzkum autorky, rozhovor s Janice Martin, Six Nations Membership Office, 2005. 
291 ALFRED, Gerald Taiaiake. Heeding the Voices of Our Ancestors: Kahnawake Mohawk Politics and the Rise 
of Native Nationalism. 1st edition. Ontario: Oxford University Press, 1995, s. 165. 
292 JAMIESON, Kathleen. Indian Women and the Law in Canada: Citizen Minus. Canadian Advisory Council 
on the Status of Women and Indian Rights for Indian Women. 1978, s. 23. 
293 LAWRENCE, Bonita. "Real" Indians and Others: Mixed-Blood Urban Native Peoples and Indigenous 
Nationhood. 1st edition. Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2004, s. 78. 
294 Výzkum autorky, rozhovor s Janice Martin, Six Nations Membership Office, 2005. 
295 Například u Lakotů z plání je přání žen provdat se za bílé, protože jim to slibuje lepší postavení. Z výzkumu 
Otokara Homoly, 2001, osobní rozhovor. 
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Ve skutečnosti jsou nejčastější manželské či partnerské vazby mezi jednotlivými 

irokézskými skupinami.Vcelku zajímavé bylo, že na můj dotaz týkající se možných vztahů 

jsem dostala od onondažských žen odpověď, že vhodným manželským svazkem je vztah 

v rámci Irokézů, ale také vztah s jinými indiány, jejichž princip odvozování původu je stejný, 

tedy matrilineární. Pozitivní zkušenosti zmiňovaly na příkladu Vran (Crow), které jsou také 

matrilineární./296 Domnívám se, že tato preference životních partnerů vychází 

z předpokládaného vzájemného chování partnerů vycházejícího z pozic a postavení ve 

společnosti, v tomto případě matrilineární.  

Jak jsem již zmínila, misionáři se snažili změnit matrilineární širší rodiny na patrilineární 

nukleární rodiny, jejichž „hlavami“ měli být muži. Tento koncept vycházel z křesťanského 

pojetí. V původní irokézské společnosti se však postavení a pravomoci mužů i žen 

doplňovaly, přestože společnost Irokézů bývá často prezentována jako příklad matriarchátu. 

S přestupem na křesťanství došlo i k této změně, tedy k dosazení hierarchie. Dobré postavení 

žen je zmiňováno ve Zprávě o stavu Šesti národů z roku 1892./297 O dobrém postavení 

irokézských žen a inspiraci, kterou jejich pravomoci byly pro americké feministky, se také 

zmínila ve své práci Sally Wagner/298 Proto se domnívám, že preference vztahů mezi 

příslušníky matrilineárních skupin, je pochopitelná.  

Irokézské ženy tradičně vybíraly sačemy a účastnily se rozhodování o záležitostech a 

budoucnosti vesnice, kmene, potažmo konfederace. Jak mi jeden ze sačemů Onondagů 

řekl/299, ženy vychovávají děti, proto je dobře znají a vědí, kdo se hodí na jakou pozici. Ženy 

vždy rozhodovaly i o válce. Bylo běžné, že ženy žádaly své mužské příbuzné o válečnou 

                                                           
296 Výzkum autorky. Onondaga, 2001, 2004. 
297 The Six Nations of New York: The 1892 United States Extra Census Bulletin. 1st edition. USA: Cornell 
University Press, 1995. 89 s. Původní publikace U.S.Census Office, 1892. 
298 Wagnerová se snaží dokázat, že irokézské ženy ovlivnily myšlenky zakladatelek feministického hnutí v USA 
– Matildy Joslyn Gageové (1826-1898), Elizabethy Stantonové  (1815 – 1902) a Lucretie Mottové (1793 – 
1880). Její práce nebyla přijata antropology zabývajícími se Irokézi. 
(WAGNER, Sally Roesch. The Untold Story of the Iroquois Influence on Early Feminists. 4th edition. 
Fayetteville: Sky Carrier Press, 2000.) 
299 Sačem Irving Powless, Jr., 2004. 
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výpravu, zejména své bratry a synovce, aby tak získaly zajatce k adopci a nahradily ztrátu 

svých příbuzných. Stejně tak mohly válce zabránit. Tento princip rozhodování se projevil 

například v Ganienkeh či Akwesasne v 70. a 80. letech 20. století (viz příslušné kapitoly), kdy 

ženy dostaly poslední slovo týkající se rozhodnutí, zda bojovat proti policejním a armádním 

oddílům i za cenu případných úmrtí.  

U tradicionalistů mají ženy stále velkou moc v politické rovině. Klanové matky stále 

vybírají sačemy, připravují obřady a rokují o všech důležitých záležitostech komunity. Vztah 

žena a bratrův syn je typický také pro volbu sačemů. Tento princip se uplatňuje dodnes./300 

Irokézské ženy stojí také u zrodu aktivit, které si získaly mezinárodní pozornost – konflikt 

v Kanehsatake-Oka v roce 1990, setkání starších z USA a Kanady v rezervaci Šesti národů 

v roce 2004, blokáda výstavby domů na problémovém území v rezervaci Šesti národů – 

Caledonia v Ontariu v roku 2006.  

Přestože je deklarováno velmi nezávislé postavení žen, v reálném životě však také dochází 

ve velké míře k domácímu násilí vůči ženám ze strany mužů pod vlivem alkoholismu a 

drog./301 

Adopce dětí je stále možná a běžná, což je typické pro mnohé indiány, nejen Irokéze./302 

6.3.1.3. Matrilokalita 

Původně měli Irokézové matrilokální rezidenční vzor. Přestože základní jednotkou byla 

nukleární rodina, důležitější základnu irokézské společnosti představovala rodina rozšířená. 

Příslušníci stejné matrilinie obývali společně jedno obydlí – dlouhý dům. Žena si vždy 

přiváděla manžela domů. Každá nukleární rodina tedy sdílela domov s příbuznými 

z manželčiny strany.  

                                                           
300 Například u Oneidů byl v současnosti proslavený správce kasina v rezerevaci Oneida ve státě New York, Ray 
Halbritter, vybrán svou tetou. Princip nastolování sačemů stále na této bázi fuguje v tradičních komunitách. 
301 Výzkum autorky, 2001, 2004, 2005. 
302 Výzkum autorky, 2001, 2004, 2005. 
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Matrilokální rezidenční vzor stále převažuje u Onondagů v USA./303 Přestože snaha 

misionářů změnit irokézskou společnost na patrilineární byla velmi silná a projevila se 

například v přijetí pravidla přejímání příjmení po otci, v rezervacích se matrilokální princip 

stále udržuje. Na území Onondagů je časzo vidět, že dcery se svými rodinami žijí u svých 

matek nebo v jejich blízkosti. Rodina se také schází u nejstarších žen svého klanu./304 

Toto časté setkávání v domovech nejstarších žijících žen v klanu odráží i odlišnou potřebu 

sociální komunikace, než jakou má například americká společnost. 

Podstatným rysem života Irokézů v rezervacích je také matrifokální rodina, s podporou  

rodiny širší./305 

6.3.1.4. Moieta 

Moiety jsou stále velice důležité mezi tradicionalisty. Funkce moiety je důležitá zejména 

při obřadech a společenských událostech. Nejtypičtější je to na příkladu úmrtí. Moieta, jejíž 

příslušník zemřel, je moieta, která truchlí. Druhá moitea je povinna zajistit obřad a s tím 

spojené záležitosti. Tento princip mezi tradicionalisty funguje dodnes. 

Původně moiety také fungovaly při řešení sporů, například když došlo k vraždě v rámci 

kmene. Příslušníci klanů mohli vyjednat nápravu, ale v rámci moiet bylo možno lépe uklidnit 

obě strany a najít přijatelnější vyrovnání, které například mohlo nahradit požadavek na krevní 

mstu. 

Příslušníci opačných moiet spolu hrávali lakros. 

                                                           
303 Výzkum autorky, 2001, 2004. 
304 Někdy bylo velice těžké zjistit, kde kdo vlastně žije. Nebylo vůbec výjimkou v průběhu návštěvy jedné 
z klanových matek, aby se tam během 2 hodin vystřídalo až 15 osob obojího pohlaví a různého věku, od 
padesátiletého náčelníka, který se přišel podívat na svou matku, přes čtyřicetiletou ženu, která přijela z okraje 
rezervace kvůli tomu samému, až po šestadvacetiletého vnuka, který přinesl babičce cigarety, po patnáctileté 
vnučky dívající se na řvoucí televizi a dvouletého pravnoučka hrajícího si na podlaze. Rodina se schází u 
nejstarší ženy v rámci matrilinie, aby řešila své problémy, přestože se některé záležitosti mohou týkat pouze 
dvou členů, do jejichž záležitostí se ostatní nepletou. 
305 Výzkumy autorky, 2001, 2004, 2005. 
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7. SOUČASNÍ IROKÉZOVÉ – REZERVACE A OSÍDLENÍ 

7.1. Mohawkové 

Mohawkové, Lidé pazourku (Ganienkeha´ka), ochránci východních dveří, v současnosti 

žijí v rezervacích Akwesasne (na hranicích mezi USA a Kanadou), Ganienkeh, 

Kanatsiohareke, Kahnawake, Kanesatake, Tyendanega, Gibson, rezervace Six Nations. 

Mnoho Mohawků žije ve velkoměstech jako New York City, Montreal, Toronto atd. 

Mohawkové jsou známí jako konstruktéři výškových budov, původně díky absenci závratí./306 

Proto jich mnoho cestuje za prací do velkoměst a živí rodinu v rezervaci. 

Mohawkové trpí největším rozdělením ve frakce. Tento stav má hluboké kořeny 

v minulosti. Odlišnosti v názorech na řízení kmene a vůbec jednotlivých rezervací pramení z 

náboženství, dále z různých podmínek lišících se na americké a kanadské straně, podstatná je 

například patrilinearita prosazovaná kanadskou stranou, což je ve výrazném rozporu 

s tradičním odvozováním původu, a výrazným smíšením s majoritní populací. 

Mezi Mohawky je oproti ostatním irokézským kmenům konfederace silné zastoupení 

katolíků. Pokřesťanštění příslušníci ostatních kmenů patří totiž spíše k protestantům, zejména 

metodistům, presbytariánům, adventistům atd.  

Katoličtí misionáři, hlavně z řad jezuitů, zakládali misie mezi Irokézi od 17. století. 

Mohawkové mají také vůbec první blahořečenou indiánku, Kateri Tekakwithu. Její matka 

byla adoptována  pokřesťanštěnou Algonkinkou provdanou za náčelníka Mohawků. Velká 

část její rodiny zemřela na neštovice. Proto vyrůstala v domácnosti svého strýce, kde žila pod 

                                                           
306 Mohawkové jsou proslulí svým nadáním pro výškové montáže. Jako dělníci na výškových stavbách začali 
pracovat v 80. letech 19. století. Mohawkové z rezervace Akwesasne se podíleli na stavbě ocelového mostu přes 
řeku Sv. Vavřince v roce 1883, kdy pracovali pro společnost Canadian Bridge Company. Mohawkové 
z rezervace Kahnawake poprvé poznali konstruktérskou činnost v roce 1886 při stavbě mostu Victoria Tubular 
přes řeku Sv. Vavřince. Na přelomu století mnoho Mohawků stavělo nový most do města Quebeck. V roce 1907 
při stavbě tohoto mostu zemřelo 33 Mohawků poté, co se s nimi zřítila jižní část. Přesto Mohawkové změnili 
svůj životní styl a vypracovali se za nejlepší konstruktéry výškových budov. Podíleli se na stavbě nejvyšších 
výškových budov v New York City včetně věží Světového obchodního střediska. V současnosti je tato dělnická 
práce na výškových stavbách hlavní obživou Mohawků, kteří cestují za touto prací z Kanady do USA a naopak. 
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silným vlivem jezuitů. V roce 1676 byla pokřtěná. Tradiční Mohawkové přinutili katolíky 

z údolí řeky Mohawk odejít a ti se přesunuli na sever k řece Sv. Vavřince do Cauhnawage 

(dnešní Kahnawake). Kateri Tekakwitha přišla do Cauhnawage v roce 1677. Zemřela v roce 

1680. V roce 1976 byla blahořečená./307  

7.1.1. Akwesasne – St. Regis  

Tato rezervace leží na řece Sv. Vavřince na hranicích mezi USA a Kanadou. Akwesasne 

bylo dlouhou dobu považováno za „hlavní“ ze sedmi rezervací, kde  Mohawkové žili. 

Rezervace je známá pod dvěma označeními – Akwesasne a St. Regis. Akwesasne znamená 

v jazyce Mohawků „Místo krocanů“, přesně „Tam, kde krocani hudrují“. Název St. Regis je 

odvozen od římsko-katolické misie St. Regis, která zde byla založena v červenci 1755. Tato 

rezervace je nejkomplikovanějším místem všech irokézských rezervací. Současně je 

názorným příkladem historického vývoje frakcí. Je zajímavým místem rovněž vzhledem ke 

svému položení na hranicích mezi USA a Kanadou. 

USA uznávají pouze volenou Radu Mohawků ze St. Regis (St. Regis Mohawk Tribal 

Council), kanadská váda uznává pouze Radu Mohawků z Akwesasne (Mohawk Council of 

Akwesasne), která je řízena kanadským právem. Stejně tak zde žije stále mnoho 

tradicionalistů, kteří uznávají Radu náčelníků kmene Mohawků (Mohawk Nation Council of 

Chiefs). Policie z provincie Quebek a z provincie Ontario působí v příslušných částech 

rezervace na kanadské straně, přičemž policie státu New York zase na americké. 

Akwesasne leží 82 kilometrů od Kahnawake v Kanadě, jiné rezervace Mohawků, odkud 

jich mnoho přišlo. 

Akwesasne trpí ohromným znečištěním životního prostředí, jeho důsledky ovlivňují chod 

rezervace a jsou vedle dalších faktorů zdrojem sporů ohledně správy rezervace a budoucnosti 

Mohawků v této rezervaci.  

                                                           
307 GREER, Allan. Natives and Nationalism: The Americanization of Kateri Tekakwitha. The Catholic 
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Řeka Sv. Vavřince, na které rezervace leží, přináší odpad z Velkých jezer, která patří mezi 

nejvíce znečištěná jezera v USA a Kanadě. Od Niagarských vodopádů z Love Canal se pak 

valí dioxiny, PCB a rtuť. 

Největším problémem Mohawků z Akwesasne jsou však továrny na výrobu hliníku a 

různých  chemických látek, které stojí na řece v těsné blízkosti rezervace. Jedná se o Reynolds 

Aluminium Plant, Chevy, ALCOA, General Motors. Vítr a voda odnášejí všechny zplodiny 

na její území. Mnoho Mohawků však v těchto továrnách, vybudovaných od 60. let 20. století, 

pracuje. 

Od roku 1976 Mohawkové spolu s okolními farmáři vystupovali proti snaze společnosti 

Power Authority of the State of New York (PASNY) postavit elektrické vedení vysokého napětí 

o 765kV, které mělo být součástí sítě atomových elektráren. Tato síť měla spojovat Kanadu a 

New York City. Plány na největší z atomových elektráren, které počítaly až se  40 reaktory, 

vyžadovaly místo s průtokem 12 000 kubických stop vody za sekundu. Takový průtok mají 

pouze řeky Hudson, Niagara a řeka Sv. Vavřince. Sv. Vařinec je z nich největší a žije zde 

nejmenší  populace./308 

Další spor se zrodil v roce 1980 a souvisel s úmyslem převážet radioaktivní odpad 

z výzkumné továrny z Chalk River v Ontariu z Kanady do průmyslového zařízení v Savannah 

River v Jižní Karolíně v USA. Materiál se měl do USA přepravovat přes rezervaci 

Akwesasne. Mohawkové tvrdě protestovali./309 

V 50. letech vnikl projekt „mořské cesty“, který měl zajistit dopravní spojení po řece Sv. 

Vavřince mezi Velkými jezery a mořem. Za tímto účelem bylo potřeba rozšířit koryto řeky na 

určitých územích. Akwesasne nebylo tímto projektem zasaženo takovým způsobem jako 

                                                                                                                                                                                     
Historical Review. 2004, vol. 90, no. 2, s. 260-272. 
308 Akwesasne Notes , 1975 – 1980. 
309 Akwesasne Notes, 1975 – 1980. 
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rezervace Kahnawake. V letech 1954 – 1962 byly při zemních pracích použity tuny dynamitu. 

Došlo k ohromnému úhynu ryb,  což se života Mohawků výrazně dotklo./310 

Vedle rybaření bylo zdrojem obživy pro většinu Mohawků v Akwesasne zahradničení a 

farmaření. Díky znečištění způsobeným kontaminací půdy není možno se tímto způsobem 

živit. Mohawkové stále vzpomínají, jak dobytku vypadávaly zuby po několikaleté pastvě na 

území rezervace. Poslední ekologickou pohromou pro Akwesasne znamenalo nové otevření 

kasina v roce 1999, při jehož stavbě bylo navrtáno ložisko soli, která znehodnotila další zdroje 

vody. V současnosti se nesmí místní voda používat ani na mytí a praní. Voda pro tyto účely je 

do rezervace přiváděna asi ze 40 km z Quebecku, přičemž pitnou vodu v plastikových sudech 

dováží správa rezervace a hradí z výnosů z kasina./311 

Rezervace také čelila záboru půdy ze strany USA i Kanady. V 50. letech USA zabraly 88 

akrů ostrova Racquette Pointu kvůli výstavbě mostu a ostrov Bahhardt pro vybudování 

přehrady. Kanadská vláda také zabrala část území pro mostní konstrukci a pro celnici. V roce 

1969 Mohawkové zablokovali most, aby upozornili kanadskou vládu na platnost Jay 

Treaty./312 Tato smlouva zaručuje indiánům volný přechod hranice. V roce 1970 Mohawkové 

obsadili 2 ostrovy, které považovali za součást rezervace v Akwesasne. 

Největším problémem Akwesasne je však spor mezi jednotlivými frakcemi. V 60. letech 

vytvořili tradiční Mohawkové ve snaze zachránit svou kulturu North American Indian 

Travelling College (Vyšší putující škola severoamerických indiánů) a založili také Freedom 

School (Svobodná škola) pro děti. Přesto všechny tyto aktivity nebyly přijaty všemi frakcemi 

pozitivně. Mnoho z nich vedlo k ozbrojeným střetům. 

Největší konflikty mezi jednotlivými frakcemi vypukly v 70. letech a od té doby trvají až 

do současnosti. 

                                                           
310 HAUPTMAN, Laurence M. The Iroquois Struggle for Survival: World War II to Red Power. Syracuse: 
Syracuse University Press, 1986. 
311 Výzkum autorky, Akwesasne, 2001. 
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Počátek konfliktu spadá do počátku 19. století. V roce 1802 byla nahrazena vláda 

v Akwesasne třemi volenými zástupci Mohawků, protože tak si stát New York chtěl zajistit 

spolupráci „zástupců“ Mohawků ohledně prodeje půdy, vzhledem k tomu, že tradiční 

sačemové by půdu neprodali. Tuto taktiku se snažil stát New York uplatnit mezi všemi kmeny 

konfederace./313 

V květnu 1979 zjistil jeden z představitelů tradičních Mohawků, Loran Thompson, že na 

pozemku náležejícímu jeho otci kácí stromy členové Young Adult Conservation Corps 

(YACC) kvůli plotu, který měl ohraničit rezervaci. Thompson jim zabavil elektrické pily a 

domluvil se s dělníky,  a později s ředitelem YACC a se zástupcem rezervační policie 

americké části, že je potřeba vyjasnit si, kdo je vlastníkem pozemku. Shodli se na tom, že do 

několika dní se situace vyjasní a potom se zainteresované strany sejdou, aby se problém 

vyřešil. Náčelník Thompson, který byl jedním ze zástupců Irokézů na konferenci o právech 

indiánů v Ženevě v roce 1977, řešil tuto záležitost s tradiční vládou, tedy s Mohawk Nation 

Council. Tato událost pak otevřela spor, který však v Akwesasne probíhal dlouhodobě./314 

Přes výše zmíněnou dohodu byl večer Thompson zatčen. Ještě před zatčením náčelník 

Thompson prohlásil, že není subjektem práva státu New  York na území Mohawků, že 

v záležitosti svého zatčení nebude spolupracovat, a protože je náčelníkem Mohawků, je jeho 

povinností držet se práva Mohawků. Akwesasne Police (ozbrojená složka podporující 

volenou vládu) za doprovodu státní policie zatkla Thompsona, přičemž došlo ke zranění 

73leté stařenky. Ještě téhož večera se rada Mohawků obrátila na státní policii ve snaze 

problém vyřešit. Policie to odmítla. Rozhořel se tak spor o jurisdikci nad rezervací. Tradiční 

Mohawkové konstatovali, že se jedná o jejich území, na němž nemá právo prosazovat cizí 

entita svá pravidla, jak je dáno smlouvami. Ovšem zvolená rada sestávající ze tří osob zatáhla 

                                                                                                                                                                                     
312 HAUPTMAN, Laurence M. The Iroquois Struggle for Survival: World War II to Red Power. Syracuse: 
Syracuse University Press, 1986. 
313 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 
314 Akwesasne Notes, 1975 – 1980. 
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do konfliktu třetí stranu, a to stát New York, který fakticky tuto radu držel u moci, neboť 

právě ona ve spojení s rezervační policií na americké straně, prosazovala právo státu New 

York na jurisdikci v rezervaci./315 

Tento konflikt se týkal sporu mezi tradicionalisty, kteří se dovolávali své nezávislosti 

Mohawků a uznávali sačemy za legitimní vládu, a zvolenými rezervačními vládami 

spojenými s USA a Kanadou. Tradiční Mohawkové obviňovali zvolenou vládu na americké 

straně za loutku sloužící zájmům státu New York a USA a snažili se udržet nezávislost 

rezervace. 

Pak vyzvali zvolenou vládu k diskuzi, ale ta nereagovala. Na konci května 1979 byla 

svolána rada irokézské konfederace do dlouhého domu v Akwesasne k projednání celé 

záležitosti. Rada konfederace informovala přímo prezidenta Cartera. V následujících dnech 

tradicionalisté po tradičním způsobu Irokézů třikrát vyzvali policii z Akwesasne, aby se 

rozpustila a nezastrašovala vlastní lidi. Rezervační policie odmítla, tradicionalisté, kteří byli 

bez zbraní a jichž bylo několik set, odzbrojili polici a obsadili budovu. Zvolená vláda 

přivolala státní policii a hrozilo násilné vyvrcholení sporu. 

Tradiční Mohawkové zůstali zabarikádovaní v americké části rezervace Racquette Point.

 Zbytek roku policie státu New York vyčkávala, přestože byla vyzývána zvolenou radou k 

 akci, která slibovala ozbrojenou podporu. Do vyjednávání se zapojily i federální úřady, ale 

stát New York prosazoval vlastní přístup. Váhání k zásahu vycházelo z obav, aby se nekonalo 

další Wounded Knee, při němž v roce 1973 došlo v rezervaci Lakotů v Jižní Dakotě fakticky 

za stejných podmínek – tedy sporu mezi tradicionalisty a přívrženci vlády spojené s Úřadem 

pro indiánské záležitosti a za přítomnosti armády - ke krveprolití. Další obavu představovala 

reakce veřejnosti, v jejímž povědomí byl nedávný krutý zásah policie  proti vzbouřeným 

vězňům ve městě Attica, který je považován za jeden z nejhorších masakrů v historii USA. 

Jednotky, které zasahovaly proti vězňům, totiž stály proti Onondagům, kteří blokovali dálnici 

                                                           
315 Akwesasne Notes, 1975 – 1980. 
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na protest proti jejímu plánovanému rozšíření.Těsně před zásahem však byly jednotky 

dvolány kvůli vzpouře vězňů v Attice./316  

A v neposlední řadě se akce měly účastnit také speciálně vycvičené jednotky New York 

State Olympic Special Weapon and Tactics – (SWAT), které byly připraveny pro nadcházející 

zimní olympijské hry v roce 1980. Právě olympijské hry byly také důvodem toho, že žádný 

útok ze strany státu neproběhl, jelikož se USA obávaly možné medializace konfliktu./317 

V lednu 1980 Ital Mario Capanna prezentoval problém v Akwesasne v Evropském 

parlamentu. 17. 1. 1980 Evropský parlament vydal rezoluci, v níž odsuzoval porušení 

lidských práv v záležitosti Mohawků a podpořil jejich právo na sebeurčení. V únoru 1980 

Capanna jako zástupce Evropského parlamentu odcestoval do Akwesasne. Setkání dne 10.2. 

1980 se účastnili sačemové a představitelé Mohawků a Onondagů. 18.2. Mohawkové pokojně 

demonstrovali u jezera Salanac za zastavení porušování jejich práv. Pouze 10 mil od místa 

rezervace u jezera Placid probíhaly zimní olympijské hry 1980. Capanna jménem evropského 

parlamentu vyzval guvernéra státu New York Hugha Careyho a prezidenta USA Jimmyho 

Cartera, aby se setkali s představiteli Mohawků. V té době se také vrátil z Iránu John 

Mohawk, který situaci v Íránu a Akwesasne definoval podobně, tedy jako zasahování USA do 

vnitřních záležitostí./318  Mohawkové se také dovolávali smlouvy z Helsinek. 

V červnu 1980 ozbrojení zastánci zvolené vlády vyrazili na Racquette Point a napadli 

zabarikádované tradicionalisty. Státní zásahové oddíly byly přítomny, ale do akce se 

nezapojily. Tradicionalisté obviňovali státní oddíly z podpory kmenové policie spojené se 

zvolenou vládou. Stát New York váhal, protože na jedné straně byla zvolená vláda, kterou 

uznávaly USA a která podle nich měla právo na vyjednávání, a na druhé stáli tradiční vůdci, 
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kteří měli velkou podporu nejen svých lidí, ale také neindiánské veřejnosti. Tisk se v situaci 

vůbec neorientoval a většina článků byla vysoce emocionálních. Léto 1980 hrozilo 

krveprolitím. Jeden z velitelů ozbrojených sil Raymond Harding dal v červnu pokyn k útoku. 

Poslední slovo v zablokované části rezervace dostaly tradičně ženy. Bylo na jejich rozhodnutí, 

zda bojovat či se vzdát. Ženy rozhodly pro boj. Do rezervace dorazily váleční veteráni 

z Koreje a Vietnamu. Oren Lyons, představitel Onondagů, upozornil Hardinga na to, že 

dojde-li k útoku, ozbrojené složky se dostanou do problémů, protože do zad jim udeří 

Mohawkové z Ganienkeh, Kahnawake, Kanesatake, Onondagové z Onondagy, Tuskarorové a 

Oneidové. Útoku se nakonec nekonal./319  

V roce 1981 byla zrušena kmenová policie, čímž došlo ke zklidnění na obou stranách. 

Mezeru v místním právu se snažila zabrat válečnická společnost Mohawků. Ta od 80. let  

podporovala vznik a provoz herny. Hazard začal vcelku neproblematickou hrou bingo tak 

jako na území mnoha rezervací v USA. V roce 1984 se příjmy ze sázek zvyšovaly a brzy se 

hraní přesměrovalo na další formy hazardu. Tradiční Mohawkové se začali obávat, že by tento 

konflikt mohl přerůst do ještě větších problémů. Naopak Mohawkové, kteří podporovali 

hazard, věřili, že se jim nabízí ohromná šance zajistit chod rezervačního života z vlastních 

zdrojů./320 

Hazardní hry se netýkaly kanadské strany. Tam indiáni nemají pravidla pro hazard daná 

právem USA od roku 1981. Přesto Akwesasne spadá pod státní práva. Velká kasina ve stylu 

Las Vegas v rezervacích považovaných za federální jsou odlišná. Stát New York totiž 

reguluje chod kasín „na svém území“. Nicméně vysoké sázky v bingu byly státem tolerovány. 

V roce 1985 se první ženou na místě náčelníka stala Rosemary Tarbell Bonaparte. Sama 
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podporovala hazardní hry a stála proti tradičním představitelům. Média její volbu 

prezentovala jako boj ženy proti zkostnatělé mužské radě./321 

V roce 1984 Louis Karoniaktajeh Hall vyhlásil manifest pro válečníky v Akwesasne a 

Kahnawake. V tomto prohlášení Hall zavrhl náboženství Krásného jezera a navrhoval 

fyzickou likvidaci tradičních sačemů./322 

V roce 1987 se situace opět změnila. Tentokrát tradiční sačemové požádali státní policii, 

aby poslala své jednotky, aby zabraly automaty z místních obchodů. Od této doby válečnická 

společnost splynula s frakcí podporující hazardní hry. Válečníci se postavili policii a 

vyhrožovali ozbrojeným konfliktem, pokud by policie zasáhla.  V červnu státní policie vtrhla 

do kasina Tonyho Laughinga a zabrala 192 automatů. Laughing byl obviněn z podporování 

gamblingu./323  

V lednu 1988 žháři vypálili redakce novin Akwesasne Notes a Indian Time. První 

představovaly panindiánské noviny, které vycházely po desetiletí od roku 1969, a druhé 

noviny určené zejména Mohawkům. Tradicionalista Douglas George, tradicionalista, byl 

redaktorem obou periodik. Tyto dvoje noviny nepřestaly vycházet, ale byly přinuceny se 

přestěhovat. Incident vyvolal eskalaci napětí. 

Státní a federální úřady uzavřely 7 kasin v Akwesasne v červenci 1989, přičemž zavřely 

dalších 13 Mohawků. Potom se státní policie stáhla z rezervace a zablokovala přístup na státní 

dálnici. Zatímco se státní úředníci dohadovali o vysoké ceně akce v případě zásahu, sačemové 

z Onondagy obvinili válečníky a kasína. Došlo k dalšímu obratu. Válečníci vyhlásili 

suverenitu, přičemž tradicionalisté se dožadovali vládního zásahu. Blokáda trvala 10 dní. 

Přesun federálních zákonů na stát New York v letech 1948 znamenal, že problém řešil stát 

New York, nikoliv USA. Ani ne 2 týdny poté se zvolení zástupci snažili prosadit referendum 

o hazardních hrách. Tradicionalisté odmítali volit, protože odmítali přijmout způsob majoritní 
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společnosti a uplatňování práva většiny namísto tradičního řešení, spočívajícího ve 

vyjednávání představitelů jednotlivých klanů a nalezení jednomyslné shody. Zvolení zástupci 

se snažili najít možnost, jakou by mohli spojit všechny frakce a samozřejmě také Mohawky 

na kanadské straně rezervace v jednomyslné rozhodnutí. Proběhlo tajné hlasování, v němž se 

většina hlasujících vyslovila pro. Tradicionalisté nevolili, protože neuznávají tuto formu 

rozhodování. Největší kasino znovu začalo fungovat. Jiné kasino bylo vypáleno o měsíc 

později. Státní policie znovu zablokovala rezervaci a válečníci se semkli, protože 

předpokládali útok státních ozbrojených sil. Ale jednotky se držely zpátky, když se tradiční 

sačemové a představitelé sešli se dvěma dalšími volenými radami, aby našli společné řešení. 

Toto setkání tří vlád, ke kterému v různých variantách docházelo po mnoho let,  často 

sporadicky,  nevyřešilo hluboké rozdělení v politických názorech./324 

Kasina se znovu otevřela, přičemž tradicionalisté i válečníci obviňovali kmenovou vládu. 

V lednu 1990 jeden Mohawk střílel v kasínu do vzduchu. Někteří z přítomných tento incident 

popisovali jako aktivitu jedince, druzí jako projev měsíců trvajícího napětí vyvolaném 

válečníky, kteří se prohlásili za Ochrannou jednotku suverenity  Mohawků (Mohawk 

Sovereignity Security Force), která chrání kasína a stávající pořádek. Přes 100 Mohawků, 

kteří stáli proti hazardním hrám, se vypravilo do Albany požádat guvernéra Cuoma, aby 

zasáhl. Ten se však odmítl vměšovat do vnitřních záležitostí Mohawků s tím, že připomněl 

požadavek všech zúčastněných stran na suverenitu. Navzdory odsouzení jednoho z vlastníků 

kasína, Tonyho Laughinga v únoru, hazardní hry pokračovaly. Státní jednotky udržovaly 

odstup a hrozba potenciálního násilí mezi indiány, policií a frakcemi přilákala mnoho hráčů. 

Na konci dubna se skupiny tradicionalistů postavily stejně dobře vyzbrojeným válečníkům a 
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opět se zdálo, že se rozpoutá násilí. Guvernér Cuomo se pokusil uklidnit obě strany, ale jak se 

oteplovalo, byly v nocích slyšet výstřely./325  

Ve stejnou dobu probíhal konflikt v Ganienkeh ve státě New York, kde policie obvinila 

jednoho z indiánů za to, že před měsícem vystřelil na policejní helikoptéru./326 

Tradicionalisté zablokovali silnice vedoucí ke kasínům, ale válečníci barikády zničili. 

Brian Cole, jeden z hlavních představitelů tradicionalistů, byl při tom vážně zraněn. 

Představitelé kanadské strany evakuovali přes 150 lidí na konci dubna. (V roce 1990 bylo 

v rezervaci okolo 7000 osob.) Přestože násilí bylo nevyhnutelné, guvernér odmítal poslat 

jednotky, které by ozbrojence uklidnily. Noční přestřelky vedly k úmrtí dvou mužů v květnu 

1990. Matthew Pyke, aktivista proti kasinům, byl smrtelně zraněn. Harold Edwards, jehož 

postoj ke kasinům je nejasný, byl nalezen mrtvý. Policie státu New York, Královská kanadská 

jízdní policie a policie provincie Quebek obsadily rezervaci v rychlé operaci rezervaci. Asi 

500 z nich zůstávalo v jednotlivých částech rezervace, přičemž policie provincie Ontario a 

armáda z USA i Kanady čekaly v pohotovosti./327 

Sačemové byli osvobozeni. Válečníci a zvolená vláda vzdorovali. Obě strany se oháněly 

suverenitou Mohawků, obě strany volaly po zásahu z vnějšku. Obě strany konfliktu se sešly 

s federálními vyjednavači o několik dní později. Federální ministerstvo spravedlnosti se také 

sešlo se sačemy, ale ti cítili, že byli vyřazeni z konfliktu. Guvernér Cuomo chtěl dostat státní 

policii z rezervace, volal po vytvoření nové indiánské policie. Vyjednávání se zadrhla, když 

se Harold Tarbell, hlavní náčelník zvolené vlády, odmítl účastnit. Tarbell nesouhlasil 

s kasíny, kdežto další dva náčelníci Lincoln White a David Jacobs byli pro. Tarbell a někteří 

tradiční přestavitelé odešli do Albany, aby se tam sekali s guvernérem, který byl vnímán jako 

překážka vývoje. Cuomo trval na tom, že pouze zvolení náčelníci se mohou účastnit 
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vyjednávání. Den poté Tarbell souhlasil a připojil se ke dvěma kmenovým náčelníkům, aby se 

setkali s guvernérem. 

V květnu 1990 kanadská policie upozornila, že v rezervaci jsou další problémy, které se 

netýkají jen hazardních her. V ontarijské části rezervace byl nalezen kokain, další drogy a 

zbraně. Akwesasne bylo dlouho vnímáno jako místo, kde kvete pašování cigaret a ropných 

produktů, a kde se vše prodává bez daně nejen indiánům, ale i příslušníkům majority. Tři dny 

poté quebecká policie obvinila Douglase George z vraždy Edwarda. Došlo k dalším zatčením 

a vznikl velký zmatek, protože kanadské úřady zjistily, že kvůli statutu indiána nemůže být 

obhájcům zakázáno opustit zemi, za což je jinak normální podmínkou kauce. Nikdo nebyl 

obviněn ve věci vraždy Pykea a proti Georgovi nebyl dostatek důkazů. Dva z mužů 

uvězněných s Georgem byli příslušníky Akwesasne Mohawk Police (Policie Mohawků 

v Akwesasne) z quebecké části. Tato ozbrojená složka pokračovala i poté, co kmenová policie 

na straně USA byla rozpuštěna. Osoby, které byly proti kasinům, našly útulek na quebecké 

straně rezervace a k přestřelkám, jež vedly ke dvěma úmrtím, docházelo nejvíce vyměňovány 

na mezistátní hranici mezi quebeckou stranou a válečníky na straně USA. Akwesasne 

Mohawk Police byla nucena rezignovat a předat své pravomoci provinční quebecké policii./328 

Nakonec se přeci jen guvernér Cuomo setkal s tradičními představiteli v Albany. Cuomo 

potvrdil, že formální vyřešení konfliktu závisí na zvolených náčelnících. Přesto došlo 

k vyjednávání. 

Na konci června 1990 se mnoho Mohawků pokusilo o sjednocení snahou obrátit hněv na 

společného nepřítele. Ochránci životního prostředí se připojili v protestu proti znečišťování 

způsobovaném blízkými továrnami Reynolds Metals, ALCOA a General Motors. To ještě 

více  zmátlo příslušníky majority. 

V červenci byl Harold Tarbell nahrazen synovcem, který podporoval kasina. Tradiční 

Mohawkové i válečnická společnost bojkotovali volby s tím, že volby popírají suverenitu 
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Mohawků. Mohawkové z části rezervace z Kanady mohli volit, ale Nejvyšší soud státu New 

York rozhodl, že nesmějí. V médiích se také konečně objevila v zpráva, že množství 

odlišných skupin a jejich zájmů v takové situaci je téměř nemožné pochopit./329 

Na konci června se guvernér Cuomo snažil uzavřít se zástupci indiánských rezervací ve 

státě New York dohodu, v níž se hovořilo o tom, že by mohl připustit hazardní hry za 

předpokladu, že stát z toho bude mít určitý příjem. Sačemové se cítili tímto krokem zrazeni,  

protože hazard rozděloval komunitu. Úředníci státu New York však získali prostředky na 

uzavření schodků v rozpočtu rezervace, které se každoročně zvyšovaly. Osm kasin znovu 

začalo fungovat.  Uprostřed srpna 1990 zvolená kmenová vláda, nyní cele pro kasina, ukázala 

svou sílu. Všichni, kteří nesouhlasili s kasiny, začali být tvrdě pronásledováni. Státní policie 

se stále snažila udržet pořádek./330 

Problém se táhne dodnes. Mohawkové v Akwesasne zůstávají rozděleni. Tradicionalisté si 

ke konci 90. let na okraji rezervace postavili nový dlouhý dům. Válečníci se účastní obřadů 

v původním společném dlouhém domě./331  

Akwesasne stále trvá na nároku na některá území. Jedná se o čtvereční míli na řece Salmon 

a o stejně velký pozemek v obci Messena. V roce 1986 zažádali Mohawkové o 11 642 akrů 

půdy v okolí rezervace, dále o ostrovy Barnhart, Croil, Long Sault a některé další ostrůvky 

v řece Sv. Vavřince. Celkový nárok činí 15 287 akrů. Mohawkové se opírají o to, že rezervace 

v Akwesasne (6 čtverečních mil), byla ustanovena smlouvou mezi „sedmi národy Kanady“ a 

státem New York v roce 1796. Tato smlouva byla ratifikována USA v roce 1797 a jí se 

Mohawkové zřekli práv na ostatní půdu ve státě New York. Ale postupně o ni přicházeli v 

letech 1816-1845, ale bez federálního souhlasu. Se změnou hranic mezi USA a Velkou 

británií po válce roku 1812 došlo také k určité ztrátě území Mohawků. Největší spory 
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probíhají o ostrovy. Pokud by je Mohawkové získali zpět, za pronájem od Power Authority, 

společnosti vlastnící přehradu a elektrárny na těchto ostrovech, by mohli obdržet až 32 768 

795 dolarů ročně.  

Přestože požadavek na vrácení půdy vzešel ze společného rozhodnutí tří rad Mohawků, 

zvolená rada, uznávaná Úřadem pro indiánské záležitosti, se prostřednictvím soudce 

dodaného tímto úřadem snaží z jednání odstranit tradicionalisty a také radu z kanadské strany 

rezervace. Poslední jmenované radě je záležitost zdůvodňována s tím, že se jí záležitost 

netýká kvůli tomu, že je z Kanady.  

Za nejnovější nápad, jak zaplatit za území, lze považovat nápad guvernéra Patakiho na 

výstavbu kasina, mimo Akwesasne,  u jezera Anawana v Catskills. Mohawkové měli být 

částečně vlastníky tohoto kasína.  

Od roku 1984 v rezervaci vysílá rádio CKON (odvozeno od výslovnosti [ségo], což je 

pozdrav Mohawků) na frekvenci 97,3 FM. 

Někteří z tradičních Mohawků se v 90. letech 20. století odstěhovali do Mohawk Valley, 

údolí řeky Mohawk. Zdá se, že v budoucnosti se mnoho tradičních Mohawků přesune také 

tam a Akwesasne zůstane rezervací přenechanou volené vládě tří zástupců na americké straně, 

volené radě uznávané Kanadou a válečnické společnosti. 

7.1.2. Kanatsiohareke 

Kanatsiohareke znamená „Místo čistého hrnce“ podle zvláštního přírodního útvaru 

vymletého vodou ve vápenci v nedaleké říčce. Sem odešlo několik tradičních rodin 

z Akwesasne a připojili se k nim Mohawkové z Ontaria. Toto místo leží v nedaleko 

Canajoharie (tento název znamená to samé) v údolí řeky Mohawk, původním domově 

Mohawků. Tito tradicionalisté z Akwesasne, jedním z nichž je velice známý představitel 

tradičních Mohawků Tom Porter z klanu medvěda, naplnili dlouho tradovanou víru, že 

Mohawkové se jednou vrátí se do původního domova. (viz Příloha) Toto místo bylo 
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znovuobnoveno v roce 1993, kdy tuto část zakoupili. Toto území dostal v roce 1716 

Harmanus Van Slyck od náčelníků Mohawků jako uznání za přátelství jeho holandského děda 

a jeho mohawkské manželky, kteří byli Mohawky oblíbeni. Od roku 1899 do roku 1991 toto 

322 akrové území sloužilo jako  domov důchodců. Majetek byl opuštěn v roce 1991 a  1992 a 

během této doby byl poničen. Kraj se rozhodl prodat pozemek v aukci. Cena byla 230 000 

dolarů, přičemž Mohawkové měli jen 20 000 dolarů. Získali ovšem anonymního dárce a první 

z Mohawků z Akwesasne přišli již na podzim 1993./332  

V současnosti tato komunita obhospodařuje ekologickou farmu./333 Toto místo se stalo 

místem pro setkávání nejen tradičních Mohawků a Irokézů, ale je otevřeno i Američanům, 

kteří se zde mohou něco přiučit o kultuře Irokézů. Probíhá tu několik programů, jedním z nich 

je například výuka jazyka Mohawků, jímž podle Portera dnes hovoří asi jen 10% Mohawků. 

Na farmu přijíždějí také studenti. Antropolog Bob Vetter zorganizoval v rámci programu 

„Cesty na území indiánů“ víkendové aktivity pro Američany, čímž farma získává určitý zdroj 

příjmů. Toto místo však není turistickou atrakcí. Zdá se, že mnoho tradicionalistů 

z Akwesasne se do budoucna přesune sem, do údolí řeky Mohawk, které Mohawkové vždy 

nazývali Tenonanatche (Řeka tekoucí skrz hory)./334 

7.1.3. Kahnawake  

Rezervace Kahnawake leží v Kanadě, v těsném sousedství Montréalu na řece Sv. 

Vavřince. Název znamená „U peřejí“. 

Kahnawake je původní Caughnawaga ze 17. století. V této vesnici žilo společně 

s Mohawky pod vlivem katolických misionářů mnoho adoptovaných Hurónů a Algonkinů. 

Jezuité zaznamenali, že v 60. letech 17. století adoptovaní zajatci tvořili až dvě třetiny 

populace. Katolický ráz Kahnawake výrazně převažuje dodnes. Jedním z důležitých center je 
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Kateri School (Škola Kateri), která v katolickém duchu spojuje panindiánské prvky při 

výchově irokézských dětí. V rezervaci je mnoho katolíků, kteří doufají v kanonizaci Kateri 

Tekakwithy, jejíž pozůstatky stále leží v kostele v Kahnawake. 

Rezervace Kahnawake byla nejvíce zasažena projektem „mořské cesty“ na řece Sv. 

Vavřince. V letech 1955 až 1959 bylo zabráno 1 260 akrů rezervace v Kahnawake, aby se 

vytvořil průjezd přes Lachine peřeje, které jsou posledními velkými peřejemi na řece Sv. 

Vavřince. Část vesnice starší 200 let byla zcela odstraněna. Náčelník Matthew Lazare si 

formálně stěžoval Komisi za lidská práva při OSN s tím, že Mohawkové dostali pouze 

finanční odškodnění, které ještě ke všemu bylo nižší než odškodnění majoritních obyvatel. 

Komise vyjádřila sympatii, ale tím to skončilo./335 

Kahnawake je vedle Akwesasne považováno za rezervaci se silným zastoupením 

válečníků. V 70. letech se v Kahnawake vytvořila válečnická společnost Mohawků. V téže 

době se podílela na vystěhovávání neindiánských obyvatel rezervace. Kahnawake má vlastní 

policii od roku 1979, kdy došlo k ozbrojenému konfliktu s quebeckou policií./336 Někteří 

z válečníků odešli v roce 1974 do USA, kde obsadili pozemek v přírodním parku v pohoří 

Adirondack a prohlásili jej za vlastní. Toto osídlení je známo jako Ganienkeh a věnuji se mu 

v následující kapitole.  

V létě roku 1990 příslušníci válečnické společnosti v Kahnawake zabarikádovali most přes 

řeku Sv. Vavřince (Mercier Bridge), aby tak podpořili Mohawky v Kanesatake, kteří 

protestovali proti záborům půdy. Kanaďané, kteří byli rozladění kvůli uzavřenému mostu, 

začali protestovat. Tento konflikt si vyžádal řešení federální vlády. Ozbrojené složky se 

připravovaly k zasáhu. O průjezdu žen, dětí a starých osob, které před připravovaným útokem 

armády a policie opouštěly rezervaci koridorem mezi rozzlobenými obyvateli provincie 
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Quebek, kteří po nich za přihlížení policie házeli ohromné balvany a díky nimž došlo 

k vážným zraněním, natočila režisérka z kmene Abenaki Alanis Obomsawin dokument 

„Rocks at Whiskey Trench“.  Královská kanadská jízdní policie dav 3000 protestujících 

nezvládla. 

Mohawkové a kanadské ozbrojené složky zlikvidovali bariéry 29. srpna. Nejvíce protestů 

ze strany indiánů a z řad humanitárních pracovníků se týkalo blokády dopravy léků a potravin 

do rezervace kanadskou armádou. Ta použila slzný plyn poté, co se do věci zapojila federální 

vláda. Armáda a policie po více než 10 letech vstoupily do rezervace. Boj trval 2 dny. 

Nakonec byly barikády odstraněny, ale došlo k okupaci rezervace ozbrojenými silami. 

Ohromné pobouření mezi Mohawky způsobil vstup ozbrojenců do dlouhého domu, kde se 

snažili najít pašované zboží. K ukončení okupace armádou došlo 9. ledna 1991. 22 policistů a 

8 Mohawků bylo zraněno poté, co se policie snažila zastavit jedno z velkých aut. Vztek 

vyplýval z přítomnosti kanadských úředníků, kteří se snažili Mohawkům vnutit svou vůli. 

Problémy mezi vládou provincie Quebek a Mohawky v Kahnawake stále trvá. V roce 1992 

Quebek přestal platit některé dávky a Mohawkové odmítli návrhy dosazené vlády, která by je 

dostala pod platnost provinčních práv a zákonů. Rezervace Kahnawake si stanovila pravidla 

pro příslušnost ke skupině na množství indiánské krve, což vedlo k paradoxní situaci, že v 90. 

letech musel odstoupit z kandidatury na náčelníka známý Mohawk po zjištění, že má „jen“ 

46% indiánské krve./337 

7.1.4. Kanesatake  

Kanesatake je další z rezervací Mohawků v Kanadě. Tato lokalita leží 53 km západně od 

Montréalu./338 Nejedná se o rezervaci, území určené Mohawkům o rozloze 1 142 hektarů se 

prolíná s pozemky obce Oka.  Kanesatake má 2 018  členů, přičemž na území žije  1 341 
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osob. Komunita má také přístup do rezervace Doncaster, což je neobydlené území o 7 900 

hektarech, které sdílí s Mohawky z Kahnawake./339 

Konflikt v Kanesatake předznamenal výše zmíněný konflikt v Kahnawake. Dokument o 

celé záležitosti natočila Alanis Obomsawin (Abenaki)./340 

V roce 1990 nedaleké městečko Oka rozhodlo o výstavbě nového golfového hřiště. Hřiště 

však zasáhlo rezervaci s nedalekým hřbitovem. Místo pokojně obsadili tradicionalisté. 

Tradiční představitelé vcelku úspěšně vyjednávali, dokud se do události nezapojili válečníci, 

kteří přijeli z Akwesasne. Ti vybudovali barikády a od 11. července 1990 vznikl konflikt mezi 

Mohawky a quebeckou policií, v němž byl jeden policista zastřelen. Stále se neví, z které 

strany přišla kulka, která jej usmrtila. Policie udržovala blokádu rezervace ve snaze 

vyhladovět přibližně 3000 osob. Na protest Mohawkové v Kahnawake zablokovali most přes 

řeku Sv. Vavřince. Federální vláda se nechtěla ve věci angažovat. O dva týdny později 

provinční vláda navrhla odkoupení půdy. Vyjednavači vůbec nepochopili, že indiáni už 

nechtějí přijít ani o kousíček půdy. Mohawkové se obrátili na OSN. Komise pro lidská práva 

OSN vyzvala quebeckého premiéra Roberta Bourassu, aby odvolal své ultimátum.  Mezitím 

kanadská federální vláda povolala k „vyřešení“ armádu. Stížnosti na brutalitu policie 

přicházely i od místních quebeckých obyvatel. Na podporu Mohawků zabarikádovali cesty 

také indiáni z provincií Ontario, Manitoba a Britská Kolumbie. Svou sympatii vyjádřili i 

příslušníci majority. S tím, jak se armáda v síle 3000 mužů přibližovala k obklíčeným ke 

konci srpna 1990, válečníci Mohawků ukončili vyjednávání.  Federální premiér Mulroney 

odmítl přistoupit na požadavky Mohawků. Quebecká vláda nařídila odstranění bariér do 

konce srpna. K tomu však nedošlo. Jednání se zasekla. V obavě z masakru kanadský premiér 

vyzýval Mohawky, aby se vzdali. John Mohawk, Seneka, tradicionalista z americké strany 

hranice, byl hlavním vyjednavačem mezi znesvářenými stranami. Mohawkové se dožadovali 
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beztrestnosti a vláda zase požadovala odložení zbraní. V září federální vláda odkoupila 92 

akrů půdy od neindiánských vlastníků, aniž by došlo k narušení území Kanesatake. Poté se 

armáda stáhla a barikády byly odstraněny. 

V důsledku tohoto konfliktu kanadská vláda ustavila Královskou komisi pro přešetření 

postavení domorodých obyvatel (Royal Commission on Aboriginal Peoples) a v roce 1994 

podepsala se zástupci komunity memorandum o uznání formy řešení problémů na základě 

dohody z roku 1991. V roce 1996 se řešila čtyři hlavní témata: území, policie a soud, 

ekonomický rozvoj a sociální sféra. V roce 1996 vláda Kanady i vláda Quebeku uznaly 

vytvoření kanesatacké policie, která zajišťuje pořádek a bezpečnost v tomto teritoriu. V roce 

1997 kanadská vláda zakoupila území 12 km2. v místě zahrnujícím pohřebiště, které se stalo 

podstatou konfliktu v roce 1990. Toto území bylo předáno Mohawkům v roce 1999. V témže 

roce byla do rukou Mohawků převedena správa základní školy. V roce 2001 zákonem S-24, 

tedy zákonem o vládě na prozatímním území Kanesatake (Kanesatake Interim Land Base 

Governance Act)došlo k legalizaci správy Mohawků na tomto území. V roce 2004 bylo 

obnoveno ujednání o tripartitním jednání, tj. Mohawků z Kanesatake, federální a quebecké 

vlády, o udržování společného řešení záležitostí Kanesatake do roku 2008. V roce 2006 se 

dozorčí role Kanady změnila na partnerskou./341 

Kanesatake má volenou vládu na tříleté funkční období. Ta je složena ze 7 členů, z nichž 

jeden je hlavním náčelníkem./342 

7.1.5. Ganienkeh 

Ganienkeh znamená „země pazourku“ a vychází z označení Mohawků jako „Lidu 

pazourku“. 

Toto osídlení je vcelku unikátní. Na příkladu Ganienkeh je zřejmé, jak se jednotlivé frakce 

obměňovaly. V roce 1973 v rezervaci Kahnawake docházelo ke sporům mezi zvolenou 
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rezervační vládou a jejími stoupenci a mezi tradicionalisty, podporujícími tradiční systém 

klanového zastoupení. V září 1973 válečnická společnost složená z některých tradicionalistů 

začala vystěhovávat z rezervace neindiánské obyvatele. V tomto období byli mezi Mohawky 

válečníci vnímáni jako tradicionalisté. Quebecká policie zasáhla a tradicionalisté se sešli 

v dlouhém domě, v němž byl dán podnět k pozdějšímu založení Ganienkeh. Mohawkové 

vyjádřili uspokojení nad tím, že jsou zase po dlouhé době jednotní. Shodli se na tom, že 

pokud jsou ochotni položit život za dva akry své půdy, proč se tedy nevrátit tam, odkud  

pocházejí a nežít tam, místo toho, aby neustále bojovali mezi sebou./343 

V noci 13.5. 1974 skupina Mohawků z Kahnawake a Akwesasne  přišla k jezeru Moss ve 

státě New York. Média tuto událost popisovala jako okupaci jezera Moss,  přičemž 

Mohawkové ji vnímali jako „znovuosídlení“ země Mohawků. Mohawkové rozdávali 

veřejnosti „Manifest Mohawků“, v němž stálo, že znovu ustavili nezávislý stát 

severoamerických indiánů Ganienkeh na svém původním území. Jezero Moss a okolí čítající 

612 akrů byl ve skutečnosti opuštěný dívčí kemp, zakoupený státem New York. Tato část leží 

v pohoří Adirondack a je součástí chráněného území. Mnoho příslušníků majority finančně, 

věcně i právně podpořilo toto osídlení.  Oddělení životního prostředí státu New York 

zažalovalo Mohawky, ale pro nedostatek podkladů, které by vyjasnily nároky Mohawků, soud 

v roce 1975 nijak nerozhodl. V srpnu 1975 místní majitelé okolní půdy zažalovali stát New 

York a státní policii z toho, že osídlení neřeší. Od této doby začalo vyjednávání mezi státem 

New York a Mohawky. Do té doby však o osídlení nebyl takový zájem, dokud při přestřelce 

mezi Mohawky a okolními farmáři, kteří projížděli provokativně osídlením, nebyli 2 lidé 

zraněni. Státní policie chtěla záležitost vyšetřit, ale Mohawkové odmítli vstup policie 

s odvoláváním se na svoji suverenitu. Státní zásahové jednotky byly připraveny k útoku a 

vyzvaly Mohawky, aby ženy a děti odešly. Ženy odmítly s tím, že nechtějí poslat své děti 
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zpět, aby zemřely na alkoholismus či předávkování drogami. Prohlásily, že je mnoho horších 

způsobů smrti než být zastřelen. Řada indiánů z okolních oblastí se dostavila na podporu 

Mohawků. Major Charland, jeden z velících důstojníků, řekl tisku, že „vstup do Ganienkeh 

znamená krveprolití, které však ukončí úplně všechna krveprolití“, a že „Attica proti tomu 

vypadá jako nedělní školní piknik“ (týkalo se popisu jednoho z nejbrutálnějších zásahů policie 

proti vzbouřeným vězňům ve městě Attica v severní části státu New York)./344 K žádnému 

zásahu však nedošlo. Státní policie prohlásila, že by potřebovala 300 mužů, aby mohla 

zatknout Mohawky obviněné ze střílení. Nikdo nebyl zatčen. Komunita obsadila hornaté 

místo,  v němž byla velice dobře krytá. 

V listopadu 1974 okolní obyvatelé založili občanskou organizaci COPCA (Concerned 

Persons of the Central Adirondacks), která se zformovala jako opozice Ganienkeh. 

Požadovala návrat jezera Moss a okolí, stejná práva pro všechny a odchod indiánů.  

V květnu 1977 bylo v New York City za přítomnosti sekretáře státu New York, pozdějšího 

guvernéra Cuoma a mluvčího Mohawků z Ganienkeh Kakwirakerona oznámeno nové místo 

pro komunitu. Získané osídlení fakticky potvrdilo právo Irokézů na původní území. Za nové 

osídlení bylo určeno okolí jezera Miner o rozloze 698 akrů u obce Altona (okolo 1800 

obyvatel v 70. letech) v severní části státu New York nedaleko hranic s Kanadou. Pro 

zakoupení státní půdy byl vytvořen speciální účet, nazývaný „želví ostrov“./345 Mohawkové 

neopustili jezero Moss včas, poslední odešli až v létě 1978.  

Jezero Miner bylo původně vlastnictvím Williama Minera. Po jeho smrti v 60. letech 20. 

století chtěli občané Altony zakoupit půdu pro rekreaci. Mohawkové po přesunu do této 

lokality zablokovali jednu z přístupových cest k jezeru, čímž dávali najevo hranici teritoria. 
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To pobouřilo občany Altony, kteří cestou k jezeru projížděli. Občané Altony vytvořili 

sdružení (Altona Citizens Committee, doslovně Výbor občanů Altony), které podalo žalobu na 

stát New York. Všechny žaloby byly odmítnuty, poslední soud proběhl v říjnu 1981. V této 

době probíhal konflikt v Akwesasne – viz výše – mezi tradicionalisty a zastánci zvolené 

vlády. Mnoho Mohawků z Ganienkeh se aktivně účastnilo dění v Akwesasne. Mluvčí 

Ganienkeh měl být pro své aktivity v Akwesasne zatčen. V červnu 1980, kdy v Akwesasne 

hrozilo, že armáda a policie tvrdě zasáhnou, Mohawkové v Ganienkeh prohlásili, že pokud 

dojde k útoku, oni sami obsadí okolí, aby tak roztříštili sílu policie. (Stejně hrozili 

Onondagové, Oneidové, Tuskarorové a další Mohawkové z jiných rezervací.) Toto prohlášení 

vyděsilo obyvatele Altony./346 

K tomuto problému se ještě připojil nevhodný krok federálního ministerstva zemědělství, 

které se rozhodlo práškovat insekticidem v této oblasti. Proti tomu se nestavěli jen indiáni, ale 

i místní farmáři. V průběhu akce někdo (dodnes se neví, zda indiáni či farmáři) po letadlu 

vystřelil a přestože kulka prošla letadlem, pilotovi se nic nestalo. 

Hlavní mluvčí Ganienkeh byl v roce 1980 již přes rok obžalován. V září 1980 se sešli 

Mohawkové a zástupci státu New York a ve jménu klidu a spravedlnosti byly staženy 

všechny žaloby na Mohawky z Akwesasne. 

V roce 1984 vydal Louis Hall manifest válečníků. Ganienkeh nikdy neměl bezvýhradnou 

podporu irokézské konfederace, právě pro své spojení s válečníky, jejichž militantnost je 

v rozporu s pojetím tradicionalistů. Kvůli obavě ze ztráty lidských životů a kvůli právům, 

jichž se komunita dovolávala – jako právo na suverenitu dané smlouvami, zejména 
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z Canandaigua, v rámci politických vyjednávání irokézská konfederace za Mohawky 

v Ganienkeh v 70. letech stála./347  

Ganienkeh je také potřeba vnímat v rámci strategií, které byly použity. Nejednalo se ani 

tak o přímý konflikt mezi indiány a okolními Američany, ale spíše o odlišné vnímání 

konfliktu. Sousedé Ganienkeh problém vnímali jako dlouhodobý konflikt mezi severní 

zemědělskou částí státu New York a jižní bohatou částí s New York City. Podle nich se 

v New York City rozhodlo o nich bez nich. Antropoložka Landsmanová také upozorňuje na 

to, že Mohawkové v Ganienkeh mnohem lépe zvládli komunikaci s médii, čímž si získali 

podporu veřejnosti, pod jejímž tlakem byli politici nuceni jednat./348 

Ganienkeh není žádnou federálně uznávanou rezervací. Je spíše jakousi komunitou o 

různém počtu příslušníků, což se také  mění v průběhu roku. Na konci 70. let přišlo do této 

komunity také mnoho indiánů z měst v rámci hledání své identity. Přes snahy žít z vlastních 

zdrojů zajišťovaných ekologickým farmařením, v současnosti komunita žije z herny bingo./349 

V 90. letech se také v Ganienkeh projevovaly spory probíhající v Akwesasne. Na konci 

března 1990 byl nucen přistát armádní vrtulník, protože byl během přeletu nad Ganienkeh 

prostřelen. Lékař ve vrtulníku byl zraněn. Jak se v Akwesane začalo střílet, tradicionalisté 

obviňovali Ganienkeh z ukrývání válečníků. V roce 1991 byli zatčeni 4 muži z 16, na něž byl 

vydán federální zatykač. Ostatní se skrývali v Ganienkeh a v rezervacích v Kanadě./350 

7.1.6. Tyendinaga 

Mohawkové žijící v této rezervaci/351 v Kanadě jsou v dosti poklidných podmínkách oproti 

ostatním. Tato rezervace zde vznikla po válce o nezávislost USA a již v ní nežijí žádní 

tradicionalisté. Také klanový systém je v troskách, mnoho ze současných Mohawků ani neví, 
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do jakého klanu patří. Rezervace je od 70. let 19. století řízena volenou vládou. Sačemové se 

udržovali až do 30. let 20. století./352 

Rezervace leží asi na 17 000 akrech a v roce 1970 zde žilo okolo 900 Mohawků. 

Z politického hlediska jsou zde dvě křídla – konzervativní a pokrokové. Konzervativci více 

sledují smlouvy, kdežto ti druzí spíše nabízející se výhody poskytované federací. Ani jedna 

z frakcí však neobviňuje volený systém vlády a tato rezervace zůstává ušetřena problémů 

nejen mnoha rezervací Mohawků, ale všech Irokézů./353 

7.1.7. Gibson 

Rezervace Gibson se nachází blízko Parry Sound v Ontariu a na mapách není vůbec 

zanesena. Tato rezervace byla založena Mohawky z Kanesatake před něco více než 100 lety. 

Někteří z Mohawků se tu věnují pěstování brusinek, přičemž zajišťují až čtvrtinu veškeré 

produkce kanadských brusinek./354 

7.2. Oneidové 

Oneidové, lidé vztyčeného kamene či stojící skály, Onenyotehaka, jsou také příkladem 

rozdělené komunity. 

Fakticky se jedná spíše o konflikt mezi tradicionalisty a jedním z představitelů Oneidů, 

Rayem Halbritterem, absolventem práv na Harvardské univerzitě, který si získal pozici 

představitele Oneidů. V roce 1987 byl Halbritter zvolen klanovou matkou Maisií Shenandoah, 

svou tetou, za představitele klanu vlka. Halbritter vyrůstal na okraji města Syracuse a v 70. 

letech žil v rezervaci. Na začátku 90. let představitelé dvou dalších klanů, kteří tvořili 

s Halbritterem zvolenou vládu, zemřeli. Halbritter zůstal osamocen. V roce 1993 uzavřel bez 

souhlasu Oneidů smlouvu s tehdejším guvernérem státu New York Cuomem o výstavbě 

                                                                                                                                                                                     
351 http://www.tyendinaga.net/ 
352 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 
353 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 
354 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 
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kasina v rezervaci. Tak vznikl velký konflikt mezi ním a tradicionalisty. Halbritter si za sliby 

měsíčních finančních dotací získal podporu Oneidů z Wisconsinu i Kalifornie, aby tak 

„přehlasoval“ nesouhlas místních tradicionalistů. V současnosti každý Oneida, včetně Oneidů 

z Wisconsinu a Kalifornie, kteří svou skupinovou či federálně uznávanou kmenovou 

příslušnost deklarují jako Oneidové z New Yorku, získává čtvrtletně z chodu kasina 1 100 

dolarů. Halbritter je v současnosti jakýmsi vládcem rezervace Oneida. V kasinu pracuje 

ochranka, složená z bývalých policistů státu New York, která terorizuje odpůrce kasina./355 

V roce 2001 Halbritter vznesl přání na správu jednoho ze tří nových plánovaných kasín 

v Catskills. Tato kasína měla patřit Mohawkům jako forma vyřešení nároků na území. Senátor 

Charles Schumer Halbritterovi nabídl podobné řešení.  

Na podzim 2001 byla brutálně napadena klanová matka klanu vlka. Do rezervace se sjeli 

příslušníci AIM (Hnutí amerických indiánů). Toto militantní hnutí bojující za práva indiánů se 

domnívalo, že se jedná o zásah do suverenity Oneidů ze strany státních úřadů. Fakticky se 

však jedná o vnitřní konflikt. 

Oneidové jako první z Irokézů otevřeli kauzu týkající se sporu o území, a to v roce 1974. 

Federální soud rozhodl o porušení federálních zákonů a faktického práva Oneidů na toto 

území. Tento případ otevřel nároky všech dalších indiánských kmenů na svá území. Po sérii 

odvolacích řízení bylo v roce 1985 (County of Oneida, New York v. Oneida Indian Nation of 

New York State) rozhodnuto, že okresy státu New York Oneida a Madison jsou povinny 

vyřídit nárok Oneidů na 900 akrů. Od té doby Oneidové zakoupili mnoho akrů. Obce však 

trvají, že zakoupené parcely jsou stále zdanitelné a trvají na výběru daní.  

Ray Halbritter zažaloval na konci 90. let 20 000 individuálních vlastníků půdy v rámci 

nároků Oneidů na 270 000 akrů půdy. To vyvolalo ohromné pobouření mezi obyvateli státu 

New York. Obchodníci státu New York požádali Úřad pro indiánské záležitosti o odvolání 

Halbrittera. Došlo ke zjištění, že Halbritter byl zvolen na základě doporučení vedení banky 

                                                           
355 Informace od sačemů z Onondagy, kde žije mnoho Oneidů. Výzkum autorky, 2001. 
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Key Bank. Halbritterova činnost a aktivity jeho právníků vedly k tomu, že se od něj distancují 

i politici státu New York, kteří jej donedávna výrazně podporovali.  

V dubnu 2002 Halbritter jménem Oneidů věnoval pro výstavbu nové budovy Národního 

muzea amerických indiánů (National Museum of the American Indian) 10 milionů dolarů. 

Podle rady Oneidů se jedná o takovýto třetí dar, který muzeum dostalo za posledních 8 let. 

Tuto částku darovali Pequotové v říjnu 1994 a Mohegani z Connecticutu v červnu 2001. Oba 

tyto kmeny mají největší indiánská kasína. Dar předal Ray Halbritter ve Washingtonu za 

přítomnosti senátora Daniela Inouye(ho). 

7.3. Onondagové 

Onondagové, Ononta´kehaka, Lidé z kopců, strážci „ohně“ a wampumů, jsou považováni 

za nejtradičnější ze všech Irokézů. Jedním z důvodů je to, že rada náčelníků zde stále funguje 

na základě původního principu. Sačemové jsou stále vybíráni klanovými matkami nepřetržitě 

od vzniku konfederace. Onondagové jsou jedinou ze tří rezervací v USA, kde tento systém 

funguje a kde je uznáván vládou USA (další dvě jsou Tonawanda a Tuscarora). Systém 

volených náčelníků se zde nikdy nepodařilo prosadit. Na území Onondagů nikdy nepůsobil 

Úřad pro indiánské záležitosti. 

Území národa Onondagů leží na jih od města Syracuse, má rozlohu 6 100 akrů a rozkládá 

se v okolí říčky Onondaga a na přilehlých kopcích. Tato kopcovitá krajina dala jméno 

Onondagům – „lidem z kopců“. Fakticky však v rezervaci s Onondagy žije mnoho Oneidů a 

také příslušníků dalších kmenů konfederace. 

Mezistátní dálnice 81 prochází východní částí rezervace severojižním směrem. Na dálnici  

je velká cedule s nápisem Onondaga Nation Territory 1 mile (Území kmene Onondaga 1 

míle). Na sjezdu z dálnice je cedule Nedrow. Silnice číslo 11 a 11A vedou napříč rezervací, 

ale žádné viditelné teritoriální vymezení rezervace se zde neobjevuje. (viz Příloha) 
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Díky tomu, že se udržela tradice výchovy dobrých náčelníků a vůbec zástupců kmene, měli 

Onondagové vždy zkušené zástupce a byli jednotní. Jejich představitelé patřili a patří mezi 

nejkvalitnější vyjednavače a učí se od nich i zástupci dalších kmenů. Náčelníci Onondagů 

mně to zdůvodnili také tím, že nejsou závislí na federálních dávkách, na Úřadu pro indiánské 

záležitosti. Proto se nemusí obávat důsledků bojů za svá práva, protože jim nikdo nemá co 

vzít, respektive škrtnout dotace. 

V roce 1971 Onondagové protestovali proti plánovanému rozšíření dálnice 81. Dálnici 

zablokovali. John Lennon a Yoko Ono navštívili barikády. Stát New York se rozhodl 

vyjednávat s náčelníky Onondagů, kteří se dovolávali smluv. Dálnice rozšířena nebyla. 

V roce 1972 se Onondagové a celá konfederace účastnili „cesty porušených smluv“. V tomtéž 

roce Onondagové obvinili federální vládu za porušení smlouvy z Canandaigua z roku 1794. 

V roce 1973 se Onondagové  postavili státní policii, která v rezervaci porušovala práva 

suverénních indiánů. V roce 1974 rada náčelníků rozhodla o vystěhování neindiánských 

obyvatel rezervace. V tomtéž roce delegace, kterou vedl sačem (Tadodaho) Leon Senandoah, 

vyrazila do Washingtonu, kde se snažila srovnat problém mezi FBI a indiány, zejména 

Lakoty, ve Wounded Knee v Jižní Dakotě. Delegace se setkala s prezidentem Geraldem 

Fordem, aby s ním problém probrala./356 V roce 1977 Irokézové cestovali do Ženevy, aby na 

konferenci pořádané OSN hovořili o právech původních obyvatel Ameriky. Jak jsem již 

zmínila v předchozích kapitolách, poprvé hromadně cestovali na své pasy. V roce 1978 

Irokézové vedli protestní pochod známý jako „nejdelší cesta“ z Kalifornie do Washingtonu, 

aby upozornili na porušené smlouvy. Tam hovořili se senátorem Tedem Kennedym. V roce 

1983 kmenová rada Onondagů rozhodla o ukrytí Dennise Bankse, jednoho z vůdců AIM 

(Hnutí amerických indiánů), na území Onondagů, který byl pronásledován FBI. FBI ani jiné 

silové složky nepřekročily hranice území Onondagů. Po téměř dvou letech Banks dobrovolně 

opustil rezervaci. V roce 1985 Irokézové cestovali na své pasy do Kolumbie jako oficiální 
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pozorovatelé jednání, které mělo usmířit nikaragujskou vládu, Sandinisty a vzbouřené indiány 

z kmene Miskito. V roce 1989 získali Onondagové od Národního muzea amerických indiánů 

zpět wampumové pásy a šňůrky. 

V roce 1990 představitelé Onondagů odcestovali do Moskvy, aby se tam zúčastnili 

globálního fóra pro duchovní a parlamentní vůdce. Leon Shenandoah a Oren Lyons vedli 

delegaci všech původních obyvatel z celého světa. V roce 1992 byl natočen film Poslední 

Mohykán, v němž hrálo 18 Onondagů. Sačem Leon Shenandoah (Tadodaho) byl jedním 

z jeho hlavních poradců. V roce 1992 na summitu v Rio de Janeiro předložili Onondagové  

koncept přírodního zákona.  O rok později vystoupili na půdě OSN v New Yorku. V roce 

1998 rada náčelníků rozhodla o ukončení nelegálního prodeje cigaret na svém území. 

Na území Onondagů žije několik mezinárodně známých osobností. Již zesnulý Leon 

Shenandoah (sačem, titul Tadodaho), Oren Lyons (strážce víry klanu želvy, sám původně 

Seneka), který je oficiálním mluvčím irokézské konfederace spolu s Irvingem Powlessem 

(sačem, klan bobra) a zastupuje irokézskou konfederaci na světových konferencích, v OSN 

apod., byl hlavním mluvčím na konferenci v Ženevě o právech indiánů v roce 1977, a také 

Audrey Shenandoah (klanová matka, klan jelence). (viz příloha) 

V roce 1991 vznikla hlídka, která slouží jako ochranná složka všech obyvatel rezervace. 

Původně se zformovala, aby zabránila obyvatelům okolní majoritní společnosti, kteří 

projížděli rezervací a vyhazovali tam odpadky. Členové patroly nenosí uniformy ani žádné 

atributy, které by jejich pozici vymezovaly. Všichni obyvatelé rezervace je však znají. Nejsou 

ozbrojení, protože v rámci tradiční cesty preferují řešení problémů vyjednáváním. Státní 

policie může vstoupit na území Onondagů pouze se svolením představitelů komunity. Stejně 

tak je možné požádat policii o pomoc. Síla Onondagů byla zřejmá v 80. letech, kdy se 

policejní a armádní složky neodvážily přestoupit hranici, aby si odvedly Bankse. Onondagové 

                                                                                                                                                                                     
356 Osobní rozhovor, sačem Irving Powless, Jr., výzkum autorky, 2001. 
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si vzpomínají, že nejhorší léta byla po válce, kdy policie vtrhla do rezervace a často zcela 

bezdůvodně někoho sebrala z ulice./357  

Protože Onondagové nepřijímají federální dávky, žijí v odlišných podmínkách než indiáni 

v rezervacích, kde běží množství federálně sponzorovaných programů. Byla jsem několikrát 

svědkem toho, jak mi indiáni z jiných míst říkali, že Onondagové jsou chudí, ale že Onondaga 

je duchovní místo, protože jsou „čistí“. Většina z nich pracuje v nedalekém městě Syracuse 

nebo v rezervaci. Hlavní zdroj peněz je z jediného legálního obchodu s cigaretami, řízeného 

kmenovou radou. Onondagové mohou samozřejmě jako federálně uznávaný kmen zažádat o 

dávky. To by však znamenalo ztrátu nezávislosti./358 Na jejich území nejsou žádná kasina a 

když v roce 1985 přišli američtí Italové s nabídkou otevřít kasino, sačemové a ostatní 

představitelé Onondagů tento návrh tvrdě odmítli. 

Srdcem  rezervace je dlouhý dům, který se nachází v jejím centru. Tato lokalita je 

považována za posvátnou a slouží jako místo, v němž se konají obřady a jednání.  

V roce 2001 byla dostavěna nová sportovní aréna pro lakros a bruslení. Na budově je nápis 

„Tsha Hon nonyen dakhwa“ (Tam, kde muži hrají). Hala je otevřená pro veřejnost, tedy nejen 

pro indiány, ale i pro obyvatele města Syracuse. (viz Příloha) 

Většina lidí žije v dřevěných či sroubených domcích a v trailerech, jakýchsi velikých 

maringotkách. Protože Onondagové nepřijímají federální peníze (mohli by tak využít 

například různých programů zaměřených na bydlení), musí si zajistit bydlení ze svých zdrojů. 

Banky jim však nepůjčí, protože Onondagové nemohou ručit půdou, která prostřednictvím 

klanů náleží celému kmeni. Banky jsou ale ochotny zapůjčit peníze na trailery. V případě 

nesplácení trailer jednoduše odvezou. 

                                                           
357 Výzkum autorky, 2001, 2004. 
358 Výpovědi sačemů. Výzkum autorky, 2001, 2004. 
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Onondagové dlouho vyčkávali se soudní žalobou žádající navrácení půdy, zejména kvůli 

výsledku soudního sporu Kajugů. V roce 2004 se pustili do soudního sporu, v případě 

úspěchu by jim tak území, na němž se rozkládá celé město Syracuse, mohlo připadnout zpět. 

7.4. Kajugové 

Kajugové, Lid velké dýmky, Kayonkwe´haka, jsou jediným kmenem z irokézské 

konfederace, který nemá žádné původní území v současných USA. V září 1779 byly vesnice 

Kajugů vypáleny vojskem generála Sullivana, kterého proti Irokézům poslal Geoorge 

Washington. Přestože se mnoho Kajugů pokusilo zůstat, většina z nich nakonec utekla a 

připojila se k ostatním kmenům. Mnoho z Kajugů přišlo o půdu smlouvou z Cajuga Ferry 

z roku 1796./359 

Dnes žijí Kajugové ve třech hlavních komunitách: v Oklahomě se Seneky (kam odešli po 

ilegálních prodejích půdy ve 30. letech 19. století), v rezervaci Six Nations (rezervace Šesti 

národů) v Kanadě (kam se uchýlilo mnoho Irokézů všech kmenů po Sullivanově tažení) a 

společně se Seneky v rezervaci Cattaraugus ve státě New York. Jako jediní z Irokézů tak 

nemají vlastní území na americké straně, ale žijí na území svých bratrských kmenů.  

Tento fakt se rozhodli změnit antropologové manželé Olsonovi  a archeolog Jack Rossen. 

Založili společnost SHARE (Strenghtening Haudenosaunee-American Relation through 

Education), což by se dalo přeložit jako „Posílení vztahů mezi Haudenosaunee (Irokézi) a 

Američany prostřednictvím vzdělání“. V dubnu 2001 tito profesoři zakoupili farmu o rozloze 

téměř 70 akrů v Springportu ve státě New York nedaleko původní hlavní vesnice Kajugů. 

Dnes na tomto místě již není nic, co by připomínalo irokézskou vesnici. Farma má sloužit 

jako komunitní centrum pro Kajugy a také pro Američany, kteří se chtějí něco dozvědět o 

Irokézích a hlavně o ekologickém hospodářství. Jedná se totiž o ekologickou farmu./360  

                                                           
359 WALLACE, Anthony F. C. The Death and Rebirth of the Seneca. 1st edition. New York: Vintage Books, 
1972. 
360 Výzkum autorky, 2001, 2004. 
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Okolí východní části jezera Kajuga, původní domovina Kajugů, je vlastně farmářská 

oblast, ale pouze dvě farmy, z nichž jednou je právě tato, jsou ekologické. Základem 

organického hospodaření této farmy je tradiční irokézská kombinace tří plodin – „Tří sester“ 

– kukuřice, tykve a fazole. Na každé „kupce“ tak společně rostou tyto plodiny. (viz Příloha) 

V létě 2001 vedl Jack Rossen se skupinou studentů (z nichž někteří byli Irokézové) 

archeologický výzkum v nedaleké vesnici Aurora, která je rodištěm L. H. Morgana, aby se 

dozvěděli něco více o populaci Kajugů z konce 18. století a o vzájemných vztazích mezi 

jednotlivými vesnicemi Kajugů a také přistěhovalců. (Viz Příloha) Možnost, že by se 

Kajugové vrátili do svého původního domova, se nelíbí okolním farmářům. Po celé východní 

části jezera Kajuga jsou umístěny velké cedule s nápisem „Žádný svrchovaný národ, žádná 

rezervace“ nebo „Soukromý pozemek“. Někteří občané vesnice Aurora také působili potíže 

při archeologickém výzkumu. 

Farma funguje od roku 2001 a je o ní velký zájem. Stala se místem, na němž se zastavuje 

skupina tradičních Irokézů při pouti, která sleduje cestu Deganawida, „mírotvůrce“, po 

kmenech, která se koná vždy v červnu. Setkávají se na ní všichni Irokézové, kteří si chtějí 

připomenout vznik konfederace a pouť končí  v Onondaze. Majitelé farmy se snaží  přivést na 

pozemek mladé Kajugy, kteří by zde pracovali, založili rodiny a usadili se tu.  

Kajugové se od roku 1980 soudili se státem New York o nelegálně prodanou půdu. 

V témžě roce vyzvali stát New York o návrácení 64 027 akrů půdy. Soud jejich žádosti 

vyhověl, ale s tím, že Kajugové mají nárok na vlastní půdu, ovšem pouze formou finančního 

vyrovnání, protože případné vystěhování současných vlastníků půdy by znamenalo ohromné 

problémy. Na podzim 2001 soudce Neal McCurn rozhodl, že stát New York musí zaplatit za 

prodeje z let 1795 1807 částku 247 911 999, 42 dolarů. Tato částka zahrnuje i náklady za 

způsobené škody v hodnotě téměř 37 milionů dolarů. 
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7.5. Senekové 

Senekové, Lidé z velkých pahorků, Shotinontowane´haka, ochránci západních dveří, byli a 

jsou vedle Mohawků nejvíce popsanou a prostudovanou skupinou ze všech Irokézů. Od konce 

18. století s nimi žilo mnoho kvakerů, díky jejichž zápiskům se uchovalo velké množství 

důležitých informací. Kvakeři například zaznamenali postup vyjednávání a okolnosti týkající 

se uzavření smlouvy z Canandaigua. Tradice dobrých vztahů mezi kvakery a Seneky, 

potažmo i Irokézi, je dlouhá. Kvakeři sloužili nejen jako zapisovatelé smluv, ale učili také 

Seneky,  jak se přizpůsobit novým podmínkám života spočívajícím v intenzivním farmaření a  

jejich učením byl ovlivněn rovněž prorok Krásné jezero. Kvakeři se aktivně postavili za 

Seneky v boji proti plánu na výstavbu přehrady Kinzua v 50. a 60 letech./361  

V současnosti žijí Senekové v západní části státu New York v rezervacích Tonawanda, 

Cattaraugus, Alleghany, Oil Spring, dále v Oklahomě (společně s Kajugy) a v rezervaci Šesti 

národů (Six Nations) v Kanadě. 

Senekové se také dají rozdělit na dvě skupiny. Od roku 1848 Senekové z rezervací 

Alleghany a Cattaraugus nahradili tradiční sačemy vládou volenou a vytvořili Seneca Nation 

of Indians (doslovně Senecký národ indiánů), aby se tak odlišili od Seneků, kteří zůstávali 

součástí konfederace, zejména Senekové z rezervace Tonawanda. Senecký národ indiánů má 

7 200 členů./362 

Senekové vnesli také nároky na navrácení půdy. V roce 1993 Senekové (Seneca Nation of 

Indians z Alleghany a Cattaraugus) zažalovali stát New York, Thruway Authority, County of 

Erie (okres Erie) a vlastníky ostrova Grand Island. Zažádali o navrácení ostrovů v řece 

Niagara (včetně Grand Island), které jsou pod pravomocí USA a jež byly prodány státem New 

York v rámci ujednání mezi státem a Seneky v roce 1815 bez vědomí USA, čímž došlo 

                                                           
361 HAUPTMAN, Laurence M. The Iroquois Struggle for Survival: World War II to Red Power. Syracuse: 
Syracuse University Press, 1986. 
JEMISON, Peter G., SCHEIN, Anna M. Treaty of Canandaigua: 200 Years of Treaty Relations between the 
Iroquois Confederacy and the United States. 1st edition. Santa Fe: Clear Light Publishers, 2000. 
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k porušení zákona z roku 1790. Z porušení stejného zákona obvinili společnost Thruway 

Autority kvůli výstavbě dopravního spojení přes rezervaci Cattaraugus v roce 1954. Stát 

debaty o ostrově Grand Island odmítal. V květnu 1999 se státní představitelé sešli se zástupci 

všech Seneků, aby probrali možné řešení. Z tohoto setkání vzešel příslib, že státní 

představitelé zajistí, aby guvernér státu New York Pataki zajistil jednání o území. Fakticky 

však stát New York vyčkával, i přes televizní vysílání z července 1999, v němž soudce státu 

New York Eliot Spitzer prohlásil, že půda bude Senekům přidělena bez problémů tak, aby se 

to nedotklo Američanů. V červnu 2001 guvernér Pataki prohlásil, že na základě vyjednávání 

s kmenem Seneků (jedná se o Seneky z Cattaraugus a Alleghany, kteří mají volenou vládu, 

nikoliv o Seneky z Tonawandy, kteří jsou součástí konfederace) zahájí činnost 3 nová kasina 

ve městě Buffalo u Niagarských vodopádů. Toto rozhodnutí však bylo vyhlášeno, aniž by se 

Senekové rozhodli, zda si kasína přejí či ne. V roce 1994 proběhlo mezi Seneky, kteří mají 

volenou vládu, velice bouřlivé referendum na téma kasin, přičemž většina se postavila proti. 

V roce 1995 se konaly v rezervacích Cattaraugus a Alleghany volby o prezidenta Seneků. Stát 

New York prohlásil, že nová kasina, z nichž 2 budou mimo a 1 v rezervaci, by mohla státu 

přinést až 115 milionů dolarů ročně. Nová kasina by měla podle smlouvy mezi zvolenou 

radou kmene Seneků (tedy jen Cattaraugus a Alleghany), jejímž prezidentem je Cyrus 

Schindler,  fungovat 14 let s možností prodloužení činnosti o  dalších 7 let. 

Přestože Senekové trvali na společném vyřízení záležitosti, tedy nejen Senekové, kteří mají 

volenou vládu, ale i Senekové z Tonawandy, kteří jsou součástí konfederace, došlo opět 

k využití zvolené vlády k prosazení řešení navrhovaném státem New York. V  roce 2002 byla 

kasina otevřena. 

                                                                                                                                                                                     
362 http://www.sni.org/ 
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7.5.1. Cattaraugus, Alleghany a Oil Springs 

V 50. letech 20. století stát New York rozhodl, že přes území Cattaraugus postaví dálnici. 

Později byla další dopravní komunikace vystavěna i napříč rezervací Alleghany.  V obou 

případech Senekové požadovali navrácení půdy či adekvátní vyrovnání. Senekové v 

Alleghany přišli výstavbou přehrady o třetinu svého území v roce 1964. 

V rezervaci Cattaraugus existovala Thomas Indian School, založená roku 1875. Byla 

jednou z internátních škol, které používaly tvrdé praktiky směřující k asimilaci. Tato škola, 

v níž pobývalo mnoho irokézských dětí, byla uzavřena roku 1957. Poté děti začaly chodit do 

veřejných škol státu New York.  

Současným zdrojem příjmů Seneků je město Salamanca v rámci rezervace Alleghany. To 

se od v 19. století stávalo stále důležitější tepnou. Senekové půdu v okolí města pronajali 

farmářům. Nové pronájmy byly podepsány roku 1892 na období 99 let. Proto se v roce 1991 

musely pronájmy prodloužit. Po tak dlouhé době byli Senekové těmi, kteří mohli rozhodovat. 

Nové nájmy byly prodlouženy na dobu 40 let, což se některým nájemníkům nelíbilo. Nejvyšší 

soud USA zamítl snahu některých z nich popřít práva Seneků v této záležitosti. Město 

Salamanca muselo zaplatit 120 000 dolarů. Někteří z nájemníků odmítali podepsat nový 

nájem nebo zaplatit, a tak Senekové mají vcelku dobrou ekonomickou pozici. 

Rezervace Oil Spring má rozlohu 1 čtverční míle. Nežijí zde žádní Senekové, ale na jejím 

území fungují soukromé firmy. Název místa je spjat s první zaznamenanou zmínkou o ropě 

v Severní Americe, kterou zapsal františkán Joseph DeLa Roch D´Allion v roce 1627. V roce 

1927 zde byl vybudován památník těžby ropy v Severní Americe, sponzorovaný The New 

York State Oil Producers Association./363 

                                                           
363 http://www.sni.org/ 
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7.5.2. Tonawanda 

Tonawanda je stejně jako Onondaga považována za „baštu“ tradicionalistů. Onondaga byla 

vždy „politickým ohněm“ konfederace, Tonawanda zase jakýmsi duchovním centrem 

konfederace od doby Krásného jezera. Prorok Krásné jezero žil na počátku 19. století 

v Tonawandě. Po jeho smrti se zrodila v Tonawandě tradice ústního předávání jeho učení, 

která bez přestání funguje dodnes. Vždy na podzim se scházejí tradicionalisté v dlouhých 

domech v rámci konfederace a naslouchají vyprávění o učení Krásného jezera, které je 

předáváno řečníky v jednotlivých irokézských jazycích po generace. Tato tradice se týká 

samozřejmě Onondagů a Mohawků a také Irokézů z rezervací v Kanadě, zejména rezervace 

Šesti národů.   

Senekové v Tonawandě se nikdy nevzdali své tradiční formy vlády spočívající na bázi 

sačemů volených klanovými matkami a zastupujícími své klany. Senekové v této rezervaci 

odmítli prodej z roku 1838 a vytrvali až do roku 1857, kdy snaha po jejich vystěhování ze 

strany majority opadla./364   

7.5.3. Ganondagan – historické místo Seneků 

V západní části státu New York, jižně od města Rochester, nedaleko městečka Victor, leží 

Ganondagan, místo také spjaté se Seneky. 

Ganondagan byl v roce 1964 vyhlášen Ministerstvem vnitra USA za národní památku a 

v roce 1966 zařazen do Národního registru historických míst USA. Je to pouze jediné 

historické místo státu New York, které je věnováno původním obyvatelům Ameriky (1987), a 

pouze jediné znovuvytvořené senecké osídlení v  USA. Ganondagan byl jednou 

z nejdůležitějších vesnic a největším ze všech sídlišť Seneků v 17. století (150 dlouhých domů 

a 4 500 obyvatel). V současnosti patří Ganondagan mezi nejvíce uctívaná místa nejen  

Seneky, ale je také důležitým místem pro všech 6 skupin irokézské konfederace, které kdysi 
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obývaly území, jež dnes představuje západní část státu New York, západní Pensylvánie, Ohia 

a jižní Kanady. V létě roku 1687 byla vesnice Ganondagan napadena francouzským vojskem, 

kterému velel markýz de Denonville. Ke konci 18. století bylo toto místo zabráno evropskými 

přistěhovalci, využívajícími úrodnou půdu k farmaření a chovu dobytka. Až v 60. letech 20. 

století byly hroby Seneků vybrány, aby se získaly jejich ostatky a různé předměty. Místo, 

které bylo historicky, kulturně a nábožensky důležité, se dostalo do ohrožení./365 

V roce 1945 Arthur C. Parker, jehož otec byl Senekou, jinak ředitel muzea v Rochesteru 

a archeolog státu New York, požádal o pomoc místního historika J. Sheldona Fishera, aby 

pomohl zastavit drancování a znesvěcování tohoto místa. Jejich snahy vedly k tomu, že v roce 

1964 došlo k vyhlášení Ganondaganu národní památkou. V letech 1970 - 1980 stát New York 

zakoupil 277 akrů města Victor a přilehlé obce Fort Hill. Ganondagan byl oficiálně otevřen 

14. 7. 1987, 300 let poté, co bylo místo napadeno Francouzi. S místem je spojena aktivita 

společnosti Přátelé Ganondaganu, která vznikla v roce 1989, aby podpořila toto místo nejen 

finančně, ale hlavně formou pořádání zajímavých kulturních a vzdělávacích aktivit, které se 

zde konají jako například každoroční taneční a hudební festival./366 

Ganondagan je v současnosti veliká louka s přilehlými lesíky, na jejímž kraji stojí dlouhý 

dům. Prostorem vede celá řada naučných stezek týkajících se kultury Irokézů. Dlouhý dům 

byl postaven z jilmové kůry podle vzoru původních obydlí. Do budoucna se počítá se stavbou 

dalších dlouhých domů./367  

Taneční a hudební festival probíhá v Ganondaganu každoročně na konci července a je 

pojat jako snaha přiblížit Američanům a dalším zájemcům z řad návštěvníků kulturu a životní 

filozofii Irokézů. (viz Příloha) Irokézové předvádějí své tradiční společenské tance 

s vysvětlením jejich významu, dále zde vystupují současní indiánští hudebníci ze všech koutů 

                                                                                                                                                                                     
364 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 
365 www.ganondagan.org. 
366 www.ganondagan.org. 
367 Výzkum autorky, 2001, 2004. 
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USA, v roce 2001 to byli například známá zpěvačka Joanne Shenandoah (Oneida) a Bill 

Miller (Mohykán). Součástí akce je také prezentace zhotovování různých předmětů jako 

lakrosek, panenek z kukuřičných listů, keramiky, šípů či výroba stříbrných předmětů atd. 

Největší zájem byl v roce 2001 věnován stavbě březové kanoe, kterou vyráběli Algonkini, 

Odžibvejové (Anishnaabe) Daniel Pinock Smith a Jimmy Whiteduck z rezervace Kitigan-Zibi 

v Quebeku. Kanoe byla vysvěcena a později v doprovodu několika nadšenců spuštěná na 

vodu v nedalekém Boughton parku.  

Přestože se festival zaměřuje především na Irokéze, vystupují zde také příslušníci jiných 

kmenů. V roce 2001 zde Zuňiové z jihozápadu USA předváděli své tance, v přeplněných 

stáncích bylo možno si koupit výrobky z jelenice, ale také wampumové pásy, kukuřičné 

panenky, kamenné umělecké předměty, různé kamenné, kostěné a dřevěné dýmky, a 

samozřejmě trička a mikiny s irokézskou symbolikou. V roce 2004 byl festival věnován 

rytmu, vystupovali na něm i japonští hudebníci ./368 

Hlavním manažerem Ganondaganu je G. Peter Jemison, Seneka z klanu volavky (patří 

k Senekům z Cattaraugus a Alleghany). Sloužil jako hlavní koordinátor připomenutí 

dvousetletého výročí smlouvy z Canandaigua v roce 1994. Velmi často je zván k setkáním  

s americkou veřejností. Jemison je také profesionální umělec, který byl v roce 1998 oceněn 

guvernérem státu New York. Často bývá kurátorem výstav zaměřených na umění indiánů. Pro 

zimní vydání roku 2000 časopisu Heritage (časopis New York State Historical Association – 

Asociace historiků státu New York) napsal článek „Žijící poklady Irokézů“ (Haudenosaunee 

Living Treasures). V současnosti zastupuje Seneky v záležitostech týkajících se repatriací. 

Ganondagan je otevřen od poloviny května do prvního týdne v listopadu (středa – neděle - 

9.00 hodin – 17.00 hodin). Naučné stezky jsou otevřeny celý rok od 8.00 hodin do západu 

slunce. Dlouhý dům je zpřístupněn středa – neděle (10.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 16.00 

hodin). 
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7.6. Tuskarorové 

Tuskarorové, Taskarorahaka, Lid nosící košile, byl do konfederace přijat s největší 

pravděpodobností roku 1722.  

Dnešní Tuskarorové žijí v rezervaci Tuscarora poblíž města Buffalo ve státě New York a v 

rezervaci Six Nations v Kanadě.  

7.6.1. Tuscarora 

Rezervace Tuscarora se nachází v blízkosti Niagarských vodopádů. Kmenová vláda je stále 

složená z tradičně volených sačemů. Ke konci 50. let stát rozhodl o vytvoření vodní nádrže, 

která měla zaplavit část rezervace. Tuskarorové na počátku 60. let tvrdě protestovali, 

zabarikádovali se a jejich akce byla příkladem pro jiné rezervace indiánů v USA, vystavené 

stejnému problému. V roce 1987 se objevily snahy po otevření herny binga, ale nakonec se 

hazardu v rezervaci zabránilo./369 

7.7. Six Nations at Grand River (Rezervace Šesti národů) 

Tato rezervace je největší současnou rezervací Irokézů a také rezervací s největší populací 

indiánů v Kanadě./370 Leží v provincii Ontario. Vznikla po válce Američanů o nezávislost, 

kdy mnoho Irokézů, kteří bojovali na straně Angličanů, pod vedením Josepha Branta odešlo 

do Kanady a usadili se v místě, kde se nachází dnešní rezervace. V roce 1784 se tak mnozí 

oddělili od svých soukmenovců, kteří zůstali v USA a v kanadské rezervaci vznikla duplikace 

irokézské konfederace. 

V roce 2005 měla 22 165 příslušníků, přičemž v rezervaci jich žila polovina.  

 

                                                                                                                                                                                     
368 Výzkum autorky, 2004. 
369 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 
370 Populace Six Nations k 21.3.2003- 21 474 – největší populace indiánů v Kanadě. (Six Nations Council, 
Presentation to the Canadian House of Commons Standing Committee on Aboriginal Affairs, Northern 
Development and Natural Resources, Hearings on Canada´s Bill C-7, chief Roberta Jamieson, s. 2) 
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Populace v rezervaci Šesti národů (Six Nations), konec dubna 2005 

Název skupiny Celkem Žijící v rezervaci Celkem mužů Celkem žen Celkem C-31
244 – Mohawkové z Bay of Quinte 636 294 310 326 178
245 - Tuskarorové 1 920 948 913 1007 506
246 – Oneidové 1769 725 846 923 431
247 – Onondagové Clear Sky (Čistá obloha) 652 389 328 324 96
248 – Onondagové Bearfoot (Medvědí noha) 527 251 257 270 110
249 – Horní Kajugové (Upper Cayuga) 2 998 1 295 1 459 1 539 889
250 – Dolní Kajugové (Lower Cayuga) 3 083 2 005 1 487 1 596 335
251 – Senekové Konadaha 482 195 222 260 131
252 – Senekové Niharondasa 348 146 178 170 74
253 – Delawarové 587 235 270 317 180
254 – Dolní Mohawkové 3 520 1 896 1 644 1 876 796
255 – Mohawkové Walker 433 280 218 218 48
257 – Horní Mohawkové 5 210 2 635 2 439 2 771 1 343
Celkem 22 165 11 294 10 571 11 597 5 117
Rezidenční statistika: procentuální žití v rezervaci                                                                              50, 95%
Celkový počet členů k 31. 12. 2004                                                                                                   …22 086
Roční přírůstek 2005                                                                                                                              1,326%
Zdroj: výzkum autorky, 2005. Six Nations of the Grand River, monthly Membership Statistics, informace od paní Janice Martin 
ze Six Nations Membership Office  

Rezervace je řízena volenou vládou složenou ze 12 poradců a jednoho náčelníka. V roce 

1924 kanadská vláda nařídila výměnu tradiční rady za volenou. Deskaheh proti tomu 

bezúspěšně protestoval v Ženevě ve 20. letech 20. století.  Snaha navrátit původní formu 

vlády proběhla v roce 1959. Kanadská královská jízdní policie však náhradě volených 

představitelů za tradiční sačemy zabránila.    

S rozdělením konfederace na konci 18. století došlo i k rozdělení wampumových pásů. 

Mnoho z nich však Irokézové z této rezervace prodali. Tyto wampumové pásy se dostaly do 

dnešního Národního muzea amerických indiánů (National Museum of the American Indian). 

V roce 1988 byly tyto wampumové pásy vráceny Onondagům v této rezervaci.  

V současnosti rezervaci řídí 53. zvolená rada v čele s náčelníkem Davem Generalem. 

V roce 2004 byla náčelnicí Roberta Jamieson, slavná právnička, která se podílela na 

Pennerově zprávě o situaci indiánů v 80. letech. Náčelník se volí na 3 roky. Rezervace je 

rozdělena do šesti správních oblastí. Každou správní oblast zastupují 2 volení reprezentanti v 

kmenové radě. Při volbách nezáleží na procentuálním množství zúčastněných voličů. Proto 

jsou považovány za platné při jakémkoliv množství hlasujících voličů, kterých je běžně velmi 

málo. Tradicionalisté nevolí, protože tím demonstrují skutečnost, že neuznávají systém vlády, 
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založený na zákoně o indiánech. Rezervace je rozdělena i symbolicky. Ve správní oblasti 1 

žije mnoho tradicionalistů, a proto jsou zde i nejnižší počty hlasujících voličů. Jedná se o 

oblast u silnice Onondaga a Cayuga, mezi silnicí č. 4 a silnicí č. 6. (Viz příloha) V této části 

rezervace se také nacházejí obřadní místa - dlouhé domy Onondagů, Seneků, „Dolních“ 

Kajugů. Dlouhý dům „Horních“ Kajugů se nachází mimo tuto část rezervace, stejně jako 

zcela nový dlouhý dům Mohawků./371 Irokézové z jiných správních oblastí měli tendenci 

vždy vnímat Irokéze této lokality za zpátečnické. V oblasti č. 1 se také nachází základní škola 

I. L. Thomas Elementary, v níž probíhá výuka v angličtině, ale také kombinovaně 

s kajugštinou či pouze v jazyce Kajugů./372 Další školou, která vyučuje Irokéze v jednom 

z jejich jazyků, mohawkštině, je základní a střední škola Kawennio. Ta se nenachází v oblasti 

č. 1./373 

V roce 2006 došlo ze strany Irokézů k okupaci lokality v těsném sousedství rezervace, na 

níž developerská firma začala s výstavbou domů, jíž se má rozšířit obec Caledonia. Toto 

území je podstatou právního sporu o půdu Irokézů. Občané z Caledonie, ale také příslušníci 

extremistických stran z celé Kanady protestovali proti neochotě provinční ontarijské policie 

zasáhnout a odstranit barikády. Na stranu Irokézů se přidali další indiáni, ale také kvakeři a 

kanadští zastánci, např. i unie dělníků z výškových staveb. Irokézové se snažili vysvětlit 

Kanaďanům, že konflikt není o sporu indiáni versus Kanaďané, ale o společném boji indiánů 

a Kanaďanů proti federální vládě, která se odmítá důsledně zabývat spory o půdu a způsobuje 

tak problémy všem občanům. V rámci vyjednávání s federální vládou zvolená vláda rezervace 

uznala, aby záležitosti v nárocích na vrácení půdy řešila s federací vláda konfederační. Došlo 

tak k sbližování obou vlád fungujících v rezervaci. V roce 2007 předali zástupci zvolené 

                                                           
371 Tento dlouhý dům není ještě na mapě zaznamenán. Nachází se poblíž dlouhého domu „Horních“ Kajugů. 
372 Výzkum autorky, 2005. 
373 Výzkum autorky, 2004, 2005. 
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vlády klíč a původní budovu, v níž zasedala konfederační rada ještě před nucenou změnou 

roku 1924, tradicionalistům./374 

V rezervaci vycházejí dva týdeníky – Tekawennake (Two Voices, znamená Dva hlasy, 

protože je určen nejen Irokézům, ale i Mississaugům z přiléhající rezervace New Credit.) a 

Turtle Island News.  

Z rezervace pochází mnoho Irokézů, kteří jsou vlastními lidmi považováni za slavné. 

Vedle herce Jaye Silverheelse (Mohawk, známý jako Tonto z televizního seriálu 

„LoneRanger“ ze 40. let 20. století), Toma Longboata (atlet, který vyhrál v Maratonu 

v Bostonu v roce 1907 a jenž reprezentoval Kanadu na olympijských hrách v roce 1908) se 

jedná o současné známé osobnosti: herce Grahama Greena (Oneida, nejznámější role ve 

filmech Tanec s vlky – 1990, Bouřlivé srdce – 1992, Přetrhané řetězy – 1993, Poslední 

z kmene – 1992, Powwow Highway – 1989 a mnoho dalších), zpěváka Robbieho Robertsona 

(Mohawk, country a blues, inspirace hudbou Irokézů a dalších kmenů), herce Garyho Farmera 

(nejznámější role ve filmu Mrtvý muž v roli „Nikoho“, kde vytvořil partnera Johnnyho 

Deepa, Kouřové signály – 1998, Powwow Highway - 1989). 

V nedalekém městě Brantford se nachází skanzen vesnice Irokézů – Kanata. Irokézské 

označení pro vesnici tak dalo název i kanadskému státu. 

                                                           
374 Tyto informace pocházejí z novin Tekawennake, rok 2006, 2007. 
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8. POLITIKA, SUVERENITA, LEGISLATIVA A EKONOMIKA 

8.1. Irokézové a frakce 

Irokézové fascinovali antropology i historiky díky svému politickému uspořádání,  

konfederaci pěti kmenů, jejíž představitelé byli odpovědní svým klanům a vybíráni stařenami, 

respektive klanovými matkami. Na úrovni konfederace tak byl zastupován nejen kmen, ale i 

jednotlivé klany z vesnic konkrétního kmene. Pro přijetí rozhodnutí se vyžadoval konsensus 

všech sačemů, kteří nejdříve rokovali mezi sebou v rámci kmene a poté v rovině konfederace. 

Již od prvních kontaktů s evropskými přistěhovalci docházelo k odštěpování skupin od 

konfederace, nejčastěji u konvertitů, v průběhu 17. století převážně Mohawků, kteří byli jako 

nejvýchodnější kmen konfederace vystaveni dřívějšímu vpádu přistěhovalců na své území. 

Federální vláda USA pak sjednávala smlouvy s nejen s konfederací reprezentovanou 

uznávanými sačemy, ale i s válečníky, kteří ze strany konfederace za právoplatné 

reprezentanty považováni nebyli. S rozštěpením konfederace při válce Američanů o 

nezávislost, kdy velké množství Irokézů zůstalo neutrálních, včetně rady konfederace, další 

jako Mohawkové bojovali na straně Britů a poté od nich získali území v Ontariu, Oneidové a 

Tuskarorové se připojili na stranu Američanů. 

Obecně tak lze říci, že od konce 18. století existují dvě konfederace. První z nich je 

původní konfederace ve státě New York, složená z příslušníků kmenů, kteří zůstali na 

americké straně hranice, jejímž politickým centrem byl Buffalo Creek od konce 18. století do 

roku 1842, kdy se přesunulo zpět do původní Onondagy, kde zůstává dodnes. Druhou je od té 

doby konfederace v rezervaci  Šesti národů od Velké řeky na kanadské straně hranice. 

Rozděleny byly i wampumové pásy. 

S politikou asimilace indiánů v USA i v Kanadě a se snahou výhodně zpeněžit indiánské 

území docházelo k nahrazování vlády tradičních sačemů vládami volenými. Tímto způsobem 
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došlo k vytváření a prohlubování jednoho ze současných nejpodstatnějších rysů indiánských 

komunit v celé Severní Americe – frakcí v rámci komunit. Obecně lze současné Irokéze 

rozdělit do tří skupin – tradicionalisty, osoby spjaté s učením Krásného jezera a uznávající 

pouze tradiční řízení  komunity na bázi sačemů, klanových matek a strážců víry. Podstatným 

rysem tradicionalistů je i to, že většinou uznávají konfederaci. Druhou skupinu představují 

příslušníci válečnické společnosti, rozšířené zejména mezi Mohawky, z nichž mnozí byli 

spojováni s podporou volených zástupců kmene a často s podporou kasin. Třetí skupinu 

představují křesťané, považovaní za  nejvíce asimilované a vcelku podporující volené vlády. 

Toto vymezení, ač není zcela přesné, nám poslouží jako určité schéma. Dvě poslední zmíněné 

skupiny – tedy válečníci a křesťané se totiž často prolínají. Mnoho Irokézů vyznávajících 

křesťanství je právě pro volené zástupce, ovšem také mnozí z válečnické společnosti se 

účastní obřadů v dlouhém domě. Fakticky se dá říci, že v současnosti není běžné, aby byl 

někdo z tradicionalistů spjatých s učením Krásného jezera členem válečnické společnosti. 

Největší rozštěpení se týká Mohawků. 

Dalším z častých mylných pohledů je klasifikace tradicionalistů jako konzervativců a 

odpůrců inovací a oproti tomu podporovatelů volených vlád a kasin jako liberálů a moderně 

smýšlejících osob. I toto rozlišení je však velmi zavádějící.  

8.1.1. Irokézská konfederace a tradicionalisté 

Původní složení vedení konfederace sestávalo z 50 „funkcí“ sačemů, přičemž dvě z nich – 

Hiawatha a Deganawidah - na památku mytických bytostí obsazovány nebyly.  Pokud byl 

jedinec shledán vhodným, aby se stal sačemem, byl slavnostním obřadem uveden do úřadu. 

Obvykle „odkládal“ své jméno a přijímal jméno, které se vázalo k sačemství, jehož byl 

reprezentantem. Po smrti či v případě sesazení za nevhodné chování jméno získal jeho 

nástupce. 
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Sačemství se nepředávala pouze v rámci klanu, ale byla v držení určitých matrilinií. 

S rozdělením konfederace na „americkou“ a „kanadskou“ tak došlo k zdvojení těchto pozic. 

V současnosti setkání irokézské konfederace probíhají v Onondaze každý podzim a účastní se 

jich sačemové a další tradiční zástupci nejen z americké strany, ale i z Kanady. Změna ve 

struktuře konfederace se však netýkala jen odchodu velké části Irokézů do Kanady a 

následného vytvoření duplikátu. Systém padesáti titulů sačemů, původní struktura celé 

konfederace, byl pozměněn také tím, jak se jednotlivé kmeny a rezervace rozdělovaly a 

vytvářely vlastní kmenové rezervační rady. Příkladem jsou Senekové z Cattaraugus a 

Alleghany, kteří v roce 1848 vytvořili Senecký národ indiánů, přičemž Senekové 

z Tonawandy v konfederaci setrvali. Stejným příkladem jsou Mohawkové. 

V současnosti jsou zřetelné dva trendy: 1. Na jedné straně nejsou všechna místa sačemů 

obsazena, zejména na „americké straně“. Podle současného Tadodaha, „nejvyššího 

z rovných“ sačemů, Onondagy z klanu úhoře Sidneyho „Sida“ Hilla, o tyto funkce není velký 

zájem z důvodů velké odpovědnosti, kterou v sobě nesou, a také proto, že si na ní někteří 

mladí netroufají./375 2. Projevuje se snaha zformovat konfederaci do jednoho celku, tj. 

neobsazovat místa sačemů po smrti sačema v případě, že stejné sačemství je „obsazeno“ 

představitelem z té „druhé konfederace“. Problém však vzniká v tom, že mnozí příslušníci 

matrilinií se nechtějí vzdát pozic ve prospěch existující náhrady./376 Kondolenční obřad, při 

němž je ustaven nový sačem, je pro tradicionalisty dodnes velkou událostí. Typickým rysem 

nedostatku množství vhodných kandidátů na pozice sačemů je i to, že jsou vhodní 

představitelé „vypůjčováni“ z jiných klanů. Znaména to, že někdo pochází z klanu úhoře, ale 

protože je nedostatek vhodných osob v klanu vlka, slouží klanu vlka v jeho jménu. Po smrti či 

sesazení je tento titul opět volný a v případě vhodné náhrady přímo z klanu vlka by byl 

upřednostněn jedince právě z tohoto klanu. Tyto „výpujčky“ se netýkají jen sačemů, ale i 

                                                           
375 Výzkum autorky, osobní rozhovor, 2001, 2004. 
376 Výzkum autorky, 2001, 2004, 2005. 
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klanových matek. Proto například Audrey Shenandoah z klanu úhoře Onondagů z Onondagy 

slouží jako klanová matka pro klan jelence. Někdy klanové matky dokonce slouží pro dva 

klany./377 Na obsazení pozic je zřetelné, které z klanů lze považovat za předávající tradici a 

které za ty, jejichž členové či jejich předkové přijali křesťanství./378 Vzhledem k nedostatku 

sačemů docházelo po generace k výměnám a v současnosti se zejména na americké straně 

nezná přesně původ a náležitost jednotlivých sačemství ke konkrétním matriliniím.  

Sačemové, klanové matky, strážci víry a obřadníci, zejména členové léčitelských 

společností, jsou vnímáni jako vůdci společnosti, a proto je na jejich chování zaměřena velká 

pozornost. Vyžaduje se vhodné morální chování, tj. ve vztahu k druhým, ale i v patnerských a 

rodinných vztazích, účast na obřadech, politických aktivitách, znalost a předávání „tradice“ a 

jazyka. Jakékoliv prohřešky vedou k snižování respektu vůči jejich pozici, velké porušení 

zásad může vést až k sesazení sačemů./379 

Také schematické rozdělení na „americkou“ a „kanadskou“ konfederaci není plně 

odpovídající. Jak je zřejmé na příkladu Oneidů z Thames v Kanadě, jejich sačemové se 

střídavě zapojovali do obou konfederací./380 Proto rozdělení na čistě „americkou“ a 

„kanadskou“ není přesné, jelikož pojetí příslušnosti ke „kanadské“ či „americké“ konfederaci 

se mění.  

Dalším rysem je koncept „americké“ a „kanadské“ konfederace. Jak Weaver/381 

poznamenala, s převodem indiánských záležitostí na provinční vládu Ontario v roce 1860 se 

v rezervaci Šesti národů, spjaté s „kanadskou“ konfederací, objevila obecní legislativa. V té 

době měla vláda v rezervaci Šesti národů velmi důležitou charakteristiku. Přestože v ní byli 

                                                           
377 Výzkum autorky, 2001, 2004, 2005. 
378 Například u Onondagů v Onondaze jsou silnými klany klan úhoře, bobra, vlka. Klany jelence a želvy mají 
malý počet „praktikujících“ tradicionalistů. Výzkum autorky, 2001, 2004. 
379 Nejčastějším příkladem byla kritika nevhodných partnerských vztahů – například vztahy s Neindiány, či 
vztahy s novými partnery po úmrtí původních partnerů, často podstatně mladšími, nebo rozvedenými. Další 
častou kritikou byla neznalost původních jazyků. 
380 Viz kapitola 5. Irokézové v historickém kontextu politiky USA a Kanady od konce 19. století. 
381 WEAVER, Sally M. Handbook of North American Indians: Northeast. Vol. 15. TRIGGER, Bruce G.. 
Washington: Smithsonian Institution, 1978. Six Nations of the Grand River, Ontario, s. 525-536. 
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zastoupeni příslušníci všech šesti kmenů, fakticky fungovala unikátně na bázi obecní 

samosprávy. Rozličné frakce v rámci irokézské konfederace měnily své pozice v závislosti na 

politických aktivitách, které bylo třeba řešit. Mnoho sačemů, kteří konvertovali ke 

křesťanství, bojovalo za suverenitu, aniž by lpěli na původním náboženství.  

S tím se otevírá snad nejpodstatnější záležitost, kterou je dichotomie náboženství a 

politiky. 

„Je konfederační rada pouze sekulárním politickým orgánem irokézské ligy nebo je 
rozšířením posvátné irokézské tradice, díky definici a fungování odvozenými z mýtu o 
Deganawidahovi? Antropologové o tom století debatují, stejně tak i Irokézové.“/382 

 

V rámci rezervace Šesti národů se tento problém stal ještě aktuálnějším v polovině 19. 

století, kdy počet křesťanů přečíslil počet vyznavačů náboženství spjatého s Krásným 

jezerem, což také znamenalo, že většina sačemů byla křesťany./383 Podle Weaver/384 bylo 

v roce 1890 přes 80% sačemů křesťanů. 

„Lze říci, že se vzděláním se zvýšil sklon k sekularizaci konfederační rady, částečně díky 
akulturovanějšímu vnímání funkce rady a částečně z toho důvodu, že přestala existovat 
víra v tradiční aspekty jmenování sačemů… …udržování dědičné vlády bylo více záležitostí 
irokézské suverenity než záležitostí neoddělitelné posvátné tradice, obsahující víru v mýtus 
o Deganawidahovi se všemi důsledky. Ještě před rozpuštěním konfederační rady 
kanadskou vládou roku 1924 mnoho sačemů, kteří konvertovali ke křesťanství a nechali se 
jmenovat prostřednictvím kondolenčního obřadu v dlouhých domech, tak učinilo bez 
náboženského přesvědčení, ale jako formalitu vážící se k formě a držení této pozice. 
Přestože obě frakce byly jednotné v pojetí irokézské suverenity, vytvořilo se narůstající 
rozdělení mezi křesťanskými sačemy a sačemy vyznávajícími původní víru.“ /385 

 

V současnosti jsou sačemové „kanadské“ konfederace v rezervaci Šesti národů vyznavači 

učení Krásného jezera, protože k podstatnému rozdělení došlo právě s nahrazením tradiční 

vlády za vládu volenou, tedy spjatou s některými křesťanskými Irokézi v roce 1924. 

                                                           
382 SHIMONY, Annemarie Anrod. Conservatism among the Iroquois at the Six Nations Reserve. 1st edition. 
Syracuse: Syracuse University Press, 1994, s. xxxii. 
383 SHIMONY, Annemarie Anrod. Conservatism among the Iroquois at the Six Nations Reserve. 1st edition. 
Syracuse: Syracuse University Press, 1994. 
384 WEAVER, Sally M. Handbook of North American Indians: Northeast. Vol. 15. TRIGGER, Bruce G.. 
Washington: Smithsonian Institution, 1978. Six Nations of the Grand River, Ontario, s. 530. 
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Dalším z rysů, který prochází změnou, je i sociální postavení jedinců, kteří se považují za 

tradicionalisty. To dokazuje komparativní výzkum z 50. a 90. let 20. století, který provedla 

Shimony v rezervaci Šesti národů: 

„V 50. letech 20. století se příslušnost k tradicionalistům považovala za méněcennou. 
Tradicionalisté byli považováni za sociálně méněcenné než křesťané a náboženství 
Krásného jezera se vnímalo jako pohanská víra – oficiálně a také v mínění lidí. Ještě navíc 
převládalo stereotypní vnímání tradicionalistů za socioekonomicky méněcenné než ostatní 
populace rezervace… Tradicionalisté byli prezentováni jako pověrčiví, zpátečničtí, 
nevzdělaní, neakulturovaní… Byli vnímáni za bližší indiánům než svým křesťanským 
bratrům a označení indián bylo pejorativní. V 50. letech byli indiáni v Brantfordu/386 
diskriminováni a dominantním postojem většiny bílých a mnoha sociálně prominentních 
křesťanských členů rezervace bylo pohrdání, ne-li otevřený výsměch tradicionalistům… 
Nejednalo se pouze o ostrakismus tradicionalistů ze strany křesťanů, ale také o jistou 
sebesegregaci tradicionalistů. V současnosti jsou obě komunity hrdé na svůj původ, ale 
protože tradicionalisté si udrželi mnohem více tradiční kultury a také z jejich řad pochází 
mnohem více jedinců, kteří rozumí irokézským jazykům, přestože se plynulost mluvené řeči 
vytrácí, je zde tendence k jejich vnímaní za pravé indiány. A namísto původního opovržení 
nyní získávají uznání pro svou původnost… Předchozí izolace je pryč a pryč je také 
sebesegregace tradicionalistů… Současně jak tito členové volají po návratu ke svým 
původním jazykům a po vštěpování tradičních politických a náboženských zvyků, přijímají 
kosmopolitnější postoje a přijímají rostoucí množství materiálního pohodlí… Nezávisle na 
tom, jaké mohou být osobní pohledy sousedů obyvatel Šesti národů, či dokonce pohledy 
akulturovanějších křesťanských indiánů, kteří se dříve distancovali od původní kultury, 
´napadání tradicionalistů´ je  definitivně ´politicky nekorektní´./387 

 

K problematice pojmu tradicionalisté se přidává další bod. Za „pravé“ tradicionalisty se 

totiž označují mnozí z válečníků. 

8.1.2. Válečníci 

Válečnická společnost se váže k Mohawkům. Vznikla v 70. letech 20. století 

v Kahnawake, rezervaci navazující na komunitu Mohawků, kteří konvertovali ke křesťanství 

v 17. století. V 70. letech 20. století si válečníci získali pozornost médií kvůli vystěhovávání 

neindiánských obyvatel z této rezervace. Válečnická společnost se pojí s rezervacemi a 

osídleními Kahnawake, Akwesasne, Ganienkeh, Kanesatake. 

                                                                                                                                                                                     
385 SHIMONY, Annemarie Anrod. Conservatism among the Iroquois at the Six Nations Reserve. 1st edition. 
Syracuse: Syracuse University Press, 1994, s. xxxii-xxxvii. 
386 Město nedaleko rezervace Šesti národů v Ontariu. Poznámka autorky. 
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V roce 1984 Louis Karoniaktajeh Hall vyhlásil manifest pro válečníky v Akwesasne a 

Kahnawake. V tomto prohlášení Hall zavrhl náboženství Krásného jezera a cestu dlouhého 

domu a s tím tradiční sačemy, kteří jsou stále aktivní. Hall a další z válečníků se odvolávali na 

irokézskou tradici, která předcházela vizím proroka Krásného jezera před více než 200 lety a 

jeho učení, které z vizí vyšlo. Sám Hall byl vychováván jako katolík v Kahnawake, ale 

katolictví také odmítl. K tradicionalistům se připojil v roce 1963, kdy přijal jméno 

Karoniaktajeh, ale odklonil se od nich a v několika letech přijal radikální pojetí. Tisk se 

vyžíval v jeho projevech, když je objevil roku 1990. Součástí manifestu válečníků byla výzva 

k popravě tradičních sačemů, zavržení mýtického mírotvůrce Deganawida, kterému 

přisuzoval zbabělost, a názor, že všichni Američané by se měli vrátit tam, odkud přišli./388 

Válečníci, kteří se rekrutují právě z řad Mohawků často z rodin původně katolického 

vyznání, dále z řad městských indiánů hledajících svou identitu, někteří jsou váleční veteráni 

z Koreje, popírají tradicionalisty, kteří preferují diplomacii před násilím. Popírají „tradici“ 

také tím, že jsou ochotni použít zbraně na své soukmenovce, což tradicionalisté nikoliv. 

Válečníci Mohawků v rezervaci Akwesasne tvořili podstatnou část ozbrojené složky, která 

bránila kasina a terorizovala jejich odpůrce. Tradicionalisté jsou ochotni bojovat pouze 

v případě, kdy není vyhnutí, což znamená v případě obrany svého území. V 70. a 80. letech 

20. století se tradicionalisté několikrát postavili i za akce válečníků, když hrozilo, že dojde ke 

krveprolití Irokézů ze strany armády a policie.  

Válečníci stojí i u konfliktů na počátku 90. let v Kanesatake v Kanadě. Tradicionalisté 

složitě vyjednávali se zástupci quebecké provinční vlády. Dohoda byla bez větších problémů 

uzavřena, do té doby, než se do akce zapojili válečníci, kteří společně s nevhodným přístupem 

provinční vlády problém eskalovali až k zásahu armády a policie. 

                                                                                                                                                                                     
387 SHIMONY, Annemarie Anrod. Conservatism among the Iroquois at the Six Nations Reserve. 1st edition. 
Syracuse: Syracuse University Press, 1994, s. xxxii-xvii. 
388 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 
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Válečníci Mohawků, kteří se pohybují zejména mezi Akwesasne, Kahnawake a 

Ganienkeh, jsou spjati také s pašováním zboží a převáděním lidí přes řeku Sv. Vavřince. 

Jejich aktivity komplikují uplatňování nároků Irokézů na volný přechod hranice bez celních 

záležitostí. Irokézové cestují přes hranice zejména v letním období, kdy se hraje na obou 

stranách hranice lakros. 

Pozice válečníků se od 70. let 20. století mění. Vnímání dalšími skupinami Irokézů a 

majoritou se pohybuje od obdivu, přes obavy z přílišného militantismu až po jejich 

označování za původce organizovaného zločinu. 

8.2. Politická reprezentace  

Lze hovořit o 2 hlavních politikách: 1. kanadské s téměř vším determinujícícm zákonem o 

indiánech a systémem volených vlád, 2. americké uznávající sačemy v některých rezervacích 

a státem New York a volenými vládami.  

Jak Snow/389 poznamenal, kanadská vláda historicky uznávala konfederační radu 

v rezervaci Šesti národů jako politické představitele Irokézů, před tím, než ji nahradila. Ale ve 

státě New York taková situace neexistovala. Ani stát ani federace neuznávaly konfederační 

radu za oficiální představitele. „Kanadská“ rada měla spíše obecní charakter, ale „americká“ 

konfederační rada se setkávala v původní podobě, tedy zastupitelé jednotlivých kmenů z 

různých rezervací. 

Právě s odlišným vnímáním, legislativou atd. jsou politiky a administrativou Kanady a 

USA za reprezentanty jednotlivých rezervací a komunit považováni různí političtí 

představitelé. Vedle USA a Kanady, které považují za partnery k vyjednávání převážně ty 

subjekty, které si samy definovaly legislativou, tj. většinou volené zástupce rezervací, jsou to 

sami Irokézové, kteří uznávají či neuznávají „své“ reprezentanty. Nahrazení původních 

                                                           
389 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998. 



179 

politických představitelů je mnoha Irokézi považováno za porušení smluv, za zásah do 

suverenity. 

Irokézové se odvolávají na porušování smluv, zejména smlouvy z Canandaigua/390, 

smlouvy z Ghentu, které jim zaručují suverenitu a v případě nesrovnalostí v plnění 

vzájemných závazků stanovují způsob řešení, který se týká všech záležitostí ve vztahu 

Irokézové a federální rovina. Právě neuznávání roviny jednání na bázi oni a USA nebo 

Kanada, což se nejčastěji projevuje ve formě řešení záležitostí v rovině „irokézská skupina“ – 

stát (v případě USA) a provincie (v případě Kanady). K porušování smluv docházelo již od 

konce 18. století. Současní Irokézové na „americké straně“ považují za jedno z největších 

porušení smluv zákony z roku 1948 a 1950, které převedly právní záležitosti týkající se 

indiánů na stát New York. Stát New York byl však hlavním porušovatelem smluv, nejen ve 

věci ilegálních prodejů půdy. Svým zájmům také podřídil snahu nahradit tradiční vlády 

vládami volenými, tedy zastupitelskými, které měly snahu spolupracovat v otázkách prodejů 

půdy. Tento konflikt se táhne již od 19. století, kdy stát New York odmítl uznávat tradiční 

vládu a dosadil v některých rezervacích vlády, které byly ochotny spolupracovat. Tito volení 

zástupci byli převážně křesťané. Zásahy ze strany státu New York se týkaly zejména 

Mohawků a Seneků. S těmito vládami pak představitelé státu uzavírali dohody, přičemž i 

většina příslušníků kmene byla proti. Podobný systém zavedla i kanadská vláda./391 . Plošné 

zavedení volených vlád v USA je spjato zejména se zákonem o novém uspořádání 

indiánských záležitostí z roku 1934. Irokézové jsou v tomto smyslu unikátní, protože třem 

rezervacím se podařilo udržet tradiční formu vlády a také přímo nepodléhat kontrole Úřadu 

pro indiánské záležitosti. Jedná se o rezervace Onondaga (žijí zde hlavně Onondagové a 

Oneidové), Tonawanda (Senekové) a Tuscarora (zejména Tuskarorové). 

                                                           
390 V roce 1994 se konalo 200. výročí uzavření smlouvy v Canandaigua. 
391 Více v kapitolách o jednotlivých rezervacích.  
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Irokézové považují za své legitimní představitele různé politkcé představitele. 

Tradicionalisté uznávají převážně syčeny, tj. konfederaci, a volené představitele považují za 

„loutkové vlády“, které jen realizují snahu kanadské nebo americké snahy o kolonizaci 

Irokézů. Křesťané a tzv. asimilovaní jedinci uznávají volené vlády. Někteří válečníci, 

vyznávající tzv. velký zákon míru, uznávají podstatu původní irokézské konfederace, ale 

v mnoha případech neuznávají její politické představitele spjaté s náboženským učením 

Krásného jezera. Vytvářejí si také určitou podobu klanové struktury s klanovými matkami, ale 

ve všech rezervacích, v nichž se nacházejí, fungují volené vlády, v nichž někteří politici 

reprezentují i jejich řady. Kombinací uznávání či neuznávání politických představitelů je však 

dost.  

Sjednocujícím prvkem různých politických představitelů Irokézů je přesvědčení o tom, že 

jsou suverénní skupinou s nárokem na vlastní území a jeho správu, se smluvně danými 

závazky americké a kanadské vlády, popřípadě státu (v případě USA) či provincií (v případě 

Kanady Ontaria a Quebeku), ale bez práv státu či provincií zasahovat do jejich záležitostí. 

Výrazným příkladem sporu je vztah Mohawků a provincie Quebek. S tím, jak se zlepšují 

vztahy mezi Mohawky z Kahnawake a kanadskou vládou, se zase provincie Quebek snaží 

přisvojit si pravomoce federace a získat jurisdikci nad původními obyvateli v rámci svých 

hranic. Mohawkové jsou si vědomi provinčních snah na znovuzavedení centralizace kontroly 

komunit Mohawků v Quebec City v reakci na snahu federální vlády o decentralizaci a 

převedení jurisdikce ve prospěch samosprávy Mohawků.  

V irokézských komunitách jsou rozšířeny různé koncepty suverenity. Nejčastěji 

medializovaným příkladem je pojetí nacionalismu Mohawků, spjaté s válečnickou 

společností./392 Tato odlišná pojetí jsou zdrojem potenciálních neporozumění pro politiky, 

zejména v kontextu politiky zaměřené na sebeurčení a samosprávu v USA a v Kanadě. 

                                                           
392 ALFRED, Gerald Taiaiake. Heeding the Voices of Our Ancestors: Kahnawake Mohawk Politics and the Rise 
of Native Nationalism. 1st edition. Ontario: Oxford University Press, 1995. 
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Rozdělení frakcí se stává méně zřejmé hlavně díky používání původně konfederační 

symboliky a rétoriky ale s odlišnými interpetacemi představiteli různých skupin, často jen pro 

určité, zájmové cíle. 

Podstatou sporu, který ovlivňuje veškeré dění v irokézských rezervacích nejen na 

americké, ale také na kanadské straně, je snaha vlád prosadit legislativní systém na území 

rezervací.  

8.3. Odmítání občanství 

Velice důležitým faktem, který se týká Irokézů, je odmítání amerického i kanadského 

občanství. Tradicionalisté se necítí být Američany ani Kanaďany. To se projevuje také 

například tím, že na rozdíl od rezervací plání v rezervacích Irokézů nejsou vidět americké 

vlajky. Pokud se objevuje nějaká symbolika, jedná se o vlajku symbolizující Irokéze – tedy 

Hiawathův wampum nebo o vlajku válečníků.  

Tato záležitost není novodobá. Odmítání narušování suverenity Irokézů pokračuje s tím, 

jak se udržuje tradice. Můžeme říci, že tradice uvědomování si suverenity a odmítání 

zasahování do vlastních záležitostí, je jedním z faktorů identity. Toto neustálé trvání na 

dodržování smluv a předávání tohoto uvědomění z generace na generaci bylo nejsilnější právě 

v komunitách, v nichž nedošlo k tomuto porušení. Jedná se zejména o Onondagy, kteří jsou 

jádrem „americké irokézské“ konfederace a také o tradicionalisty ze všech rezervací, kteří to 

však mají kvůli existenci frakcí mnohem složitější. 

Vědomí vlastní identity na základě „bytí Irokézem“, správně Haudenosaunee, tedy odlišné 

entity od Američanů, kteří jsou druhou smluvní stranou, je stále předáváno. Kontinuita tohoto 

vědomí je zřejmá například ve Zprávě o stavu Šesti národů z roku 1892, z odporu proti 

zákonu o udělení amerického občanství indiánům z roku 1924 nejen v USA, ale i v Kanadě, 

v cestě Deganawida do Ženevy v roce 1923, v odmítnutí nahrazení volených zástupců 
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namísto tradičního vzoru řízení kmene dané zákonem o novém uspořádání indiánských 

záležitostí z roku 1934, cestování na vlastní pasy od roku 1977 po světě.  

8.4. Suverenita v ekonomickém kontextu  

Pojetí suverenity má hodně podob. Týká se také pohledu Irokézů na přijímání federálních 

dávek. V rámci systému dotací pro indiánské kmeny a skupiny poskytovanými federálním 

Úřadem pro indiánské záležitosti, v případě Irokézů ve státě New York prostřednictvím 

regionálních poboček, se vytvářela od konce 19. století závislost na finančních zdrojích USA 

a Kanady. Rozvoj komunit závisel na příjmech z federálních fondů, přičemž použití peněz 

bylo určováno volenou vládou.  

Irokézské rezervace Onondaga, Tonawanda a Tuskarora, které jsou reprezentovány 

sačemy, stojí za svou suverenitou i ve formě odmítání federálních dávek. Současně to také 

znamená, že se tyto rezervace vyhnuly vzniku frakcí a jejich rozhodování v politických 

záležitostech nepodléhá obavám ze ztráty příjmů z federálních fondů. Většina rezervací má 

však pokryty státem new York některé služby, jako školství a zdravotnictví, což vyplývá ze 

smluv. Také přijímají určité roční dávky, Onondagové například 10 tun soli ročně, což je 

rovněž dáno smlouvami. Irokézové z těchto rezervací naopak dodržují své smluvní závazky 

týkající se umožnění volného průchodu Američanů přes jejich rezervace. Dopravu blokují 

v případě snahy upozornit na porušení smluv. 

Jak je vidět na příkladu Onondagů, pojetí suverenity spojují i s ekonomickou nezávislostí a 

z toho důvodu odmítají politickou závislost kvůli závislosti ekonomické. Jiným, zajímavým 

příkladem je Kahnawake. Podle Alfreda/393 Mohawkové z Kahnawake přesně rozdělují mezi 

administrativními a politickými záležitostmi v kontextu rady rezervace. Peníze získávané od 

federální vlády a finanční krytí sociálních programů se považuje spíše za podobu „mezistátní“ 

pomoci než za formu sociálních dávek a dotování. Mohawkové vyžadují nový systém 
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vnitřního uspořádání, který spojuje to nejlepší z existujících administrativních institucí a 

zahrnuje původní hodnoty Mohawků. Nezávisle na tom, že volená rada je nevhodným 

reprezentantem, je současně považovaná za vhodný strukturální systém pro nově obnovenou 

vládu komunity. Většina Mohawků z Kahnawake považuje příjem federálních plateb za 

legitimní zdroj umožňující soběstačnost komunity, ať už jako přechodnou podporu či jako 

trvalou součást jejího fiskálního plánu. Mohawkové téměř absolutně odmítají nápad 

ekonomického zisku ve formě lokálního zdanění. 

Ze strany volených vlád v Kanadě zaznívá kritika připravovaných a diskutovaných zákonů, 

jejichž přijetí je Kanadou prezentováno jako projev podpory sebeurčení a podpory samospráv 

rezervací. Jedná se o zákon C7 – zákon o vládě prvních národů (The First Nations 

Governance Act – FNGA), zákon C-19 – zákon o daňové a  statistické správě prvních národů 

(First Nations Fiscal and Statistical Management Act) a zákon C-6 - zákon o vyřešení 

specifických nároků (Specific Claims Resolution Act). Zákon o vládě prvních národů je o 

zbavení se zodpovědnosti federální vlády vůči původním obyvatelům Kanady, je 

unilaterálním vypovězením finančních závazků vycházejících ze smluv. V kombinaci 

s dalšími zmíněnými zákony, jejichž snahou je také zdanění indiánských záležitostí a z toho 

zisku ekonomických zdrojů pro komunity, představuje zákon přeměnu indiánských komunit 

s jejich specifickým statusem na komunity odpovídající obcím./394 

8.4.1. Daně a obchodování v indiánských rezervacích 

Daně jsou nejspornější záležitostí mezi indiány a státy, provinciemi a federacemi. Zdrojem 

příjmů indiánských rezervací je vedle převážně federálních zdrojů právě hlavně to, že zboží, 

které je prodáváno na území rezervací, nepodléhá zdanění a indiáni neplatí daně. Tato 

                                                                                                                                                                                     
393 ALFRED, Gerald Taiaiake. Heeding the Voices of Our Ancestors: Kahnawake Mohawk Politics and the Rise 
of Native Nationalism. 1st edition. Ontario: Oxford University Press, 1995. 
394 Kritika těchto zákonů ze strany Irokézů – například názor náčelnice rezervace Šesti národů: JAMIESON, 
Roberta. Presentation to the Canadian House of Commons Standing Committee on Aboriginal Affairs, Northern 
Development and Natural Resources. Hearings on Canada´s Bill C-7. Toronto, 21.3.2003. oficiální materiál Six 
Nations Council. 
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záležitost vyplývá ze smluv již od konce 18. století a přes určité snahy ze strany různých států 

ji změnit, je stále platná. Mnoho rezervací žije právě z prodeje tabákových výrobků, zejména 

cigaret, některé i z prodeje benzínu apod. 

Jednotlivé státy v USA a provincie v Kanadě vytvářejí ohromný tlak ve snaze zdanit 

indiány a zejména zboží jimi prodávané Neindiánům. 

Co se týče Irokézů, stát New York se snaží prosadit zdanění veškerého zboží i služeb, což 

Irokézové odmítají. Stát New York se snaží uplatnit jurisdikci na rezervace indiánů, aby tak 

získal více peněz. To by také znamenalo totální závislost rezervací na federálních zdrojích, 

které jsou přerozdělovány prostřednictvím Úřadu pro indiánské záležitosti. Irokézové se proti 

tomu tvrdě brání. Dá se říci, že v tomto směru jsou jednotní bez ohledu na jednotlivé frakce, 

ale způsob řešení je opět v rámci jednotlivých frakcí odlišný. 

V roce 1994 bylo soudem rozhodnuto, že stát New York smí vybírat daně pocházející 

z prodeje v indiánských rezervacích. V červenci 1995 stát New York oznámil, že s pomocí 

policie a armády daně z rezervací získá. Reakcí na toto vyjádření byla schůzka Asociace 

irokézských obchodníků (Iroquois Businessman´s Association) v listopadu roku 1995, z níž 

vzešel nesouhlas. K žádnému zásahu ze strany státu nedošlo, protože v té době probíhala 

jednání o vznesených nárocích na vrácení půdy a také jednání o kasinech. V roce 1996 

guvernér státu New York George Pataki vyhlásil 120denní ultimátum. Trval na daních za 

benzín a cigarety, současně požadoval, aby indiáni zvedli ceny těchto produktů na cenu, za 

jakou se prodávají u majority. Daně měli sami vybírat indiáni. 80% z nich měl získat stát New 

York a 20% indiáni. Po tomto prohlášení se poprvé sešla Obchodní liga indiánů (Native 

American Business League), jejíž členové odmítli platit daně se zdůvodněním, že jde o zásah 

do jejich suverenity. V roce 1996 byl informován prezident USA Clinton o tom, že dochází 

k dalšímu porušení smluv. Dále probíhala jednání i na federální úrovni, přičemž ministerstvo 

spravedlnosti se od konfliktu distancovalo. V květnu 1996 přes 2000 Irokézů protestovalo 
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v Albany proti zdanění nákupů Neindiánů na území rezervací. V srpnu téhož roku nejvyšší 

soud státu New York rozhodl, že stát musí do 120 dnů najít řešení. V září se na téma daní 

konalo setkání irokézských žen v rezervaci Onondaga. Na podzim pak stát zablokoval 

vyjednávání o nárocích Irokézů na půdu, o kterou přišli od konce 18. století. Tato vyjednávání 

se týkala nároků Mohawků a probíhala 10 let. Stát New York trval na tom, že tato záležitost 

se nebude řešit, dokud se Mohawkové nezavážou k výběru daní. Federální soudce Neal 

McCurn vyžadoval, aby se tyto dvě záležitosti řešily odděleně. Stát New York odmítl a 

ukončil vyjednávání. V souvislosti s daněmi navrhli Onondagové vlastní pravidla, kterými by 

se spor vyřešil. Ta jsou určitým vzorem pro irokézské tradicionalisty. Irokézové neakceptují, 

aby stát vybíral daně za prodeje v obchodech v rezervacích. Zdůrazňují, že mají svou 

suverenitu danou smlouvami uzavřenými s USA, a proto se jich placení daní netýká. 

Onondagové z prodeje cigaret získávají příjmy, z nichž jsou financovány sociální, jazykové, 

sportovní a další programy. Onondagové navrhli, aby se benzín v rezervacích neprodával. 

Onondagové, jejichž územím prochází dálnice, zdůraznili, že jsou si vědomi, jakou částku stát 

každoročně získá - jedná se až o 15 miliónů dolarů. Současně v návrhu zmínili zákaz prodeje 

alkoholu, který se však týkal rezervací Mohawků. V návrhu se také vysvětlovalo, že 

Irokézové se současně vzdávají všech federálních peněz, na které by podle amerických 

zákonů měli právo. Tyto federální peníze jsou rozdělovány v rezervacích Oneida, Akwesasne 

(St. Regis), Cattaraugus a Alleghany. Tento návrh však rezervace, v nichž mají podstatnou 

převahu volené vlády, odmítly.  

Snaha státu New York vybrat daně z rezervací vedla v 90. letech k vypracování plánů na 

ozbrojený vpád do rezervací, součástí byl i plánovaný letecký útok. Záležitost není stále 

vyřešena, stát New York se nevzdává snahy na zisk daní. Stejné snahy probíhají i v Kanadě. 

Otázka daní a jejich výběru v indiánských rezervací se řeší od 80. let nejen v USA, ale i 

v Kanadě. V červnu 1988 vyhlásila rada náčelníků v rezervaci Kahnawake (kanadská strana), 
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že obchodní záležitosti probíhající na území Mohawků jsou  legální a probíhají v souladu 

s právem Mohawků a celé irokézské konfederace. V březnu 1996 se provincie Quebek snažila 

uplatnit právo na výběr daní v rezervaci Kahnawake. Nejvíce obav v Kanadě vzbuzují výše 

zmíněné zákony - zákon o vládě prvních národů (The First Nations Governance Act – FNGA) 

a zákon o daňové a  statistické správě prvních národů (First Nations Fiscal and Statistical 

Management Act). Největší spory se týkají prodeje cigaret a benzínu Neindiánům, kteří do 

rezervací jezdí kvůli výhodně ceně. (viz příloha) Proto političtí představitelé USA i Kanady 

tlačí na to, aby všechny prodeje Neindiánům, když na území rezervací, byly zdaňovány. 

Například velká firma na výrobu cigaret GRE v rezervaci Šesti národů daně odvádí./395 Za 

další nejznámější „irokézské cigarety jsou považovány DKs, Natives, Rollies z Akwesasne./396 

8.4.2. Kasina 

Ze současných 562 federálně uznávaných kmenů pouze 201 provozuje hazardní hry 

v rámci kasin. Tyto kmeny mají 340 zařízení ve 29 státech. Čtvrtina z nich ze zisků vyplácí 

jednotlivé příslušníky, přičemž příslušníci kmenů, kteří nežijí na území rezervace platí 

z příjmů federální daň. FBI a ministerstvo spravedlnosti mají právo kontrolovat regulérní 

chod kasin. V roce 2001 indiánská kasina představovala 10% trhu v USA (12 miliard dolarů  

z celkových 120 miliard). V roce 2000 kmeny utratily 164 000 000 dolarů pro vlastní potřeby 

a státní orgány získaly 40 000 000 na pokrytí výdajů. 

Okolo 75% zaměstnanců kmenových kasín nejsou indiáni. Ročně se utratí více jak 5,5 

miliardy za platy, přičemž většina peněz skončí u majoritní společnosti. Celkově platy a 

nákupy, které většinou probíhají s neindiánskými firmami, dávají 4,1 miliardy dolarů ve 

státních či federálních, eventuelně místních daních. Kmeny také platí stovky milionů dolarů 

ročně státním vládám v rámci nutného odvodu z příjmů, které jsou stanoveny v rámci 

                                                           
395 Výzkum autorky, 2004, 2005. 
396 Výzkum autorky, 2005. 
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ujednání mezi jednotlivými kmeny a státy. V roce 2000 celková částka, kterou indiáni 

z příjmů z hazardních her věnovali na charitativní účely, dosáhla výše 68 000 000 dolarů./397 

Kasina se týkají i Irokézů. Úvahy o jejich přínosu či naopak nebezpečí představuje největší 

rozpor v komunitách, který vede k tomu, že příslušníci stejného kmene proti sobě používají 

násilí. Obecně lze charakterizovat, že tradicionalisté jsou tvrdě proti kasinům, protože je 

vnímají jako nebezpečný element související s kriminalitou a ohrožením svrchovanosti. 

Tradicionalisté fakticky vidí kasina jako „poslední hřebíček do rakve“ indiánským komunitám 

a jako jejich největší ohrožení. Frakce vyznávající volené zástupce naopak vidí v kasínech 

ekonomický přínos pro rozvoj rezervace. Konfliktům, kterým byli a jsou vystaveni Irokézové 

kvůli odlišným názorům na toto téma, se blíže věnuji v kapitolách týkajících se jednotlivých 

rezervací. 

Kasina zajišťují významný finanční přínos pro stát New York. Tradicionalisté mě 

upozorňovali na to, že stát New York se snaží v rámci nově otevřených a plánovaných kasín 

„vydělat“ na škody vzniklé po teroristickém útoku 11. 9. 2001 v New York City. Kasina také 

mají „vydělat“ na finanční odškodnění jednotlivých irokézských kmenů za ilegální prodeje 

jejich území státem New York od konce 18. století. Kasina existují u  Mohawků (viz příloha), 

Oneidů a částečně Seneků. Onondagové nemají žádná kasina. 

V Kanadě kasina v rezervacích nejsou, jen haly binga, a proto Irokézové na kanadské 

straně nejsou tomuto problému tolik vystaveni. V provincii Ontario je zřízeno kasino Rama, 

které rozděluje finanční zdroje pro všechny indiánské komunity v rámci svých hranic. 

Z těchto zdrojů jsou většinou peníze určeny na dofinancování nedostatečných rezervačních 

rozpočtů a na podporu programů týkajících se uchování jazyka a kultury, zdraví apod. 

                                                           
397 GIBSON, Daniel. Indian Gaming: Transforming Native Life. Native Peoples: Arts and Lifeways. 2002, no. 
September/October, s. 26-37. 
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8.4.3. Sociální dávky 

Všichni příslušníci federálně uznávaných indiánských skupin v USA a domorodí obyvatelé 

Kanady mají nárok na sociální podporu. Sociální podpora pro indiány se stala důležitou 

součástí kanadské politiky od konce 40. let 20. století. V rámci sekcí 91 92 ústavy z roku 

1867 jsou definovány pravomoci federální (sekce 91) a provinční (sekce 92). Sekce 91 (24) 

definuje výjimečnou zodpovědnost federální vlády v záležitostech „vztahujících se 

k indiánům a půdě jim určené“ (15). Pod sekcí 92 mají provincie zodpovědnost za sociální 

podporu včetně zdraví a vzdělání. Nevyřešenou otázkou kanadské ústavy zůstává, zda 

zodpovědnost federace za sociální podporu indiánů je či není daná sekcí 91 (24)./398 Součástí 

politiky transferu od konce 80. let 20. století je snaha převést zodpovědnost administrativy 

zdrojů určených pro indiánské komunity z federální vlády na provincie. Provincie Ontario se 

na sociálních programech pro domorodé obyvatele ve svých hranicích podílí od roku 1955. 

Irokézové žijící v Ontariu tak mohou žádat o zdroje právě zde. 

Irokézové žijící v Quebeku mají jinou pozici. Mezi Mohawky a quebeckou vládou bylo 

mnoho rozbrojů. První podstatný konflikt proběhl v Kahnawake v roce 1979, kdy si 

Kahnawake vytvořilo vlastní policii. Další událostí této rezervace byla blokáda mostu 

Mercier, důležité dopravní komunikace, jako projev podpory Mohawků z Kanesatake 

v konfliktu o výstavbu golfového hřiště na jejich pohřebišti. Provincie Quebek se v reakci na 

blokádu mostu rozhodla v roce 1992 zrušit vyplácení sociálních dávek Mohawkům. 

Mohawkové pak tvrdě protestovali proti legislativnímu návrhu, který měl převést jejich 

záležitosti pod pravomoc této provincie./399 

                                                           
398 SHEWELL a SPAGNUS: 1995:23. 
399 SNOW, Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: Blackwell Publishers Ltd, 1998, s. 213. 
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8.5. Nároky na půdu 

Nároky na vrácení území, o které Irokézové ilegálně přišli, nejsou novodobou záležitostí. 

Irokézové se dovolávali smluv z Fort Stanwix (1784), Canandaigua (1794), zákona o 

obchodování a vztazích z roku 1790 a dalších, které jsem důkladně rozebrala v jiných 

kapitolách.  

Prvním byl soudní spor o půdu Oneidů (kauza známá jako Oneida Nation of New York 

State v. County of Oneida), v níž federální soud 21.1. 1974 rozhodl, že indiánské kmeny mají 

stále nárok na území, o které přišly porušením federálního zákona o obchodování a vztazích 

(Trade and Intercourse Act). 

Irokézové zdůrazňují, že případné navrácení půdy znamená to, že tato půda bude zproštěná 

daní, což se týká všech indiánských území v USA i v Kanadě. V roce 1994 federální soudce 

McCurn rozhodl, že nároky na území indiánů musí vyřešit stát, že se nedotknou pozemků 

individuálních vlastníků. 

Proti nárokům Irokézů se brojí v celém státě New York, zejména v jeho severní části, kde 

žijí převážně farmáři. Jednou skupinou je například United States National Freedom Fighters 

(USNFF). Tito „Bojovníci za svobodu USA“ v roce 1999 vydali prohlášení, v němž navrhují 

vraždění indiánů. Další skupinou je Upstate Citizens for Equality (UCE), což by se dalo 

přeložit jako Občané severní části státu (New York) za rovnoprávnost. Tato skupina se snaží 

změnit federální politiku v přístupu k indiánům a jejich nárokům. Mají na své straně 

republikánského guvernéra státu New York George Patakiho a prezidenta George Bushe.  

Tato skupina se opírá  o informace z knihy Davida Pricea: The Second Civil War – 

Examining the Indian Demand for Ethnic Sovereignity./400 

Stát New York nabízí nová kasina výměnou za půdu. Další organizací, v tomto případě 

přesahující stát New York, je Citizens Equal Rights Alliance (CERA), jejíž hlavní centrum je 

                                                           
400 Everything you Need to Know about the Land Claims. In: Land Claim News. Fall 1999. 
Citizen Groups Want to Destroy the Haudenosaunee. In: Haudenosaunee Runner.1999-2000, 1, str. 6 – 12. 
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v Novém Mexiku. Tato organizace požaduje omezení suverenity indiánů a právo příslušníků 

majority vlastnit půdu na území rezervací. 

V rámci nároků na území mají zvláštní postavení Oneidové. Jejich „samozvaný“ zástupce, 

Ray Halbritter, je Irokézi z mnoha rezervací považován za osobu, která ohrožuje vyjednávání. 

Většina Irokézů totiž nesouhlasí s postupem Halbrittera, který je velice necitlivý vůči 

obyvatelům státu New York, kteří se obávají ztráty majetku a tlačí na politiky, aby platnost 

smluv popřeli. Organizace jako UCE (Občané severní části státu za rovnoprávnost) 

mobilizuje občany, kteří například v roce 1999 provedli na protest proti nárokům 

demonstrativní cestu v motorkách a autech napříč rezervací Oneidů. UCE a USNFF hrozí 

dalšími protesty./401 

Spory o půdu řeší Kajugové, Mohawkové, Onondagové na straně USA. Posledním 

protestem, který si získal mezinárodní pozornost, byl protest Irokézů a ostatních indiánů a 

Neindiánů, kteří se k nim přidali, v lokalitě rezervace Šesti národů a přiléhající obce 

Caledonia v Ontariu. V něm Irokézové blokádou výstavby domů poukázali na neochotu a 

neschopnost kanadské vlády řešit vyřešení soudních sporů týkajících se nelegálních záborů a 

prodejů jejich území. 

                                                           
401 Everything you Need to Know about the Land Claims. In: Land Claim News. Fall 1999. 
Citizen Groups Want to Destroy the Haudenosaunee. In: Haudenosaunee Runner.1999-2000, 1, str. 6 – 12. 
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9. NÁBOŽENSTVÍ, „TRADICE“, ŠKOLSTVÍ A JAZYK 

9.1. Náboženství 

Náboženství je dalším z podstatných rysů kolektivní identity Irokézů. Je dosti složité.  Jak 

jsem zmínila v předcházejících kapitolách, byli Irokézové vystaveni již od 17. století působení 

misionářů. Zejména mnoho Mohawků přestoupilo na katolickou víru. Irokézové však byli a 

jsou vystaveni působení mnoha denominací – metodistům, presbyteriánům, episkopálcům, 

adventistům sedmého dne, kvakerům a dalším. Jen kvakeři jsou však vnímáni jako přátelé, 

díky pomoci, kterou Irokézům vždy poskytovali.  

Severní část státu New York, kde Irokézové žili a stále žijí, byla místem, kde v  19. století 

vznikly zajímavé náboženské směry. Ve 20. letech 19. století Joseph Smith ve městě Palmyra 

představil zásady mormonů, v roce 1844 William Miller položil základy hnutí adventistů 

sedmého dne a v roce 1847 John Noyes založil utopistickou komunitu Oneida. V té době také 

probíhalo hnutí tzv. shakers nedaleko města Albany. Ve státě New York také žije mnoho 

menonitů, amišů, kteří odmítají jakoukoliv techniku a moderní prostředky. Irokézové se však 

stali větším předmětem zájmu pouze pro adventisty sedmého dne.  

Náboženství je kritériem, které je jakýmsi mezníkem v rámci identity Irokézů. Stanovuje 

totiž rozdělení na tradicionalisty, spjaté s učením Krásného jezera a účastí na cyklických 

obřadech roku, a ty, kteří původní „tradice“ opustili. Jak jsme mohli vidět v kapitole 8.1. 

Irokézové a frakce, pro některé tradicionalisty je součástí „tradice“ i víra v posvátné politické 

uspořádání a jedinou uznávanou politickou reprezentaci, tj. irokézskou konfederaci, pro jiné, 

zejména v rezervaci Šesti národů, politická reprezentace nebyla tolik v popředí zájmu. 

Současně sebeidentifikace za tradicionalisty se týká i válečníků. Pojetí „tradice“ je velice 

složité. Nebýt tradicionalistou neznamená nebýt Irokézem. Dá se říci, že být tradicionalistou 

znamená být zaručeně Irokézem (zde jsou další kritéria, přičemž jedním z nich je již zmíněná 
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potřeba klanu). Nebýt tradicionalistou (což zahrnuje Irokéze, kteří přijali křesťanství, 

nezávisle na tom, zda jsou protestanti či katolíci, a také ty, kteří nevyznávají žádné 

náboženství, dále sem z pohledu tradicionalistů patří válečníci, což je však samostatná 

kapitola) znamená být Irokézem, (například protože má jedinec klan), ale zapomenout na to a 

„jít cestou bílých lidí“. Válečníci se také účastní obřadů v dlouhých domech, ale na příkladu 

rezervace Akwesasne je zřejmé, že v oddělených od tradicionalistů. 

Náboženství představuje určitý systém hodnot a norem a s tím související způsob života. 

To, co činí každou skupinu specifickou, je způsob života a vnímání světa.  

Za tradicionalisty jsou považovány osoby, které vyznávají učení Krásného jezera. Jak jsem 

již zmínila, největší změnou v životě Irokézů byl konec 18. století. Jak Wallace zmínil (1969), 

život usedlých žen a nomádských mužů se změnil. Prorok, Seneka Krásné jezero, této  změně 

společnosti napomohl. Jeho učení bylo popsáno detailně Parkerem (1913), Wallacem (1969) a 

vliv kvakerů na jeho náboženství byl analyzován Fentonem (1951).  

Základem jeho učení je princip dobré či čisté mysli./402 Současné náboženství 

tradicionalistů však není pouze náboženstvím Krásného jezera. Krásné jezero se snažil 

vymýtit víru v čarodějnictví, a proto se snažil všemožně eliminovat činnost léčitelských 

společností. Přesto tyto společnosti existují dodnes a jsou nedílnou součástí náboženství 

vyznávaného tradicionalisty.  

Být považován za tradičního jedince, znamená zúčastňovat se obřadů, které jsou dány 

„tvořivou silou“. Základní obřady spočívající v díkuvzdání byly mnohokrát popsány (Morgan, 

Speck, Hale, Fenton, Tooker atd.): obřad v polovině zimy někdy označovaný jako obřad 

nového roku, obřad javoru, obřad setí, obřad jahod, zelené kukuřice a sklizně. Cílem všech 

těchto obřadů je poděkování „tvořivé síle“ a všem duchovním bytostem za jejich podporu. Tři 

sestry – kukuřice, tykev a fazole jsou, jak již bylo naznačeno, vedle tabáku nejdůležitějšími 

                                                           
402 Principy, se kterými se tradicionalisté ztotožňují, je princip dobré či čisté mysli (spočívá v laskavosti a 
otevřenosti), princip uvědomění (spočívá v zodpovědnosti) a princip tolerance. 
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plodinami pro všechny Irokéze. Rok je složen ze 13 lunárních měsíců a rituálně je složen 

z jednotlivých díkůvzdání v určitém ročním období. Tato díkůvzdání se musí stále obnovovat. 

Tradicionalisté věří, že je jejich povinností děkovat za vše, nejen za sebe, ale za všechny lidi, 

tedy také za ty, kteří neděkují či zapomínají poděkovat. Těchto obřadů se však příslušníci 

majoritní společnosti nemohou zúčastnit. Snad ne ani proto, že by pojetí obřadu bylo až tak 

posvátné, ale spíše díky špatným předcházejícím zkušenostem s bílými lidmi. Důvody jsou 

dva. První se týká lidí, kteří v podstatě obřadu nerozumí a neumějí se v jeho průběhu chovat. 

Druhým důvodem je činnost antropologů působících mezi Irokézi, kteří publikovali 

informace o tajných léčitelských společnostech apod., což způsobilo ohromné pobouření. 

Většina z tradicionalistů se nezapojuje do panindiánského hnutí, které vychází ze 

siouxské (hlavně lakotské tradice) a je spjaté s dýmkovými obřady a obřadem potní chýše.  

Příkladem vnímání udržování specifičnosti vlastního náboženství je například odmítnutí 

realizace obřadu tance slunce, jednoho z nejdůležitějších obřadů převážně indiánů z plání, na 

území rezervace Šesti národů při „setkání starších“ z celých USA a Kanady v roce 2004. 

Skupinu, která jela přes tři měsíce ze západu na východ Kanady a jíž vedli Lakotové, uvítali 

sačemové Irokézů v rezervaci Šesti národů v srpnu 2004. (viz příloha)Obřad tance slunce se 

však musel konat na území sousedící rezervace New Credit, v níž žijí převážně 

Mississaugové./403  

Připomenutí mýtického původu irokézské ligy, spjaté s putováním Hiawathy a 

„mírotvůrce“ Deganawidy mezi znesvářenými irokézskými kmeny, probíhá v červnu, kdy 

Irokézové procházejí jednotlivá irokézská území. Na podzim zase probíhá přednes učení 

Krásného jezera v dlouhých domech Irokézů v jejich jazycích. 

                                                                                                                                                                                     
Vysvětlení těchto principů z výzkumu autorky, 2001, 2004. Oren Lyons, Freida Jacques. 
403 Výzkum autorky, rezervace Šesti národů, 2004. 
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9.2. Školství a vzdělávání 

Školství a vzdělávání patří mezi vůbec nejpodstatnější prvky ovlivňující identitu nejen 

Irokézů, ale všech indiánů v USA i v Kanadě. O asimilační roli internátních škol se 

dlouhodobě nehovořilo, ale ztráta schopnosti mluvit původními jazyky, stejně jako problémy 

se sebeidentifikací jejich absolventů, se váží právě k nim. Proto této kapitole věnuji rozsáhlý 

prostor. 

9.2.1. Internátní školy jako asimilační prostředek a jejich dopad na identitu Irokézů 

Prohlášení o usmíření (1998) – vláda Kanady, ministryně pro  indiánské záležitosti 
Jane Stewart 

 
“Jeden z aspektů našeho vztahu k původním obyvatelům, který vyžaduje mimořádnou 
pozornost, je system internátních škol. Tento systém oddělil mnoho dětí od svých rodin a 
komunit a zabránil jim, aby se naučily svůj jazyk a dědictví své kultury. Bohužel se některé 
děti staly oběťmi fyzického a sexuálního zneužívání. Vláda Kanady uznává roli, kterou 
měla při rozvoji a správě těchto škol… Hluboce se omlouváme.”/404 

V roce 1998 se kanadská vláda omluvila za způsob, jakým jednala s původními obyvateli. 

Jedním z podstatných rysů této omluvy bylo přijetí zodpovědnosti za systém internátních 

škol, které byly od 19. století zřizovány s cílem asimilovat indiány prostřednictvím 

převýchovy dětí. Tento systém existoval nejen v Kanadě (a v průběhu 19. století Britského 

impéria)/405, ale i v USA a byl založen na spolupráci federálních vlád (USA, Kanady) a 

jednotlivých církví, zejména katolické, anglikánské, metodistické a presbyteriánské. 

9.2.1.1. Školství a převýchova jako nástroj asimilační politiky konce 19. století 

Vzdělávání původních obyvatel a systém internátních škol byl součástí rozsáhlé asimilační 

politiky USA a Kanady (původně Britského impéria), která prostupuje celým 19. stoletím, 

                                                           
404 Healing the Past: Addressing the Legacy of Physical and Sexual Abuse in Indian Residential Schools 
[online]. 2005 [cit. 2006-11-02]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.gc.ca/en/dept/pub/dig/healing.htm>. 
405 Plán na vytvoření internátních škol se na území dnešní Kanady objevil ve 20. letech 19. století (v té době 
britské impérium). První školy, často na území rezervací, vznikaly od 30. let 19. století. Za zřizováním škol stáli 
převážně anglikáni, metodisté a katolíci. Více viz: MILLER, J. R. Skyscrapers Hide the Heavens: A History of 
Indian-White Relations in Canada. 3rd rev. edition. Toronto: University of Toronto Press Inc., 2000. 
MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001. 
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zejména však obdobím od 60. let po ukončení občanské války v USA a po vzniku Kanady 

v roce 1867. Cílem asimilační politiky bylo „zcivilizovat“ indiány a postupně z nich vytvořit 

„občany“ USA či Kanady./406 Nejpodstatnějšími zákony, které určovaly postavení indiánů, 

byl ještě britský zákon o postupném zcivilizování indiánů z roku 1857 (platný pro území 

dnešní Kanady), kanadský zákon o indiánech z roku 1876 a Dawesův zákon z roku 1887 v 

USA, známý také jako zákon o rozparcelování půdy. 

Asimilační snahy byly nejlépe proveditelné formou převýchovy indiánských dětí. Výuka 

dětí probíhala v průběhu 19. století v rezervacích v misijních a vládních školách, byla vedená 

zejména misionáři, kteří mnohokrát vyučovali indiány v jejich vlastním jazyce, hlavně 

katolíci.  

Federální vláda USA a vláda Kanady se proto zaměřila na zakládání škol, které měly dát 

dětem  vzdělání s nutností přijetí křesťanství, a naučit je tomu, jak se o sebe postarat se 

změnou formy obživy, což spočívalo v praktické výchově k tomu, jak se stát farmářem.  

Snaha transformovat indiány na Američany byla také spjata s rozšířením angličtiny jako 

jazyka komunikace. Požadavek zavedení angličtiny jako jediného přijatelného jazyka byl 

stanoven ve Výroční zprávě komisaře pro indiánské záležitosti, J. D. C. Atkinse, z roku 1887: 

„Hlavním cílem výchovy indiánů je to, abychom jim umožnili psát, číst a mluvit anglicky a 
uzavírat obchody s anglicky hovořícími lidmi… Pouze skrz anglický jazyk mohou získat 
znalost ústavy země a svá práva a povinnosti z toho vyplývající…  Každý národ je žárlivý 
na svůj vlastní jazyk a žádný národ není víc než náš, který se blíží nejvíce ze všech národů 
dokonalé ochraně svých lidí. Všichni praví Američané cítí, že ústava, práva a instituce 
USA, v jejich přizpůsobení se přáním a požadavkům člověka, jsou vyšší než v jakékoliv jiné 
zemi… Pokud by indiáni byli v Německu či ve Francii nebo v jakékoliv jiné civilizované 
zemi, byli by vyučování v jazyce, kterým se tam mluví. A protože jsou v anglicky hovořící 
zemi, musí se naučit jazyk, který musí používat při obchodování s lidmi této země…“/407 

 

                                                           
406 Indiáni získali občanství USA v roce 1924, váleční veteráni již v roce 1919 (Documents of United States 
Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 
2000.) a v Kanadě až v roce 1960/1 (Friderers, James S.: Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary 
Conflicts.  Prentice-Hall Canada Inc., Ontario 1998). 
407 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000, s. 173.   
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S větším důrazem na asimilaci v 80. letech 19. století se prosadil koncept internátních škol, 

které byly vzdáleny od domovů indiánských dětí a měly tak zpřetrhat všechny vazby k jejich 

kořenům./408 

Systém internátního školství začal v Kanadě oficiálně existovat v roce 1879/409  a byl 

projektem kanadské vlády na základě dobrovolného “přijetí zodpovědnosti” za indiány v 

sekci zákona o vzniku Kanady z roku 1867/410. V USA byla první internátní průmyslová škola  

čistě pro indiány otevřena roku 1879 v Pensylvánii. Toto školství bylo  založeno a spravováno 

na základě úzkého propojení mezi kanadskou (v USA americkou vládou) a jednotlivými 

církvemi. Vláda zajišťovala financování, standardy péče, měla dohlížet na správu škol a 

kontrolovat stav dětí v těchto zařízeních. Prakticky však přímou „péči“ zajišťovaly jednotlivé 

církve.  

Vzorem internátních škol, často označovaných jako průmyslových škol právě podle 

zaměření, se v USA stala škola v Carlisle  v Pensylvánii (Carlisle Indian Industrial 

School)./411 Jejím zakladatelem byl voják Richard Henry Pratt. Od ministerstva vnitra získal 

schválení projektu školy pouze pro indiánské žáky, která měla vést indiány k úplné asimilaci. 

Jeho cílem bylo převychovat indiány na Američany tak, aby se po absolvování školy 

nevraceli do rezervací, ale zařadili se jako Američané do dominantní společnosti se 

schopností žít pro ně novým způsobem života a s přijetím hodnot americké společnosti./412 

Pratt získal pro svůj plán od ministerstva vnitra opuštěnou vojenskou budovu v Carlisle. 

                                                           
408 Internátní školy se staly součástí beletristického podání a autobiografických vzpomínek. V českém jazyce viz 
například: Carter, Forest. Škola Malého stromu. Kalich, Praha 2000. Chromý jelen, John (Fire), Erdoes, Richard. 
Chromý jelen: Vyprávění siouxského medicinmana. Paseka,  Praha - Litomyšl 2004.  
409  MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. xiii. 
410 91 (24). První plán začal již v roce 1968 s cílem vlády vytvořit 57 škol. Jen 2 byly internátní – Mount Elgin a 
Mohawk Institute. Do roku 1879 existovaly 4 internátní školy, všechny v Ontariu. Kanadská vláda však 
nevytvořila potřebný management až do roku 1911. Spíše reagovala na lobování církevních představitelů 
zejména pro finanční dotace a systém vytvořila až v závislosti na systému vytvářeném jednotlivými církvemi. 
(MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 52.) 
411 Podobnou školou byla škola v Hamptonu ve Virginii, původně zřízená pro černošské žáky, dále internátní 
škola ve Phoenixu v Arizoně, Haskell v Kansasu. 
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V roce 1879 přivedl první studenty z rezervací v Jižní Dakotě a v tomtéž roce byla škola 

oficiálně otevřena. Tato internátní průmyslová škola se stala vzorem pro další instituce./413 

První absolventi této školy opouštěli instituci roku 1889. Pratt byl pro své přílišně asimilační 

pojetí a kritiku podporovatelů denních škol a etnologů v roce 1904 odvolán ze svého postu a 

asimilační experiment byl opuštěn./414 

Komisař pro indiánské záležitosti v USA Thomas Morgan v roce 1889 představil svůj plán 

na celorepublikový systém indiánských škol, založený na systému veřejných škol. Jeho plán 

na převýchovu spočíval v zavedení jednotné výuky indiánů v anglickém jazyce, ve vedení 

k individualismu, ke spojení dětí z co možná největšího množství kmenů v internátních 

školách s cílem odstranit vzájemné kmenové nepřátelství, ve společné výchově obou pohlaví 

s cílem zlepšit postavení indiánských žen a v umisťování indiánských dětí do rodin bílých 

farmářů, aby se tak naučily farmařit a starat se o rodinu v pojetí americké veřejnosti. Cílem 

této výchovy byla příprava indiánů na přijetí amerického občanství. V roce 1989 Morgan 

formuloval požadavky na vedení dětí k americkému patriotismu.  

„Speciální důraz by se měl věnovat… výchově indiánské mládeže k prvkům americké 
historie, měli by být seznámeni  zvláště s důležitými fakty o životech významných 
historických osobností. Přestože v tomto studiu nemůže být ignorována křivda, jíž byli 
vystaveni jejich předci, a  nespravedlnost, které byla vystavena jejich rasa, výuka může 
porovnat, jaká širší budoucnost se jim otevřela. Jejich pozornost by se měla co nejvíce 
zaměstnat studiem svých povinností a možností spíše  než křivdami… V kampusech škol… 
by měl být vztyčen stožár, na němž by stále měla vlát americká vlajka… vlajka by měla být 
symbolem jejich národní síly a ochrany… Děti by se měly učit vlastenecké písně… Národní 

                                                                                                                                                                                     
412 AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian School Service, 1881 - 
1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 263-304. 
413 Vzájemná inspirace mezi Kanadou a USA pro vytvoření internátních škol je diskutabilní. Například Milloy 
(MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 13) se domnívá, že: 
„neexistuje  jistý zdroj, z něhož by vycházel kanadský systém internátních škol. Ve 40. letech 19. století 
existovaly  internátní školy v Evropě, v různých částech britského impéria a v USA, kde byly otevřené pro 
indiánské i americké děti.“ Dále tvrdí, že „přestože se jedna z amerických průmyslových škol, Carlisle 
v Pensylvánii, stala výchozím bodem oficiálních návštěv v 80. letech 19. století… nestala se ani inspirací ani 
modelem pro kanadské školy…, protože byla stejně tak nová jako kanadské školy, a její velkolepější a dražší 
podoba, přestože vychvalovaná kanadskými návštěvníky, nikdy nebyla Úřadem pro indiánské záležitosti Kanady 
napodobena.“ (tamtéž). Podle něj má civilizační politika  a internátní školy původ ve francouzském režimu od 
17. století (s. 13) a další inspirací pro otevírání průmyslových škol na území dnešního Ontaria se staly 
průmyslové školy v oblasti Karibiku. (s. 15). 
414 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 1986. 
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svátky – Washingtonovy narozeniny, Decoration Day/415, 4. 7., Den díkuvzdání a Vánoce 
by měly být oslavovány s patřičným procvičováním ve všech indiánských školách… Bude 
také dobré slavit výročí dne, kdy … byl přijat Dawesův zákon, tj. 8.2. 1887 a využít této 
příležitosti k vštípení indiánské mládeži širšího obzoru a možností, které tímto zákonem 
získaly, a nové povinnosti, které z něj vyplývají…“ /416 

 

Morgan kritizoval činnost převážně katolických misionářů, kteří působili v rezervacích a 

mnohokrát vyučovali domorodé děti v jejich jazycích.  

„Věříme, že pokud se připustí, aby misionáři učili v indiánském jazyce ve školách 
v indiánských rezervacích, vyvolá to předsudky nejen u mladého žáka, ale také u jeho 
nevychovaného a necivilizovaného nebo polocivilizovaného rodiče nejen vůči angličtině, 
ale přinejmenším do určité míry proti vládním školám, v nichž se angličtina výlučně 
vyučuje. Učit indiánské děti v jejich vlastním jazyce prakticky znamená vyloučit angličtinu 
a chránit je od toho, aby se tento jazyk naučily. Angličtina, která je dost dobrá pro bílého i 
černého muže, může být dost dobrá i pro rudého muže...“/417 

 

Morganova snaha po zavedení jednotného systému výuky indiánských dětí se setkala 

s odmítnutím ze strany katolických misionářů.   

V USA byl konec 80. let a celá 90. léta 19. století fakticky bojem mezi katolíky a 

protestanty o  rozhodující vliv na (pře)výchovu indiánů. Do té doby převažující vliv katolíků 

byl v 90. letech nahrazen protestanty. Morgan byl sám baptista a tvrdě prosazoval činnost 

protestantských církví.  Za superintendanta vládního školského systému pro indiány si zvolil 

metodistu Daniela Dorchestera./418 

V Kanadě byla situace obdobná, jednotlivé církve soupeřily o finanční zdroje kvůli 

způsobu financování internátních škol, jejichž počet rapidně narůstal od 80. let 19. století. 

V Kanadě byl systém financování  stanoven roku 1892 a trval až do roku 1957./419 Jednotlivé 

církve získávaly peníze za žáky ročně, částka se počítala podle množství studentů. Přesahující 

                                                           
415 Den za padlé vojáky, v USA se slaví poslední pondělí v květnu. 
416 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000, s. 179 – 180.  
417 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000, s. 174. 
418 PRUCHA, Francis Paul. The Churches and the Indian Schools 1888-1912. 1st edition. Nebraska: University 
of Nebraska Press, 1979.  
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náklady měly být pokryty církvemi. Vzhledem k tomu, že financování nebylo dostatečné, 

církve zřizovaly u škol farmy, na nichž indiánské děti pracovaly. Produkty z farem se 

prodávaly, výdělek posloužil na pokrytí nákladů provozu. 

9.2.1.2. Situace v internátních školách a problém s jejich financováním 

V průběhu 1. světové války ceny rostly a většina vládních financí směřovala na vojenské 

účely. V roce 1917 žádná škola v Kanadě nevystačila žít s limity na hlavu./420 Dodatek 

k zákonu o indiánech z roku 1920 stanovil, že děti mezi 7-15 lety musely povinně do školy. 

Vláda navýšila rozpočet, ale už neměla peníze na opravu budov. Špatně postavené a 

udržované budovy se staly místem, kde děti umíraly v ohromném množství, zejména na 

tuberkulózu./421 Situace trvala až do konce druhé světové války. Dr. Bryce, první federální 

úředník zodpovědný za zdraví indiánů v Kanadě, jmenovaný v roce 1904, označil v roce 1922 

situaci za „národní zločin“ a obvinil zástupce superintendanta pro indiánské záležitosti 

Duncana Campbella Scotta z totálního nezájmu o zdravotní stav domorodých dětí ve školách, 

zejména z nezájmu o zamezení velkého šíření tuberkulózy./422 Současně navrhl, aby se 

indiánské školy přeměnily na sanatoria./423 Již v roce 1907 statistiky ve zprávě Dr. Bryceho 

hodnotící období 1888 – 1905 uváděly 24% úmrtí dětí na tuberkulózu/424, například 

v internátní škole ve File Hills dokonce 75%!/425 V roce 1922 byl další z lékařů, Dr. Corbett, 

                                                                                                                                                                                     
419 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 61. 
420 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 75. 
421 Studie z roku 1940 ukázala, že 70% dětí v internátních školách reaguje pozitivně na tuberkuózní testy. 
Tuberkulóza však take postihovala i nezasažené komunity, do nichž se indiánské děti, původně zdravé, které 
onemocněly ve školách, vracely. (KELM, Mary-Ellen. Colonizing Bodies: Aboriginal health and healing in 
British Columbia 1900-1950. 1st edition. Vancouver: UBC Press, 1998.) 
422 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 95. 
423 WALDRAM, James B., HERRING, D. Ann, YOUNG, T. Kue. Aboriginal Health in Canada: Historical, 
Cultural, and Epidemiological Perspectives. 5th edition. Toronto : University of Toronto Press Inc., 2004, s. 156 
– 157. 
424 Zpráva Dr. Bryce z roku 1909 uvádí, že včetně započtení období po opuštění školy se jednalo o úmrtí v 69%. 
(KELM, Mary-Ellen. Colonizing Bodies: Aboriginal health and healing in British Columbia 1900-1950. 1st 
edition. Vancouver: UBC Press, 1998, s. 64.) 
425 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 91. 
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rozčílen, že 60% dětí v internátních školách má svrab./426 Ze zprávy z roku 1918 vyplývá, že 

28% dívek v internátních školách bylo podvyživeno, u chlapců se jednalo o 69%./427  

Podobná situace panovala i v USA – přelidnění a ohromné šíření nemocí, zvláště 

tuberkulózy a trachomu/428, kterým podle zprávy z roku 1912 trpělo téměř 30% dětí a jehož 

přítomnost byla velká ne v rezervacích, ale ve školách./429 

Indiánské děti, které trpěly hladem/430, nemocemi/431 a proti svému původnímu způsobu 

života odlišnou disciplínou, zaměřenou na oddělování chlapců a dívek, často sourozenců a 

příbuzných, zákazu mluvení vlastním jazykem, tvrdým řádem ve výchově a tresty, prací na 

farmách, sexuálním zneužíváním/432, utíkaly a páchaly sebevraždy. 

Ředitelé škol byli většinou z církví a denominací, a málokdy se jednalo o osoby, u nichž by 

byla garance, že jsou připraveni ke správě a řízení školy./433 Působení ve školách bylo málo 

atraktivní: školy byly v izolovaném prostředí, jejich pracovníci měli malé platy ve srovnání 

s městskými provinčními školami. Neexistovaly finanční zdroje na učitele s vysokoškolským 

vzděláním. Úřad pro indiánské záležitosti věděl, že se ekonomicky vyplatí zaměstnávat 

pracovníky internátních škol prostřednictvím misijní činnosti, než financovat provinční 

                                                           
426 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 99. 
427 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 114. 
428 Oční choroba, původcem Chlamydia trachomatis, může končit slepotou 
429 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 1986, s. 291. 
430 Hladem trpěly i děti v internátních školách v 2. polovině 20. století. Informátor – Geronimo Henry, Irokéz, 
“přeživší č. 48” z  The Mohawk Institute, Ontario, výzkum autorky, 2005. 
Internátním školám absolventi  také říkají “mush hall”, což by se dalo volně přeložit jako “budova s kaší”. V 
rámci úspor za jídlo totiž dostávali téměř pořád ovesnou kaši. 
431 Vedle tuberkulózy se jednalo o neštovice, spálu, spalničky, příušnice, chřipku, tyfus, zarděnky, záškrt. 
Výrazná byla pandemie španělské chřipky v letech 1918-1919. Vzhledem k systému financování škol za 
množství žáků se původní propočet 500 krychlových stop vzduchu na žáka nedodržoval. Proto v nevětraných a 
přeplněných budovách se špatným sociálním zařízením doházelo k rychlém šíření nemocí, které vedlo k 
vysokému úmrtí dětí. Přes tento fakt například katolická církev spravující školu v Squamish požadovala 
navýšení množství žáků. (KELM, Mary-Ellen. Colonizing Bodies: Aboriginal health and healing in British 
Columbia 1900-1950. 1st edition. Vancouver: UBC Press, 1998, s. 66 – 71.) 
432 K problematice celibátu a sexuálního zneužívání dětí více viz: SCHEPER-HUGHES, Nancy. Priestly 
Celibacy and Child Sexual Abuse. Sexualities. 2003, vol. 6, no. 1, s. 15-40. 
433 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 131.  
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učitele./434  Kvůli nedostatečnému financování byli zaměstnanci internátních škol 

přepracováni a frustrováni postojem vlády a výsledky svého působení na převýchovu./435 

Zaměstnanci škol žili v  nedostatku soukromí. Současně se obávali zejména indiánských 

chlapců ve věku 16-18 let, kteří se mnohokrát fyzicky bránili./436 

Školy fungovaly jako izolovaná jednotka řízená ředitelem a hospodyní (matronou), 

v případě protestantských škol se většinou jednalo o manžele. Ředitel zodpovídal za vše – 

učitele, nábor studentů, chod a rozpočet školy. Hospodyně měla na starost praktický provoz - 

vaření, praní, péči o děti./437  

9.2.1.3. Vývoj přístupu ke vzdělávání indiánů v USA na přelomu 19. a 20. století 

Fakticky již na přelomu 19. a 20. století bylo jasné, že projekty typu velkých internátních 

škol vzdálených od rezervací nejsou nejvhodnějším způsobem převýchovy. Bylo složité 

získat dostatečný počet žáků, odváděním indiánských dětí z rezervací se úředníci dostávali do 

sporů s jejich rodiči a učiteli ze škol v rezervacích. Důležitějším problémem z pohledu 

politiků však bylo to, že absolventi internátních škol se neasimilovali do dominantní 

společnosti, jak se předpokládalo, ale vraceli se do domovů, kde měli problémy se zpětným 

zařazením se. Dalším z důvodů vnímání neúspěchu bylo to, že indiánští absolventi škol byli 

považováni za nedisciplinované zaměstnance, protože si udržovali smysl kolektivní identity a 

i po absolvování škol prosazovali předávání toho, co získali vzděláním v internátních školách, 

v jiné podobě, než se očekávalo. Spíše než aby si rozvíjeli svoje individuální postavení 

                                                           
434 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 131.  
435 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 133. 
436 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 134-135. 
437 Nejsou dostupné informace z katolických škol týkající se vytížení pracovníků, ale z protestantských ano. 
(MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001.) 
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v komunitě, upřednostňovali její zájmy./438 Přestože mnoho absolventů se považovalo za 

křesťany a po návratu do svých komunit se snažilo šířit křesťanství, dávalo najevo i nadále 

spjatost s kmenovými hodnotami. 

„Pokouším se umožnit jim, aby pochopili, co myslím tím, že jim chci pomoci. Pokouším se 
jim současně ukázat své indiánské srdce a své myšlení bílého muže.“/439 

 

Počáteční snahou v internátních školách v 80. letech 19. století bylo jako například ve 

škole v Hamptonu ve Virginii/440, která byla také vzorem pro další internátní školy, vychovat 

generaci absolventů, kteří by se do rezervací vraceli a převychovávali své soukmenovce. 

Proto byla zavedena snaha na výchovu vzdělaných indiánů, kteří měli obsadit posty 

v rezervacích a umožnit jednoduché řízení rezervací. Vedle indiánských policistů, soudců se 

uvažovalo o indiánských učitelích. V rámci Úřadu pro indiánské záležitosti (BIA) vznikla 

sekce Služba pro indiánské školy (ISS)/441.  

Na počátku 80. let 19. století se vraceli první absolventi z nerezervačních internátních škol 

a snahou komisaře pro indiánské záležitosti Morgana bylo zajistit jim zaměstnání. Největší 

rozvoj zaměstnávání indiánů v rámci Služby pro indiánské školy byl za komisaře Morgana 

v letech 1889 – 1893/442 a zvláště za éry superintendanta pro indiánské školy, Williama N. 

Hailmanna 1894 - 1898. Mezi lety 1888 – 1899 se počet zaměstnanců Služby pro indiánské 

                                                           
438 AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian School Service, 1881 - 
1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 273.  
439 Ben Brave (Ohitika), „čistokrevný“ Dakota, absolvent Hamptonu, se snažil šířit křesťanství a pokrok ve své 
komunitě. Ve své činnosti byl podporován učiteli a správci z Hamptonu, zejména ve svých cestách na východ 
pro získání peněz na podporu své misijní činnosti.  Jeho řeč z roku 1896 o šíření svých představ při 
fundraisingové akci. (AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian 
School Service, 1881 - 1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 275-276.) 
440 Hamptonův institut ve Virginii byl založen roku 1868 generálem Samuelem C. Armstrongem. Stal se 
vzorovou institucí pro průmyslové vzdělávání původních otroků. Měl se stát centrem „misionářů civilizace“, 
tedy centrem, z něhož měli absolventi odcházet do svých domovů „šířit civilizaci“. V roce 1978 byli na školu 
přijati první indiánští studenti na žádost kapitána Pratta, který je o rok později převedl do Carlisle. Hamtpon 
sloužil dalších 34 let jako dobře dotovaná, rozvinutá internátní škola mimo rezervaci řízená Úřadem pro 
indiánské záležitosti. (AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian 
School Service, 1881 - 1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 266.) 
441 Indian School Service (ISS) 
442 Morgan vytvořil v roce 1892 2000 pracovních míst pro indiány, přičemž více jak polovina z nich závisela na 
určité formě vzdělání. V té době bylo pouze 400 indiánů ve Službě pro indiánské školy (ISS), ale jen 50 jich bylo 
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školy ztrojnásobil, stejně tak počet indiánských zaměstnanců./443 V roce 1899 indiánští 

zaměstnanci zastávali 45% personálu ISS, přičemž nejvíce z nich pracovalo jako asistenti, 

přes 500 v důležitých pozicích, včetně 128 učitelů a matron ve školách. Toto období bylo 

dobou, kdy se jednalo o největší snahu zaměstnávat indiány ze strany federálních úředníků 

USA, což nemělo obdoby až do 30. let 20. století.  

 

Zaměstnávání indiánů ve Službě pro indiánské školy Úřadu pro indiánské záležitosti 
v letech 1888-1899/444 

Rok Indiánští Neindiánští Indiáni v ISS (%)
1888 137 757 15
1899 1160 102 45  

Ke konci 19. století bylo vzdělání ve školách pro indiány atraktivní z několika důvodů: 

s rychlostí šíření odlišného způsobu života se jevilo jako důležité pro adaptaci na nový, pro 

mnoho z kočovných kultur svou usedlostí úplně jiný, život, slibovalo materiální možnosti, 

k nimž by jinak indiánské komunity měly přístup. Zážitky a zkušenosti této generace se lišily 

od generací následujících: gramotnost v té době totiž znamenala moc. Školy tehdy ještě 

nebyly sešněrovanými a zbídačenými institucemi tak, jak se stalo zejména v druhém desetiletí 

20. století./445 Indiánští absolventi využívali schopnosti hovořit svou rodnou řečí a současně 

anglicky, proto byli mnohokrát považováni ze strany správců rezervací za příliš mocné, 

dožadovali se práva na zaměstnání, jak jim bylo v průběhu vzdělávání slibováno, a pro tuto 

záležitost stejně jako v případě nesouhlasu s rozhodnutím správců rezervací týkající se 

komunitních záležitostí, se neváhali obracet písemně a se stížnostmi přímo na Službu pro 

indiánské školy a na komisaře pro indiánské záležitosti. 

                                                                                                                                                                                     
zaměstnáno v pozici asistentů Američanů. (AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian 
Students in the Indian School Service, 1881 - 1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 270.) 
443 AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian School Service, 1881 - 
1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 271. 
444 AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian School Service, 1881 - 
1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 272. 



204 

Absolventi škol se však setkávali i s mnoha problémy: nejednalo se jen o předsudky ze 

strany agentů pro indiánské záležitosti v rezervacích, ale byli vystaveni rivalitě mezi 

jednotlivými církvemi a nedůvěře ze strany svých soukmenovců. /446 

Od počátku 20. století docházelo k snižování počtu indiánských zaměstnanců. Důvodů 

bylo několik: indiánští zaměstnanci škol odmítali striktní požadavky na chování, vyhovoval 

jim bilingvismus a nepovažovali angličtinu za jediný jazyk, kterým by se mělo hovořit, 

nevyhovoval jim hierarchický řád školské byrokracie, který neumožňoval konsenzus. Jejich 

specifické postavení ve své komunitě, které odráželo i jejich nesouhlas s přístupem  

nadřízených a v kombinaci s jejich neschopností hovořit domorodými jazyky, bylo 

považováno za  ohrožení postavení nadřízených. Již v roce 1901 se odpor agentů a 

superintendantů proti zaměstnávání indiánských absolventů v jejich vlastních komunitách stal 

natolik silným, že pod vlivem superintendantky pro indiánské školy – Estelle Reel došlo 

k přesměrování vzdělávání indiánů z klasického literárního na praktické, tzv. industriální 

zaměření. Jednalo se o praktické dovednosti jako farmaření, tesařinu, domácí práce apod./447 

V roce 1905 se rozdíly ve vnímání odlišnosti ras ještě více vyostřily, což se projevilo 

zejména v upřednostňování zaměstnávání Američanů v řídících postech a v nižších platech 

pro indiány na stejných místech. Další z komisařů pro indiánské záležitosti Francis Leupp se 

už zaměřoval na zaměstnávání indiánů  v manuálních a sezónních pracích, které 

nevyžadovaly vzdělání, a nepodporoval posílení vzdělané elity v indiánských komunitách./448 

Současně byl nespokojen s rychlostí adaptace absolventů škol na soudobou americkou kulturu 

                                                                                                                                                                                     
445 AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian School Service, 1881 - 
1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 277. 
446 AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian School Service, 1881 - 
1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 263-304. 
447 AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian School Service, 1881 - 
1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 263-304. 
448 AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian School Service, 1881 - 
1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 272. 
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a také poukazoval na ekonomickou stránku věci – vzdělávání dětí v denních školách 

představovalo čtvrtinu až pětinu nákladů výchovy v internátních školách:/449  

„Pokud si položíme otázku, zda je vhodnější přinášet civilizaci k indiánovi nebo zda je 
lepší přinášet indiána k civilizaci, zdá se mně první z variant nesrovnatelně lepší.“/450 

9.2.1.4. Definitivní odklon od internátního školství v USA ve 30. letech 20. století/451 

Již v roce 1901 komisař William Jones (v úřadu 1897 – 1904) prosazoval snížení množství 

internátních škol mimo rezervace. Předpověděl také, že v další generaci budou internátní 

školy nahrazovány denními, k čemuž došlo ve 30. letech 20. století.  V roce 1933 se stal 

komisařem pro indiánské záležitosti USA, indiánům velmi nakloněný, John Collier, který 

prosadil přijetí zákona o novém uspořádání indiánských záležitostí roku 1934/452 a Johnson-

O´Malleyho zákona z roku 1934/453. Zákon o novém uspořádání indiánských záležitostí 

ukončoval platnost asimilačního Dawesova zákona. S novou politikou přišla také nová 

koncepce vzdělávaní indiánů.  

Právě John Collier prosadil uzavírání internátních škol ve 30. letech 20. století. Již 

v prvním roce jeho úřadování - 1933 - ukončilo v USA činnost 10 internátních škol, v roce 

1941 existovalo stále ještě 49 internátních škol s 14 500 žáky. V letech 1933 - 1941 počet 

denních škol vzrostl z 132 na 226 a v roce 1941 denní školy navštěvovalo 15 789 žáků./454 

Cílem nového přístupu byl přesun dětí do státních škol, tedy do škol veřejných, které se 

                                                           
449 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 1986, s. 280 – 288.  
450 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 1986, s. 282. 
451 Podle AHERNA (AHERN, Wilbert H. An Experiment Aborted: Returned Indian Students in the Indian 
School Service, 1881 - 1908. Ethnohistory. 1997, vol. 44, Spring 2, s. 263-304.) se liší pohledy historiků na to, 
kdy se odstoupilo od politiky totální asimilace. HAGAN, PRUCHA, HOXIE se domnívají, že k podstatným 
změnám došlo již  v první dekádě 20. století, ne až ve 30. letech 20. století.  
452 Zákon o novém uspořádání indiánských záležitostí (Indian Reorganization Act) známý jako Wheeler-Howard 
Act byl přijat v roce 1934. Tento zákon stanovil právo indiánů na vytvoření vlastních vlád, které zajišťovaly 
ekonomické záležitosti kmenů a spravovaly fondy, poskytnuté federální vládou. Zaváděl systém volených 
zástupců na 4 roky. Zákon potvrzoval nutnost studia indiánských kultur, ukončil platnost Dawesova zákona o 
rozparcelování půdy, zdůrazňoval nutnost obnovení kmenové půdy a poskytnutí financí na zakoupení nových 
území. 
453 Johnson-O´ Malleyho zákon stanovoval, že federální vláda bude platit jednotlivým státům výdaje za 
vzdělávací, zdravotnické náklady a další služby, které tyto státy poskytnou indiánům. 
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nacházely v blízkosti domovů indiánských dětí. Tyto školy měly mít komunitní charakter a 

měly řešit potřeby daných rezervací. Přesto mnoho rodičů preferovalo federální školy před 

státními, protože děti ve federálních školách dostávaly stravu a oblečení.  

Po druhé světové válce nastal opět obrat v politice. S administrativou prezidentů Trumana 

a Eisenhowera došlo k prosazování politiky  totální asimilace, známé jako konec federálních 

závazků vůči indiánům, což pro mnohé původní skupiny znamenalo ukončení jejich 

existence. Přesto se však vzdělávání indiánských dětí drželo ve směru zapojení více dětí do 

denních, často státních provinčních škol. K dalšímu posunu v přístupu k indiánům došlo až 

v 60. a převážně v 70. letech 20. století v souvislosti s tím, jak začalo být veřejné mínění  

citlivým k otázce lidských práv. Vedle zákona o vzdělávání indiánů z roku 1972, dále zákona 

o právu na sebeurčení a výpomoci při vzdělávání z roku 1975,  byl v roce 1978 přijat zákon o 

sociálním zabezpečení indiánských dětí, který zajišťoval federální pomoc programům 

určeným na podporu dětí a rodin federálně uznávaných kmenů a skupin/455. V témže roce  

Kongres USA přijal zákon o svobodě náboženství indiánů povolující náboženské praktiky/456, 

zakázané indiánům od 19. století.  V roce 1988 byl přijat zákon o kmenově kontrolovaných 

školách/457, čímž se většina škol dostala pod správu jednotlivých skupin a rezervací a od 

federálních internátních škol se odstoupilo. 

Kongres USA řešil omluvu indiánům, jejíž součástí byla i část věnovaná internátním 

školám, v roce 2004./458 

 

                                                                                                                                                                                     
454 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 1986, s. 280 – 288.  
455  FRANCIS, Lee. Native Time: A Historical Time Line of Native America. 1st edition. New York: St. Martin´s 
Press, 1996.  
456 American Indian Religious Freedom, 11. 8. 1978, právo na svobodu náboženství se týkalo původních 
obyvatel Aljašky a Havaje. (Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. 
Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2000, s. 289.) 
457 Tribally Controlled Schools Act z 28. 4. 1988 rozvíjel zákon z roku 1975 o větší podpoře kmenů pro správu 
vlastních škol za podpory federální vlády. (Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd 
edition. Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2000, s. 320 – 322.) 
458 http://calwater.ca.gov/Tribal/State_and_Federal_Legislation/Historic_Resolution_of_Apology_5-6-04.pdf 
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Vývoj umístění a počtu indiánů v různých typech škol v USA v letech 1900 – 1988/459 

Rok

1907
1928
1933 132 denních škol
1941 49 internátních škol

s 14 500 žáky
226 denních škol
s 15 789 žáky

1965 24 051 žáků
v internátních školách

11 235 žáků v denních
školách dotovaných
BIA

1979 221 271 žáků
podporováno BIA,
z toho 41 598 žáků
v 174 školách (68
internátních školách a
106 denních) – 19,7%

1986
1988 11 264 žáků

v internátních školách
17 589 žáků v denních
školách dotovaných
BIA

391 937 žáků ve všech typech škol, z toho méně než 10% ve školách podporovaných BIA

25 mimorezervačních internátních škol
34 103 žáků ve veřejných školách, z toho 25 174 ve federálních 7 621 misijní a soukromé školy

171 290 žáků ve veřejných
školách – 77,7%, 33 smluvních
škol řízených indiánskými
skupinami (z toho 13 internátních
a 20 denních) s celkem 6 412
studenty – 2,9%

Počty indiánských žáků v různých typech škol v USA

1900 25 mimorezervačních
internátních 

81 internátních
rezervačních škol 

147 federálních
denních škol s 5 000 

250 studentů ve veřejných 
22 misijních škol s 1 275 žáky

 

9.2.1.5. Ústup od internátních škol v Kanadě 

Přestože se kritika systému internátního/460 školství často z řad samotných úředníků Úřadu 

pro indiánské záležitosti pro  závažné nedostatky ve správě, financování těchto škol, 

zdravotního stavu indiánských dětí a výchovných praktik používaných při řešení kázeňských 

přestupků objevovala již od počátku 20. století/461, až na konci 2. světové války bylo 

kanadským politikům jasné, že asimilační vize nebyla zrealizována, že školy nevychovaly 

generaci dobře vzdělaných, re-socializovaných dětí, které by poté mohly být považovány za 

                                                           
459 Tabulka vytvořena ze zdrojů: Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. 
Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2000, s. 315-318. PRUCHA, Francis Paul. The Great 
Father: The United States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln and London, USA: University of 
Nebraska Press, 1986, s. 210, 280, 283, 329, 377. 
460 Od roku 1923 se v Kanadě přestalo používat označení industrial (průmyslové) a boarding (internátní) školy. 
Běžným termínem byly residential (rezidenční, ev. místní) školy. (MILLOY, John S. A National Crime: The 
Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The 
University of Manitoba Press, 2001, s. 52.) 
461 Oliver (1908),  Bryce (1907, 1922), Paget (1908), Ferrier (1925). V roce 1948 bylo v Kanadě 60% 
indiánských dětí bylo v internátních školách, v roce 1969 již bylo 60% v provinčních školách. V roce 1979 měla 
Kanada 12 internátních škol. (MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the 
Residential School System, 1879 to 1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 
2001, s. 235.) 
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rovnocenné občany a zařazeny do života neindiánských komunit./462 Největší zklamání 

představoval fakt, že se vracely domů, do svých komunit a nepřevychovávaly své 

soukmenovce.  

V roce 1939 navštěvovalo 79 internátních škol, převážně anglikánských, dále katolických, 

presbyteriánských a unionovaných (United Church) 9 027 žáků./463 V roce 1944 Úřad pro 

indiánské záležitosti zvažoval, zda by neměly být internátní školy zavřeny a segregace 

indiánských dětí  nahrazena jejich integrací do provinčních veřejných škol./464 V roce 1948 

došlo k svolání speciální komise, ale kromě konstatování špatného stavu budov, stravy a 

oděvů, nekompetentnosti zaměstnanců a nedostatečného financování k žádnému podstatnému 

posunu nedošlo. Dokonce vznikaly nové internátní školy, zejména na severu, kam se 

posunovala „pohraniční oblast“./465 V roce 1953 byla vydána vládní nařízení, v nichž byly 

definovány zakázané formy trestů. V roce 1957 byl v souvislosti s finanční reformou systém 

financování za počet studentů nahrazen kontrolovanou částkou, přičemž školy měly zajistit 

standardy ve stravě, oblečení a kontrolu fungování škol./466 

V roce 1961 byly s církvemi uzavřeny nové smlouvy, v nichž se jasně stanovovala 

odpovědnost církví ministrovi za správu škol. Přesto nedostatek financí trval dál. Teprve 

v roce 1968 kanadská vláda plně uznala, že je vhodnější, aby dítě vyrůstalo v rodině, než aby 

bylo izolováno v internátní škole, a doporučila, aby v 62 funkčních internátních školách došlo 

                                                           
462 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 158.   
463 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. xii. 
464 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. xv. 
465 Katolíci v tomto období prosadili vznik školy Assumption Indian Residential School u “Otročích indiánů“ 
(Slave) v oblasti u jezer Hay. Superintendant oblasti Fort Vermilion Neil Walker, který prosazoval denní školy, 
na protest proti schválení tohoto projektu Úřadem pro indiánské záležitosti, rezignoval. (MILLOY, John S. A 
National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 1986. 3rd edition. 
Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 262.)  
466 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 270.  
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k redukci žáků./467 Po roce 1969 byla spolupráce mezi vládou a církvemi ve vzdělávání 

ukončena, přesto mnoho internátních škol bylo církvemi ještě spravováno./468  Poté jednotlivé 

církve začaly podporovat politické nároky původních obyvatel. V roce 1975 katolíci, 

anglikáni a unionované církve realizovali projekt Sever (Koalici za práva původních 

obyvatel), jenž měl spojit jejich cíle v politické kampani domorodců za svá práva, později  se 

k nim připojili i presbyteriáni. Všechny jmenované církve pokračovaly ve své misijní činnosti 

na komunitní úrovni, i když s poněkud odlišným způsobem, přesto s omezenou tolerancí 

k pojetí světa původních skupin./469 V 70. letech byla většina internátních škol zavřena, také 

díky kritice systému organizací sdružující domorodé obyvatele Kanady – Národního bratrstva 

indiánů (The National Indian Brotherhood). Poslední federální internátní škola ukončila svou 

činnost v roce 1996./470 

Oficiálně byl systém internátních škol ukončen v roce 1986./471 Od konce 80. let 20. století 

začali indiánští političtí představitelé otevřeně hovořit o svých zážitcích z internátních škol a 

praktikách, jimž v nich byli vystaveni. Některé životní příběhy se dostaly medializací a 

publikováním na veřejnost./472 Mezi nejslavnější kauzy patří výpověď Phila Fontaina/473, 

čelního politického představitele původních obyvatel Kanady, který prošel internátní školou 

Fort Alexander School.  Na základě jejich oznámení byli první obvinění postaveni před soud 

v letech 1989-1990 v Britské Kolumbii a v Yukonu. Kanadskou veřejnost šokovalo množství 

výpovědí o sexuálním zneužívání dětí v těchto institucích, které pokračovalo i přesto, že 

                                                           
467 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 293. 
468 http://www.irsr-rqpi.gc.ca/english/history.html 
469 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 299. 
470 http://www.irsr-rqpi.gc.ca/english/history.html 
471  MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. xvii. 
472 Např. HAIG-BROWN, Celia. Resistance and Renewal: Surviving the Indian Residential School. 1st edition. 
Vancouver: Arsenal Pulp Press, 1988.  
473 Phil Fontaine je hlavním náčelníkem Assembly of First Nations – Shromáždění původních národů (vznik 
1982 z původního Národního bratrstva indiánů - National Indian Brotherhood), kanadské organizace polticky 
reprezentující komunity domorodých obyvatel a jejich záležitostí. 
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kanadský Úřad pro indiánské záležitosti měl o sexuálním zneužívání dlouhodobé zprávy./474 

V roce 1991 se konala první kanadská konference o internátních školách./475  

Na počátku 90. let se za internátní školy omlouvaly jednotlivé církve/476. V roce 1992 

Koalice za práva původních obyvatel vyzvala kanadskou vládu, aby se k omluvám připojila a 

uznala tak spoluodpovědnost za dopad systému internátních škol na původní komunity. 

Kanadská vláda se k tomuto kroku odhodlala až v roce 1998, tehdy také vláda Kanady 

představila plán na vytvoření nadace Aboriginal Healing Foundation/477, která měla s částkou 

350 miliónů kanadských dolarů financovat programy, jejichž cílem je pomoc a „vyléčení 

následků internátního  školství“, především formou podpory protialkoholních a 

protidrogových programů a projektů na znovuobnovení původních jazyků a kultur.  

V 90. letech také kanadská vláda vytvořila komisi/478, jejímž cílem bylo přešetřit postavení 

a situaci indiánů, Inuitů a Métisů. Výsledky obsáhlé zprávy uveřejněné v roce 1996 se týkaly i 

kritiky internátního školství a jeho následků. 

V roce 2001 vznikl zvláštní úřad kanadské vlády - Indian Residential Schools Resolution 

of Canada/479, jehož cílem je koordinovat projekty na obnovu původních komunit a 

kompenzace absolventům internátních škol, kterých žije v současnosti v Kanadě kolem 

                                                           
474 V roce 1965 Úřad pro indiánské záležitosti zpovídal absolventy internátních škol o jejich zážitcích. Častými 
praktikami církví bylo přeložení “zneužívajících” na jiná působiště, kde ve svých “aktivitách” dale pokračovali. 
Více viz: MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 
1879 to 1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001.  
SAMSON, Colin. Sexual Abuse and Assimilation: Oblates, Teachers and the Innu of Labrador. Sexualities. 
2003, vol. 6, no. 1, s. 46-53. 
SCHEPER-HUGHES, Nancy. Priestly Celibacy and Child Sexual Abuse. Sexualities. 2003, vol. 6, no. 1, s. 15-
40. 
475 MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 
1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. 301. 
476 Anglikáni v roce 1993, v roce 1994 presbyteriáni a katolíci,  v roce 1998 Unionovaná církev Kanady. Abuse 
at Native Residential Schools in Canada [online]. 2000, 2001 [cit. 2006-11-02]. Angličtina. Dostupný z WWW: 
<http://www.religioustolerance.org/sch_resid4.htm>. 
477 Vice viz http://www.ahf.ca/ 
478 Royal Commission on Aboriginal Peoples (1996) 
479 Lze volně přeložit jako Úřad pro vyřešení následků internátních škol pro indiány, Angličtina, Dostupný z 
WWW: http://www.irsr-rqpi.gc.ca/english/. Původně vznikl v 90. letech jako část Shromáždění prvních národů 
(Assembly of the First Nations). 
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80 000./480 V roce 2003 bylo zahájeno mimosoudní vyrovnávání./481 V roce 2005 kanadská 

vláda vyhlásila vyčlenění 1, 9 biliónu kanadských dolarů na odškodnění absolventů 

internátních škol, kteří v těchto institucích trpěli. Tato částka se stala součástí Smírčí smlouvy 

(Settlement Agreement) z roku 2006, jejíž součástí je i dotování nadace Aboriginal Healing 

Foundation dalších 5 let v hodnotě 125 miliónů kanadských dolarů v rámci projektu „Pravda 

a usmíření“ (Truth and Reconciliation) v domorodých komunitách a odškodnění všech 

jedinců, kteří prošli internátními školami (Common Experience Payment). Z částky 1, 9 

biliónu kanadských dolarů je 10 000 kanadských dolarů určeno pro každého jedince za první 

rok pobytu v internátní škole, za každý další rok 3 000 kanadských dolarů./482 Smírčí smlouva 

také obsahuje podpůrný program pro absolventy internátních škol, kterým bylo více jak 65 let 

k 30. 5. 2005. Tito jedinci by měli obdržet 8 000 kanadských dolarů z Common Experience 

Payment, pokud bude Smírčí smlouva plně přijata./483 Odškodnění za sexuální zneužití, 

fyzické ublížení či ublížení s psychickými následky se pohybuje v rozmezí 5 000 – 275 000 

kanadských dolarů. Další částky jsou určeny na programy s cílem pomoci absolventům 

internátních škol a jejich rodinám, kteří a které v důsledku internátních škol trpěli, v částce 

125 miliónů na „vyléčení“, 60 miliónů na výzkum a dokumentaci zážitků absolventů škol a 

20 miliónů na pamětní akce na národní a komunitní úrovni./484 Součástí Smírčí smlouvy je i 

částka 100 miliónů kanadských dolarů, které do projektu věnují církve, které spravovaly 

internátní školy./485 Kanadská vláda by také měla pokrýt náklady na právníky, které si žalobci 

musí najmout. Přijetí Smírčí smlouvy je dáno v závislosti na přijetí jednotlivými soudy 

provincií a teritorií, a také samotnými žalobci ze stran absolventů těchto škol. Ke konci roku 

                                                           
480 Z 18 243 žalob podaných žáky internátních škol proti kanadské vládě, jich bylo k 15. 1. 2007 vyřešeno 5141. 
http://www.irsr-rqpi.gc.ca/english/statistics.html 
481Alternative Dispute Resolution (ADR). Mimosoudní vyrovnání má zajistit finanční kompenzaci a 
psychologickou pomoc absolventům internátních škol, kteří byli fyzicky, sexuálně zneužiti, a s nimiž se špatně 
zacházelo. 
482 http://www.residentialschoolsettlement.ca/summary_notice.pdf 
483 Uzávěrka přijetí nároků na podprůrný program pro starší 65 let byla k 31. 12. 2006.   
484 http://www.residentialschoolsettlement.ca/summary_notice.pdf 
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2006 8 provinčních soudů z 9 nutných  vyjádřilo souhlas s přijetím./486 Podle Fontaina by 

v případě přijetí Smírčí dohody ze strany posledního teritoria a ze strany jednotlivých žalobců 

- původních obyvatel mohla federální vláda začít vyplácen dávky již v létě 2007./487 

Počet internátních škol v Kanadě:/488 

Rok Počet škol
1879 4 školy, všechny v Ontariu
1923 71 škol, 16 průmyslových, 55 internátních s 5 347 dětmi
1931 80 škol
1939 79 škol s 9 027 studenty
1948 72 škol s 9 368 studenty
1968 62 škol
1969 52 škol s 7 704 studenty
1979 12 škol s 1 899 studenty
1996 poslední internátní škola – (Gordon Residential School v Saskatchewanu)  

9.2.1.6. Současná témata k diskuzi o internátním školství  

Systém internátních škol se tak nejen dostal do povědomí kanadské a americké veřejnosti, 

ale otevřeně se rovněž začalo hovořit o příčinách problémů v domorodých komunitách a 

indiánských a inuitských rezervacích, tak často stereotypizovaných dominantní společností – 

zejména  o alkoholismu, rozvrácených rodinách, vysokém počtu vražd a sebevražd, případů 

domácího násilí.  Otevřelo se i téma tabuizované v samotných komunitách indiánů, Inuitů a 

Métisů – sexuální zneužívání dětí./489 Původním obyvatelům, kteří byli vystaveni 

nepatřičnému zacházení v těchto školách, bylo dokonce umožněno, aby žalovali Kanadu. 

Jejich „absolventi“ se věnují osvětové činnosti, například formou přednášek na středních 

školách. Prostřednictvím médií, aktivit „absolventů“ těchto škol, právních kauz, aktivistů a 

                                                                                                                                                                                     
485http://www.irsr-rqpi.gc.ca/english/pdf/IRS_SA_FAQ.pdf, s. 5,  http://www.irsr-
rqpi.gc.ca/english/questions.html#tc4 
486 Jedná se o Albertu, Britskou Kolumbii, Manitobu, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Yukon a v 
průběhu roku 2007 by závěrečné stanovisko mělo přijmout Severozápadní teritorium. 
http://www.afn.ca/residentialschools/PDF/06-12-20_AFN_IRS_Survivors_Update_Fe.pdf 
487 http://www.afn.ca/article.asp?id=3234  
488 Tabulka vytvořená ze zdrojů: http://www.afn.ca/residentialschools/history.html a MILLOY, John S. A 
National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879 to 1986. 3rd edition. 
Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001, s. xii, 52, 235. 
489 O případech sexuálního zneužívání od 50. do 90. let 20. století po generace u Inuitů, pokusech o sebevraždy 
ještě na konci 90. let 20. století a výpověď o pokračování tohoto fenoménu na Labradoru viz: SAMSON, Colin. 
Sexual Abuse and Assimilation: Oblates, Teachers and the Innu of Labrador. Sexualities. 2003, vol. 6, no. 1, s. 
46-53. 
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akademiků  „problematika internátních škol“ získává další z forem podob. Různí autoři 

polemizují nad vhodností používání termínu genocida, etnocida pro systém internátních 

škol./490  

Někteří z domorodých představitelů kritizují současný přístup  k řešení problematiky 

internátních škol. Podle nich je viktimizace absolventů internátních škol v individualizované 

podobě jen pokračováním ideologické zbraně. 

„Ponoření se do motivů, záměrů a chyb pachatelů na jedné straně a  do patologie, nemoci 
a uzdravení obětí na straně druhé je strategie, která  zaměřuje naši veškerou  pozornost na 
údajné osobní, individuální a vnitřní vysvětlení a odhlíží od nápadných morálních, 
právních, politických a ekonomických vysvětlení. Důvod toho je jednoduchý: Spočívá 
v rozdílu mezi tím, co je na první pohled vidět  nebo obecně známé, a tím pádem mnohem 
zřejmější, a tím, co je osobní, vnitřně latentní, nedostupné a snadněji manipulovatelné 
ideology, kteří mají na starosti zakrýt zločiny svých nadřízených.“/491 

Častým předmětem kritiky je i snaha církví, které spravovaly internátní školy, o formu 

dalších pomocí „napomáhat zahojení ran“. Mnoho domorodých představitelů se domnívá, že 

komunity si musí pomoci samy a že církve i ve snaze pomoci jen pokračují ve své misijní 

činnosti, s jejímž dopadem mají indiáni, Inuité i Métisové mnoho nedobrých zkušeností, z níž 

nejbolestivější jsou právě ty z internátních škol./492 

Irokézové byli umisťováni do internátních škol v Mohawk Institute v Ontariu (viz Příloha), 

v  Carlisle Indian School v Pensylvánii, v Hampton Indian School ve Virginii, Thomas 

Orphan Asylum (škola pro sirotky), později Thomas Indian School  v rezervaci Cattaraugus, 

                                                           
490 Například: Grant, A., No End of Grief: Residential Schools in Canada. Manitoba, 1996.  
CHRISJOHN, Roland David, YOUNG, Sherri. The Circle Game: Shadows and Substance in the Indian 
Residential School Experience in Canada. 1. vyd. Penticton: Theytus Books Ltd., 1997.  
TREVITHICK, S. Native residential Schooling in Canada: A Review of Literature. The Canadian Journal of 
Native Studies. 1998, vol. 18, no. 1, s. 49-86. 
Tam, kde Chrisjohn a Young nepovažují za žádný problém používání pojmu genocida - „Přestože obhájci 
preferují toto nazývat asimilací, trváme na tom, že správný termín je genocida…“ (CHRISJOHN – YOUNG: 
1997: Apendix F), jiní to za problematické považují. TREVITHICK (1998) kritizuje práci GRANT (1996) za to, 
že termín genocida používá: „..používáním tak nevhodného tvrzení… Grantová musí manipulovat evidenci u čtyř 
z pěti kategorií používaných OSN pro definici genocidy, aby dokázala svůj verdikt viny. …vyvozováním, že 
zážitek z internátních škol pro indiány byl v řádu nacistického holocaustu, zneužívá konceptu genocidy a 
dopouští se závažné nespravedlnosti vůči  tomuto jasně danému historickému fenoménu.“ (TREVITHICK: 
1998:68)  
491 CHRISJOHN, Roland David, YOUNG, Sherri. The Circle Game: Shadows and Substance in the Indian 
Residential School Experience in Canada. 1. vyd. Penticton: Theytus Books Ltd., 1997, s. 225.  
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Haskell Indian School v Kansasu. V současnosti žije v rezervaci Šesti národů přibližně 400 

absolventů internátních škol./493 Geronimo Henri (viz Příloha) stojí v čele organizace 

Ztracené generace (Lost Generations), která tyto absolventy sdružuje./494 

9.2.2. Denní školy 

Vedle internátních škol existovaly denní školy. V  90. letech 19. století to byly školy 

v rezervacích Onondaga (1), Tonawanda (3), Alleghany (6), Cattaraugus (10), Tuscarora (2), 

Akwesasne (5)./495 

Ve snaze zachránit jazyk a tradici vznikaly školy vytvářené samotnými Irokézi. Jednou 

z prvních byla Akwesasne Freedom School, nezávislá základní škola založená tradicionalisty 

v Akwesasne. Škola byla založená roku 1979. V roce 1985 začal být vyučován jazyk 

Mohawků. V roce 1984 byla škola zasažena toxickými odpady z nedaleké továrny General 

Motors. Proto se v 90. letech zajišťovaly prostředky na novou budovu v čistém prostředí. 

V rezervaci Onondaga funguje škola od roku 1850 jako součást smlouvy. Jedná se o státní 

školu. Chod školy však probíhá pod dohledem rady náčelníků Onondagů. Vedle povinných 

znalostí požadovaných státem New York se děti učí od roku 1984 vlastní kultuře, jazyku a 

tradici. Děti mají hodiny jazyka a kultury pětkrát týdně, přičemž je učí jedna z klanových 

matek. Začátek školního týdne je zahájen díkuvzdáním, které pronášejí samy děti. Stejně tak 

je školní týden ukončen. Ve škole a školce pracuje a učí mnoho místních Onondagů a Oneidů.  

Škola byla přestavena v 90. letech. Přestavba vystihuje symboliku Irokézů. (viz Příloha) 

V rezervaci Šesti národů bylo původně 12 škol. V současnosti děti mohou absolvovat 

výuku v angličtině, kombinovaně s kajugštinou, kombinované s mohawkštinou, pouze 

                                                                                                                                                                                     
492 Analytický pohled na problematiku internátních škol viz: Šavelková, Lívia: Internátní školy pro indiány – 
současná pojetí pro výzkum. In: Lenk, Lukáš – Svoboda, Michal: Veselé tropy. Antropoweb Produkty Dokořán, 
Praha 2006.  
493 Tekawennake, 1.3.2006. 
494 Osobní rozhovory s Geronimem Henrim, „přeživším č. 48“. 2004, 2005. 
495 The Six Nations of New York: The 1892 United States Extra Census Bulletin. 1st edition. USA : Cornell 
University Press, 1995. 89 s. Původní publikace U.S.Census Office, 1892, s. 10. 
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v kajugštině nebo pouze v mohawkštině. Střední škola také zajišťuje výuku 

v mohawkštině./496  

9.3. Jazyk 

Dá se říci, že všechny irokézské jazyky jsou velice ohroženy. Většina dnešních Irokézů 

mluví anglicky či francouzsky (Quebek). Vlastním jazykem hovoří pouze nejstarší generace, 

rozumí mu a částečně jím hovoří střední generace. Mladí, kteří již byli vychováváni pouze 

v angličtině, považují za rodný jazyk právě angličtinu. Původní jazyky se učí ve škole, ale to 

nenahradí běžnou konverzaci, která probíhá v angličtině či ve francouzštině. Přesto se učí také 

formulace a jejich významy, které se používají při obřadech. I tak se Irokézové shodují na 

tom, že jazyk je tím, co jim dává kmenovou příslušnost, budoucnost jazyka jako jednoho 

z faktorů kolektivní identity je ovšem diskutabilní. Určitě se zachová znalost obřadního  

jazyka. Jazyk je vnímán jako „dar od Stvořitele“, a proto není v některých případech dovoleno 

osobám, které „nemají klan“, aby se mu učily.  

Za tzv. živé jazyky, tj. jazyky, které mají své mluvčí, udržují se a v budoucnosti se budou 

používat současnou mladou generací a potenciálně jejich potomky, patří jazyky Mohawků a 

Kajugů, eventuelně Onondagů (viz Příloha). Téměř mrtvé jazyky, tj. jazyky, které už nemají 

své mluvčí, nebo které jsou zaznamenány, ale již se nepoužívají, patří jazyky Seneků, Oneidů 

a Tuskarorů./497 

V současnosti probíhá mnoho aktivit na zaznamenání všech forem vyjádření a slovních 

obratů od dosud žijících rodilých mluvčích, aby bylo možné jazyky obnovit z nahrávek. 

Významnými lingvistickými centry, která pracují na zaznamenání irokézských jazyků, jsou 

univerzity v Santa Barbara (Kalifornie), státní univerzita v Buffalo (stát New York), 

University of Toronto (Toronto).  

                                                           
496 Výzkum autorky, 2005. 
497 Výzkum autorky, 2001, 2004, 2005. 
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Poblíž rezervace Šesti národů ve městě Brantford v Kanadě funguje v původní budově 

internátní školy Mohawk Institute Kulturní centrum lesních indiánů (Woodlands Cultural 

Centre). Irokézské děti se mohou učit své jazyky v rezervacích Šesti národů, Akwesasne, 

Kahnawake (Kahnawake Survival School), Tuscarora, Onondaga, Tonawanda. Alfred/498 

poukazuje na účinný způsob revitalizace jazyka, který se projevil v Kahnawake. Všichni 

zaměstnanci správy rezervace, kteří si chtěli udržet místo, či potenciální zájemci o získání 

pracovního místa, se museli naučit mohawkštinu v časovém horizontu přibližně 2 let. 

Ve všech školách se děti učí nejen jazyku, ale i kultuře, a to často od starých lidí, 

klanových matek, strážců víry atd. Děti jsou vedeny k respektu k druhým a zejména ke starým 

lidem. Toto je značně charakteristické pro Irokéze. Irokézové rozdělovali lidi do několika 

kategorií, kam patřili i nenarozené děti a všichni zesnulí předkové. Kategorie nejstarších lidí 

byla ta, v níž bylo nejvíce moudrosti. Proto si Irokézové vážili starých lidí a dodnes se mezi 

tradicionalisty  nejstarší lidé těší velké úctě a pozornosti.  

To se týká i dětí. Zajímavým konceptem je pojetí „sedmi generací“. Irokézové toto 

označení užívají, když hovoří o tom, že je nutné myslet na sedmou generaci, která po nás 

přijde, aby měla stejné podmínky, jako my. Nevím, nakolik je tato formulace původní. To 

bude předmětem mého dalšího studia. V rámci panindiánského hnutí jsou totiž v současnosti 

používány termíny „Matka Země“ a „sedm generací“ všemi indiány. Vzhledem k tomu, že 

v původním pojetí Irokézů existuje kategorie ještě nenarozených „jejichž tváře jsou obráceny 

naším směrem z podzemí“, a také pro víru v neustálou reinkarnaci, je možné, že tento termín 

patří jim. 

9.4. Hry lakros a sněžný had 

Hry lakros a sněžný had představují další typickou a tradiční záležitost Irokézů.  

                                                           
498 Osobní rozhovor, 2005. 
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Lakros se hraje mezi Irokézi odedávna a oni  věří, že lakros (Tewaarathon) jim byl dán od 

Stvořitele, aby jej hráli pro své potěšení. Je to hra vyžadující velkou fyzickou zdatnost, a 

proto se na ní indiáni připravovali i několik měsíců. Lakros však hrály všechny kmeny na 

východě USA a Kanady. Algonkinské kmeny měly pro lakros svůj název, bagataway, což 

znamená malý bratříček války. Pro hru se uchytil název La Crosse podle podoby konce 

lakrosové hole se zakřivením biskupské berly, jak o tom misionáři podali svá svědectví. 

Prvním z nich byl otec Jean Brebeuf v roce 1632. Původně se hry účastnilo až několik set 

hráčů a rozloha hřiště byla až několik kilometrů. Lakros byl roku 1867 uznán za národní sport 

Kanady. V roce 1880 byly indiánské týmy vyloučeny z mezinárodních amatérských soutěží. 

Irokézové se opět začali účastnit mezinárodních turnajů od roku 1980. Od roku 1983 existuje 

profesionální tým všech Irokézů, který reprezentuje na mezinárodních turnajích pod názvem 

Iroquois Nationals./499 

Lakros je dalším důležitým faktorem identity Irokézů. Během léta se mnoho Irokézů 

účastní turnajů v lakrosu, a to nejen na americké, ale i na kanadské straně hranic. Nadšení pro 

hru je ohromné. (viz Příloha) Všechny generace totiž hrály. Her se jako diváci účastní 

dědečkové, kteří vzpomínají na své aktivní období. Již šestileté děti trénují lakros a sní o tom, 

že se z nich stanou špičkoví hráči. Irokézové vtipkují, když vidí vrakoviště aut. Říkají, že se 

asi hraje lakros, čímž symbolizují množství aut zaparkovaných před sportovišti, když se hraje 

zápas v této hře. Lakros byl původně hrou pouze pro muže. Za velmi nevhodné se považuje, 

když se lakrosové hole dotkne žena, zvláště v průběhu menstruačního cyklu. V rezervaci 

Onondaga proto dívky nesoutěží v lakrosu, ale soutěží v softbalu. V rezervaci Šesti národů 

dívky lakros hrají./500 

Dřevěné lakrosové hole v současnosti vyrábí pouze šest Irokézů. (viz Příloha) 

                                                           
499 MAKÁSEK, Ivan a kol.: Lakros. Praha 1999. 
500 Výzkum autorky, 2001, 2004, 2005. 
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Další důležitou hrou je hra na sněžné hady. Tato hra se hraje v zimě. Sněžný had je vlastně 

speciálně upravený prut. Cílem hry je, aby v připraveném korytě doklouzal nejdále. Soutěž 

družstev v týmu po třech z různých rezervací probíhá vždy v lednu v rezervaci Šesti národů. 
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10. Symbolika Irokézů 

Symboly jsou používány k vyjádření identity. Irokézové používají a zmiňují několik 

důležitých symbolů. Vedle atributů typických pro představitele jednotlivých kmenů (viz 

Příloha) je nejdůležitějším symbolem všech Irokézů Hiawathův wampumový pás, na němž 

jsou na fialovém pozadí spojeny čtyři bílé čtverce se stromem uprostřed. Wampumový pás je 

spjat s počátkem konfederace. Čtyři bílé čtverce představují Mohawky, Oneidy, Kajugy a 

Seneky, strom uprostřed Onongagy. Wampumové pásy z quahog lastur jsou považovány za 

velice starobylé a původní. Fialová barva (díky barvě lastur) je Irokézi považována za jejich 

barvu. 

Wampumové pásy a šňůrky byly pro Irokéze vždy velice důležité. Byly symbolem kmene, 

poselstvím, potvrzením smluv, potvrzením přátelství a také měnou v 17. století a samozřejmě 

se používaly při obřadech (např. „otevírání“ všech jednání, adopce apod.). V roce 1878 bylo 

v Onondaze pouze 12 wampumových pásů. Mnoho jich bylo ukradeno a prodáno. 

Wampumové pásy byly uloženy v státním muzeu New Yorku v Albany. V roce 1908 bylo 

muzeum určeno za dočasného „strážce wampumů“, kde wampumy zůstaly až do roku 1989. 

V roce 1989 se  vrátily do Onondagy a v roce 1988 do rezervace Šesti národů v Kanadě. 

Onondagové jsou tradičně držitelé a ochránci wampumových pásů.  

Hiawathův wampumový pás je používán i jako vlajka. Symbolizuje tradici a všechny 

Irokéze.  

Vedle této vlajky je někdy možné vidět ještě jednu - válečnická společnost Mohawků 

používá za svůj symbol hlavu irokézského válečníka ve žlutém slunci, které je na červeném 

pozadí. Tato vlajka se však v současnosti rozšiřuje mezi indiány v Kanadě, kteří ji díky 
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medializaci konfliktů mezi Mohawky a kanadskou vládou, zejména při konfliktu z roku 1990 

v Kanestake a Kahnawake, začali vnímat jako symbol odboje všech indiánů./501 

Vlajku namaloval v roce 1981 Karoniaktajeh (Louis Hall), umělec z Ganienkeh. Vlajka se 

měla stát vlajkou všech indiánů, proto červené pozadí. Hlava znamená lidskou instituci, 

nikoliv systém, který lidi využívá. Jedno pero symbolizuje „všechny jedné mysli“. Tato vlajka 

se však neuchytila. Zůstala symbolem válečníků Mohawků. Hlava indiána však byla 

nahrazena hlavou válečníka Mohawků. Jeho manifest válečníků, jehož součástí byla fyzická 

likvidace sačemů a klanových matek, způsobil, že tato vlajka je vnímána velmi konfrontačně. 

Tradicionalisté se distancují od militantních akcí válečníků, a proto je jasné, že vlajku 

válečníků nepoužívají. Podle vlajek bylo vcelku jednoduché rozpoznat, která frakce kde 

převažuje. Například při pouti starších z různých indiánských skupin do rezervace Šesti 

národů v Kanadě v roce 2004 bylo sačemy rozhodnuto, že při vstupu do rezervace může být 

v průvodu pouze vlajka symbolizující Hiawathův vampumový pás./502 

Situace se však mění. 

Například vlajka válečnické společnosti Oneida z rezervace Oneida v Kanadě začala 

používat symbol válečnické společnosti – tedy hlavu válečníka v žlutém slunci na rudém 

podkladě, ale současně připojila znak konfederace pod slunce. Na hlavě válečníka jsou však 

dvě vztyčená orlí pera a jedno mířící dolů, což je symbolika Oneidů. Válečnická společnost 

Oneidů z Oneida se distancuje od násilí a kritizuje zneužívání válečnické vlajky (tedy vlajky 

z předchozích konfliktů) militantními aktivisty pro peníze a osobní prospěch. Dovolává se 

pravidla velkého míru a podpory klanových matek v boji. Tato vlajka byla vztyčena při 

protestní akci, v níž Irokézové v roce 2006 zabrali půdu vedle rezervace Six Nations, která je 

                                                           
501 V rámci studia na Simon Fraser University v Britské Kolumbii jsem s indiány (převážně z této provincie a 
dále z Alberty) ve třídě hovořila o jejich porozumění symbolice této vlajky. Původní význam symboliky vůbec 
neznali a považovali ji za projev odporu proti kanadské vládě a vládám jednotlivých provincií. 
502 Výzkum autorky, 2004. 
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součástí jejich legálních nároků a na níž obyvatelé městečka Caledonia začali budovat své 

domy./503 

Na rozdíl od rezervací indiánů z plání v irokézských rezervacích „na americké straně“ 

nejsou často vidět americké vlajky. 

Symbolika orla držícího šípy na dolarových bankovkách je považována za další prvek 

z původní symboliky, kterou však přijali Američané. Na symbolice šípu demonstrovali 

Irokézové Benjaminu Franklinovi v roce návrh na vytvoření federace na bázi irokézské 

konfederace. Jeden šíp lze zlomit snadno, ale pět šípů už ne. Tato událost je součástí filmu 

Broken Chain z 90. let, který zachycuje příběh Irokézů právě z období konce 18. století. Hrálo 

v něm, stejně jako ve filmu Poslední Mohykán, mnoho Irokézů.. Neznalost problematiky 

překladatele vedla k tomu, že v českém jazyce se tento film jmenuje Přetrhané řetězy (od 

„Broken Chain, zlomený řetěz.). Je to však symbolické vyjádření a překlad by měl správně 

znít „Porušená smlouva“, symbolizující porušení dohody stvrzené wampumovým pásem 

(chain). 

Irokézové jsou hrdi na to, že model irokézské konfederace sloužil za vzor pro vytvoření 

USA. Zmiňují prohlášení Franklina, který chtěl po vzoru Irokézů nazvat federální vládu 

„velká rada“. Někteří historikové vliv Irokézů na formu federace USA popírají. Odpověď na 

to, zda tomu tak je či ne, není předmětem mé práce. Stejně tak někteří z historiků upozorňují 

na skutečnost, že svazek šípů je spjat s římskou kulturou. 

Strážce wampumů Onondaga Irwing Powless mi sdělil názor mnoha Irokézů, že výrazy 

používané při uzavírání smluv během 18. a 19. století mezi USA a indiány – „Dokud tráva 

bude zelená (nebo dokud tráva bude růst), dokud voda poteče z kopců, dokud slunce bude 

vycházet na východě a zapadat na západě“ jsou slova, která používali při uzavření prvních 

smluv s evropskými přistěhovalci, zejména s Holanďany. (Například výklad slavného 

                                                           
503 WINDLE, Jim. Who are the Warriors really? Tekawennake: Two Voices. 29.3.2006, vol. 37, 13, s. 4. 
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„dvouřadého wampumu“, smlouvy mezi Haudenosaunee a Holanďany o přátelství a 

nezasahování si do životní cesty.) 
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11. Kolektivní identita Onondagů  

Jako součást Irokézů, identita Onondagů je založena na schématu – Onondaga- 

Haudenosaunee (Irokéz), klanová příslušnost, indián, vztah k místu, pohlaví. Dále bychom 

mohli pokračovat v konceptu bytost – součást stvoření u tradicionalistů. Toto schéma není ani 

hierarchické ani lineární, spíše je cyklické – vše je spojeno se vším a prolíná se. 

Koncept kolektivní identity je zřejmý ze slov, která jsem mohla neustále slýchat: „Jsme 

Onondagové, Haudenosaunee.“ Být Onondagou automaticky znamená být Haudenosaunee, 

tedy Irokéz, tedy tak, jak to bylo od doby, co vznikla konfederace. Onondagové mají 

samozřejmě svůj pohled na ostatní příslušníky Irokézů. 

První je socio-kulturně-politické pojetí: Mohawkové nejsou vnímáni jako jednotná skupina 

(tradicionaloisté, válečníci spojení s kasíny a násilným řešením problémů a katolíci). Slyšela 

jsem mnoho názorů, že Mohawkové jsou tak smíšeni s Neindiány, že více žijí „cestou bílých 

lidí“, ve smyslu hodnotového žebříčku. Jsou vnímáni jako ti, kdo jsou nejvíce ovlivněni 

majoritní společností ze všech Irokézů.  Přestože jsem tento názor slyšela mnohokrát, nikdy 

jsem od Onondagů nevnímala, že by se nad ně vyvyšovali. Spíše říkají, že mnoho Mohawků 

opustilo tradice. Oneidové jsou vnímáni jako lidé, kteří trpí problémem vyvolaným kasinem a 

jeho vlastníkem Rayem Halbritterem, jenž terorizuje ty, kteří s nim nesouhlasí. Mnoho 

Oneidů žije na území Onondagů. Neslyšela jsem nic o Kajuzích. Zřejmě proto, že nemají  

žádné území v USA. Většina jich žije v rezervaci Šesti národů v Kanadě. Senekové jsou 

viděni jako dvě skupiny – Senekové z Cattaraugus a Alleghany jsou zcela amerikanizováni a 

asimilováni, kdežto Senekové v rezervaci Tonawanda jsou považováni za tradiční. Přes 

všechny zmíněné popisy jsou ve všech kmenech lidé, kteří žijí tradičním způsobem života. 

Druhým pojetím je fyziognomie. Onondažské ženy mi ji však sdělovaly spíše v humorném 

podání. Mohawkové jsou smíšení s lidmi z majoritní společnosti (někteří muži jsou hezcí, 

někteří vysocí a ženy silné), Oneidové krátcí a malí, Onondagové hezcí a střední, ke Kajugům 
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se nevyjadřovaly (vzhledem k tomu, že nikdo z Kajugů nebydlí v blízkosti), Senekové jsou 

urostlí a velcí, Tuskarorové vysocí. Existuje mnoho vtipů, že Mohawkové si berou 

onondažské ženy jen kvůli soli získávané na základě smlouvy. 

Být Onondagou znamená být jím narozený, mít onondažskou matku. Znamená to „mít 

klan“. 

Dalším stupněm je být „opravdovým člověkem“ (Ohgwehonwe), což znamená být členem 

komunity. Příslušníci komunity se účastní společenského života, obřadů, v nichž v ročním 

cyklu děkují za vše. To představuje být spojen s domovem, domovskou zemí (stvoření světa 

proběhlo na krunýři želvy), na níž žili předci, kde příslušníci kmene umírají a kde jsou 

pohřbeni. Být opravdovým Onondagou znamená být silně spojen s domovem, s územím 

Onondagů a s lidmi, kteří tam žijí. 

Základním aspektem všech díkůvzdání je společný dík skupiny. To se může dosti lišit od 

jiných indiánských komunit, kde jsou obřady více individualistické či rodinné. Pro osobu, 

která žije mimo teritorium, zejména v městských oblastech, je to dosti těžké. Obřady a 

společenské záležitosti nezávisí na chodu majoritní společnosti, ale na přírodě, životě apod. 

To znamená, že když jsou všechny plody uzrálé, je čas na sklizeň, což se každoročně liší. 

Lidé musí pozorovat rostliny, zvířata, hvězdy apod. Být Onondagou znamená sdílet, sdílet 

hodnoty, zážitky, problémy. Být tím, co bývá označováno za tradiční osobu, znamená mít 

odlišné hodnoty od majoritní společnosti. Američané jsou dosti odlišní – opak spočívá v 

ohromném důrazu na individualitu, plánování budoucnosti, malou vzájemnou komunikaci na 

interpersonální bázi. Být Onondagou znamená být sociální, sdílet s jinými a náležet ke 

komunitě, pomáhat druhým. „Tradiční“ Onondaga, i Haudenosaunee, znamená také vědět, jak 

se chovat k druhým ve smyslu skromnosti a úctě k starým lidem. Toto je nejzřetelnější rozdíl 

mezi tradičními indiány a majoritní společností. Vliv majoritní společnosti na formu 

komunikace je viditelný na mladých lidech a dětech. Být opravdovým Haudenosaunee 



225 

znamená myslet na dalších sedm generací, které přijdou, žít tak, aby těchto sedm generací 

mohlo žít ve stejných podmínkách či lepších jako soudobá generace ve smyslu ekologickém.  

Pro podobný způsob jednání, kterému všichni indiáni byli a jsou vystaveni ze strany 

majoritní společnosti, a pro některé podobné sdílené hodnoty, být Onondagou a 

Haudenosaunee znamená být také indiánem. Mnoho Onondagů se tvrdě odlišuje od 

Američanů. Nejzřetelnější je to v používání jejich pasů.  

Být Onondagou, znamená „mít dobrou mysl“. To znamená řešit problémy vyjednáváním a 

diplomacií, nikoliv násilím. To je důvod, proč Onondagové a tradiční Irokézové nesouhlasí 

s válečnickými spolky a nepodporují aktivity AIM. (Přestože spolupracovali v 60., 70. i 80. 

letech). 

Koncept identity lidí žijících na území Onondagů se pohybuje mezi explicitním a 

implicitním. Explicitně je to zřetelné například na speciálních trzích a vystoupeních, kde 

Onondagové prezentují svou kulturu ve formě tanců v oděvech, které jsou považovány za 

tradiční, prodávají výrobky z materiálů a ve formě, která je považována za tradiční. Někteří z 

Irokézů si vyholují hlavy a nechávají si jen pruh vlasů. To se však více týká válečníků 

Mohawků. Tento styl úpravy vlasů se původně netýkal všech Irokézů, spíše jen Mohawků a 

Oneidů. Mnoho filmařů přesvědčovalo Onondagy, aby si kvůli rolím ve filmech Poslední 

Mohykán a Broken Chain oholili své vlasy. Jinak je na obou filmech zřejmé, že Onondagové 

byli hlavními poradci ohledně historických záležitostí. V závěru filmu Poslední Mohykán je 

Onondaga Leon Shenandoah (Tadodaho) uveden jako hlavní poradce. 

Další formou explicitního vyjádření je tetování, které s původním klanovým tetováním 

nemá nic společného. Jedná se spíše o tetování symbolu Hiawathova wampumu, tedy čtyř 

čtverců spojených se stromem uprostřed, tedy o identitu Haudenosaunee. 

To, co dělá Onondagy silnými, je udržování tradice – jednomyslná rozhodnutí přijímaná 

náčelníky kmenové vlády, tradičně, a to bez ustání, volenými klanovými matkami, kteří tak 
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zastupují přání a názory členů svého klanu. Přestože v kmeni existují odlišné názory, protože 

v komunitě žije mnoho lidí, kteří se neúčastní tradičního způsobu života, komunita funguje 

velice dobře díky tradičnímu způsobu vlády. 

Lidé na území Onondagů neříkají, kdo jsou. Nepočítají se. Necítí potřebu v každodenním 

životě vyjadřovat, kým jsou. (Prezentace celého národa a konfederace je odlišnou záležitostí.) 

Být Onondagou znamená žít se všemi odpovědnostmi světa. To znamená život žít a ne  

prohlašovat, že ho žiji. 
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12. Irokézové v diskurzu domorodých či původních obyvatel světa 

Motto: „Nerozumíme tomu, proč se zrovna my, původní obyvatelé světa, musíme nějak 
definovat.“ Vyjádření Rady Laponců/Saami Mezinárodní pracovní skupině pro záležitosti 
původních obyvatel světa./504 

 

12.1. Původní obyvatelé světa a jejich populace v různých oblastech světa 

Deskaheh, Kajuga z rezervace Šesti národů, který se vypravil do Ženevy ve 20. letech 20. 

století na protest proti nahrazení původní vlády vládou volenou, byl jen jedním z představitelů 

skupin, jejichž identitu se pod různými definicemi snaží vymezit světové organizace, 

neziskový sektor, vlády jednotlivých států a vůči nimž se snaží vymezit i samotní 

představitelé a zástupci těchto skupin. Kdo jsou „původní“ obyvatelé světa, v angličtině 

označovaní jako „indigenous, Aboriginals, Native People, First Nations, Fourth World“?/505 

Jakým způsobem dochází ke konstrukci této skupiny skrze globální jevy a politické 

ideologie? 

Přestože mnoho záležitostí týkajících se původních obyvatel světa se datuje do 18. a 19. 

století, mezinárodní pozornost k jejich problémům je vcelku nedávná. Rychlý rozvoj 

programů pro sociálně slabé v Kanadě, Austrálii a Norsku po 2. světové válce ukázal 

veřejnosti, v jakých náročných sociálních a ekonomických podmínkách původní obyvatelé 

                                                           
504 IWGIA (1999: 88) 
505 V českém jazyce zatím neexistuje ustálená podoba odborné terminologie zejména díky tomu, že tato 
problematika (zcela logicky k historickému kontextu, možnostem výzkumu a politické poptávce) nebyla 
předmětem zájmu akademického studia v ČR. Jednou z mála publikací byla kniha Poslední svědkové pravěku od 
Josefa Wolfa z roku 1970. Lze se setkat s překladem původní obyvatelé světa, domorodci, nativní obyvatelstvo, 
přírodní národy, dále s adjektivy indigenní, aboriginní. Domnívám se, že žádný termín není plně vyhovující, 
protože konotace obsažené v jakékoliv podobě neodpovídají současné situaci. Například přírodní národy jsou 
z velké části urbánními skupinami nebo nežijí v tzv. „souladu s přírodou“, jak název konotuje (více viz Krech: 
1999, 2005), anglicismy nepovažuji za nejvhodnější z důvodu nevyjasněného obsahu či naopak pro svůj 
(mezinárodně) politický obsah. Ve své práci používám označení původní či domorodí obyvatelé, protože jej 
považuji za nejbližší cizojazyčným významům, přestože obsahově v sobě tyto termíny mohou zahrnovat i 
skupiny majoritní, žijící na „svém“ území, jako například obyvatele národních států Evropy. Problematice 
termínu v mezinárodním kontextu je ostatně věnována celá tato kapitola. Další vhodnou variantou by mohlo být 
označení autochtonní obyvatelé. 
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světa žijí. Kořeny hnutí samotných původních obyvatel jsou nejčastěji spojovány s rozvojem 

mezinárodního zájmu o otázku lidských práv právě po druhé světové válce./506   

Problematika původních obyvatel světa (v rámci pojetí studia vztahu státu a národa) si 

získala větší mezinárodní pozornost v poměrně nedávné době. V 70. letech 20. století se 

některé skupiny staly známé pod označením tzv. „čtvrtý svět“. Patřily k nim například indiáni 

ze Severní, Střední a Jižní Ameriky, Laponci/Saami, Maoři, původní obyvatelé Austrálie/507 

a mnoho dalších, které měly problémy udržet si své území, svou kulturní identitu, 

ekonomicky slabé, politicky nezastoupené a kulturně stigmatizované národními společnostmi 

v rámci států, v nichž žily./508.   

Obyvatelé tzv. „čtvrtého světa“ jsou lidé, kteří nejsou imigranty, většinou bývají na svém 

vlastním území menšinou a na rozdíl od obyvatel tzv. třetího světa donedávna měli malou 

naději, že vezmou kontrolu na svých územích do vlastních rukou. Byli a jsou vystavováni 

procesům jako je genocida, asimilace, segregace či kulturní pluralismus/509. Paine/510 je 

                                                           
506 NIEZEN, Ronald. Recognizing Indigenism: Canadian Unity and the International Movement of Indigenous 
Peoples. Comparative Studies in Society and History. 2000, vol. 42, no. 1, s. 119-148. NIEZEN, Ronald. The 
Origins of Indigenism: Human Rights and the Politics of Identity. 1st edition. Berkeley : University of California 
Press, 2003. KYMLICKA, Will. Theorizing Indigenous Rights. University of Toronto Law Journal. 1999, vol. 
49, no. 2, s. 281-293. 
507 Často označovaní jako Aboriginálové. Vychází z anglického aboriginal, což znamená původní. 
508 Označení „čtvrtý svět“ byl reakcí na geopolitické členění světů na tzv. první, druhý a třetí podle 
ekonomického rozvoje a podle mocenského dělení světa s příslušnou podobou vlády. První svět představovaly 
zejména státy tzv. západního bloku, tedy průmyslové státy Evropy, USA, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko 
s převážně parlamentním systémem. Druhý svět byl mocenským protipólem prvního, jednalo se o státy 
s komunistickým (či socialistickým) zřízením, tedy státy tzv. východního bloku jako Sovětský svaz a 
Československo, Polsko, Maďarsko.  Se změnou režimů v jednotlivých státech druhého světa a s přechodem na 
tržní ekonomiku fakticky význam „druhý“ zaniká. Termín „třetí svět“ byl poprvé použit v roce 1952 
francouzským demografem Alfredem Sauvym a vžil se jako označení pro méně rozvinuté či rozvojové země, 
většinou pod nadvládou koloniálních mocností. Za země tzv. třetího světa jsou považovány zejména státy 
v Africe, Jižní Americe a v Asii. Termín „čtvrtý svět“ reagoval na lineární „pořadí“ světů, symbolizoval podobu 
„třetího světa ve světě prvním“, tj. nejchudší lokality vytvořené kolonialismem v rámci hranic tzv. prvního světa. 
Někdy se tento termín objevuje jako označení pro nejchudší země třetího světa, ale převažuje vazba tohoto 
pojmu k tzv. původním obyvatelům světa. V akademických kruzích není tento termín (a celá klasifikace světů) 
užíván z důvodu konotace ke kolonialismu.  
Více viz: MANUEL, George, POSLUNS, Michael. The Fourth World: An Indian Reality. 1st edition. Ontario: 
Collier-Macmillan Canada, Ltd., 1974. SETON, Kathy. Fourth World Nations in the Era of Globalization: An 
Introduction to Contemporary Theorizing Posed by Indigenous Nations. Fourth World Journal [online]. 1999, 
no. 1-2 [cit. 2006-07-14]. Dostupný z WWW: <http://www.cwis.org/fwj/41/Fworld.html>. 
dále GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. dopl. vyd. Praha : Argo, 1999.  
509 Genocida – označení pro systematické likvidování skupin či částí skupin lidí na základě jejich příslušnosti 
k rase, etnicitě, náboženství, politickým názorům, sociálnímu postavení a dalším. Termín má 
i mezinárodněprávní obsah. Mezinárodní úmluva o prevenci a trestání zločinu genocidy (Convention on the 
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definuje jako nedominantní skupiny ve vymezeném teritoriu, s více či méně všeobecně 

uznávaným nárokem na původnost.  

Přesný odhad počtu původních obyvatel světa je velice složitý právě kvůli identifikaci, 

která se v rámci jednotlivých národních států a mezinárodních společenství liší. Současné 

odhady se pohybují mezi 300–350 miliony, což odpovídá zhruba 6 % světové populace. Jedná 

se přinejmenším o 5000 skupin v 72 zemích světa./511  

Maybury-Lewis (1997)/512 odhaduje, že původní obyvatelstvo světa představuje 5 % 

světové populace, přičemž 31,5 milionu z nich žije v Americe (méně než 1 milión v Kanadě, 

1,75 miliónu v USA, přibližně 13 miliónů v Mexiku a Střední Americe, 16 miliónů v Jižní 

Americe), 58 000 Inuitů v Grónsku, 58 000 Laponců/Saami ve Skandinávii, 28 miliónů na 

území bývalého Sovětského svazu/513, 5 miliónů v arabském světě a na Blízkém východě. 

Specifickou skupinu představuje 91 miliónů domorodého obyvatelstva v Číně (kteří jsou 

všichni klasifikováni jako příslušníci národnostních/etnických menšin), 60 miliónů v jižní 

Asii, 20 miliónů v jihovýchodní Asii a v Indonésii a 6,5 miliónu na Filipínách. Ainuů 

v Japonsku a obyvatel tichomořských ostrovů je zhruba 750 000, původních obyvatel 

                                                                                                                                                                                     
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1948 
a začala platit od roku 1951. Úmluva (článek 2) definuje genocidu jako: „všechny z následujících činů 
spáchaných s cílem zničit částečně či zcela národnostní, etnickou, rasovou či náboženskou skupinu:“ 
a) vyvražďováním, b) způsobením vážných fyzických či psychických zranění členům skupiny, c) úmyslným 
postavením skupiny do nepříznivých životních podmínek s cílem způsobit její částečnou či celkovou fyzickou 
likvidaci, d) uložením kroků vedoucích k zabraňování rozmnožování skupiny, e) násilným odebíráním 
a přemisťováním dětí do jiné skupiny.“ První návrh úmluvy zahrnoval i akce proti skupinám podobných 
politických postojů a proti sociálním skupinám, ale tehdejší SSSR variantu nepřijal. První obvinění ze zločinu 
genocidy spáchaných v poválečných letech se začala objevovat až v 90. letech 20. století.  
Asimilace – proces, jímž jsou členové skupiny nuceni vzdát se vlastních „tradic“ a přizpůsobit se způsobu života 
většinové společnosti. 
Segregace – cílené fyzické i symbolické oddělování skupin na základě společenské hierarchie založené na 
příslušnosti k rase, kultuře, etnicitě, sociálnímu postavení atd. Jedním z nejznámějších příkladů je apartheid 
(oddělení ras) v Jihoafrické republice. (Giddens: 2005: 241) 
Kulturní pluralismus – přístupy podporující rozvoj pluralitní společnosti, v níž se považuje mnoho rozdílných 
(sub)kultur za rovnocenné a přínosné. 
510 PAINE, Robert. The Claim to Aboriginality: Saami in Norway. In GRONHAUG, Reidar, HAALAND, 
Gunnar, HENRIKSEN, Georg. The Ecology of Choice, and Symbols: Essays in Honour of Fredrik Barth. 1st 
edition. Bergen: Alma Mater, 1992. The Claim to Aboriginality: Saami in Norway. s. 388-407. 
511 IWGIA. The Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005, s. 
557. 
512 Citován v: MILLER, Bruce Granville. Invisible Indigenes: The Politics of Nonrecognition. 1st edition. 
Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2003, s. 11. 
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Austrálie 250 000, Maorů na Novém Zélandě 300 000 a v Africe žije asi 14 miliónů. Celkový 

počet domorodého obyvatelstva tak činí 257 416 000 obyvatel.  

Podle Goehringa (1993)/514 žije 80 % původních obyvatel v Asii, 7 % v Jižní Americe, 6% 

v Severní Americe, 4% v Africe, 3 % v Austrálii a Oceánii a 1 % v Evropě. Ewen (1994)/515 

odhaduje, že původní obyvatelé světa mají v držení přes 12 % celosvětové půdy, přičemž 

téměř všechna území jsou zasažena rozvojem. 

12.1.1. Amerika 

Za původní obyvatele Ameriky jsou všeobecně uznáváni ti, kteří jsou potomky skupin a 

jejich potomků, kteří obývali Ameriku před příchodem evropských kolonizátorů od Arktiky 

až po Tierra del Fuego. Původní obyvatelé Ameriky, v českém jazyce zažití pod názvem 

indiáni, jsou veřejnosti známi vedle románů a filmů hlavně v kontextu debat o dopadu 

epidemií chorob, zavlečených evropskými přistěhovalci na tento kontinent./516 Téměř všechny 

současné státy Ameriky mají domorodce v rámci svých hranic. Zejména v Latinské Americe 

tvoří domorodci podstatné procento populace, v některých státech i počtem převyšují 

obyvatele, kteří udávají způsob života společnosti. Například v Bolívii představují přes 62 % 

celkové populace/517, v Guatemale přes 60 %/518 a v Peru kolem poloviny obyvatelstva./519 

Jsou nazýváni v různých regionech odlišně, Native Americans (USA), Amerindians (USA, 

Kanada), First Nations (Kanada), pueblos indígenas (státy, jejichž dominantním jazykem je 

                                                                                                                                                                                     
513 Jak je z tohoto vysokého údaje zřejmé, Maybury-Lewis pravděpodobně započítává i autochtonní obyvatelstvo 
původních republik Sovětského svazu. 
514 Citován v: MILLER, Bruce Granville. Invisible Indigenes: The Politics of Nonrecognition. 1st edition. 
Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2003, s. 13. 
515 Citován v: MILLER, Bruce Granville. Invisible Indigenes: The Politics of Nonrecognition. 1st edition. 
Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2003, s. 13. 
516 Přestože role dopadu nemocí evropských přistěhovalců na snížení domorodých populací (nejen) Ameriky je 
neoddiskutovatelná, opravdový rozsah populačních úbytků je stále předmětem sporů mezi demografy. Více 
například viz:  BOYD, Robert T. Northwest Coast. 1st edition. Vol. 7. SUTTLES, Wayne, STURTEVANT, 
William. Washington: Smithsonian Institution, 1990. Handbook of North American Indians. Demographic 
History, 1774 - 1874, s. 135-148. a STIFFARM, Lenore A., PHIL, Lane Jr. The State of Native America: 
Genocide, Colonization, and Resistance. 1st edition. JAIMES, M. Annette. Boston, Massachusetts: South End 
Press, 1992. The Demography of Native North America: A Question of American Indian Survival, s. 23-53. 
517 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006, s. 182. 
518 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006.  
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španělština), povos indígenas (státy, jejichž dominantním jazykem je portugalština), indiáni 

(původně USA i Kanada, Evropa, zejména Německo, státy střední a východní Evropy). Za 

domorodé obyvatelstvo Kanady jsou považováni Inuité (Eskymáci), Métisové, a tzv. první 

národy (indiáni). Jejich počet činí kolem 900 000 osob. Jejich specifický statut je deklarován 

Ústavou z roku 1982. V dánském Grónsku žije 88 % tzv. Gróňanů, tj. Inuitů smíšených 

s Dány a Nory s převahou inuitské složky./520  

V USA tvoří původní obyvatelé, tj. indiáni a Aleuté/521 kolem 1,5 % populace. USA 

uznávají 561 kmenů a skupin na federální bázi v rámci svých hranic./522  

V Mexiku se 30 % populace identifikuje jako indígenas, tj. domorodci./523 Mezi státy 

s největší populací domorodého obyvatelstva patří Yucatán, Oaxaca, Chiapas a Quintana Roo. 

Ve státech Chiapas a Oaxaca představují podstatnou část populace a díky hnutí zapatistů se 

dostali do mezinárodního povědomí./524 

12.1.2. Asie 

Podle IWGIA/525 se v Asii nachází většina původního obyvatelstva světa, až 70 %. 

Nejvyšší počet představují skupiny označované jako adivasi/526 v Indii a v Bangladéši, které 

si udržují kmenovou formu uspořádání. V Indii se jedná o 8,4 % z celkové populace, což činí 

zhruba 68 miliónů, a Indie tak může být považována za stát s největší populací původních 

                                                                                                                                                                                     
519 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006, s. 171. 
520 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006, s. 33., ŠATAVA, Leoš. 
Národnostní menšiny v Evropě: Encyklopedická příručka. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1994, s. 65. 
521 obyvatelé Aleutských ostrovů   
522 Bureau of Indian Affairs. Performance and Accountability Report: Fiscal Year 2005. 1st edition. 
Washington: [s.n.], 2006. 175 s. Dostupný z WWW: 
<http://www.doi.gov/bia/BIA_PAR_2005_FINAL_02242006_web.pdf>. 
523 IWGIA. The Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005, s. 
92. 
524  K hnutí zapatistů více viz: MÁCHA, Přemysl. Plamínek v horách, požár v nížině: Indiánské povstání v 
mexickém Chiapasu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství DOPLNĚK, 2003. 
525 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006. IWGIA. The 
Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005. 
526 V angličtině označování jako tribals, tj. příslušníci kmenů. 
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obyvatel./527 Většina států v Asii neuznává statut „domorodého obyvatelstva“ (například 

Vietnam, Laos, Kambodža, Indonésie, Čína, Bangladéš), mnohé z nich se zdůvodněním, že 

všichni obyvatelé v rámci státu jsou domorodí (například Indonésie). Pokud vůbec uznávají 

odlišnosti, pak je klasifikují jako etnické menšiny (Čína, Vietnam) nebo jako „zaostalé části 

společnosti“ (Bangladéš). Mezi veřejnosti známější skupiny patří Ainu v Japonsku a původně 

také v Rusku (Kurily a jižní část Sachalinu)/528.  

12.1.3. Afrika 

Přestože většina obyvatel Afriky by mohla být považována za původní obyvatele v tom 

smyslu, že pocházejí z tohoto kontinentu a ne odjinud, prakticky identita „domorodce“ 

v kontextu současného pojetí je omezenější a ne každé etnikum Afriky si nárokuje tuto 

identifikaci. Skupiny, které se řadí do této kategorie, představují ty, které díky rozličným 

historickým a přírodním podmínkám a okolnostem zůstaly stranou dominantním státním 

systémům a jejichž původní způsoby obživy a nároky na půdu jsou ve střetu s politikou a 

praktikami vlád dominantních společností. Vezmeme-li v potaz složitou otázku migrace lidí 

na tomto kontinentě, požadavek na „prvotního obyvatele území“ není nutnou podmínkou pro 

kategorizaci osoby za domorodce. Spíše než prioritou příchodu a obývání oblasti se pojetí 

domorodce vztahuje k množině charakteristik. Například nomádské skupiny jako Tuaregové 

ze Sahary a ze Sahelu žijí v oblastech, kam přišly poměrně nedávno, jejich nárok na statut 

původního obyvatelstva je založen na jejich marginalizaci za svůj kočovný způsob života ve 

státech a v teritoriích, obývaných převážně usedlými zemědělskými společnostmi./529 Jejich 

                                                           
527 Indie uznává jen 461 skupin z 635. (IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: 
Denmark, 2006.) Odpor adivasiů v indické Kerale proti továrně na Coca-Colu, která znečišťuje zejména vodu a 
půdu (množství kadmia přesahuje 400-600krát zdraví nezávadnou míru), který trvá od roku 2002, si získal 
mezinárodní podporu v Evropě a USA. (IWGIA: 2004, IWGIA. The Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, 
VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005. IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. 
Copenhagen: Denmark, 2006.)  
528 Ainuové v Rusku již nežijí. 
529 Statut Tuaregů prosazuje zejména Africká komise na ochranu lidských a národních práv (African 
Commission on Human and Peoples´ Rights - ACHPR). Byla ustavena Africkou chartou o lidských a národních 
právech roku 1986 po přijetí představiteli Organizace africké jednoty (OAU) v Keni roku 1981 (OAU se v roce 
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počet se pohybuje mezi 300 000–3 000 000/530 a nacházejí se převážně v Alžírsku, Mali, 

Nigeru, částečně v Burkina Faso, Libyi a Mauretánii. Imazighen, známí v českém prostředí 

jako Berbeři, žijí v Maroku, Alžírsku, Libyi a v Tunisku. Dalšími známými skupinami jsou 

Masajové žijící v Keni a v Tanzánii, Křováci/Bushmeni/Sanové/531 v Angole, Namibii 

(33 000), Botswaně (50 000) a v Jihoafrické republice (7000 a výše)/532 a Pygmejové ve 

státech Kongo, Demokratická republika Kongo, Kamerun, Uganda, Gabun, Rwanda a 

Burundi, čítající přes 300 miliónů./533  

12.1.4. Evropa a ruská část Asie 

Nejznámější skupinou jsou Laponci/Saami ze severní části Skandinávie. Ti bývají 

považováni za domorodé obyvatelstvo s vůbec nejlepším postavením./534 Mnoho autorů je 

kategorizuje jako etnické menšiny, protože způsob života mnoha z nich je tentýž jako u 

majoritní společnosti. Specifickou skupinu představuje Ruská federace. Domorodé skupiny 

jsou ústavou definovány jako „početně malé skupiny Severu, Sibiře a Dálného východu Ruské 

federace“, přičemž se jedná o 41 skupin v celkovém počtu kolem 250 000 osob a jednotlivá 

skupina nesmí přesahovat počet 50 000. Mezi nejznámější skupiny patří Evenkové, Chantové, 

Něnci, Čukčové, Samojedi a další./535  

                                                                                                                                                                                     
2002 změnila na Africkou Unii - AU). První členové byli zvoleni roku 1987. Hlavním cílem ACHPR je ochrana 
lidských a národních práv v Africe. Její hlavní sídlo je od roku 1989 v Gambii. Více viz: 
http://www.achpr.org/english/_info/history_en.html 
530 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006. 
531 Problém označení těchto skupin hovořících mlaskavými jazyky je dost složitý. Většina názvů totiž pochází od 
majoritní populace, a to ještě s pejorativním významem. Vedle výše zmíněných je tato skupina známa také pod 
termínem Basarwa (v Botswaně). Sanové se stále používá, ale  původní význam byl pejorativní. Organizace 
Cultural Survival prosazuje používání Křováci (Bushmen). 
532 IWGIA. The Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005. 
533 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006, s. 480. 
534 IWGIA. The Indigenous World 2002-2003. VINDING, Diana. 1st edition. Copenhagen: Denmark, 2003. 
535 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006. IWGIA. The 
Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005. 
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12.1.5. Oceánie, Austrálie a Nový Zéland 

Ostrovy v Pacifiku jsou obývány 11 400 000 obyvateli s třemi hlavními regiony – 

Melanésií, Polynésii a Mikronésií s přibližně 3 000 000 původních obyvatel./536 V průběhu 

20. století mnohé původní kolonie získaly nezávislost, ale z 22 ostrovních států má jen 14 

politickou nezávislost. Ostrovní státy jsou stále pod sférou koloniálního a mocenského zájmu 

Austrálie, Nového Zélandu, Číny, Tajwanu, Japonska, USA, Evropské Unie a v rámci ní 

podstatně Francie. Plánem Druhé mezinárodní dekády dekolonizace OSN v letech 2001-2010 

je dekolonizace části ostrovů. Kanaky/Nová Kaledonie (Francie), Tokelau a Pitcairnovy 

ostrovy (Británie), Guam a Americká Samoa (USA) by měly získat nárok na samostatnost.537 

Druhá skupina, kterou tvoří Západní Papua (Indonéská Nová Guinea neboli Západní Irian či 

Irian Jaya), Francouzská Polynésie, Wallisovy ostrovy a Futuna (Francie), Moluky 

(Indonésie) a Rapanui/Velikonoční ostrov (Chile), není na seznamu OSN s právem na 

samostatnost.   

Mezi veřejnosti známější skupiny patří Maohi z Francouzské Polynésie/Te Ao Maohi, kteří 

byli vystaveni přes 200 pokusným jaderným testům Francie v letech 1966-1996, především na 

atolech Mururua/538 a Fangataufa/539, obyvatelé Marshallových ostrovů vystaveni 67 

jaderným testům USA na atolech Bikini a Enewetak/540 v letech 1946-1958, známí jako 

„jaderní nomádi“/541, melanésští Kanakové (300 000, registrováno jen 100 000) z Nové 

                                                           
536 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006. IWGIA. The 
Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005. 
537 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006. IWGIA. The 
Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005. 
538 Známé také jako Mururoa, Mururura, Moruroa. 
539 V roce 2005 Francie začala odškodňovat osoby postižené následkem jaderných testů (IWGIA: 2006: 258-
259). Také původní obyvatelé z Fidži sloužící v britské armádě byli na konci 50. let 20. století vystaveni 
nukleárním testům Velké Británie na Vánočním ostrově. Británie rozhodla o jejich odškodnění v roce 2003. 
(IWGIA. The Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005, s. 
248.) 
540 Známý také pod označením Eniwetok. 
541 USA ukončily odškodnění těchto obyvatel a podporu zdravotních programů pro postižené v roce 2004. 
Hlavní americkou vojenskou základnou pro testování raketových technologií je atol Kwajalein na Marshallových 
ostrovech, které USA získaly od Japonska v roce 1944. 12 000 obyvatel bylo kvůli základně přesídleno z atolu 
na nedaleký ostrov Ebene.  Přestože jsou Marshallovy ostrovy samostatnou republikou od roku 1986, USA 
uzavřely v roce 2004 i přes nespokojenost obyvatel Kwajaleina dohodu s vládou Marshallových ostrovů o 



235 

Kaledonie, kteří protestují proti těžbě niklu Kanaďany,/542 a obyvatelé ostrova Tegua (část 

Vanuatu, dříve Nové Hebridy), který je všeobecně považován za první lokalitu, která musela 

být opuštěna kvůli zvyšování hladiny moře v důsledku globálního oteplování./543 

Původní obyvatelé Austrálie, označovaní jako Austrálci či Aboriginálové, a obyvatelé 

ostrovů Torresovy úžiny představují 2,5 % australské populace./544 Na Novém Zélandu 

Maorové /Iwi tvoří téměř 15 % celkové populace.  

12.2. Stát, mezinárodní organizace a původní obyvatelé světa 

Určování toho, kdo je a není domorodcem, je velice složitá otázka a politicky „velmi 

citlivá“. Politicky lze problematiku původního obyvatelstva světa vidět ve dvou základních 

rovinách: 1. v rámci vztahů jednotlivých domorodých skupin vůči státu, v němž se nacházejí, 

2. v rámci jejich vztahu k mezinárodním institucím a organizacím.  

12.2.1. Stát a původní obyvatelé světa 

Vztahy mezi vládami a domorodými skupinami (jako zřetelně odlišnými komunitami) jsou 

dlouhodobou záležitostí, přestože pozornost veřejnosti si tato problematika získala (ovšem 

poměrně nedávno).  

Podle Dycka/545 měl stát, založený na západním liberálním demokratickém modelu, ve 

vztahu k domorodcům vždy tři základní charakteristiky: 1. zasahoval do využívání území a 

zdrojů náležící domorodcům, 2. následně spravoval záležitosti domorodců v závislosti na 

společenských a ideologických požadavcích stejně jako na ekonomických faktorech, 3. 

moderní stát není monolitickou strukturou, ale skládá se z množství institucí a procesů, které 

                                                                                                                                                                                     
prodloužení základny do roku 2066. (IWGIA. The Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. 
Copenhagen: Denmark, 2005, s. 269.) 
542 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006. IWGIA. The 
Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005, s. 257. 
543 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006. Další ostrovní stát – 
Tuvalu požádal Austrálii a Nový Zéland o přesídlení populace z důvodu výhledového zatopení do 30 let. 
(IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006, s. 247.) 
544 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006. 
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jsou hypoteticky schopné být centralizovány a kontrolovány, ale ve skutečnosti to tak 

častokrát není, protože jednotlivá ministerstva a úřady si svými vyhláškami a dalšími 

právními akty často protiřečí. 

Politikou mnoha států byla fyzická likvidace původních obyvatel anebo jejich asimilace do 

kolonizující společnosti. Historicky probíhala redukce domorodých skupin na mnoha místech 

světa podobně: jednalo se o vojenské zásahy a fyzickou likvidaci, nucené přestěhování a 

vystěhování, špatnou výživu vedoucí k hladovění, odebírání a převýchovu dětí, nucení 

k prostituci a k otroctví. Podobné praktiky probíhají dodnes, i v zemích, kde je malá populace 

původních obyvatel světa. Například vláda Brazílie od 60. století ve jménu ekonomického 

rozvoje (státu) vědomě podporuje likvidační aktivity hraničářů, kteří vstupují a rozšiřují 

pohraničí v Amazonii zejména za účelem zisku z nerostného bohatství./546 Původní obyvatelé 

světa čelí tzv. „ekocidě“,/547 která je důsledkem znečištění a ničení životního prostředí, v 

němž domorodci žijí. Další je existence otroctví./548.  

V rámci ideologické změny v souvislosti s přijetím Všeobecné deklarace lidských práv 

zavládl v některých státech ve snaze „odčinit křivdy“ protichůdný přístup: některé státy se 

snaží skrze legislativu omezovat adopce dětí mimo komunitu/549, vytvořily struktury 

                                                                                                                                                                                     
545 DYCK, Noel. Indigenous Peoples and the Nation-State: "Fourth World" Politics in Canada, Australia and 
Norway. 1st edition. Canada: Institute of Social and Economic Research, University of Newfoundland, 1985. 
546 V roce 2000 byla v Brazílii objevena ložiska diamantů na území skupina Cinta-larga. Ti byli vystaveni 
fyzickým útokům hraničářů. Jejich populace čítající 1200 osob klesla o 3,5 %. Mezinárodní obchod a pašování 
diamantů z Brazílie probíhá do Izraele, Belgie a Kanady. (IWGIA. The Indigenous World 2002-2003. 
VINDING, Diana. 1st edition. Copenhagen: Denmark, 2003.). Brazílie bývá označována za jednu ze zemí 
s největším počtem vražd domorodých obyvatel. (IWGIA: 2006). 
547 Ekocida – proces fyzické likvidace skupin způsobené zničením životního prostředí. Ekocidě čelí zejména 
původní obyvatelé světa dlouhodobě, a to z několika důvodů. Lokality, v nichž žijí, mnohokrát vzdálené od míst 
s velkou populací, jsou „vhodným místem“ pro uskladňování nebezpečných odpadů, zkoušení nových 
(zbrojních) technologií, především jaderných. Dále jsou tyto lokality zdroji nerostného a přírodního bohatství, 
která se využívají ekologicky nešetrným způsobem. Mezi nejznámější příklady patří odlesňování tropických 
pralesů v Amazonii, Indonésii, výstavba přehrad, jaderné pokusy v Oceánii, Nevadě, Sibiři, těžba uranu, ropy 
v Rusku, USA, těžba zlata, výlov ryb a dalších tvorů moře a nájezdy farmaceutických společností. Více viz: 
MANDER, Jerry. (1991) V nepřítomnosti posvátného: Selhání moderních technologií a zápas indiánských 
národů o přežití. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 
548 Jedním z nejčastěji uváděných příkladů je Myanmar/Barma, v níž dochází k porušování lidských práv, jedná 
se např. o práci dětí, znásilňování, obchodování se ženami, kterému jsou vystavováni Kačjinové, Karenové. 
(IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006, s. 352.) 
549 Například USA 
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umožňující získat sociální dávky v komunitě a zavřely internátní školy, v nichž byly děti 

převychovávány/550.  

Vztahy mezi domorodci a vládami jednotlivých států se týkají základní asymetrie 

angažovaných stran – občanů a státu./551 V kontrastu k centralizovaným moderním státům žijí 

domorodci izolováni v poměrně rozlehlých územích, v malých, rozptýlených a často 

neformálních komunitách. V absolutní většině jsou téměř vykázáni na okraji společnosti a 

přežívají zejména díky schopnosti přežít s minimálními nároky a díky sociálním dávkám 

poskytovaným byrokracií státu./552 Jako voliči představují bezvýznamnou část populace, která 

kvůli své minimální voličské síle není pro národní státy a jejich vlády zajímavá./553  

Podle Cohena (1978) je v kontextu moderní politické ekonomie vazba původních obyvatel 

světa ke konkrétnímu území nelogická. Zřetelně odlišné skupiny, kterými domorodé 

komunity jsou, jsou obvykle spjaty s konkrétním územím. Protože domorodé obyvatelstvo má 

obvykle vysoce lokalizovaný smysl identity a protože tento smysl není mnohokrát žádoucím 

pro politickou agendu národního státu, je pro domorodce těžké získat reprezentaci přesahující 

lokální rámec. Stejně tak nároky domorodců na své území jsou vnímány korporacemi 

a vládami jako záležitosti ovlivňující kontrolu přístupu k hodnotným komoditám, kdežto pro 

domorodé obyvatelstvo znamenají tyto nároky nejen odlišné ekonomické zájmy, ale také 

ochranu své kultury a komunity.  

                                                           
550 Například kanadská vláda se v roce 1997 omluvila za křivdy a násilí způsobené původním obyvatelům 
Kanady v internátních školách. Poslední „klasická“ internátní škola pro indiány v Kanadě byla zavřena v 70. 
letech 20. století. (Milloy: 2001) 
551 PAINE, Robert. Indigenous Peoples and the Nation-State: "Fourth World" Politics in Canada, Australia and 
Norway. DYCK, Noel. Canada: Institute of Social and Economic Research, University of Newfoundland, 1985. 
Ethnodrama and the "Fourth World": The Saami Action Group in Norway, 1979-81, s. 191-235. 
552 Paine (1977) hovoří o „kolonialismu formou sociálních dávek“. 
553 DYCK, Noel. Indigenous Peoples and the Nation-State: "Fourth World" Politics in Canada, Australia and 
Norway. 1st edition. Canada: Institute of Social and Economic Research, University of Newfoundland, 1985, s. 
7. 
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Státy ovlivňovaly a ovlivňují životy svých občanů také tím, že vymezují podmínky pro 

příslušnost do „kategorie občan“./554 Umožněním či naopak zamezováním přístupu 

konkrétním osobám či skupinám osob do této kategorie státy determinují, kdo má vůči státu 

konkrétní povinnosti a současně také nároky, například na služby poskytované státem.  

Ve vztahu stát a domorodé obyvatelstvo se dají popsat dva základní principy: 1. vlády 

jednotlivých států formálně uznávaly a uznávají existenci specifických domorodých skupin 

v rámci svých hranic, 2. vlády specifický statut domorodých skupin neuznávají. Pod tlakem 

mezinárodního společenství však došlo a dochází ke změnám, zejména k přesunu z druhé 

skupiny do první. 

Příkladem první varianty jsou indiáni v Kanadě, v USA, obyvatelé ostrovů Torresovy 

úžiny, domorodci z některých částí Austrálie, kteří byli a jsou jednotlivými vládami formálně 

uznáváni. Stali se „svěřenci“ států, které jim „zajistily“ specifická práva a regulace, vytvořené 

jednotlivými vládními úřady a někdy církevními autoritami. Cílem tohoto principu bylo 

pragmaticky zajistit, aby se domorodci nestali překážkou pro usídlení přistěhovalců. Oficiální 

vnímání domorodců bylo spjato s evolucionistickým pojetím, kdy se na domorodé 

obyvatelstvo pohlíželo jako na bytosti žijící na nižším stupni vývoje než je civilizace, 

považovaná za vázanou s moderním státem./555 Formou uzavírání smluv s jednotlivými 

skupinami a aplikací speciálních zákonů měli být domorodci vedeni k asimilaci skrze přijetí 

náboženství – v případě výše uvedených států křesťanství, jazyka, způsobu obživy a života 

majoritního či kolonizujícího obyvatelstva. Na základě představy o vymírání a rozmělnění 

                                                           
554 V koncepci občanství se střetávají dva základní proudy ve vztahu k právům/povinnostem v liberálním 
a v občansko-republikánském pojetí. Debaty se vedou kolem toho, zda je občanská příslušnost vnímána jako 
status nebo jako aktivita, tedy zda jedinec občanská práva „vlastní“ (liberální pohled spjatý s koncepcí sociální 
spravedlnosti má blíže k pluralismu), nebo zda na ně „má nárok“ tím, že se podílí na občanských aktivitách 
(občansko-republikánský pohled zdůrazňuje aktivní roli jedince na utváření celkové podoby společnosti, dále 
roli tradice a dědictví kulturně homogenní společnosti). SQUIRES, Judith. Ethnonational Identities. Fenton, 
Steve - May, Stephen. New York : Palgrave Macmillan, 2002. ISBN 0-333-75012-8. Terms of Inclusion: 
Citizenship and the Shaping of Ethnonational Identities, s. 227-251. 
K problematice občanství více viz Marshall (1950), Kymlicka (1995), Taylor (1994), Young (1990), Miller 
(2000). 
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domorodců v národní/státní společnosti bylo cílem asimilačních snah států „zrovnoprávnění“ 

domorodců formou „zcivilizování“, vedoucí k přijetí občanství. Například indiáni v USA 

získali občanství v roce 1924,/556 v Kanadě v roce 1960,/557 australští domorodci a obyvatelé 

ostrovů Torresovy úžiny australské občanství558 až v roce 1967./559 

Do druhé skupiny složené ze států, které formálně neuznávaly existenci domorodého 

obyvatelstva a které je vnímaly jako občany se všemi právy a povinnostmi, patří například 

Alžírsko, Čína, Japonsko a ještě na počátku 80. let Norsko. Norská administrativa týkající se 

Laponců/Saami byla řízena v rámci pojetí homogenního národního státu. Přesto snaha norské 

vlády zapojit Laponce do národních, kulturních a ekonomických sfér, zejména v rámci 

programů vzdělání, zemědělství a správy půdy, podtrhovala ideu rozdílů mezi Nory 

a Laponci. Podstatným rysem této kategorie bylo také klasifikování domorodců za příslušníky 

etnických menšin/560 nebo za příslušníky sociálně a ekonomicky znevýhodněných skupin. 

Podle Dycka/561 sloužily oba přístupy k posílení a formalizování opozic identit mezi 

usedlým, často příchozím obyvatelstvem a skupinami původních obyvatel. Vládní snahy  

asimilovat domorodce do národních populací znamenaly trvalý zásah do integrit a existence 

domorodých skupin.  

Státy zasáhly do identit skupin ustavením státních hranic, čímž došlo k rozdělení skupin, a 

poté následnou aplikací odlišných principů pro definování příslušnosti do „téže“ skupiny. 

                                                                                                                                                                                     
555 V euro-americké myšlenkové tradici se objevují dvě základní pojetí – domorodec jako „krvelačný, zaostalý 
barbar“ nebo domorodec jako „ušlechtilý, čistý divoch“. 
556 Documents of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd edition. Lincoln and London, USA: 
University of Nebraska Press, 2000. 
557 FRIDERERS, James S. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th edition. Ontario: 
Prentice-Hall Canada Inc., 1998. 
558 MAY, Stephen. Ethnonational Identities. May, Stephen a Fenton, Steve. New York: Palgrave Macmillan, 
2002. Indigenous Rigts and the Politics of Self-Determination: the Case of Aotearoa/New Zealand, s. 85. 
559 Projevem nároku na získání občanství se stalo zejména zapojení domorodých skupin do národní armády. Jako 
první získali americké občanství indiánští veteráni z první světové války v roce 1919, všichni indiáni až v roce 
1924. Ne všechny skupiny však mají stejný názor. Pro tradicionalistické Irokéze je nepřijatelné ztotožnění se 
s americkým občanstvím (výzkum autorky), pro jiné (indiánské) skupiny USA toto problém není a neznamená 
ztrátu identity.  
560 ERIKSEN, Thomas, Hylland. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. 1st edition. London: 
Pluto Press, 1993. 
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Například Irokézové, jejichž identita byla původně založena na matrilineárním/562 odvozování 

původu, byli vytvořením hranic odlišně klasifikováni v USA – které v některých irokézských 

rezervacích akceptovaly původní matrilineární formu, v jiných naopak rasové kritérium či 

patrilinearitu – a v Kanadě, která uplatňovala patrilineární způsob odvozování původu./563  

Asimilační procesy se netýkaly jen liberálních států, ale také států socialistických či 

komunistických. Dalo by se říci, že zvláště nomádské skupiny představovaly pro potřeby 

administrativy státu stejný problém, a proto státy používaly stejná řešení, jako například 

nucené stěhování a koncentrace domorodých skupin do lokalit snáze spravovatelných 

centralizovanou byrokracií. Specifickým rysem socialistických a komunistických států bylo 

ideologické nadřazení konceptu třídy kulturním a etnickým rozdílům, to se však v praxi 

neuplatňovalo./564 Například Sovětský svaz prosazoval doktrínu multinárodní společnosti, 

která v rámci Leninovy ideologie měla umožňovat právo na sebeurčení národnostních menšin, 

ale v praxi jakékoliv projevy nacionalismu byly tvrdě potlačeny, zvláště pod Stalinovým 

vedením. Přestože domorodé skupiny stály na nejnižším stupni etnické hierarchie, byly 

součástí systému a byly označovány za „početně malé skupiny severu“./565  

Dlouhodobé a často agresivní snahy vlád asimilovat domorodé obyvatelstvo, kombinované 

s nepřímou opozicí ze strany domorodců, vytvořily dva klíčové faktory –  vytrvalost a 

hluboký pocit křivdy a nespravedlnosti ze strany domorodého obyvatelstva. Na těchto dvou 

                                                                                                                                                                                     
561 DYCK, Noel. Indigenous Peoples and the Nation-State: "Fourth World" Politics in Canada, Australia and 
Norway. 1st edition. Canada: Institute of Social and Economic Research, University of Newfoundland, 1985. 
562 Matrilinearita je forma odvozování původu v linii matky, patrilinearita je forma odvozování původu v linii 
otce. Evropské křesťanské společnosti preferovaly odvozování původu v linii otce, a proto se tento princip stal 
součástí asimilační politiky. Kanadský zákon o indiánech byl až do roku 1985 značně diskriminační zejména ve 
vztahu k indiánským ženám a jejich potomkům, kteří „statut indiána“ ztratili. 
563 ŠAVELKOVÁ, Lívia. Kdo jsou současní Irokézové. In LENK, Lukáš, SVOBODA, Michal. Argonauti za 
obzorem západu. 1. vyd. Plzeň: Dryada, 2006. Více viz kapitola 6. Současní Irokézové – počet a legální 
vymezení. 
564 Dalším specifickým rysem byl oficiální důraz na zrovnoprávnění žen. 
565 BALZER, Marjorie Mandelstam. The Tenacity of Ethnicity: A Siberian Saga in Global Perspective. 1st 
edition. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1999.  
MILLER, Bruce Granville. Invisible Indigenes: The Politics of Nonrecognition. 1st edition. Lincoln and London, 
USA: University of Nebraska Press, 2003. 
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elementech byly formovány základy politických nároků, které domorodci začali v západních 

státech vznášet otevřeně a přímo až po druhé světové válce. 

V 60. a 70. letech 20. století začaly vznikat organizace domorodého obyvatelstva na 

lokálních, regionálních i národních úrovních s cílem reprezentovat zájmy původních obyvatel 

světa při jednáních s vládami států./566 U vzniku mnoha z nich stály samotné vlády 

jednotlivých států. Představitelé organizací domorodého obyvatelstva se stali dost podstatně 

závislými na finančních zdrojích z jednotlivých vlád a současně mohli „reprezentovat své 

skupiny“ jen tam, kam jim bylo umožněno se dostat podle pravidel daných národním státem. 

Současné argumenty domorodců apelují na morální rozměr. Přestože paternalistické 

a rasistické  přístupy, které se po velmi dlouhou dobu pojily se zacházením vlád západních 

států s domorodými populacemi, již nejsou v současnosti přijatelné, kulturní rozdíly a odlišné 

vnímání vzájemných vztahů mezi domorodci a jednotlivými státy jednoduše nezmizely. Místo 

toho došlo k obratu, kdy původní obyvatelstvo trvá na udržení svého historicky daného statutu 

jako základního prostředku pro dosažení svých  cílů a zlepšení své situace. V rámci 

upozorňování na minulé a současné zacházení státu s jejich skupinami se domorodci 

dovolávají idejí, na nichž byly západní liberálně-demokratické státy vytvořeny (a současně je 

kritizují). Stejně tak jsou národní státy neústupné v obraně občanského principu existence jen 

jedné kategorie občanství v rámci svých hranic, protože udržováním „specifického statutu“ 

pro domorodé skupiny nenaplňují základní princip, jakým je předpokládaná rovnost občanství 

a práv v rámci společnosti. Nejpodstatnější problém pro většinu států představuje odlišný 

pohled domorodých skupin k odvádění daní./567 

                                                           
566 Mezi nejznámější patří Hnutí amerických indiánů (American Indian Movement - AIM), které vzniklo jako 
pan-indiánské hnutí na konci 60. let v USA  a nebylo ustaveno vládou USA. 
567  Například indiáni v USA a v Kanadě nemají povinnost platit daně. Současně veškeré zboží, které se prodává 
na jejich území, je levnější a rozdíl v zisku je dost podstatný. V současnosti američtí a kanadští občané jezdí do 
rezervací nakupovat především levné cigarety a pohonné hmoty. Jednotlivé státy a provincie mají snahu daně 
vybírat, což vede k eskalaci napětí. Nejznámější příklady jsou spory mezi Irokézi a Státem New York 
a Quebeckem. 
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12.2.2. Mezinárodní organizace a původní obyvatelé světa 

Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization - ILO)/568 byla první 

mezinárodní organizací, která se začala zabývat záležitostmi původních obyvatel komplexně, 

a to od 20. let 20. století. V rámci dané problematiky se Mezinárodní organizace práce váže 

ke dvěma hlavním oblastem: 1. k rozvoji a dohledu na dodržování dvou úmluv týkajících se 

domorodého obyvatelstva a 2. k technickému zabezpečení programů pro zlepšení jejich 

sociálních a ekonomických podmínek. Mezinárodní organizace práce stojí za vůbec prvním 

komplexním mezinárodním právním aktem definujícím práva původních obyvatel světa, a to 

Úmluvou o domorodcích a lidech žijících v kmenovém uspořádání (Úmluva číslo 107) z roku 

1957 a Úmluvou o domorodcích a lidech žijících v kmenovém uspořádání (Úmluva číslo 169) 

z roku 1989. Tyto dvě úmluvy představují minimální standardy s respektem k občanským, 

politickým, sociálním a ekonomickým právům domorodého obyvatelstva./569 

Přestože Úmluva číslo 107 vnesla svým tématem do mezinárodní politiky nový rozměr, 

měla výrazně paternalistický a asimilacionistický charakter a v článku 1 (1) a) se zmiňuje o 

domorodém obyvatelstvu jako o „méně rozvinutých“.  

Zájem mezinárodního společenství o postavení domorodých obyvatel začal růst především 

v reakcích na aktivity (národních) organizací domorodých obyvatel a eskalaci konfliktů mezi 

těmito skupinami a státy. Byly jimi např. ozbrojené konflikty v lakotské rezervaci Pine Ridge 

                                                           
568 ILO byla založena v roce 1919 jako nejstarší ze specializovaných poboček OSN, respektive Společnosti 
národů. Od 20. let 20. století ovlivňuje záležitosti týkající se původních obyvatel světa, a to zejména v otázce 
jejich práv. Stejně jako další pobočky OSN, ILO má vlastní stanovy, členy a kontrolní orgány, rozpočet 
a předsednictvo. V ILO je 175 členských států. ILO v rámci OSN spolupracuje na projektech s Výborem pro 
odstranění rasové diskriminace a s Výborem pro odstranění diskriminace žen. ILO se podílí na řešení projektů a 
účastní se setkání OSN týkajících se záležitostí původních obyvatel, spolupracuje s WGIP, s Komisí OSN pro 
lidská práva a Podkomisí pro podporu a ochranu lidských práv OSN. ILO se zabývá vytvořením a dodržováním 
mezinárodních pracovních standardů k zlepšení životních a pracovních podmínek lidí ve světě. Jako jediná 
z poboček OSN je složena z vlád s reprezentací zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří se společně účastní všech 
aktivit. www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet8.doc, str. 2. 
569 Úmluva číslo 107 je nyní uzavřena pro ratifikaci, ale platí pro 19 států, které ji ratifikovaly a neratifikovaly 
Úmluvu č. 169 (např. Bangladéš, El Salvador, Indie). Do roku 2005 ratifikovalo Úmluvu číslo 169 17 členských 
států, jejichž převážnou část tvoří země Latinské Ameriky. Mnoho dalších států ratifikaci zvažuje. 
www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet8.doc, str. 2, IWGIA. The Indigenous World 2005. STIDSEN, Sille, 
VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005.  



243 

ve Wounded Knee v USA v roce 1973 nebo občanská válka v Guatemale, které si získaly 

pozornost médií a veřejnosti. Vznikly mezinárodní organizace jako např. Mezinárodní 

pracovní skupina pro záležitosti původních obyvatel světa (The International Work Group on 

Indigenous Affairs – IWGIA)/570 a Světová rada původních/domorodých obyvatel světa (World 

Council of Indigenous Peoples – WCIP)/571. 

Tyto organizace podporovaly aktivity zaměřené na setkávání, výměnu názorů 

a formulování politických požadavků domorodých obyvatel. V roce 1977 se konala 

mezinárodní konference OSN v Ženevě, na niž například Irokézové po vzoru svého 

předchůdce Deskaheha přijeli na své „irokézské pasy“.  

Západní veřejnost se začala zajímat o původní obyvatele nejen díky mediální prezentaci 

konfliktů, ale i v rámci hledání alternativ způsobu života, jejichž počátky lze vysledovat 

v hnutích tzv. „kontrakultury“ 50. a 60. let (beatníci, hippies) v USA a dalších západních 

zemích.  

S rostoucím zájmem a podporou veřejnosti k otázce lidských práv od konce 60. let 

20. století projevilo mezinárodní společenství snahu přistoupit k domorodým obyvatelům 

komplexněji.  

V roce 1971 pověřila Podkomise pro prevenci diskriminace a na ochranu menšin OSN/572 

svého speciálního komisaře, Josého Martíneze Coba, aby vytvořil zprávu o diskriminaci 

původních obyvatel světa a doporučil jednotlivým státům i mezinárodně, jak této diskriminaci 

                                                           
570 IWGIA je nezisková organizace se statutem konzultanta pro Ekonomickou a sociální radu (ECOSOC) OSN, 
která vznikla v roce 1968 na kongresu amerikanistů ve Stuttgartu v Německu v reakci na genocidu indiánů 
v Amazonii. Brazilští a paraguajští aktivisté se spojili a později se přidali i severoameričtí indiáni a aktivisté, 
kteří je podporují. V současnosti zapojuje tato organizace i domorodé skupiny z Asie, bývalého Sovětského 
svazu atd. Každoročně vydává publikaci „Indigenous World“, která monitoruje situaci původních obyvatel světa 
za předchozí rok. Sídlí v Kodani, v Dánsku. 
571 WCIP byla založena v roce 1975 se statutem konzultanta OSN. Vznikla na první mezinárodní konferenci 
původních obyvatel světa konané v Port Alberti v Britské Kolumbii v Kanadě, jíž se účastnili zástupci 
domorodých skupin z Argentiny, Austrálie, Kanady, Kolumbie, Ekvádoru, Finska, Grónska, Guatemaly, 
Mexika, Nového Zélandu, Nikaraguy, Norska, Panamy, Paraguaje, Peru, Švédska, USA a Venezuely. Vytvořila 
se z Bratrstva severoamerických indiánů (The North American Indian Brotherhood). Sídlila na Univerzitě 
v Lethbridge, v provincii Alberta v Kanadě. WCIP se stala základem pro Centrum pro světová domorodá studia 
(The Center for World Indigenous Studies).  
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zabránit (www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet1.doc, str. 4). Předběžná zpráva byla přijata 

v roce 1972, závěrečná zpráva však byla uveřejněna až v roce 1986. V roce 1981 se konala 

konference o etnocidě/573 a etnorozvoji/574, na níž byla přijata deklarace potvrzující 

nezcizitelné právo domorodých skupin na svou kulturní identitu a sebeurčení. Jedním 

z výsledků této konference bylo vytvoření Pracovní skupiny OSN pro záležitosti původních 

populací (United Nations Working Group on Indigenous Populations – WGIP) pod Komisí 

OSN pro lidská práva. Jedním z jejích hlavních cílů bylo prosadit přijetí Deklarace práv 

původních obyvatel světa./575 

Se zájmem mezinárodního společenství o domorodé obyvatele a s vytvářením rozvojových 

programů zaměřených na pomoc vznikla potřeba vymezení těchto skupin. Pracovní skupina 

OSN pro záležitosti původních populací (WGIP) přijala definici z roku 1972, jejímž autorem 

byl speciální komisař proti diskriminaci původních obyvatel světa, José Martínez Cobo. 

„Domorodé populace jsou složeny z existujících potomků lidí, kteří obývali zcela či 
částečně současné teritorium země/státu v době, kdy osoby z odlišné kultury či etnického 
původu na toto území přišly, přemohly je dobytím, usazením či jinými prostředky a 
zredukovaly je na nedominantní skupiny, či je dostaly do koloniálních podmínek. Jsou to 
lidé, kteří dnes žijí více v souladu se svými specifickými sociálními, ekonomickými a 
kulturními zvyky a tradicemi než s institucemi státu, jehož jsou nyní součástí, pod státní 

                                                                                                                                                                                     
572 Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities, nyní Podkomise pro 
podporu a ochranu lidských práv OSN. 
573 Etnocida – pojem značící likvidaci skupiny a kultury (většinou pozvolný) na základě příslušnosti k národu či 
etnické skupině. Na rozdíl od genocidy není součástí mezinárodního práva, ale spíše předmětem zájmu etnologů 
a antropologů. Někteří ji považují za podskupinu genocidy, jiní zdůrazňují její rozdíl od genocidy v tom, že 
klade důraz na dlouhodobý efekt. Přijetí tohoto druhého konceptu by pro mezinárodní právo znamenalo 
zpochybnění celé západní civilizace. Používá se mnohokrát v kontextu vztahu koloniálních mocností vůči 
domorodým obyvatelům. Také se objevuje synonymum kulturní genocida, v angličtině culturecide, cultural 
genocide. 
574 Z anglického ethnodevelopment. 
575 WGIP byla zřízena pod Ekonomickou a sociální radou OSN v roce 1982. WGIP je v současnosti 
nejdůležitější mezinárodní institucí ovlivňující práva původních obyvatel světa. Sestává z 5 nezávislých expertů, 
kteří jsou členy Podkomise pro podporu a ochranu lidských práv OSN. Setkání WGIP jsou otevřená pro zástupce 
všech původních obyvatel světa a stala se nejrozsáhlejšími setkáními o problematice lidských práv 
realizovanými pod OSN. Zástupci domorodých skupin přijíždějí ze všech kontinentů – z Austrálie, Maorové 
z Nového Zélandu, Laponci/Saami ze Skandinávie, Ainuové z Japonska, z Ruska. Za léta existence WGIP 
vznikly dvě důležité studie – studie o ochraně dědictví původních obyvatel světa a studie o vztahu domorodců ke 
svým územím (autorka Erica-Irene Daes, předsedkyně komise v letech 1983–1999) a dále studie o smlouvách 
mezi státy a domorodci (Miguel Alfonso-Martínez, předseda komise v roce 2000). 
 www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet1.doc, str. 5. 
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strukturou, která v době nese hlavně národní, sociální a kulturní charakteristiky jiných, 
převládajících (sou)částí populace.“/576  

 

Tato formulace se však týkala zejména skupin, které existovaly před koloniálním obdobím 

a vyloučila další izolované a marginalizované společnosti. Proto v roce 1983 Pracovní 

skupina OSN pro záležitosti původních populací (WGIP) tuto definici rozšířila: /577 

- jsou potomky skupin, které se nacházely na území v čase, kdy další skupiny odlišných 
kultur či etnického původu přišly na toto území 

- přesněji, které si díky své izolaci od dalších součástí populace země téměř zachovaly 
nedotčené zvyky a tradice svých předků, které se podobají těm, jež bývají charakterizovány 
jako domorodé 

- jsou, přestože pouze formálně, součástí státní struktury, která je složena z národních, 
sociálních a kulturních charakteristik odlišných od těch jejich.  

 

V reakci na kategorizaci „domorodce“ ze strany jednotlivých států i mezinárodních 

institucí se také objevil požadavek na právo sebeidentifikace ze strany domorodého 

obyvatelstva. Poprvé byl princip sebeidentifikace deklarován rezolucí roku 1977 při 

2. všeobecném zasedání Světové rady původních obyvatel světa (WCIP). Rezoluce stanovila, 

že jen původní obyvatelé světa mají právo definovat sami sebe, tj. určit, kdo patří do této 

kategorie. Dvě další nejaktivnější mezinárodní organizace – Pracovní skupina OSN pro 

záležitosti původních populací (WGIP)/578 a Mezinárodní organizace práce (ILO) se poté 

postavily za neohraničující právo na sebeidentifikaci původních obyvatel světa, a to v reakci 

na politiku jednotlivých států, které příslušnost těchto obyvatel často velmi nevybíravě 

popíraly./579 

                                                           
576 Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations, Preliminary Report submitted by 
José R. Martínez Cobo, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and 
Protection of Minorities.  
(E/CN.4/SUB.2/L.566, PARAS. 34 AND 45), http://www.cwis.org/fwdp/International/indigdef.txt 
577 (FICN.41Sub.211983121 Adds.para. 3 79) http://www.cwis.org/fwdp/International/indigdef.txt 
578 V roce 1986 byl k předchozí charakteristice přidán dodatek, že za domorodce mohl být považován kdokoliv, 
jenž se identifikoval jako domorodý člověk a jenž byl domorodou skupinou či komunitou jako jeden z jejích 
členů přijat. (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4. para.381) 
579 CORNTASSEL, Jeff J. Who is Indigenous? "Peoplehood" and Ethnonationalist Approaches to Rearticulating 
Indigenous Identity. Nationalism and Ethnic Politics. 2003, vol. 9, no. 1, s. 75. 
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Jako následek rozpadu kolonií, změny v politické ideologii a zájmu o lidská práva byly 

asimilační přístupy v 70. a 80. letech 20. století opuštěny a nahrazeny snahou o integraci. To 

se promítlo i v koncepci mezinárodního společenství a v úpravě platných konvencí.  

Mezinárodní organizace práce rozhodla v roce 1986 o revizi původní úmluvy vztahující se 

k domorodému obyvatelstvu. Výsledkem byla Úmluva číslo 169, která stanovila základní 

mezinárodní rámec na ochranu práv původních obyvatel světa/580. Mnoho mezinárodních 

organizací, jako například Rozvojový program OSN (United Nations Development 

Programme – UNDP) a Světová banka (The World Bank) se odvolávají na tuto konvenci a 

používají ji jako základ pro vlastní programy vztahující se k domorodému obyvatelstvu. 

(www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet8.doc, str. 3.) 

Podstatou Úmluvy číslo 169 je povinnost všech ratifikujících států: 1. zajistit ochranu osob, 

institucí, vlastnictví, práce, kultur a životního prostředí domorodců, 2. uznat a chránit sociální, 

kulturní, náboženské a duchovní hodnoty domorodců a respektovat integritu jejich hodnot, 

praktik a institucí, 3. konzultovat formou adekvátních procedur (částečně skrze domorodé 

reprezentativní instituce) záležitosti, které mohou domorodce přímo ovlivnit, a zajistit 

prostředky k vytvoření domorodých institucí, 5. zajistit právo domorodců rozhodovat o 

prioritách procesu rozvoje a uplatnění kontroly svého vlastního ekonomického, kulturního 

a sociálního rozvoje, 6. chránit (životní) prostředí území, v němž domorodci žijí, 7. přihlížet 

ke zvykům a zvykovým právům domorodců při aplikaci práv daných konkrétním státem, 

8. respektovat důležitost kultur a duchovních hodnot domorodců ve vztahu ke svému území, 

9. uznat práva na vlastnictví a držení půdy a území, které tradičně obývali, a ustavit 

adekvátními procedurami vyřešení nároků na navrácení půdy požadované domorodci. 

(www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet8.doc, str. 3.) 

                                                           
580 V roce 1990 bylo Norsko vůbec první zemí, která Úmluvu č. 169 ratifikovala. (IWGIA: 2003) 
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12.2.3. Organizace spojených národů a původní obyvatelé světa 

Z mezinárodních organizací má nejpodstatnější roli Organizace spojených národů (OSN), 

zejména v kontextu ochrany lidských práv, což je deklarováno v Chartě OSN z roku 1945 a 

ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948. Přestože v OSN byly od 70. let 20. století 

zastoupeny organizace pracující v zájmu původních obyvatel světa, podstatný zájem se 

rozvinul až od 90. let 20. století. Již od 80. let 20. století probíhala v rámci OSN diskuse o 

potřebě vytvoření speciálního orgánu zabývajícího se záležitostmi domorodého obyvatelstva, 

protože představitelé původních obyvatel světa pociťovali, že struktury OSN záležitosti, 

týkající se jejich problémů, nezajišťují komplexně a že nejsou dostatečně reprezentováni. 

V roce 1989 byl první představitel domorodé skupiny – náčelník Ted Mores z Kríjů z Kanady 

– vybrán jako reprezentant pro setkání OSN, kde hovořil o rasové diskriminaci původních 

obyvatel v sociálních a ekonomických situacích. Od té doby se počet úředníků z řad 

domorodých obyvatel na jednáních v OSN zvyšuje. V roce 1992 získala Nobelovu cenu za 

mír příslušnice skupiny Mayů Rigoberta Menchú Tum z Guatemaly/581 a následně byla 

jmenována „ambasadorkou dobré vůle“ UNESCO/582. 

Od 90. let 20. století se také zvyšuje účast představitelů a zástupců původních obyvatel 

světa na mezinárodních akcích, zaměřených na ochranu lidských práv a životního prostředí. 

Stovky původních obyvatel světa se zúčastnily druhé světové konference o lidských právech 

ve Vídni v roce 1993/583, a také Konference o životním prostředí a trvale udržitelném rozvoji 

(známé také jako Summit Země) v Riu de Janeiro v roce 1992, Mezinárodní konference 

o populaci a rozvoji v Káhiře v roce 1994, Čtvrté světové konference o ženách v Pekingu 

                                                           
581 Pravdivost výpovědí o utrpení v autobiografii Menchú mezinárodně zpochybnil v roce 1999 antropolog 
David Stoll. Jeho publikace Rigoberta Menchú and the Story of all Poor Guatemalans (1999), v níž dokázal 
nepravdivost údajů,  vyvolala skandál u laické i akademické veřejnosti v USA.  
582 Držitelé titulu „UNESCO Goodwill Ambassador” nejsou politickými představiteli OSN s výkonnou mocí, ale 
slavné osoby, které díky své slávě a společenskému postavení pomáhají šířit myšlenky UNESCO zvláště kvůli 
zájmu médií o jejich osobnosti.  
583 Konference uznala odpovědnost všech členských států OSN za respektování lidských práv a základních 
svobod domorodců a doporučila vytvoření Stálého fóra OSN pro původní obyvatele světa. 
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v roce 1995, Sociálního summitu v roce 1996, Konference proti rasismu, xenofobii a dalším 

formám netolerance v Jihoafrické republice v Durbanu v roce 2001, Summitu země 

v Johannesburgu v roce 2002 (www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet1.doc, str. 6), Summitu 

OSN v New Yorku k 60. výročí založení OSN v roce 2005. 

V rámci priorit zájmu/584 vyhlásila OSN rok 1993 za Mezinárodní rok původních obyvatel 

světa./585 V roce 1994 vyhlásila OSN Mezinárodní dekádu původních obyvatel pro léta 1995-

2004, aby zvýšila závazek OSN k podpoře a k ochraně jejich práv. V rámci Mezinárodní 

desetiletky byl den 9. srpen označen za Mezinárodní den původních obyvatel světa./586 

Součástí desetiletky bylo: 1. vytvoření projektů ve spolupráci OSN s původními obyvateli 

týkající se zdraví, vzdělání, bydlení, zaměstnanosti, rozvoje a životního prostředí, které 

podporují ochranu domorodců a jejich tradičních zvyků, hodnot a praktik, a 2. vytvoření 

Stálého fóra OSN pro záležitosti původních obyvatel (UN Permanent Forum on Indigenous 

Issues – PFII)./587 V roce 2000 přijala Komise pro lidská práva OSN rezoluci o vytvoření 

Stálého fóra pro záležitosti původních obyvatel světa právě v průběhu Mezinárodní dekády 

původních obyvatel světa. První setkání Fóra se konalo v roce 2002. Fórum je jediným 

orgánem OSN, který se zabývá pouze záležitostmi původních obyvatel. Cílem Fóra je zajistit 

reprezentaci, různorodost a geografické zastoupení ze všech částí světa obývaných původními 

                                                           
584 Mezi mnoha dalšími 
585 International Year for the World´s Indigenous Peoples 
586 9. srpen byl vybrán jako výročí prvního setkání Pracovní skupiny OSN pro záležitosti původních populací 
(WGIP) v roce 1982. 
587 V roce 1995 se v rámci semináře OSN, konaném v Kodani v Dánsku, rozhodlo o podobě Stálého fóra. Když 
Valné shromáždění OSN přijalo program aktivit Mezinárodní dekády původních obyvatel světa, prohlásilo za 
prioritu ustanovení Fóra. Při revizi struktury OSN se shledalo, že neexistují žádné mechanismy, které by 
zajišťovaly tok informací mezi OSN, vládami jednotlivých států a původními obyvateli. Další seminář 
o vytvoření Fóra se konal v Santiagu de Chile v roce 1997, při němž zástupci vlád jednotlivých států, organizací 
domorodého obyvatelstva, neziskové organizace a organizace OSN utvořily závěrečný návrh pro vytvoření Fóra. 
V průběhu tohoto procesu domorodé skupiny světa organizovaly mezinárodní konference týkající se plánu 
vytvořit Fórum. Tyto konference se konaly v Chile, Panamě, Indii, Ženevě a v Tanzánii. Výsledkem těchto 
konferencí byl mandát Fóra, členství, zastoupení původních obyvatel, umístění a způsob financování. Komise 
OSN pro lidská práva se sešla v roce 1998 a vytvořila pracovní skupinu pro vytvoření Fóra. Pracovní skupina se 
poprvé sešla v roce 1999. Stálé fórum je poradním orgánem Ekonomické a sociální rady OSN (Economic and 
Social Council UN – ECOSOC) s mandátem ovlivňovat záležitosti původních obyvatel světa v oblasti 
ekonomického a sociálního rozvoje, kultury, životního prostředí, vzdělání, zdraví a lidských práv. 
(www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet6.doc, str. 2) Fórum je složeno z 16 členů, z nichž 8 je navrženo vládami 
jednotlivých států a zvoleno Ekonomickou a sociální radou OSN a 8 je dosazeno prezidentem téže Rady. 
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obyvateli, průhlednost a rovnou příležitost pro všechny domorodce světa. Fórum přistupuje 

k řešení holisticky – nepokrývá jen problematiku lidských práv, ale také vzdělání, kulturu, 

životní prostředí a zdraví.  

Dalším z hlavních plánů Mezinárodní desetiletky bylo přijetí Mezinárodní deklarace práv 

původních obyvatel, což se však z důvodu obstrukcí ze strany vlád jednotlivých států, jako 

jsou například USA, Austrálie, Nový Zéland a Peru, nepodařilo. Vyjádření Japonska a USA 

bylo dokonce takové, že „obsah deklarace není rozumným vývojem lidských práv“.588 Mezi 

státy, jež přijetí deklarace podporují (přitom některé z nich i přesto, že jsou ze strany 

mezinárodních organizací pro porušování lidských práv často kritizovány) patří například 

Dánsko, Guatemala, Jihoafrická republika, Kanada, Kuba, Mexiko, Norsko, Švédsko, 

Švýcarsko a Venezuela./589  

Také proto OSN vyhlásila v prosinci 2004 Druhou mezinárodní dekádu původních 

obyvatel světa pro léta 2006–2015. Cílem druhé dekády je posílit mezinárodní spolupráci 

v záležitostech týkajících se kultury, vzdělání, zdraví, lidských práv, životního prostředí 

a sociálního a ekonomického rozvoje původních obyvatel světa. 

V červnu 2006 se po více jak 20 letech vyjednávání podařilo prosadit přijetí Deklarace 

Radou pro lidská práva OSN, do konce roku 2006 by měla být předložena ke schválení 

Valnému shromáždění OSN./590 

                                                           
588 BARSH (1996), citován v: MAY, Stephen. Ethnonational Identities. May, Stephen a Fenton, Steve. New 
York: Palgrave Macmillan, 2002. Indigenous Rigts and the Politics of Self-Determination: the Case of 
Aotearoa/New Zealand, s. 84-108. 
589 Pracovní skupina pro návrh Mezinárodní deklarace práv původních obyvatel (Working Group on a Draft 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples – WGDD) získala od OSN mandát pro přípravu 
Deklarace práv původních obyvatel světa v období První mezinárodní dekády původních obyvatel. Protože se 
však přijetí Deklarace prosadit nepodařilo, OSN prodloužila WGDD mandát na rok 2006. (IWGIA. The 
Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006, s. 548-557.) 
590 Pro přijetí Deklarace hlasovala i Česká republika, dále 29 států: Ázerbajdžán, Brazílie, Kamerun, Čína, Kuba, 
Ekvádor, Finsko, Francie, Německo, Guatemala, Indie, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Mauritius, Mexiko, 
Nizozemí, Pákistán, Peru, Polsko, Jižní Korea, Rumunsko, Saudská Arábie, Jihoafrická republika, Sri Lanka, 
Švýcarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Uruguay, Zambie. Proti přijetí hlasovala 
Kanada a Ruská federace. Hlasování se zdrželo 12 států: Alžírsko, Argentina, Bahrain, Bangladéš, Ghana, 
Jordánsko, Maroko, Nigérie, Filipíny, Senegal, Tunisko, Ukrajina. Chyběly 3 státy: Džibútí, Gabun a Mali. 
(http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/Noticeboard/News/International/DDadopted.htm) 
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12.3. Identita, mezinárodní právo a problematika definice původních 
obyvatel světa  

Kdo jsou tedy původní obyvatelé světa? Jak se z Laponců stali Saami? Jak se z původních 

obyvatel Ameriky stali indiáni? Jak se z Yanomamů stala (etnická) menšina? Jak se z Evenků, 

Maorů, Sanů stávají původní obyvatelé světa?  

Dilema týkající se toho, kdo je vlastně původním obyvatelem či domorodcem, se 

zpolitizovalo tím, jak domorodci získali konkrétní postavení v rámci mezinárodního práva. 

Mezinárodní organizace, státy, neziskové organizace a badatelé začali pak proto vytvářet 

vlastní definice. Přesto se diskuse týkající se této otázky rozvinula především na akademické 

půdě591, v rámci organizací domorodých skupin a mezivládních organizací, málo prostoru 

však bylo věnováno samotné diskusi mezi těmito komunitami expertů./592 

Původ termínu „indigenous“ lze nalézt v Latinské Americe od 20. let 20. století, zejména 

v Mexiku, Bolívii, Peru a Ekvádoru, kde v té době probíhal odboj původních obyvatel./593 

Podstatně je spjat s antropologem Manuelem Gamiou a s revolučním obdobím v Mexiku 

v první polovině 20. století. Poprvé byl použit na prvním Mezoamerickém kongresu pro 

původní obyvatele (Congreso Indigenista Interamericano) v Mexiku v roce 1940. Termín 

                                                           
591 CORNTASSEL, Jeff J. Who is Indigenous? "Peoplehood" and Ethnonationalist Approaches to Rearticulating 
Indigenous Identity. Nationalism and Ethnic Politics. 2003, vol. 9, no. 1, s. 76. 
 
592 CORNTASSEL, Jeff J. Who is Indigenous? "Peoplehood" and Ethnonationalist Approaches to Rearticulating 
Indigenous Identity. Nationalism and Ethnic Politics. 2003, vol. 9, no. 1, s. 75-100. 
Wilmer (1993), jako jedna z prvních badatelů zabývajících se systematicky globálním historickým procesem 
morálního vyloučení původních obyvatel světa západními mocnostmi, vymezila skupiny domorodců následovně:  

1. s kulturou založenou na tradici 
2. lidé politicky autonomní před kolonizací 
3. lidé, kteří po kolonizaci či dekolonizaci stále trpí proto, že udržují svou kulturní integritu, ekonomickou 

nezávislost, politickou nezávislost a že odmítají přijmout asimilační politiku států založených na 
národním principu.  

Pod tuto charakteristiku lze zařadit asi 5000 skupin světa.  
Alfred – koeditor s Wilmer (1997), upravil verzi na: 

1. jsou potomky původních obyvatel geografických oblastí, které obývají, proto jsou domorodci 
2. přejí si žít v jednotě se svými postupně se vyvíjejícími kulturními tradicemi 
3. nekontrolují své vlastní politické osudy, a proto jsou často podřízeni praktikám, které vycházejí 

z kulturní nadřazenosti původně aplikované vnější silou. 
Tato verze je spjata s geografií, vazbou na konkrétní místo a s kulturní tradicí. 
Různé definice také viz Anya (1996), Manuel a Posluns (1974). 
593 YOUNG, Robert J. C. Postcolonialism: An Historical Introduction. 1st edition. Oxford, UK: Blackwell 
Publishing, 2001. 
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„indigenismo“ se vázal k oddání se nenátlakové integraci a akulturaci mexických indiánů. 

V současnosti má však tento termín jiný obsah a používá se mezinárodně./594  

Jednotlivé skupiny původních obyvatel světa stejně jako skupiny v rámci různých 

společností měly a mají tendenci označovat se konkrétním názvem a stejně tak označovat 

skupiny kolem sebe. Podstata určování příslušnosti ke skupině je založena na systematickém 

rozlišování v kategoriích my–oni a my–vy/.595 Etnické klasifikace jsou sociálními a kulturními 

produkty potřeb těch, kteří klasifikaci vytvářejí./596 Etnické taxonomie mají tendenci být 

méně konkrétní s narůstající vnímanou sociální vzdáleností od konkrétního etnika. Proto je 

v Evropě běžnější hovořit o Afričanech nebo o indiánech (stejně tak v Peru o Evropanech) 

jako o konkrétní etnické kategorii, přestože každá z těchto skupin se skládá ze stovky 

vzájemně se vylučujících etnických kategorií./597  

Podstatnější roli na kategorizaci skupin z větších vzdáleností však hrála zejména expanze, 

která přivedla do kontaktu nebo do povědomí jednotlivé skupiny prostřednictvím 

zprostředkované informace. Vytváření kmenů pro koloniální potřeby skrze administrativní 

proces je charakteristické pro 18. a 19. století v Americe, dále v Africe, kdy na konci 

19. století došlo k administrativně důkladnějšímu rozdělování území evropskými 

kolonizátory, a pro části kolonizované Asie, Austrálie, včetně Evropy./598 Mnoho etnických 

                                                           
594 MILLER, Bruce Granville. Invisible Indigenes: The Politics of Nonrecognition. 1st edition. Lincoln and 
London, USA: University of Nebraska Press, 2003, s. 11. 
595 Principy příslušnosti ke skupině se liší. Kolektivní identita může mít různé podoby. Může se jednat 
o příslušnost na základě příbuzenství, náboženství, zájmů a dalších. Někteří autoři zastávají názor, že etnicita je 
spjatá s pojetím identity a zaměřením se na identifikaci nás, kdežto rasa a její studium má vazbu ke kategorizaci 
jich.  
Cílem této práce není analýza současného diskurzu studia etnicity. K problematice pojmu etnicita a jejího obsahu 
více viz GLAZER, Nathan, MOYNIHAN, Daniel Patrick. (1963) Ethnicity: Theory and Experience. 2nd edition. 
USA: Harvard University Press, 1976., Cohen (1978), Eriksen (1993, 1998, 2001) ERIKSEN, Thomas, Hylland. 
Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. 1st edition. London: Pluto Press, 1993., Banks (1996), 
Banton (2000), Conversi (2000), Fenton (2003). 
596 ERIKSEN, Thomas, Hylland. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. 1st edition. London: 
Pluto Press, 1993, s. 60, dále  EPSTEIN (1974). 
597 Kategorie „indián“, spjatá s domněnkou Kryštofa Kolumba o vylodění se v Indii, zahrnuje mnoho odlišných 
skupin, lišících se způsobem života, jazykem, kulturou, fyzickým vzhledem, dobou prvních kontaktů 
s evropskými přistěhovalci atd. 
598 Podle Wolfa (1982) byly vzájemné vztahy mezi společnostmi mnohem rozšířenější, než se antropologové 
domnívali. Podle něj se globální vztahy objevují kolem roku 1400, přičemž vše nelze kategorizovat v kontextu 
kolonialismu nebo nástupu kapitalismu. Velkou roli hrály důležité a často široce dosahující regionální linky 
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kategorizací a etnických hierarchií stále platných dodnes bylo důsledkem zamýšlených či 

neplánovaných výsledků evropského kolonialismu v Severní a Jižní Americe, Karibiku, 

Africe, Jižní Asii, Východní Asii, Austrálii a Tichomoří.  

Postavení původních obyvatel v rámci kolonizující společnosti bylo různé. Vedle legálních 

vazeb (viz výše uvedené příklady dvou základních typů vztahu státu k původním obyvatelům 

světa) se přidaly další faktory klasifikace. Dichotomizace skupin spočívala mnohokrát i ve 

fyzické odlišnosti příslušníků jednotlivých skupin, např. obyvatel Evropy a obyvatel Afriky, 

Ameriky, ale také neevropských kolonizujících mocností, jako např. obyvatel Japonska a 

Ainuů./599 Odlišnosti ve světonázoru na pojetí vlastní a cizí identity, jehož součástí mohl, ale 

nemusel být i fyzický vzhled, vedly k vytváření náhledů, stereotypů, další taxonomie a 

hierarchizace. Nejznámější formou přístupu a klasifikace „těch druhých“ na základě fyzické 

odlišnosti je rasismus./600 Odlišné přístupy kolonizujících mocností i v rámci jednoho 

kontinentu (např. Angličané, Francouzi, Španělé) vůči kolonizovaným skupinám, například 

formou uzavírání vzájemných sňatků (Španělé, Francouzi) nebo naopak striktního oddělování 

(Angličané), vedly i k biologickému míšení (nebo naopak oddělování mezi skupinami) a 

k následnému vytváření dalších kategorizací pro míšence./601 V rámci dalších míšení mezi 

jednotlivými skupinami a míšenci vznikaly i další typologizace. Jedním z nejznámějších 

příkladů jsou cholos/602, míšenci mesticů a indiánů v Peru. 

                                                                                                                                                                                     
obchodu, válek a migrace spojující kmeny a tlupy ve většině částí světa. Přesto Wolf ukazuje, že intenzita a 
rozsah těchto kontaktů ohromně vzrostly po tzv. „velkých objevech“ a evropském kolonialismu od 15. století. 
(WOLF, Eric R. Europe and People Without History. 2nd s novou předmluvou edition. Berkeley and Los 
Angeles, California: University of California Press, 1997.) 
599 Ainuové jsou původní obyvatelé Japonska, kteří se od Japonců fyzicky liší. Japonskou společností byli 
vnímáni jako zaostalé obyvatelstvo, stejně jako se lidé z Evropy dívali na neevropské kolonizované společnosti. 
Japonsko se považuje za homogenní společnost bez etnických menšin a až v roce 1991 připustilo existenci této 
skupiny. (MILLER, Bruce Granville. Invisible Indigenes: The Politics of Nonrecognition. 1st edition. Lincoln 
and London, USA: University of Nebraska Press, 2003, s. 193-199., IWGIA. The Indigenous World 2005. 
STIDSEN, Sille, VINDING, Diana. Copenhagen: Denmark, 2005. IWGIA: 2004.) 
600 O konstrukci vývoje pojetí nižšího postavení příslušníků neevropských společností evropskými koloniálními 
mocnostmi více viz Kuklick (2002).   
601 V kontextu Latinské Ameriky (a Karibiku) se jedná o dlouhodobě zažitou klasifikaci – mestic (míšenec 
indiána a bělocha), mulat (míšenec bělocha a černocha), sambo (míšenec indiána a černocha). K etnicitě 
Latinské Ameriky např. Van den Berghe (1975), Eriksen (1986, 1988). 
602 Vyslov „čolos“ 
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K dělbě práce založené na striktní náležitosti do určité skupiny se váže další faktor – 

sociální postavení ve společnosti v kontextu hierarchie. Mnoho příslušníků skupin, kteří by se 

dali v současnosti označit za původní obyvatele světa, patří většinou do nejnižších sociálních 

vrstev s nízkou šancí na zvýšení sociální mobility. Mnoho domorodých skupin dlouhodobě 

čelí principům majoritní, kolonizující či postkoloniální společnosti (a mnohokrát je sami 

reprodukují), která stanovuje statut jedince na základě spojení fyzického vzhledu 

a ekonomických příležitostí s určitým postavením ve společnosti. V některých společnostech 

existuje vysoká vazba mezi etnickou identitou a hierarchickou klasifikací, zvláště 

v koloniálních společnostech s plantážemi, zejména v Karibiku. 

Například v Peru se vzájemně překrývá mnoho systémů postavení. Geograficky je venkov 

podřízen městu, město regionálnímu centru, centrum hlavnímu městu a to zase světovým 

metropolím. Třídní systém, administrativní a politická hierarchie a jazyková hierarchie jsou 

podobně děleny ve vztazích dominance. V etnické hierarchii stojí mesticové nad cholos, ti 

poté nad indiány. V Peru existuje velká korelace mezi etnickou příslušností, místem 

života/bydlištěm, vzděláním, jazykovým vybavením a třídní příslušností. Na jedné straně stojí 

kosmopolitní elita; většinou je typickým představitelem této skupiny mestic, který hovoří 

španělsky, anglicky a francouzsky, má vysokoškolské vzdělání a žije v Limě s výborným 

ekonomickým zázemím. (Nejvyšší třídu představují potomci evropských přistěhovalců, 

kterých je však v Peru velmi málo.) Na druhém konci stojí společensky méně významní 

rolníci, většinou indiáni, převážně monolingvní v jednom z jazyků s nízkým statusem – 

kečuánštinou či aymarštinou, nevzdělaní a bez majetku./603  

                                                           
603 Další příklad sociální stratifikace představuje Mexiko. „Mexický a vůbec latinskoamerický rasismus je 
specifický v tom, že se opírá spíše o sociální a kulturní proměnné znaky než o neměnnou genetickou esenci 
spojenou s určitou barvou kůže. Vzdělaný a západně oblečený indián přestává být indio a stává se ladino. 
Naopak nevzdělaní chudí mestici mohou být majetnými ladinos nazýváni indios a to přestože z hlediska 
genetického indiány nejsou. Tento koncept rasy se silně liší od evropského a severoamerického rasismu, který 
vychází z genetické determinace morálních kvalit jedince, které jsou neměnné“. (MÁCHA, Přemysl. Plamínek v 
horách, požár v nížině: Indiánské povstání v mexickém Chiapasu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství DOPLNĚK, 
2003, s. 19.) 
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Zejména ve spojení s politickým odporem kvůli špatnému sociálnímu postavení, 

diskriminaci (podstatně na trhu práce) a ve vztahu k vlastnictví půdy se původní obyvatelé 

dostali do povědomí veřejnosti. Proto také Mezinárodní organizace práce byla jednou 

z prvních organizací, která se domorodci začala zabývat. Špatné sociální podmínky 

a nerovnoměrné rozdělení půdy v některých částech světa (zejména v Latinské Americe) 

vedly k úzkému propojení nároků domorodých obyvatel se socialistickými a komunistickými 

idejemi. Původně hnutí rolníků, vedená obzvláště mestici, byla pod levicovou ideologií 

formována do levicových guerillových hnutí, do nichž se indiáni zapojovali. Vlády reagovaly 

na aktivity hnutí mnohokrát cílenou fyzickou likvidaci původních obyvatel. Za mnoha 

konflikty od dob tzv. studené války stály mocenské ambice zemí tzv. prvního a tzv. druhého 

světa, které vedly k občanským válkám; mezi nejznámější patří Nikaragua a genocida 

v Guatemale (1960-1996), při níž bylo vyvražděno ohromné množství původních, převážně 

mayských obyvatel. V 90. letech 20. století si získal mezinárodní pozornost odpor Zapatovy 

armády národního osvobození (EZLN) v Chiapasu v Mexiku proti porušování práv 

domorodých obyvatel./604 Stejně tak indiáni v USA byli zejména v období tzv. studené války 

považováni za potenciální nebezpečí pro šíření komunistické ideologie. 

Proto se politické procesy týkající se domorodých obyvatel v podstatě řeší v diskurzu 

kolonialismu a postkolonialismu, feminismu a marxismu.  

12.3.1. Definice mezinárodních organizací 

S rostoucí globalizací a šířením koncepce lidských práv vznikla od 70. let 20. století 

potřeba vytvořit kategorii pro domorodého obyvatele. Mezinárodní společenství zná několik 

definic. 

Úmluva číslo 169 z roku 1989 definuje domorodce následovně: 

                                                           
604 K problematice hnutí v Chiapasu více viz : MÁCHA, Přemysl. Plamínek v horách, požár v nížině: Indiánské 
povstání v mexickém Chiapasu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství DOPLNĚK, 2003.  
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1. Lidé žijící v kmenovém uspořádání v nezávislých zemích/státech, kteří žijí v sociálních, 
kulturních a ekonomických podmínkách, jež je odlišují od dalších částí národního 
společenství a jejichž statut je regulován zcela či částečně jejich vlastními zvyky, tradicemi 
či speciálními zákony nebo jinými právními akty. 

 2. Skupiny lidí/národy žijící v nezávislých státech, které jsou vnímány jako domorodé díky 
svému původu z populací, které obývaly území, jež do státu náleží, v době dobytí, 
kolonizace nebo v současném uspořádání státních hranic. Ty, které si bez ohledu na svůj 
legální statut udržují některé či všechny vlastní sociální, ekonomické, kulturní a politické 
instituce./605  

 

Světová banka definuje domorodé skupiny jako:  

Domorodé skupiny/národy mohou být identifikovány zejména v geografických oblastech 
v různých stupních následujících charakteristik: a) mají úzkou vazbu k původním územím a 
k přírodním zdrojům v těchto oblastech, b) sebeidentifikují se a identifikují ostatní za členy 
určité kulturní skupiny, c) mají domorodý jazyk, často odlišný od národního/státního, d) 
udržují tradiční sociální a politické instituce, e) produkují primárně pro vlastní potřebu./606 

 

Výbor pro koordinaci původních obyvatel Afriky (Africa Co-ordinating Commitee – 

IPACC)/607 je jedna z hlavních mezinárodních organizací, která je uznávána za reprezentanta 

původních obyvatel Afriky při vyjednávání s vládami a mezinárodními organizacemi, jako 

např. OSN. Používá následující specifikaci pro původní obyvatele: 

- politická a ekonomická marginalizace vycházející z kolonialismu 
- diskriminace založená často na dominanci zemědělců v rámci státních systémů 

(například nedostatečný přístup ke vzdělání a zdravotní péči pro lovecko-sběračské 
společnosti a pro pastevce) 

- specifika v kultuře, identitě, ekonomice a vztahu k území, které vážou lovce-sběrače a 
pastevce k jejich domovu v pouštích a v lesích (nomádismus, způsob obživy založený na 
konkrétních plodinách atd., specifické pojetí světa) 

                                                           
605 (Článek I, ILO Convention 169, 1989, „Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent 
Countries“, citováno v: CORNTASSEL, Jeff J. Who is Indigenous? "Peoplehood" and Ethnonationalist 
Approaches to Rearticulating Indigenous Identity. Nationalism and Ethnic Politics. 2003, vol. 9, no. 1, s. 88.) 
606 WORLD BANK OPERATIONAL MANUAL OPERATIONAL DIRECTIVE 4.20, SEPTEMBER 1991, 
http://www.cwis.org/fwdp/International/indigdef.txt 
607 IPACC je síť organizací domorodých obyvatel v Africe, která vznikla v roce 1997. V roce 1998 otevřela 
hlavní sekretariát v Jižní Africe. Jednotlivé organizace domorodých skupin tvoří členskou základnu, další 
organizace pracující na rozvoji, podpoře lidských a domorodých práv mohou získat statut přidruženého člena, 
ale nemají volební právo. Členové volí výkonný výbor reprezentující 5 oblastí Afriky, včetně speciálního 
oblastního reprezentanta domorodých žen. Hlavními cíly organizace jsou: 1. podpora uznání a respektování 
domorodých obyvatel Afriky, 2. zapojení afrických domorodců do aktivit OSN a dalších mezinárodních fór, 
3. posílení domorodé občanské společnosti v Africe, 4. podpora ochrany práv na národních, regionálních 
a mezinárodních úrovních, 5. podpora tolerance a porozumění kulturní, duchovní a jazykové odlišnosti Afriky, 
6. podpora trvale udržitelného rozvoje založeného na bohatých zkušenostech a poznatcích domorodých 
společností. http://www.ipacc.org.za/ 
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- některé domorodé skupiny jako například Sanové a Pygmejové, kteří jsou fyzicky 
odlišní, což je činí objektem určitých forem diskriminace/608  
 

Výbor pro koordinaci původních obyvatel Afriky se domnívá, že identifikace některých 

skupin za domorodé je samo o sobě diskriminující, a proto: „uznává, že všichni Afričané mají 

nárok na stejná práva a úctu. Celá různorodost Afriky by se měla cenit. Určité komunity se 

díky historickým a přírodním podmínkám nacházejí mimo státní systém a nemají politickou 

reprezentaci. Tímto se nechce popřít status jiným Afričanům. Cílem je zdůraznit, že aktivní 

uznání je nutné pro lovce-sběrače a pastevce, aby bylo zajištěno jejich přežití“./609  

V roce 2003 přijalo 53 států, které jsou součástí ACHPR, Zprávu Pracovní skupiny pro 

původní populace/komunity Africké komise (African Commission´s Working Group on 

Indigenous Populations/Communities)/610, která tvrdí, že: 

„Určité marginalizované skupiny jsou diskriminovány částečně proto, že mají osobitou 

kulturu, způsob obživy a okrajovou pozici ve státě, přičemž a) forma diskriminace je taková, 

že jiné skupiny v rámci státu ji netrpí. Požadavek těchto marginalizovaných skupin na 

ochranu svých práv je legitimní, s cílem tuto konkrétní formu diskriminace zmenšit.“  

Deklarace práv původních obyvatel světa neobsahuje specifickou definici toho, kdo je, či 

má být považován za původního obyvatele./611 Dle předsedkyně Pracovní skupiny OSN pro 

záležitosti původních populací (WGIP) v letech 1983-1999, Daes, je to proto, že „historicky 

původní obyvatelé světa trpěli tím, že byli vymezováni druhými.“/612  

                                                           
608 (http://www.ipacc.org.za/eng/home.asp?pLang=Eng) 
609 tamtéž 
610 Pracovní skupina pro původní populace/komunity Africké komise byla zřízena Africkou komisí na ochranu 
lidských a národních práv (African Commission on Human and Peoples´ Rights – ACHPR). 
http://www.un.org/News/Press/docs/2006/hr4892.doc.htm, http://www.iwgia.org/sw249.asp 
611 V části 2, odstavec 8-9, Deklarace je uveden nárok na sebeidentifikaci. (In: Posey a Dutfield: 1996: 183) 
612 (E/CN.4/Stib.2/AC.4/1995/3, page 3), http://www.cwis.org/fwdp/International/indigdef.txt 
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Nejvíce používanou definicí je definice podle Corntasella613 z roku 1986, jejímž autorem je 

Pracovní skupina OSN pro záležitosti původních populací (WGIP). OSN tuto definici 

dlouhodobě nechtěla přijmout právě kvůli požadavku domorodých obyvatel na neomezenou 

sebeidentifikaci. 

12.3.2. Problematika jednotlivých kritérií definic původního obyvatele 

Z výše uvedených definic vyplývá, že mezi nejčastěji požadovaná kritéria patří: způsob 

života a obživy (často založený na kontrastu v rámci dichotomie my–oni s majoritní, 

kolonizující či postkoloniální společností), zkušenost skupiny s procesem kolonizace, kultura 

a tradice s dovoláváním se kontinuity existence dané skupiny (obsahující prvky politické 

struktury, jazyka, náboženství, víry, způsobu získávání obživy), prvenství v obývání osídlené 

lokality, marginalizované postavení v rámci majoritní společnosti. 

Ani jedno z kritérií však není jednoznačně vystihující. Například způsob života některých 

Laponců se od norské společnosti podstatně neliší, mnoho kolonizovaných společností bylo 

postaveno na kulturách, které samy „kolonizovaly“ jiné domorodé skupiny, (například Inkové 

v dnešním Peru, Aztékové v dnešním Mexiku), některé skupiny vznikly důsledkem kolonizace 

(viz vytváření kmenů), mnoho skupin na místo současné lokality také přišlo (nejtypičtějším 

příkladem jsou původní obyvatelé Ameriky, o jejichž původu na americkém kontinentě stále 

převládá teorie příchodu/plavby přes Beringovu úžinu)/614, odsunulo a asimilovalo jiné 

skupiny, bylo přesunuto kolonizující společností do lokalit, v nichž žily jiné skupiny 

(například stát Oklahoma vznikl z původního Indiánského teritoria, kam byly rozhodnutím 

americké vlády o přestěhování všech indiánů z východu za řeku Mississippi ve 30. letech 19. 

století sestěhovány skupiny různých původních kultur Severní Ameriky), mají zdánlivě lepší 

postavení pro svůj specifický statut než příslušníci (etnických) menšin (například mnozí z 

                                                           
613 CORNTASSEL, Jeff J. Who is Indigenous? "Peoplehood" and Ethnonationalist Approaches to Rearticulating 
Indigenous Identity. Nationalism and Ethnic Politics. 2003, vol. 9, no. 1, s. 75-100. 
614 Ke kritice argumentace týkající se práv indiánů v Kanadě více viz Flanagan (2000). 
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černošského obyvatelstva USA, známí jako Afro-Američané, považují „výhody postavení“ 

indiánů za nespravedlivé), mluví jen jazykem majoritního obyvatelstva (například indiáni, 

Maorové, původní obyvatelé Austrálie díky převýchově v internátních školách, kde byli 

perzekuováni za používání svých jazyků, původní jazyky téměř neovládají), přejali majoritní, 

koloniální náboženství, či vytvořili synkretickou podobu, spojující obě či více náboženství 

(Latinská Amerika je typickým příkladem pro křesťanství a jeho synkrezi u domorodých 

obyvatel). Mnoho příslušníků skupin také nežije v teritoriálně vymezeném prostředí, určeném 

k obývání jen (či převážně) dané skupině, např. přes 50 % indiánů v USA či v Kanadě žijí ve 

velkých městech, 80 % Mapuché v Chile/615, stejně tak Maorů na Novém Zélandu, ale také 

například indiáni v Mexiku nemají žádné rezervace.  

Jak uvádí Miller,/616 příslušníci domorodých skupin se nemusí vůbec od majoritní 

společnosti fenotypově lišit. Mohou se zdát asimilováni ekonomicky, kulturně a sociálně. 

Může se zdát, že mají málo prostředků, jimiž by chránili a vymezovali hranice od sousední 

populace – proces, který Barth (1969) spojuje s přežitím poznatelných etnických skupin – a 

také nemusí společně sídlit, zaměstnávat jeden druhého, či mít širokou síť sociálních vazeb.  

Další z kategorií je kmenové uspořádání a role příbuzenství. To je však problematické. 

V mnoha definicích i konvencích se termín „lidé žijící v kmenovém uspořádání“ vyskytuje. 

Cílem asimilační politiky většiny národních států bylo narušit politické fungování 

domorodých skupin založené na principu příbuzenství. Hlavním záměrem bylo zlikvidovat 

rodinné vazby domorodců postavené na širší rodině, v některých společnostech na klanové 

struktuře, a nahradit politické (v některých případech současně náboženské) představitele 

zastupující své rodinné příslušníky takovými politickými představiteli, kteří byli ochotni 

spolupracovat pro zájmy státu. Tato asimilační politika, která se týkala vedle původních 

obyvatel také politické reprezentace zemí tzv. třetího světa, vedla u velké části zmíněných 

                                                           
615 IWGIA. The Indigenous World 2006. STIDSEN, Sille. Copenhagen: Denmark, 2006, s. 221. 
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skupin k rozpadu klanových a kmenových struktur. V současnosti je však stále mnoho 

společností tzv. třetího světa, a většinou i tzv. druhého světa, na příbuzenském systému stále 

založena, což se nejvíce projevuje ve formě klientelismu a nepotismu. Toto se však týká i tzv. 

prvního světa, podstatnou roli zde hraje migrace lidí z druhého a třetího světa a vazby 

příslušníků etnických skupin žijících i dlouhodobě v rámci majoritních společenství.  

K příbuzenství se pojí i terminologie, zejména termín kmen, označující politickou jednotku 

preindustriálních skupin. V klasických dílech antropologů, jako například Boase, 

Malinowskiho, Radcliffe-Browna, Evans-Pritcharda, Lévi-Strausse a dalších, se používalo 

označení kmenové společnosti, ale v období po 2. světové válce, se zvýšením vzájemných 

kontaktů, kontaktů se státem a globální společností, se zapojením těchto skupin do etnických 

či revitalizačních hnutí v postkoloniálních státech, začala se používat odlišná terminologie. 

Původní kmeny či domorodci „se stali“ etnickými menšinami. Současně mnoho původních 

příslušníků kmenových či domorodých skupin emigrovalo do Evropy nebo Severní Ameriky, 

kde se jejich postavení stalo předmětem studia sociologů, sociálních antropologů 

a psychologů./617  

12.4. Původní obyvatelé světa v kontextu etnicity a práva – etnická menšina 
nebo zájmová skupina?  

12.4.1. Původní obyvatelé pohledem etnických teorií 

Mnoho autorů se zabývá vymezením rozdílu mezi kategoriemi „původní obyvatelé světa“ 

a „etnická menšina“. Nejpodstatnější rozdíl bývá vnímán tak, že původní obyvatelé světa proti 

etnickým menšinám (nejvýrazněji v opozici k přistěhovalcům za prací ve velkých městech) 

nemají vlastní stát, mají vazbu na konkrétní lokalitu, nejsou kulturně homogenní skupinou, 

jsou politicky a sociálně roztříštěni, nejsou příslušníky jedné etnické skupiny a jejich politické 

                                                                                                                                                                                     
616 MILLER, Bruce Granville. Invisible Indigenes: The Politics of Nonrecognition. 1st edition. Lincoln and 
London, USA: University of Nebraska Press, 2003, s. 29. 
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nároky se nevážou k nárokům na odtržení území od národního státu./618 Protože hranice 

významu obou pojmů není jasně dána a protože dochází k politizaci etnizace, uvádějí se jako 

příklad původních obyvatel různé skupiny, které bývaly považovány za etnické menšiny. 

Nejtypičtějším příkladem jsou Baskové či Skotští Gaelové,/619 uvádění jako Skotové – s 

vazbou k charakteristice prvotního obývání teritoria/620, Romové/621 – na základě sociálního 

postavení, nebo Tibeťané – pro kolonizaci ze strany Číny. 

Odpověď na to, kdo je či není domorodým obyvatelem, lze hledat i skrze dva základní 

přístupy ke vnímání identity skupin/622: 1. primordialismu, tj. konceptu příslušnosti jedince do 

skupiny na základě „objektivních kritérií“, „odvěce“ danou, jedinec se stává členem skupiny 

narozením;/623 2. konstruktivismu či instrumentalismu, tj. konceptu příslušnosti jedince do 

skupiny na základě sebeidentifikace, umožňující volbu./624  

                                                                                                                                                                                     
617 ERIKSEN, Thomas, Hylland. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. 1st edition. London: 
Pluto Press, 1993. 
618 Například: ERIKSEN, Thomas, Hylland. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. 1st 
edition. London: Pluto Press, 1993.  Kingsburry: 1998, Alfred: 2000, CORNTASSEL, Jeff J. Who is 
Indigenous? "Peoplehood" and Ethnonationalist Approaches to Rearticulating Indigenous Identity. Nationalism 
and Ethnic Politics. 2003, vol. 9, no. 1, s. 75-100. 
619 Gaelové/Skotští Gaelové – keltským jazykem hovořící populace severozápadního Skotska, odlišující se tak 
od většinové složky obyvatelstva této části Velké Británie – Skotů. Často bývají zaměňováni s keltskými 
obyvateli starověké Galie – Galy. (ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě: Encyklopedická příručka. 1. 
vyd. Praha: Ivo Železný, 1994, s. 313 – 317.) 
620 Tato klasifikace se většinou netýká akademických pracovníků, ale laické veřejnosti a samotných představitelů 
původních obyvatel světa nebo aktivistů, kteří se snaží o politické prosazení určité skupiny. Mnoho národů 
původního SSSR bývá uváděno jako příklad domorodých obyvatel. Zde se uplatňuje kritérium kolonizace, ale je 
odlišné od konceptu charakteristiky domorodých obyvatel jako skupiny bez vlastního státu. Chybné údaje jsou 
např. i Wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/Basque_people.  
621 Například Sharp (2002). 
622 Fenton (2003:84) argumentuje, že instrumentalisté, situacionalisté a další fakticky nejsou protikladem 
primordialistického pojetí podstaty etnicity. K podstatě terminologie více viz: Shils (1957), Geertz (1973, 
v češtině 2000), Nagata (1981), Van Den Berghe (1981), Scott (1990). 
623 Primordialisté se domnívají, že etnická identita je vnímána jako základní složka vedoucí k politické 
a vojenské separaci bez ohledu na jakýkoliv sociální, politický a ekonomický kontext, v němž se skupina 
vyskytuje. Z primordialistického pohledu je identita jedince v rámci skupiny sdílena vírou ve společný původ 
a ve schopnost řídit sociální vazby za historicky danou. Nejčastějšími společnými znaky skupiny jsou kolektivní 
označení, mýty a vzpomínky týkající se minulosti skupiny, společná kultura, práva a zvyky a historické 
teritorium. (Smith:1986) 
624 Podle konstruktivistů a instrumentalistů je identita, jejíž jednou z forem je etnicita, sociálním konstruktem. 
Podle instrumentalistů tak solidarita skupiny vzniká v reakci na určité společenské okolnosti, kterým jsou 
členové skupiny vystaveni, např. na státní nadřazenost určité skupiny nad nimi. Skupina je imaginární, 
pomyslnou komunitou (Anderson:1983). K problematice překladu termínu „Imagined“ do českého jazyka více 
viz Hroch (2003: 239-240). 
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Samotné jednotlivé skupiny domorodých obyvatel se různě vymezují. Svoji jedinečnost a 

právo na existenci a nároky vůči národnímu státu dokazují svými jmény, někde vazbou na 

lokalitu a historickou existenci. Většina politických představitelů jednotlivých skupin používá 

primordialistickou argumentaci, opírající se o „autenticitu, tradici a čistotu skupiny“, 

mnohokrát podmíněnou i byrokratickými potřebami jednotlivých států. Příkladem jsou USA, 

které poskytují sociální služby jen federálně uznaným kmenům a skupinám. Ty, které nejsou 

schopny doložit svou historickou výjimečnost – například formou existujících smluv 

uzavřených mezi nimi a USA – nemají nárok na uznání a jejich příslušníci jsou považováni za 

občany USA bez specifického statutu. /625  

Představitelé některých skupin se však dovolávají kombinovaného pojetí identity, tj. 

primordialistického i konstruktivistického, jako například některé skupiny Mohawků./626 

Od 70. let 20. století se na etnické skupiny a menšiny začalo pohlížet jako na „zájmové 

skupiny“, zapojené do souboje o zdroje s dalšími členy společnosti, či snažící se vznést 

nároky vůči státu./627  Kritici tohoto pojetí uvádějí, že instrumentalisté přeceňují materiální 

potřeby, podceňují emoční obsah etnické identity a že etnonacionalistická hnutí jsou 

masovým fenoménem, spíše než aktivity organizované elitami./628 Od 80. let 20. století se 

v sociálních vědách objevuje další přístup – původní obyvatelé jsou vnímáni jako „oběti 

pokroku“, ztracenci v nově se modernizujícím světovém systému, jako skupiny, jejichž 

způsob života se ztratil a které jsou v procesu kulturního a fyzického vyhynutí./629  

                                                           
625 V rámci federální politiky ukončování závazků vůči indiánům docházelo od 50. let 20. století 
k administrativní a poté i teritoriální a další likvidaci určitých skupin. Administrativa Trumana a Eisenhowera 
ukončila statut 109 federálně uznávaným kmenům, jako např. Menomenee, Penobscotům, Passamaquody. Se 
změnou politiky v 70. letech byla existence některých skupin „znovu obnovena“. Více viz Prucha (1986, 2000). 
626 ALFRED, Gerald Taiaiake. Heeding the Voices of Our Ancestors: Kahnawake Mohawk Politics and the Rise 
of Native Nationalism. 1st edition. Ontario: Oxford University Press, 1995. 
Gerald Taiaike Alfred je Mohawkem z Kahnawake a vyučuje na University of Victoria v Kanadě politologii. 
627 Viz: GLAZER, Nathan, MOYNIHAN, Daniel Patrick. (1963) Ethnicity: Theory and Experience. 2nd edition. 
USA: Harvard University Press, 1976., Cohen: 1974, Despres: 1975, Roosens: 1989, Perry: 1996. 
628 CONNER (1994) 
629 MILLER, Bruce Granville. Invisible Indigenes: The Politics of Nonrecognition. 1st edition. Lincoln and 
London, USA: University of Nebraska Press, 2003. 
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12.4.2. Identita původních obyvatel světa v kontextu práva 

Role politiky na utváření identity je velmi důležitá. Přestože zejména v bývalých koloniích 

britského impéria dochází od 70. let 20. století ke snaze o projevení identity skupiny, v jiných 

státech se situace liší. Například podle Roosense/630 se Aymarové v Bolívii v 70. letech snažili 

skrýt či popřít svou kulturní identitu záměrně, protože vládní dávky nebyly přidělovány 

etnickým skupinám, ale spíše administrativním jednotkám. Stejně tak indiáni v Nikaragui se 

vzdávali své identity při utváření národní identity, Laponci/Saami zase jednali jako zájmová 

skupina, spíše než jako skupina usilující o sebeurčení./631  

Nejdůležitějším argumentem domorodých skupin je to, že nejsou jednou z mnoha 

etnických menšin, soupeřících o limitované zdroje národních států, a proto předmětem jejich 

velkorysosti, ale skupiny lidí/národy s náležícími právy na sebeurčení stanovenými 

mezinárodním právem./632  

Podle Corntassela/633 není náhoda, že současné globální hnutí za práva původních obyvatel 

a sociální hnutí mají svůj původ v západních demokraciích, zejména v USA, Kanadě, Norsku. 

Je to důsledek domácích hnutí za občanská práva, která se rozšířila v průběhu vyvrcholení 

dekolonizačních snah do dalších regionů. Když však původní obyvatelé poznali, že snahy o 

zviditelnění jejich problémů nenacházejí v reakcích národních států uspokojující odezvu, 

obrátili se se svými problémy na nadnárodní organizace a mezinárodní právo a dosáhli 

 překvapivě úspěšných výsledků./634  

                                                           
630 ROOSENS, Eugeen E. Creating Ethnicity: The Process of Ethnogenesis. Newbury Park: Sage Publications, 
1989. 
631 THUEN, T. Quest for Equity. Norway and the Saami Challenge. ISER Books, St. John´s, 1995. 
632 MAY, Stephen. Ethnonational Identities. May, Stephen a Fenton, Steve. New York: Palgrave Macmillan, 
2002. Indigenous Rigts and the Politics of Self-Determination: the Case of Aotearoa/New Zealand, s. 87. 
633 CORNTASSEL, Jeff J. Who is Indigenous? "Peoplehood" and Ethnonationalist Approaches to Rearticulating 
Indigenous Identity. Nationalism and Ethnic Politics. 2003, vol. 9, no. 1, s. 75-100. 
634 Více viz Kymlicka (1999), May (2001). 
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Podle Nezena/635 byl mezinárodní zájem o původní obyvatele a rozvoj samotných hnutí 

těchto skupin v poválečném období ovlivněn čtyřmi faktory: 1. Holocaust v Evropě vytvořil 

citlivost veřejnosti k otázkám rasové diskriminace a k potřebě chránit menšiny, 2. proces 

dekolonizace vytvořil nové mezinárodní normy, které se daly vhodně použít k prosazování 

požadavků na sebeurčení původních obyvatel, 3. asimilační politika vytvořila vzdělanou elitu 

připravenou k organizaci a prosazování práv, 4. rychle se rozvíjející síť světových 

neziskových organizací vytvořila podpůrné struktury, skrze něž se elity domorodých skupin 

mohly propojit a propagovat své záležitosti v mezinárodním měřítku. První dva faktory 

podpořily aktivisty, aby formulovali své požadavky v rámci probíhající dekolonizace 

a politice podporující ideu sebeurčení. Vytvoření základny pro určitá práva domorodých 

obyvatel vyžaduje dovednost k tomu, aby se vytvořila unikátní, lokálně umístěná, ale 

globálně poznatelná domorodá identita, která by se jevila dost podobná „národnosti“, vhodné 

pro nějakou formu sebeurčení. Elita spojená s Centrem pro světová domorodá studia (The 

Center for World Indigenous Studies) a se vznikem teorie tzv. čtvrtého světa je důležitým 

příkladem globální „sebevykonstruované“ domorodé identity. 

Hlavním důvodem k tomu, že mnohé členské státy OSN nejsou ochotny přijmout 

Deklaraci práv původních obyvatel světa, je podstata principu sebeidentifikace, která 

mnohým státům nevyhovuje. Její formulace se jim zdá příliš široká a obávají se toho, že by 

mohly danou situaci značně komplikovat; mohly by tak totiž narůstat skupiny, které by se 

mohly dovolávat práva na sebeurčení. Představitelé původních obyvatel světa zdůvodňují 

princip nelimitující sebeidentifikace nesmírnou kulturní diverzitou jejich jednotlivých skupin. 

Součástí předkládané Deklarace práv původních obyvatel světa je i právo na sebeurčení. 

S tímto nárokem se otevírá potřeba základní rekonceptualizace národního a mezinárodního 

práva a jeho uvedení do praxe. Vznesený nárok domorodých obyvatel na právo na sebeurčení 

                                                           
635 NIEZEN, Ronald. The Origins of Indigenism: Human Rights and the Politics of Identity. 1st edition. 
Berkeley : University of California Press, 2003. Citován v: SYLVAIN, Renée. Disorderly development: 
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znamená pro mnoho států klíčový problém, protože v tomto nároku spatřují potenciální 

ohrožení své územní celistvosti. Právo etnických menšin (včetně domorodých skupin) na 

sebeurčení není v rozporu s mezinárodním právem od roku 1945, protože Charta OSN jasně 

definuje, „že všechny národy popř. skupiny lidí mají právo na sebeurčení“. Termín „peoples“ 

– národy není definován OSN a většinou byl interpretován pouze v kontextu k uznání 

postkoloniálních států spíše než vůči etnickým menšinám existujícím v rámci národních států, 

přestože ty byly také široce vystaveny stejnému procesu kolonizace.  

Některé státy, jako například Japonsko, Francie a do určité míry USA, zásadně odmítají 

jakýkoliv princip samostatné vlády původních obyvatel, jiné se snaží obsah termínu 

sebeurčení limitovat – například jako „vnitřní sebeurčení“ (Austrálie, Chile) nebo autonomie 

(Nikaragua)./636 Principem snah o sebeurčení většiny původních obyvatel však není odtržení 

vlastního území od státu, ale právo na samostatnou reprezentaci./637 

Součástí rétoriky domorodých aktivistů, ať už z řad skupin domorodých skupin nebo jejich 

podporovatelů, je zdůrazňováno právo na sebeurčení či suverenitu. To je podle Montour-

Angus/638 v liberálním pojetí spjato s držením území, ale v koncepci jednotlivých 

domorodých kultur v sobě nese často jiný, mnohdy komplexnější obsah. Přejímáním obsahu 

terminologie kolonizujících společností včetně pojetí suverenity tak podle ní dochází jen 

k další kolonizaci domorodých skupin./639 

S pojetím západního mezinárodního práva s důrazem na práva jedince se střetává koncept 

kolektivních práv, kterého se mnoho domorodých skupin dovolává. Kolektivní právo 

                                                                                                                                                                                     
Globalization and the idea of "culture" in the Kalahari. American Ethnologist. 2005, vol. 32, no. 3, s. 354-370. 
636 BARAN (1996) citován v: MAY, Stephen. Ethnonational Identities. May, Stephen a Fenton, Steve. New 
York: Palgrave Macmillan, 2002. ISBN 0-333-75012-8. Indigenous Rigts and the Politics of Self-Determination: 
the Case of Aotearoa/New Zealand, s. 84-108. 
637 K politice sebeurčení původních obyvatel Kanady více viz: SCHOULS, Tim. Shifting Boundaries: Aboriginal 
Identiy, Pluralist Theory, and the Politics of Self-Government. 1st edition. Vancouver: UBC Press, 2003. 
638 MONTURE-ANGUS (1999). MONTURE-ANGUS, Patricia. Journeying Forward dreaming First Nations 
independence. 2nd edition. Halifax, Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2002. 
639 Patricia Monture-Angus je Mohawk. Je vystudovaná právnička, ale po zjištění, že v samotném právním 
systému (Kanady) nelze docílit podstatné změny v konceptu práv domorodých obyvatel, protože se stále drží 
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komunity bývá nadřazováno právům jedince, tedy i občana v západních demokraciích, a to se 

dostává do rozporu se západním pojetím lidských práv. Vzniká tak zdánlivý paradox, kdy ve 

jménu lidských práv dochází k podpoře práv domorodých skupin, z nichž mnoho nadřazuje 

právo skupiny nad právo jedince, a mezinárodní společenství si neumí s tímto zdánlivě 

začarovaným kruhem poradit. Toto pojetí je bližší socialistickým systémům, ale 

s potenciálním přijetím mezinárodním společenstvím by se celý koncept lidských práv mohl 

dost podstatně narušit, ne-li zhroutit. 

Některé organizace zdůrazňují rozdíl mezi slovy původní obyvatelstvo („indigenous 

people“) a skupiny původních obyvatel či původní obyvatelé („indigenous peoples“)/640. Důraz 

na termín skupiny původních obyvatel je opřen právě o pojetí kolektivního charakteru 

původních kultur a práv./641  

Postavení neziskového sektoru, který má ohromnou sílu v prosazování lidských 

a domorodých práv, je také diskutabilní.  

„Silný zájem mezinárodních sponzorů o podporu udržení vymírajících kultur a jazyků 
přispívá k nátlaku na domorodé komunity v tom, aby se staly poznatelně identifikovatelné 
v pojetí globálního domorodého diskurzu.“/ 642  

 

Sylvain/643 dodává, že tato potřeba vede k paradoxu, v němž se neziskový sektor nachází. 

Neziskové organizace jsou zastánci lidských práv, což znamená, že se sice snaží o narušení 

                                                                                                                                                                                     
v západním ideologickém diskurzu, opustila právnickou dráhu a vyučuje na University of Saskatchewan 
v Kanadě. 
640 V českém jazyce lze tento termín překládat různě. V angličtině kladou některé organizace důraz na rozlišení 
„indigenous people“ a „indigenous peoples“. Označení „peoples“ odkazuje na to, že existují různé skupiny 
domorodých obyvatel světa – tedy „people“, které se liší nejen v kulturních a sociálních charakteristikách, ale 
také v legálním pojetí. Například spojením „Maori People“ a „Yanomamo People“ vzniknou „peoples“. 
(www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet1.doc, str. 4) 
641 Tato formulace je důležitá zejména pro sebeurčení, protože článek 1. Charty OSN uznává princip rovných 
práv a sebedeterminaci „peoples“ (tedy skupin lidí). Právě proto, že mnoho vlád nechce uznávat termín 
„domorodí obyvatelé“ („indigenous peoples“), protože nechtějí právo sebeurčení na domorodé obyvatele rozšířit, 
je i název organizace Pracovní skupina OSN pro záležitosti původních populací (WGIP), nikoli obyvatel. 
(www.unhcr.ch/html/racism./indileaflet1.doc, str. 6) 
642 SYLVAIN, Renée. Disorderly development: Globalization and the idea of "culture" in the Kalahari. 
American Ethnologist. 2005, vol. 32, no. 3, s. 362. ROBBINS, Steven. "Bushmen" and Double Vision: The 
Khomani San Land Claims and the Cultural Politics of "Community" and "Development" in the Calahari. 
Journal of Southern African Studies. 2001, vol. 27, no. 4, s. 833-853. 
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stereotypů, které domorodce odlidšťují a ponižují, na druhé straně však potřeba zajištění 

finančních zdrojů a propagace kulturního přežití znamená, že jsou strategicky nuceny 

přijmout stereotypy, které se samy snaží narušovat. 

12.5. Domorodá identita? 

Politické snahy jednotlivých skupin domorodých obyvatel vedly k úspěchu. Příkladem 

může být vytvoření Parlamentu Laponců/Saami v Norsku v roce 1989, uznání severního 

dialektu laponštiny za oficiální regionální jazyk v roce 1987, vytvoření nové arktické 

provincie Nunavut v Kanadě v roce 1999, jejíž správě dominují Inuité/Eskymáci a jejichž 

jazyk získává statut oficiálního jazyka společně s angličtinou a francouzštinou, a přijetí 

Deklarace práv původních obyvatel světa v létě 2006 Radou pro lidská práva OSN. Mnoho 

skupin však za své plné uznání stále bojuje – například Ainuové v Japonsku nebo skupina 

Mapuche v Chile.  

Politický potenciál a nevyjasněné vymezení pojmu „původní obyvatelé světa“ umožňuje 

mnoha skupinám o tuto identifikaci usilovat. Zajímavým příkladem jsou například Afrikánci, 

potomci holandských osadníků/644 v Jihoafrické republice, kteří nedávno vznesli nárok na 

získání statutu „domorodé skupiny“.  

Problém uznání v rámci národních států stále řeší různé skupiny, specifickou skupinu tvoří 

míšenci. Kanadští Métisové, oficiálně uznaná skupina míšenců indiánů a zejména 

francouzských a skotských přistěhovalců, je uznána ústavou z roku 1982. Do této skupiny 

však patří jen ti, kteří jsou schopni dokázat svůj původ z konkrétních skupin Métisů. Zároveň 

                                                                                                                                                                                     
643 SYLVAIN, Renée. Disorderly development: Globalization and the idea of "culture" in the Kalahari. 
American Ethnologist. 2005, vol. 32, no. 3, s. 354-370. 
644 Afrikánci je novější označení pro Búry (z holandského Boer – rolník), potomky holandských, francouzských, 
německých a belgických přistěhovalců v jižní Africe, podstatněji rozšířené po tzv. búrských válkách na přelomu 
19.a 20. století. Jedná se o potomky protestantů, kteří v 17. a 18. století odešli na jih do dnešní Jižní Afriky 
a usadili se kolem mysu Dobré naděje. Za migrací stála Východoindická holandská společnost. Vytvořili si 
vlastní jazyk, afrikánštinu. Po ovládnutí kapské oblasti Brity ve 30. a 40. letech 19. století odešli na sever za řeku 
Orange. O území válčili se Zuly. V roce 1839 ustavili Natálskou republiku. Druhým státním útvarem 
vytvořeným Búry byl Svobodný stát oranžský. Oba tyto státy byly poraženy a včleněny do Britského impéria na 
přelomu a počátku 20. století. 
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se pokoušejí získat identitu Métise kanadští indiáni, kteří přišli o „statut indiána“ v důsledku 

diskriminačního zákona o indiánech./645 

V současnosti probíhají dva procesy: 1. domorodé skupiny stále řeší své uznání v rámci 

národního státu a 2. mezinárodní organizace nutí státy k tomu, aby uznaly další identity 

skupin, a to zejména domorodou. Toto spojení nutně neznamená protiklad, ani lineární 

„nabalování“ další identity. Jak tvrdí Pearson,/646 

„panmaorská identita nenahradila předchozí podoby identity založené na příslušnosti 
k rodině a subkmenovým a kmenovým strukturám, ale spíše se objevila jako přídatná forma 
identity, která současně pojímá partikulárnější a původní formy vazeb a je s nimi 
v napětí.“ 

 

S nuceným přesídlením indiánů v USA do měst zejména od 50. let 20. století a 

s vylidňováním rezervací z důvodů vysoké nezaměstnanosti, vytváří se od 60. let 20. století 

ve velkých městech pan-indiánská identita, která se pak šíří i dále. Pan-indiánské hnutí 

vytvořilo novou etnickou identitu – amerického indiána. Proto prostor, který si pan-indiánští 

představitelé nárokují, znamená vytvoření nového politického prostoru – ne kmenovou 

rezervaci či prostor složený z jednotlivých konkrétních  území, ale obecný domorodý prostor 

v rámci celých USA./647 S šířením identity domorodého obyvatele Ameriky se mění i pojetí 

prostoru celé Ameriky, kdy byl pokládán za „rudý kontinent.“ (Hoxie: 2005). S opouštěním 

konkrétních lokalit a vytvářením pan-indiánské identity v USA a v Kanadě probíhá debata o 

                                                           
645 LAWRENCE, Bonita. "Real" Indians and Others: Mixed-Blood Urban Native Peoples and Indigenous 
Nationhood. 1st edition. Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2004. 
646 PEARSON, D. A Dream Deffered: the Origins of Ethnic Conflict in New Zealand. Wellington: Allen and 
Unwin, 1990. Citován v: MAY, Stephen. Ethnonational Identities. May, Stephen a Fenton, Steve. New York: 
Palgrave Macmillan, 2002. ISBN 0-333-75012-8. Indigenous Rigts and the Politics of Self-Determination: the 
Case of Aotearoa/New Zealand, s. 84-108. 
647 BIOLSI, Thomas. Imagined Geographies: Sovereignty, Indigenous Space, and American Indian Struggle. 
American Ethnologist. 2005, vol. 32, no. 3, s. 239 – 259. 
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tom, zda je při opuštění prostoru rezervace přenositelný statut jedince./648 Tato problematika 

bude v budoucnu i nosným tématem, spjatým s „pan-domorodou“ identitou./649 

Identita domorodce v kontextu mezinárodního práva však nemá jen „prvoplánový“ 

politický obsah, ale existuje také v pojetí veřejnosti, zejména západní. Hnutí nového věku 

(New Age Movement), spojené mimo jiné s myšlenkami návratu k přírodě, „znovunalezení“ 

hodnot tzv. „přírodních národů“ a s vírou v ekologický rozměr těchto kultur, s hledáním 

„moudrosti“ a inspirace ve východních spiritualitách, s alternativní medicínou a s popularizací 

tzv. šamanských technik, má od 80. let 20. století širokou základnu, která se váže i k rozvoji 

etnoturistiky./650 Za etnoturistickým byznysem však mnohokrát stojí dominantní skupiny 

společnosti, které využívají „identity“ domorodců, jak to ukazují Robbins a Sylvain/651 na 

příkladu Křováků/Sanů, vykořisťovaných dominantními Herery či bílými farmáři v Namibii a 

Jihoafrické republice  

Vedle etnoturistiky se na vnímání domorodců podílí obliba tzv. etno-hudby/652, která se 

rozvíjí v rámci populární hudby od 80. let 20. století, zejména ve spojení s Paulem Simonem, 

                                                           
648 Řeší se hlavně kvůli daním. Světová banka uplatňuje pravidlo, že kategorie domorodce se nevztahuje na 
skupiny, které a) opustily své původní komunity, b) odstěhovaly se do měst a migrovaly za námezdní prací. 
(World Bank Group, Draft Operational Policy OP 4.10) 
649 Například Churchill (1996, kapitola I am Indigenist, str. 509-546) otevírá myšlenku potenciálního vytvoření 
pan-indiánského a pan-domorodého prostoru na území, které indiáni získali na USA po navrácení zabrané půdy. 
CHURCHILL, Ward. From a Native Son: Selected Essays on Indigenism 1985 - 1995. 1st edition. Boston, 
Massachusetts: South End Press, 1996. Churchill je Krík/Čerokí, ačkoliv jeho identita bývá mnohokrát 
zpochybňována. Je velmi známý pro své radikální názory. Do povědomí veřejnosti se dostal díky svému výroku 
o obětech útoků z 11. 9. 2001 na Světové obchodní centrum, které označoval za technokraty a „malé 
Eichmanny“. Do roku 2006 přednášel na University of Colorado v USA. V roce 2006 byl obviněn 
z plagiátorství, falzifikace a dalších porušení zásad výzkumníka nevhodnou interpretací.  
650 Více viz: KUHN, T. S.(1962) Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 
FERFUSON, Marilyn. (1981) The Aquarian Conspiracy. 2nd rev. edition. USA: Tarcher, 1987. 
651 ROBBINS, Steven. "Bushmen" and Double Vision: The Khomani San Land Claims and the Cultural Politics 
of "Community" and "Development" in the Calahari. Journal of Southern African Studies. 2001, vol. 27, no. 4, s. 
833-853. SYLVAIN, Renée. Disorderly development: Globalization and the idea of "culture" in the Kalahari. 
American Ethnologist. 2005, vol. 32, no. 3, s. 354-370. Oba autoři popisují, jak se bílí farmáři s liberalizací trhu 
a sníženými podpůrnými dotacemi od státu začali specializovat na etnoturistiku. Slogany o možnosti setkání 
s pravými, civilizací tisíce let nedotčenými lovci-sběrači – Křováky se snaží nalákat turisty na své farmy. Stejně 
tak skupiny Hererů a Damarů využívají tanečních a dalších vystoupení Sanů k vlastnímu zisku. 
652 Termíny etno-hudba a world music nemají ustálený obsah. V případě tzv. etno-hudby se dá těžko hovořit 
o hudebním žánru, jedná se spíše o módní označení, využívané často pro komerční účely.  
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David Burnem/653 a Davidem Bridiem. Od 90. let vznikají festivaly world music, z nichž mezi 

nejznámější patří WOMAD (World of Music and Dance) s vazbou na Petera Gabriela, a do 

povědomí veřejnosti se dostávají další protagonisté, ovlivnění (nejen) domorodou hudbou, či 

samotní domorodci jako například Carlos Nakai, Yat-kha, Hun-Hur-Tu, Joanne Shenandoah, 

The Dhol Foundation, Oliver Shanti, nebo v českém prostředí Wooden Toys. S přejímáním 

hudby původních obyvatel se pojí i slavná kauza hudební skupiny Enigma, která ve své písni 

„Return to the Innocence“, jež byla hlavní znělkou olympijských her v Atlantě v roce 1996, 

použila píseň původních obyvatel Ami/Pangcah z Tchajwanu, kteří ji za to v roce 1998 

zažalovali./654 

V reakci na komerční využívání všech prvků kultury v západní společnosti, které vede ke 

komerčnímu využívání znalostí a tvůrčích aktivit domorodců, protlačují mezinárodní 

a neziskové organizace koncept na ochranu duchovního vlastnictví domorodých skupin, 

jakýsi „copyright“. „Nájezdy“ farmaceutických firem do domorodých komunit, zejména 

v méně osídlených, méně probádaných a méně tzv. „rozvojem“ zasažených oblastí (především 

tropických pralesů), jsou považovány za nejzářnější příklad využívání domorodých znalostí. 

I proto je požadavek na ochranu duchovního či intelektuálního vlastnictví/655 součástí 

Deklarace práv původních obyvatel. Nakolik je však „copyright“ „domorodou záležitostí“, lze 

jen těžko odpovědět. 

                                                           
653 Paul Simon (Graceland z roku 1986 ve spolupráci s jihoafrickými hudebníky), David Byrne (Rei Momo 
z roku 1989 ve spolupráci s hudebníky z Latinské Ameriky). 
654 Hudební skupina vznikla v roce 1990 v Německu. Skladba „Return to the Inocence“ je součástí alba „The 
Cross of Changes“. Píseň, jejímiž hlavními zpěváky je Difang (čínsky Kuo Ying-nan) a jeho žena Igay (čínsky 
Kuo Hsiu-chu) z domorodé skupiny Ami, byla pořízena při jejich vystoupení bez jejich souhlasu. 
655 V českém jazyce se objevuje označení „duševní“ vlastnictví. Autorka však považuje za vhodnější termín 
„duchovní“, který se v podobném kontextu používá například ve spojení „duchovní kultura“. Další formou je 
„intelektuální vlastnictví“. Od roku 1990 prosazuje právní ochranu duchovního/intelektuálního vlastnictví 
The Working Group on Intellectual Property Rights, v roce 1994 přejmenovaná na The Working Group 
on Traditional Resource Rights.  
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Na šíření tzv. domorodé identity se podílejí i samotná domorodá média, zejména televizní 

a rozhlasová,/656 která se na jedné straně snaží oslovovat jednotlivé komunity konkrétními 

programy pro ně určenými a zaměřenými například na jazyk a na kulturní tradici dané 

skupiny, na druhé straně však současně informují o mnoha vzdálených domorodých 

společnostech v rétorice a argumentaci jednotné identity a v pojetí majoritní či post/koloniální 

společnosti./657 V šíření konceptu „pan-identit“ hraje velkou roli i internet, například USA 

umožňují federálně uznávaným kmenům používání domény nsn.us nebo nsn.gov („native 

sovereign nation“ – domorodý samostatný národ)./658 Lze však jen těžko odhadovat, kam se 

konotace a obsah termínu domorodec posunou s tím, jak se australští domorodci stejně jako 

Maorové či indiáni v Kanadě skrze svá média dozvídají o „domorodých“ událostech, jako 

například o zvolení prvního „domorodého prezidenta“ Bolívie, Aymary Evo Morálese 

v prosinci 2005, a zda domorodá média a virtuální svět změní obsah dichotomie my–oni. 

„Původní obyvatelé světa“ si na rozdíl od konkrétních domorodých skupin svoji identitu 

vymezují nikoliv definováním geografických hranic/659 ale definováním terminologických 

hranic v duchu Bartha (1969), jsou „pomyslnou“ komunitou v pojetí Andersona (1983). 

Současně mnoho vrstev obsahu daného pojmu v souladu s koncepcí Appaduraie (1990) 

naznačuje, že samotný obsah není vytvořen na základě zdánlivě jednostranného toku idejí 

z jedné společnosti do mnoha dalších, ale že se toky idejí z různých společností prolínají, 

(přestože síla jednoho toku bude zřejmě dominantní).    

                                                           
656 Například kanadská televizní stanice Aboriginal Peoples Television Network (APTN), australská Imparja 
Television, The Central Australan Aboriginal Media Association (CAAMA), the Inuit Broadcasting Corporation 
(IBC) v Kanadě, Maori Television na Novém Zélandě, Indigenous TV (iTV) na Tajvanu, on-line zprávy 
Nuntasiaq News.  
657 Více k domorodým médiím ve vztahu lokální-globální viz Ginsburg (2002). 
658 BIOLSI, Thomas. Imagined Geographies: Sovereignty, Indigenous Space, and American Indian Struggle. 
American Ethnologist. 2005, vol. 32, no. 3, s. 239 – 259. 
659 Dyck byl jedním z prvních, kteří poukazovali na paradoxní koncept čtvrtého světa, jehož cílem je sjednotit 
osoby z mnoha zemí, které byly vždy velice specifické ve svém vztahu k lokalitě a v nízké početnosti svých 
komunit. Viz: DYCK, Noel. Indigenous Peoples and the Nation-State: "Fourth World" Politics in Canada, 
Australia and Norway. 1st edition. Canada: Institute of Social and Economic Research, University of 
Newfoundland, 1985. DYCK, Noel, WALDRAM, James. Anthropology, Public Policy and Native Peoples in 
Canada. 1st edition. Canada: McGill-Queen´s University Press, 1993. 
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Termín původní obyvatel světa či původní obyvatelstvo (včetně dalších variant) není 

jednoznačným označením pro jasně vymezitelnou skupinu, ale spíše kategorií s ještě 

neodhadnutelným politickým potenciálem a to nejen pro samotné skupiny, jichž se týká, ale 

také pro mnoho osob a zájmových skupin různých postavení a původu. Ty však mnohdy 

nežijí v tak náročných podmínkách jako ti, na porušování jejichž práv se mnohokrát 

dovolávají.  
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13. Závěr 

Opovědi na to, kdo jsou a jací jsou Irokézové, se snažili nabídnout již mnou mnozí v této 

práci uvedení etnohistorikové a antropologové. V duchu soudobých převládajících vědeckých 

teorií a politických ideologií předkládali své představy o charakteristice „těch druhých“. 

Slavné práce psychologicky orientovaných antropologů 40. a 50. let 20. století navazujících a 

rozvíjejících myšlenky Meadové, Benedictové, Kardinera, Hallowella a dalších odrážely 

zájem o studium akulturace, kulturní změny, národního charakteru, ve vztahu k indiánům 

„skupinového“ charakteru. 

Jedním z nejznámějších příspěvků týkajících se mentality Irokézů, byla studie Wallace 

z roku 1952./660 Podle Wallace nebyli Tuskarorové tak exotičtí ve srovnání se západní 

kulturou jako jiné kultury. Tuskarora byl od narození obdařený stejným stupněm inteligence 

jako „průměrný“ bílý muž, ale méně inklinoval k intelektuálním ambicím a měl tendenci 

používat méně svou vrozenou kapacitu než bílý muž. Tuskarora měl stejné schopnosti jako 

bílý muž, ale měl nižší výkonnost, používal méně svého důvtipu…  Tuskarora byl trošku 

nesmělý se silnou potřebou mít možnost být pasivním a závislým. Sebevědomého, 

nezávislého a racionálně ambiciózního jedince, který by byl soběstačný, podle Wallace téměř 

nebylo možné najít. Tuskarora se obával odmítnutí a nevyjadřoval city v interpersonální 

komunikaci. Wallace se domníval, že to byla traumata z dětství, traumata ze závislosti na 

vztazích. Jako důkaz pro charakteristiku osobnosti Tuskarorů Wallace popsal průběh pikniku, 

který byl ve srovnání s piknikem bílých mnohem méně hlučný a méně živý. Podle Wallace 

indiáni chtěli být zoufale s dalšími lidmi, ale byli velmi, velmi opatrní, aby se nedostali do 

příliš intenzivního, a proto potenciálně příliš frustrujícícho vztahu. Wallace také popsal 

základní neschopnost cítit, adaptovat se a hodnotit realisticky prostředí, dále zmínil průvodní 

                                                           
660 WALLACE, A. F.C. The modal personality structure of the Tuscarora Indians, as revealed by the Roschach 
Test. Bureau of American Ethnology Bulletin, 150. Washington, DC: Smithsonian Institution, 1952. 
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závislost na kategoriích, stereotypech a destruktivní logice. Shrnul, že typický Tuskarora 

nebyl schopný porozumět a zvládat reálné či specifické situace, a proto  se uchyloval 

k zjednodušujícím stereotypům. Za příklad uvedl pohled Tuskarorů na svět mimo rezervaci, 

který indiáni vnímali za jednotný, a na stát, který indiáni považovali za naprosto negativní 

entitu. 

Neznám dopad a aplikace těchto „poznatků“, které odpovídaly 37% respondentů, tedy 26 

jedincům. Používání Rorschach testů v antropologii v poválečném období pro určování 

mentalit domorodců a výsledky vyplývající z těchto šetření, začaly být zpochybňovány až 

v 70. letech 20. století.  

Cílem mé práce není vytvořit podobnou ideologickou tezi vyčerpávající odpovědi na 

charakteristiku Irokézů.  

Na příkladu Irokézů jsem se spíše pokusila nastínit, jak postavení a identita tzv. původních 

obyvatel závisí na přístupu majoritní či dominantní společnosti. Toto samozřejmě platí pro 

všechny minority, ať už etnické,  náboženské atd. Tento princip je  však platný i pro státy 

národní v rámci vyšších organizačních celků.  

V této práci jsem se však nesnažila najít vyčerpávající odpověď na to, jak tento princip 

funguje, ale má snaha směřovala spíše v nalezení a zmapování strategií a okolností, které 

Irokézové použili a používají k uchování, rekonstruování a vytváření své kolektivní identity či 

kolektivních identit. 

V odpovědi na otázku, kdo jsou a zda vůbec jsou Irokézové, jsem hledala, co to znamená 

být Irokézem. Z tohoto hlediska bych Irokéze označila ze nejednotnou skupinu. Neexistuje 

jednotné kritérium, které je definuje. Je to spíše síť kombinací jednotlivých kritérií, která se 

různě spojují. Jedná se o příbuzenství a klanovou strukturu, náboženství, místo, kde žijí, a 

z toho vyplývající způsob života, životní hodnoty a normy, užívanou formu komunikace, 

vnímání majoritou, tedy Američany a Kanaďany, mezinárodním společenstvím, legální rámec 
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daný dominantní společností, koncepci času a samozřejmě vlastní vnímání sounáležitosti a 

původu. Tato definice je kombinací primordialistického i situacionalistického pojetí.  

Důležité je zmínit rozdíl v tom, jaká kritéria jsou pro Irokéze vnímána majoritou a jaká 

vnímají oni sami. Majorita kritéria různě mění, ať už je to definováno smlouvami, zákony, 

uznáváním či naopak neuznáváním představitelů konfederace, kmene, rezervací či komunit, 

kritérii pro množství „indiánské krve“, indiánského statusu. V rámci majority je pak také 

potřeba rozlišovat, o koho se jedná. Političtí představitelé spojení s řešením indiánských 

záležitostí používají výše zmíněných kritérií. Naopak „běžní“ (tento termín používán jako 

pracovní pro označení těch, kteří nejsou výše zmíněnými) příslušníci majority Irokéze, pokud 

vůbec vědí, že někdo takový existuje, kategorizují jako „indiáni“, protože jednotlivé skupiny 

nerozpoznávají. To je dáno vzděláním a znalostmi. Dlouhodobou strategií majority bylo 

popírání existence indiánů a odsunutí řešení „tohoto problému“ na politické a další 

představitele./661 

To, jak se vnímají Irokézové sami, je velice důležité. Irokéze bych z tohoto hlediska 

rozdělila na tradicionalisty a ostatní. (viz příloha) Vymezení tradicionalistů je jednodušší. 

Tradicionalisté vycházejí z tradice, která je předávána z generace na generaci. Tradicionalisté 

nikdy nepřestali uznávat své legitimní představitele, tedy sačemy, klanové matky a strážce 

víry všech kmenů konfederace. Vztahy mezi jednotlivými kmeny byly a jsou narušovány, ale 

nikdy se úplně nepřerušily. Přestože příslušníci jednotlivých kmenů žijí v různých 

rezervacích, kde se potýkají s různými místními problémy, společné komunitní, kmenové a 

                                                           
661 Povědomí majoritní společnosti o Irokézích, a indiánech vůbec, je svázáno se stereotypy. Sama jsem byla 
svědkem události, kdy se Američanka dotazovala mých irokézských přátel na to, zda mají „normální“ jména, zda 
mají elektřinu a zda bydlí v týpích. Tato žena bydlela v blízkosti rezervace a vyučovala své děti doma. Výzkum 
autorky 2001. 
Stát New York nevzdělává žáky o indiánech této oblasti. V zimě roku 2001, vznikl problém, když irokézské děti 
v rámci státních zkoušek dostaly otázky týkající se jejich kultury ve smyslu, jaký nástroj potřebovali irokézští 
válečníci (obrázek tomahawku) či obřadních, pro Irokéze posvátných masek. Výuka o indiánech pokračuje 
v udržování stereotypů. 
Vzdělávání by bylo samostatnou kapitolou. V tomto směru by bylo zajímavé a užitečné provést analýzu 
vzdělávacího systému USA i Kanady. Vzdělávací systém USA stojí na patriotismu a je dost poznamenán 
etnocentrismem. Dalším krokem by tedy byla odpověď na to, proč to tak je. 
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konfederační problémy stále řeší společně a usilují o jednotný postup. Toto vědomí jednoty, 

společného původu a koncepce života, která zahrnuje náboženství, v tomto případě odkaz 

Krásného jezera, je to, co pokračuje po generace bez přestání. V průběhu času se mění, ale 

povědomí o vazbě k minulosti, udržované podstatně ústní tradicí, která, jak je zřejmé 

z historických zpráv a prohlášení Irokézů při různých příležitostech/662, je jedním 

z podstatných rysů identity tradicionalistů. Lze říci, že u tradicionalistů je velmi silné 

primordialistické vnímání, spjaté s odvozováním původu ve formě matrilinearity. Nabízí se 

otázka, nakolik je odmítání jedinců, kteří nejsou Irokézi, a klasifikování osob na základě 

příslušnosti k rase, skupinami historicky velice známými pro rozsáhlé adopce, projevem 

přijetí ideologie americké společnosti, která je dlouhodobě spjatá s rasovou taxonomií. 

Domnívám se, že u skupin, které jsou politicky i nábožensky součástí konfederace, lze 

hovořit o kmenové struktuře. Vláda fungující na příbuzenském systému a principech 

předávaných po generace, ikdyž s určitými modifikacemi, zejména díky „nedostatku“ 

politických představitelů, je stále funkční. V terminologii kmen – národ či etnická skupina 

neshledávám problém. V případě určitých irokézských skupin lze tyto termíny zaměňovat. 

Termín kmen nepovažuji za dehonestující, ale právě naopak za systémově udržitelnou a 

funkční formu politické struktury i v současnosti. Proto je také stále možné hovořit o 

irokézské konfederaci, přestože mnoho Irokézů sačemy neuznává.  

Strategie, které tradicionalisté používají k udržování kolektivní identity, jsou stále stejné. 

Na prvním místě je to diplomacie, strategie neustále balancovaných jednání. Tradicionalisté 

stále trvají na tom samém, ale jsou ochotni udělat určité ústupky. To je zřejmé na příkladu 

daní. Vzdali se prodeje benzínu, čímž přišel do státní pokladny patřičný obnos, ale prodeje 

cigaret, který jim zajišťuje ekonomickou nezávislost, se nevzdají. Prodej je však řízen 

                                                           
662 Například: The Six Nations of New York: The 1892 United States Extra Census Bulletin. 1st edition. USA : 
Cornell University Press, 1995. 89 s. Původní publikace U.S.Census Office, 1892. UPTON, Helen M. The 
Everett Report in Historical Perspective: The Indians of New York. 1st edition. USA : New York State American 
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kmenovou radou a probíhá bez jakýchkoliv problémů. Obracejí se na OSN, „uzavírají 

aliance“ s jinými subjekty, nepřerušením tradiční rady jsou stále vychovávaní mladí stejným 

způsobem k této diplomacii.  Představitelé tradicionalistů jsou výbornými řečníky./663 

Neuznávají násilné řešení konfliktů, pokud není nezbytně nutné k obraně svého území.  

V těchto několika nastíněných bodech je právě největší rozdíl mezi tradicionalisty a 

válečníky či Irokézi, „kteří jdou cestou bílého muže“. Strategie tradicionalistů spočívá 

v taktice diplomacie. Válečníci však mají taktiku jinou, která nespočívá v diplomacii, ale 

spíše v militantismu. Tradicionalisté vnímají aktivity válečníků ve jménu Irokézů za ohrožení 

zájmů Irokézů, protože pozice získaná dlouhodobým vyjednáváním je rychle ztracena 

eskalací napětí, které válečníci vyvolávají. Tento rys irokézské společnosti se však objevoval 

vždy – míroví sačemové na jedné straně a  válečníci na druhé./664 Zejména členové válečnické 

společnosti, především Mohawkové z Kahnawake, Ganienkeh, Akwesasne, Kanehsatake, 

tradicionalistům vyčítají, že „příliš spolupracují“ s vládami a jsou ochotni k vyjednávání. 

Příslušníci válečnických společností se prohlašují za „pravé tradicionalisty“ se zdůvodněním, 

že jejich víra není spjatá s křesťansky ovlivněným učením Krásného jezera, ale opírá se o 

původní koncept Velkého zákona míru. Tito lidé mají stejně jako tradicionalisté silné 

povědomí kolektivní identity. 

Podstatnou strategií obou skupin je forma komunikace a kontakt s médii. Zájem veřejnosti, 

indiánské, neindiánské i mezinárodní skrze média, si Irokézové dokázali získat a upozornit 

tak na své problémy. To bylo nejzřetelnější na příkladu Ganienkeh v 70. letech, Akwesasne 

v 80. letech, Oka – Kanehsatake v roce 1990 a v rezervaci Šesti národů v roce 2006.  

                                                                                                                                                                                     
Revolution Bicentennial Commission, 1980. vystoupení Deskaheha ve 20. letech v Ženevě a Velké Británii, 
Oren Lyons a další Irokézové v 70. letech v Ženevě a irokézské pasy. 
663 Podrobné informace týkající se diplomacie Irokézů v koloniálním období je možné nalézt v: JENNINGS, 
Francis. The History and Culture of Iroquois Diplomacy: An Interdisciplinary Guide to the Treaties of the Six 
Nations and Their League. 1st edition. Syracuse: Syracuse University Press, 1995. 
664 K totmuto tématu na příkladu Mohawků více viz: ALFRED, Gerald Taiaiake. Heeding the Voices of Our 
Ancestors: Kahnawake Mohawk Politics and the Rise of Native Nationalism. 1st edition. Ontario: Oxford 
University Press, 1995. 
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Vzájemné vymezování se spjaté s frakcemi však není výpovědí o tom, kdo je či není „více“ 

Irokézem. Spíše odráží různé formy podoby toho, jakým vzájemný kontakt s dominantní 

společností ovlivnil a ovlivňuje pojetí identit lidí a skupin, kteří se za Irokéze považují.  

Do kategorie „ostatní“, patří ti Irokézové, kteří jsou nějak spjati s jednotlivými výše 

zmíněnými kritérii, která jsou však spíše samostatná a nevytváří síť. Tito Irokézové tak 

představují nejednotnou skupinu, s vysokou pravděpodobností možné ztráty toho, co je dělá 

Irokézi. Součástí této skupiny jsou představitelé volených vlád a jejich voliči, často výrazně 

asimilovaní jedinci. Ti se naučili používat rétoriku tradicionalistů a válečníků, zejména 

v kontextu suverenity a tradice, ale s jiným obsahem. Dovolávání se tradice je nedílnou 

součástí vymezování se především tradicionalistů a válečníků. K podpoře argumentace se 

používají i práce etnohistoriků antropologů./665 

Jedinci z řad Irokézů jsou také důležitými osobnostmi, které ovlivňují mezinárodní 

vnímání a politické ambice domorodých obyvatel. Nejenže mnoho z nich působí na 

univerzitách a předává své zkušenosti z rezervačního života a specifičnosti dané komunity, ale 

publikací svých názorů ovlivňuje panindiánské/666 a pandomorodé hnutí, za nímž stojí mnoho 

intelektuálů a osob s různými zájmy. 

Příkladem může být Alfredova/667 teorie formování specifické podoby nacionalismu, 

odlišné od evropského prostředí a také od dalších indiánských skupin v tom, že není jen 

šablonou evropské podoby dosazené do domorodých komunit. Právě podle Alfreda si 

                                                           
665 Antropoložka Landsmanová upozorňuje na to, že chybou etnohistorického přístupu je to, že tím, že se 
primárně zaměřuje na autentičnost historických fakt, riskuje devaluaci důležitých kulturních procesů týkajících 
se interpretace historie a vývoje a vzniku tradice. Podle ní výmysl tradice představuje posun, jakousi existenci 
v minulosti. Etnohistorická metoda, zformovaná z kulturních symbolů užívaných pro konstrukci vývoje 
směřujícího k určité finální podobě, se stává částí kulturní tradice přijímané jako dané, a proto ne dále 
dotazované. To znamená, že informátoři jsou navždy odsunuti do minulosti a je jim upíráno právo na vlastní 
pojetí. Dochází k tomu, že se z analýz eliminuje velká část toho, na čem jim opravdu záleží. Tradice je totiž vždy 
definována v současnosti. (LANDSMAN, Gail. Sovereignty and Symbol: Indian-White Conflict at Ganienkeh. 
1st edition. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1988.) 
666 Viz politické manifesty: ALFRED, Taiaiake Gerald. Peace, Power, Righteousness: An Indigenous Manifesto. 
1st edition. New York: Oxford University Press, 1999. ALFRED, Taiaiake Gerald. Wasáse: Indigenous 
Pathways of Action and Freedom. 1st edition. Canada: BROADVIEW PRESS, Ltd., 2005. 
667 ALFRED, Gerald Taiaiake. Heeding the Voices of Our Ancestors: Kahnawake Mohawk Politics and the Rise 
of Native Nationalism. 1st edition. Ontario: Oxford University Press, 1995. 
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komunita jako Kahnawake – a do určité míry všechny komunity Mohawků a Irokézů – 

vytvořily tvrdě prosazovanou a radikální formu nacionalismu právě kvůli udržování struktury 

irokézské konfederace a jejího vnímání jako idealizované institucionální sítě.  

Strategie dominantní společnosti spočívá v rozbití jednoty a podporování vzniku frakcí. 

Tradicionalisté jsou si toho vědomi, a proto se snaží stále komunity a konfederaci 

sjednocovat. To se však daří, pouze když dochází k ohrožení konkrétní skupiny. Domnívám 

se, že od strategie státních a federálních orgánů v zastrašování rezervací formou ozbrojených 

sil, běžné pro konflikty do poloviny 90. let, bude upuštěno, protože právě to posiluje vědomí 

kolektivní identity všech Irokézů nezávisle na pojetí života. Mnohem účinnější strategií je 

podporování frakcí. Je to to, v co Irokézové věří, že předali USA – koncepci federace a její 

síly, a ty brzy pochopily, že rozdělení je cestou oslabení. Této strategii byli Irokézové 

vystaveni již od konce 18. století, kdy docházelo k uzavírání smluv nikoliv s konfederací, ale 

s jednotlivými kmeny. Dalším krokem bylo dosazování „zvolených vlád za reprezentanty“. 

Soudobou formou, tedy od 80. let, ale hlavně 90. let, je zavádění kasín a s tím spjaté vytvoření 

závislosti na státu. Majoritní populace však reaguje stále stejně, jak bylo vidět na konfliktu 

rezervace Šesti národů a obce Caledonia v roce 2006. Scénář jednání kanadských občanů 

vypadal podobně jako při konfliktu v Oka v roce 1990 – rasistické výroky a napadání 

skupiny, která obsadila půdu, na níž mají Irokézové legálně nárok. Největším problémem ve 

vzájemném chápání je totiž pojetí občanství, protože mnozí z Kanaďanů a Američanů 

neuznávají specifické postavení domorodých skupin a považují jej za nespravedlivé 

zvýhodňování. 

Podstatným rysem udržování irokézské identity je právě vymezování se vůči dominantní 

společnosti, nezávisle na konkrétních podobách (z čehož nejvýraznějším je odmítání 

amerického občanství a cestování s irokézskými pasy), které se mohou mezi jednotlivými 
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komunitami a skupinami lišit. Udržováním pojetí symbolických hranic, jak nabídl Barth, 

dochází k udržování pojetí irokézských/irokézské identit/y. 

Troufám si říci, že bude možné mluvit o Irokézích a irokézské konfederaci i v budoucnu, 

pokud se jim podaří udržet kolektivní identitu. Otázkou zůstává, nakolik kritériem kolektivní 

identity zůstanou původní jazyky. Budoucnost Irokézů spočívá hlavně v jednotě, v níž budou 

schopni vytvořit silného protivníka jednotlivým politickým vládám, aby si udrželi svou 

specifičnost, zejména v rovině práva. Díky tomu, že stále dochází k předávání vědomí 

kolektivní identity spjaté se strategií přežití a učení se novým strategiím, které jsou flexibilně 

přidávány, Irokézové přežili asimilační snahy od konce 18. století, kdy byli vystaveni největší 

změně, do současnosti. Přesto jsou vystaveni velkému tlaku dominantní společnosti. (viz 

příloha) 

Tradicionalisté však věří, že pokud na světě budou alespoň čtyři lidé, kteří se budou 

účastnit obřadů, z nichž jeden bude děkovat, druhý zpívat, třetí tančit a čtvrtý naslouchat, 

tradice a celý svět přežije./668 

                                                           
668 Oren Lyons, Freida Jacques  - Onondaga, výzkum autorky, 2001, 2004.  
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Dlouhý dům – Kanata, Brantford, 
Ontario 
Foto: Lívia Šavelková, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náhrobek proroka Krásného jezera (Seneka) v rezervaci 
Onondaga, který zde zemřel v roce 1815.Krásné jezero přinesl 
Irokézům nové náboženství, které tradicionalisté vyznávají 
dodnes. 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
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Konference v Ženevě o právech indiánů v roce 1977 
 
Vpravo na snímku je Leon Shenandoah (Onondaga, sačem 
Tadodaho), jeden z nejvýznamnějších představitelů 
tradičních Irokézů. Mimo jiné byl důležitým konzultantem 
pro údaje týkající se Irokézů ve filmu Poslední Mohykán 
z roku 1992. 
Uprostřed David Monongwe z kmene Hopi. Oba tito 
představitelé svých kmenů se aktivně podíleli na udržení 
práv svých soukmenovců až do své smrti. 
(Zdroj: Akwesasne Notes. Basic Call to Consciousness. 
5th rev. edition. Summertown, Tennessee: Book 
Publishing Company, 1993. obálka knihy.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Úvodní strana novin Akwesasne Notes 
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Váleční veteráni z rezervace Six Nations 
při slavnostní přehlídce. 
Foto: Lívia Šavelková, Six Nations, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Současné irokézské rezervace (SNOW, 
Dean. The Iroquois. 4th edition. USA: 
Blackwell Publishers Ltd, 1998.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mohawk Tom Porter, jeden 
z tradicionalistů, kteří opustili rezervaci 
Akwesasne na řece Sv. Vavřince a vrátili se 
do údolí řeky Mohawk, do místa zvaného 
Kanatsiohareke. Naplnili tak naději 
Mohawků, že se jednou vrátí do svého 
původního domova. Za ním visí vlajka 
symbolizující Hiawathův vampumový pás, 
symbol irokézské konfederace a 
tradicionalistů. 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
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Cedule „Území Onondagů 1 míle“ na 
dálnici 81, která prochází rezervací. 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nová lakrosová hala otevřená na podzim 
roku 2001 v rezervaci Onondaga. 
Foto: Lívia Šavelková, 2001  
 

 
 
 
 
Sidney Hill – Tadodaho, při setkání starších 
v rezervaci Six Nations. Dva bílé pruhy na 
bílém podkladě představují vampumový 
pás, který symbolizuje vzájemné 
nezasahování si do způsobu života mezi 
Irokézi a evropskými přistěhovalci. 
 
Foto: Lívia Šavelková, Six Nations, 2004 
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Onondaga Sidney Hill  - Tadodaho (vlevo) 
a Oren Lyons (vpravo) v lakrosové aréně 
v Onondaze. 
Foto: Lívia Šavelková, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sačem Irving Powless, jr., strážce 
wampumů, Onondaga. 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klanová matka jelence, sama z klanu 
úhoře, Andrey Shenandoah, Onondaga. 
Foto: Lívia Šavelková, 2004 
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Tradiční irokézská „kupka“ – kombinace tří plodin – kukuřice, 
fazole a tykve.Tyto tři plodiny jsou označovány jako „Tři sestry“ a 
mají místo v mytologii Irokézů.  
Tento způsob pěstování se zavádí na ekologické farmě zakoupené 
společností SHARE (Strengthening Haudenosaunee-American 
Relations through Education). Na tuto farmu by se měli v budoucnu 
vrátit Kajugové.  
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cedule s nápisy „Žádný suverénní národ“, 
„Žádná rezervace“ odrážejí postoj 
farmářů, kterým se nelíbí vznesené nároky 
Kajugů na své původní území. 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
 

 

 

 

 

 
Archeologický výzkum ve vesnici Aurora, 
rodišti L.H. Morgana, týkající se osídlení  
Kajugů. Někteří ze studentů, kteří se 
výzkumu účastnili, byli Irokézové. 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
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Ganondagan - Irokézská taneční skupina 
Bufalo Creek a Algonkini Daniel P. Smith 
a Jimmy Whiteduck s březovou kanoí před 
dlouhým domem. 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganondagan - přehlídka irokézských 
tanečníků.  
Foto: Lívia Šavelková, 2004  
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Největší rezervace Irokézů - Rezervace Six Nations (Rezervace Šesti národů) v Ontariu v Kanadě. Symbol 
stromu se sedícím orlem na jeho vrcholu označuje místo, kde se nacházejí dlouhé domy. Nový dlouhý dům 
Mohawků na mapě není. 
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Jeden z tvz. „Smoke shops“, tj, obchodů 
s cigaretami v rezervaci Six Nations, 
jakých je v irokézských rezervacích 
nespočet. Vlajky představují irokézskou 
konfederaci a válečnickou společnost. 
Foto: Lívia Šavelková, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasino v Akwesasne 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bingo v Akwesasne 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
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Setkání starších  a jízda jednoty 2004. Tradiční sačemové jdou v čele průvodu, který se vypravil ze 
západu USA i Kanady a skončil na východě Kanady v rezervaci Six Nations. Této pouti se zúčastnilo mnoho 
Lakotů. V čelence vlevo na koni strážce posvátné dýmky Lakotů Arwoll Looking Horse. 
Foto: Lívia Šavelková, 2004 
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The Mohawk Institute, bývalá internátní 
škola v Ontariu. Nyní Centrum kultury 
lesních indiánů. 
Foto: Lívia Šavelková, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geronimo Henri, absolvent internátní 
školy The Mohawk Institute. Představitel 
organizace Ztracené generace. Na 
fotografii ukazuje své vnučce fotografie 
z internátní školy. 
Foto: Lívia Šavelková,  2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geronimo Henri jako Elvis Presley, vzor, který měli indiáni 
v internátních školách.  
Foto: Lívia Šavelková, 2004 
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Onondaga Nation School, Onondaga 
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onondaga Nation School – pozemský svět 
byl stvořen na krunýři želvy.   
Foto: Lívia Šavelková, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onondaga, lingvista Piercy Abrams na 
letní škole onondažštiny, Onondaga, 2001.  
Foto: Lívia Šavelková, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



301 

 
 
 
Lingvista Michael Berry dojíždí jednou za 
tři týdny do rezervace Six Nations a 
zapojuje se do diskuze a přípravy 
gramatiky Onondagů. 
Foto: Lívia Šavelková, Six Nations, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfred Jacques, Onondaga. Jeden z šesti 
žijících výrobců dřevěných lakrosových 
holí. 
Foto: Lívia Šavelková, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakrosový turnaj v rezervaci Six Nations. 
Diváci v oranžových tričkách jsou fanoušci 
týmu Arrows z této rezervace.  
Foto: Lívia Šavelková, 2004 
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Tuskarora Rick Hill vysvětluje dětem 
význam vampumových pásů. 
Foto: Lívia Šavelková, 2004, Onondaga 
Nation School 
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Maegan, Onondažka, rezervace Six Nations. 
Foto: Lívia Šavelková, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti v rezervaci Six Nations. V pozadí 
továrna a důl na těžbu a zpracování 
sádrovce. 
Foto: Lívia Šavelková, 2005 

 


