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Abstrakt

Téma: Práce je věnována indiánským internátním školám na území Spojených států. 

Pomalu nás uvádí do tématu vzpomenutím na historii bojů mezi bílými a rudými Američany, 

dále zmiňuje tradiční vzdělávání indiánských dětí, pokračuje zrozením myšlenky internátních 

škol, odvozem dětí do škol a ukazuje, jaký byl názor indiánských stařešinů na vzdělávání na 

způsob bílého muže. Seznamuje čtenáře s kulturním šokem, kterým děti prošly, 

s každodenním striktním programem škol, neopomine kladné ani záporné stránky věci. Text 

je hustě podpořen autentickými výpověďmi dětí i dospělých, kteří školami prošli. Odkazuje se 

také na politickou situaci a tehdejší zákony. Ukazuje, jakým způsobem se indiánská otázka 

řešila, jmenuje organizace zabývající se indiánskými právy a obnovou nativních jazyků.

Metody výzkumu: kvalitativní analýza odborně-publicistických dokumentů se 

zaměřením na výpovědi účastníků asimilace

Výsledky: Vzdělávání indiánů mělo své negativní, ale i pozitivní stránky. Ačkoli 

internátní školy, o kterých práce pojednává, již zanikly, jejich vliv je silně pociťován 

v indiánské společnosti dosud. 

Celkový závěr: Dnešní pohled bílých Američanů na asimilaci indiánů není 

jednoznačný. Bývalí indiánští studenti i jejich potomci jsou zatíženi traumatickou historií a 

jsou nuceni vyrovnávat se s ní dosud. Poučením pro dnešní dobu je: asimilace a integrace je 

úspěšnější, když je nenásilná.



Hodnocení dostupné literatury

Brewton: Jedná se o informacemi nabitou publikaci věnující se vzdělávání 

amerických indiánů. Kromě témat zastoupených v jiných publikacích –  historie vzdělávání 

indiánů, školy, jazyková bariéra, indiánské sebepojetí aj. – se zabývá také srovnáním 

schopnosti učit se u angloameričanů a indiánů, samostatnou kapitolu věnuje kvalifikaci

učitelů. Je vhodná pro podrobnější zkoumání vzdělávání indiánů.

Cooper: Velice přehledná kniha, vyjadřující se stručně k rozličným tématům 

spojených s problematikou internátních škol pro indiány. Obsahuje množství kvalitních a pro 

náš účel vystihujících fotografií a mapek. Poskytuje autentické výpovědi studentů. Vyjadřuje 

se také k politické situaci a zmiňuje zákony, které se pokoušely řešit indiánskou otázku. Tato 

publikace se mi zdá zásadní pro první seznámení se s problematikou indiánských internátních 

škol ve Spojených státech. Sama této knize přikládám důležitost kmene stromu, proti kterému

jsou ostatní knihy větvemi zaměřenými na konkrétní témata a odborné články lístky 

doplňujícími detaily k oněm tématům.

Eastman: Vystudovaný lékař Eastman – Ohiyesa – popisuje své zážitky očima 

indiána vychovávaného oběma způsoby; tradičně i po způsobu bílého muže. Pro účely této 

práce se hodily zejména kapitoly věnující se tradiční výchově indiánů a kapitoly popisující 

setkání s bílým mužem. 

Eliade: K tématu okrajová literatura. Posloužila mi v úvodu jako zamyšlení nad 

kulturou a etnocentrismem evropského ducha.

Hamilton: Rozkošná publikace popisující dětství a dospívání indiánů z různých 

kmenů, k tomu se pojící zvyky, hry, stopování a lov drobné zvěře a ptactva, duchovní stránku 

indiánského života, setkání s bílým mužem, názor na jeho náboženství, první dny v Carlisle.

Kniha je velice čtivá. V každé z částí knihy k nám promlouvá jiný z indiánských náčelníků 

nebo významných příslušníků kmene, ze Siouxů např. Ohiyesa, Stojící medvěd, Sedící býk, 

Skvrnitý ohon, z kmene Apačů Gerónimo. Vzpomínky z přesunu dětí do škol jsou identické 

se vzpomínkami, které uvádí ve své knize Cooper.

Hyde: Kniha se věnuje dějinám Siouxů od 17. do 19. století a střetům s bílými 

přistěhovalci. Zaznamenává období generála Custera, přesun Siouxů do rezervace. Obsahuje 

mapky migrace kmene, rezervací, kresby a dobové fotografie náčelníků. Nalezneme zde i 

seznam českých a anglických podob indiánských osobních jmen, ze kterého jsem vycházela 

při překladech jmen náčelníků.

Kašpar: Útlá, leč zevrubná publikace promlouvající o Severní Americe jako 

kontinentu, jejích lidech, o obydlí, dopravních prostředcích, obživě, oděvu, výchově, hrách 



apod. K této práci byla využita část pojednávající o historii indiánů v časech příchodu bílého 

muže, bojích a dohodách s ním.

Reyhner, Eder: Věnuje se výuce indiánských dětí, jazyku, názorům na výchovu, 

poukazuje na problémy alkoholismu. Nepostrádá ani aktuální mapku škol pod záštitou BIA či 

tabulku žáků navštěvujících školy veřejné, soukromé a založené BIA. Především ale jako

jedna z mála knižních publikací, ke kterým jsem měla z České republiky přístup, není 

zaměřena pouze na dobu dávno minulou, ale přechází až do 21. století. Našla by využití i ve 

výzkumu současného stavu indiánského školství a indiánské situace ve Spojených státech 

vůbec.

Rieupeyrout: Autor popisuje dějiny kmene Navaho od roku 1540 do roku 1990. 

Několik krátkých kapitol se zmiňuje i o indiánských školách, na nich působících učitelích, 

únosech dětí, soudobé úvahy o legalizaci prodeje alkoholu v rezervacích.
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„Náš přechod z přirozeného života do umělého života civilizace způsobil obrovskou duchovní 

a morální ztrátu.“1 Ohiyesa

„Civilizace mě nenaučila ničemu lepšímu! Jako dítě jsem pochopil, jak dávat. Tuto laskavost 

jsem od té doby, co jsem se stal civilizovaný, zapomněl.“2 Ohiyesa

1.         Úvod  

Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem zvolila internátní školy v oblasti Severní 

Ameriky, které byly zakládány bělochy pro převýchovu indiánů od konce 19.stol. Americké 

internátní školy pro indiány jsou tématem v České republice dosud nedostatečně probádaným. 

Přestože podobné školy byly zakládány i v Kanadě, zaciluji svůj zájem na území 

Spojených států amerických, jelikož v Kanadě byly školy navštěvovány také Inuity a nezdálo 

se mi vhodné spojovat dva odlišné regiony do jednoho výzkumu. 

V práci zmíním různé typy škol, stěžejní pro mne však budou školy internátní. Právě 

zde totiž docházelo k absolutnímu odloučení dětí od rodiny, a tudíž rychlejšímu a 

intenzivnějšímu osvojení kulturních hodnot Euroameričanů. 

Následující stránky nás provedou historií Spojených států těsně před počátkem 

zakládání škol. Vysvětlím, proč byly zakládány, kdy vznikla první z nich, jak to na školách 

fungovalo, jaké změny pocítily děti indiánů v běžném denním režimu a jaké důsledky to mělo 

pro jejich celý život..

Ve své práci vycházím z literárních pramenů (knižních publikací, článků z novin a 

časopisů) a internetových zdrojů. Vzhledem ke vzdálenosti zkoumané oblasti a nákladnosti 

časové i finanční se výzkum v místě neuskutečnil. Nevylučuji ale takové plány v budoucnu.

Pro přiblížení a pro lepší pochopení tématu využívám vzpomínky dětí, které školou 

prošly. Jako protipól uvádím i výpovědi příslušníků bílé majority, kteří  se vyjádřili 

k problematice internátních škol.

Téma mne zaujalo z toho důvodu, že internátní školy za účelem převýchovy 

původních obyvatel nejsou ve světě ojedinělým jevem. Byly zakládány např. na Sibiři, 

Kamčatce, Čukotce. Dnes Evropané a Američané zakládají školy v Africe. Otázkou je, do 

jaké míry může osvojení hodnot cizí kultury pomoci a do jaké míry naopak uškodit. 

                                                
1 EASTMAN, Charles. A. (Ohiyesa) / Duše indiána, p. 69
2 Ibid.,p. 77
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I v 21. století je toto téma aktuální a my stále hledáme křehkou hranici mezi pouhým 

nabídnutím a vnucováním „našich“ hodnot. Ve Spojených státech se v návaznosti na výuku 

v internátních školách objevují problémy jako alkoholismus, sebevraždy, násilí, apod. 

Nabízejí se zde možnosti k terénnímu výzkumu v mnoha dalších oblastech, v USA, na Novém 

Zélandu, ve státech Afriky, v komunitách evropských Romů.

„Už téměř dvě stě let vynakládá evropský vědecký duch bezpříkladné úsilí na to, aby 

svět vysvětlil a poté i ovládl a přeměnil. Na rovině idejí se tento triumf vědeckého ducha 

projevil nejen vírou v nekonečný pokrok, ale také jistotou, že čím jsme „modernější“, tím více 

se blížíme absolutní pravdě a v tím větší míře dosahujeme lidské důstojnosti. … Ale kultura, 

jako je ta naše, jež se hrdinně vydala cestou, kterou považovala nejen za nejlepší, ale také za 

jedinou důstojnou inteligentního a čestného člověka, kultura, která musela obrovskému 

intelektuálnímu úsilí obětovat snad to nejlepší z vlastní duše, očividně začala až příliš žárlivě 

vyvyšovat vlastní hodnoty a její nejpovolanější představitelé pohlížejí podezíravě na jakýkoliv 

pokus uznávat výtvory jiných, exotických nebo primitivních kultur.“3

Již od pradávna je lidskou přirozeností myslet si, že právě prostředí, v němž žijeme 

my, naše vnímání a chápání onoho okolí, naše kultura, naše filosofie, etc., je ta jediná 

správná. Kde však koření tato představa? A jak by se člověk vůbec mohl domnívat, že jeho 

kultura je ta špatná? Tak by přeci nemohl klidně žít. 

Přirozené je chválit známé a hanit jiné, cizí. Proto se mnoho společností označuje ve 

svém jazyce jako „my“ nebo „lidé“(emické označení) a ty ostatní nazývá např. „Němci“, 

„barbary“, „rudochy“ (etické označení). Proto nacházíme ve světě tolik sportovních klubů, 

náboženských uskupení, politických stran, které budou donekonečna soupeřit. Jednotlivci se 

snaží stále se někam řadit, někam patřit. Vše děláme z toho důvodu, abychom se mohli cítit 

lepší než ti druzí. 

Možná je právě pro lidský druh přirozené i to, že se snaží těm druhým vnutit svoji 

„pravdu“. Když totiž ostatní vyznávají stejné hodnoty, mluví stejným jazykem, věří ve 

stejného Boha, je pak jednoduché předvídat jejich chování a předejít tak nedorozuměním.

V případě internátních škol pro indiány je pak také jednoduché jimi manipulovat.

                                                
3 ELIADE, M.: Kováři a alchymisté, Argo, 2000, p. 14.
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2.         Krátký přehled bojů mezi domorodci a bílými přistěhovalci

Od roku 1492, kdy byla Amerika „objevena“ (znovuobjevena), si začaly evropské 

mocnosti dělat nárok na území nového kontinentu. K intenzivní kolonizaci v oblasti Severní 

Ameriky se přistoupilo od počátku 17. století. V té době začíná docházet k prvním povstáním

indiánů – původních obyvatel Ameriky.

O století později Pontiac (*1720-†1769), náčelník Ottawů, přichází s myšlenkou spojit 

síly indiánských kmenů proti společnému nepříteli. Pokračovatelem této myšlenky se stal 

Tecumseh (*1768-†1813), vede s USA válku jako brigádní generál na straně Anglie. Od smrti 

generála roku 1813 nezaznamenáváme již významnější povstání, dochází k násilnému 

vysidlování indiánů za řeku Mississippi. Běloši se uchýlili i k vybíjení stád bizonů ve velkém 

s cílem indiánům sebrat základní zdroj jejich obživy.4

„Kdekoli,  kde se usadí běloši, buvolí populace mizí a rudý lovec je tak odsouzen ke 

smrti hladem,“5 potvrzuje toto jednání výpověď jednoho z náčelníků.

Docházelo i k přímému vyvražďování indiánů ze strany osadníků a vojáků.

Jedním z významných nepřátel indiánů byl proslulý generál Georg Armstrong Custer 

(*1839-†1876). V bojích proti indiánům byl úspěšný až do roku 1876, kdy utrpěl drtivou 

porážku ze strany Siouxů v čele s náčelníkem Sedícím Býkem (*1831-†1890) na řece Little 

Big Horn.6

Posledním stále odolávajícím kmenem byli Apačové. Znali výborně terén a jejich 

taktikou byl náhlý bleskový útok, po kterém stejně rychle zmizeli. Roku 1871 obyvatelé 

Tusconu přepadli indiánskou osadu Camp Grant právě, když muži byli na lovu, zavraždili 

všechny ženy a většinu dětí. Ty, co zbyly, byly prodány do otroctví v Latinské Americe.7

Musíme ještě zmínit náčelníka Gerónima (*1820 až 1825-†1909), který byl schopen 

ztratit v boji jen pár bojovníků a tisíce nepřátel pobít.8

I přes tyto výrazné a mnohdy úspěšné snahy indiánských válečníků zničit protistranu, 

se jejich boj skončil na počátku 80. let 19. století.9

Pro zajímavost: před příchodem Evropanů se populace severoamerických indiánů 

pohybovala přibližně mezi dvěma až pěti miliony obyvatel. V roce 1890 byla populace 

indiánů na nejnižší naměřené hranici, čítala zhruba 228 tisíc obyvatel.10

                                                
4 KAŠPAR, O.: Indiáni Severní Ameriky, pp. 26-27
5 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, p. 16
6 KAŠPAR, O.: Indiáni Severní Ameriky, pp. 26-27
7 Ibid.,pp. 26-27
8 Ibid., pp. 26-27
9 Ibid., pp. 26-27
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3.         Rezervace

Indiánům byla přidělena vymezená území menšího rozsahu, která neodpovídala 

způsobu jejich života – lovu. Většinou to byly takové oblasti, které nešlo využít k získání 

přírodního bohatství země.

„[…]hranice mezi rezervacemi a národy, které je obklopovaly, stejně tak i hranice, jež 

původně oddělovaly indiánské oblasti od „civilizace“, byly hranicemi kulturními a 

politickými. […]rezervace mezi léty 1880 a 1960 byly místem směnného obchodu, smlouvání 

a sporů, místem, kde se tradice domácích střetávala s požadavky přistěhovalců.“11

Roku 1900 žilo v rezervacích na území USA 250 tisíc nativních obyvatel. 12

V osmdesátých letech 19. století (1883) byli bílými Američany vyvražděni poslední 

bizoni a pro indiány začala éra hladovění. 13 Naučili se však pěstovat kukuřici a obilí.14

                                                                                                                                                        
10 TRIGGER, Bruce G., WASHBURN, Wilcomb E. / The Cambridge history of the Native peoples of  the
Americas, volume I, North America, part 2,p.403
11 Ibid., p. 185
12 Ibid., pp. 185-186
13 Ibid., p. 188
14 Ibid., p. 198
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4.         Mírová politika a zrození nápadu internátních škol

Bílí Američané měli zájem na převzetí moci nad indiánským územím především 

z důvodu ovládnutí půdy a nerostného bohatství (uhlí, dřevo, drahé kovy15). Namísto dalšího 

válčení však zvolili alternativní cestu. 

„Mírová politika“ (Peace Policy) byl systém zavedený roku 1869 prezidentem 

Spojených států Ulysses S. Grantem (u moci 1869-187716), který pokračoval do 20. století.17

Tzv. „indiánskou otázku“ (Indian problem) se rozhodli vyřešit do jisté míry 

pacifičtějším a především levnějším způsobem - převýchovou indiánských dětí.18   

„ […] když vláda Spojených států amerických rozhodla o tom, že se s indiánskými 

kmeny nepovede válka, ale budou podrobeni výuce, učinila dokonalý ekonomický tah. 

Náklady na školy jsou nesrovnatelně nižší než by byly náklady na válku.“19

Tato strategie byla dobře promyšlená. Doslova odzbrojila indiány, když vzala jejich 

děti jako rukojmí. Namísto financí, jež se platí běžně únosci, si běloši vynutili konec 

ozbrojených konfliktů.

„Pozornost byla zaměřena na původní obyvatele, toho času největší nepřátele. Patrná 

byla i snaha odvést do škol především děti náčelníků,  v zásadě držet tyto děti jako rukojmí.

Plánem bylo udržet indiánské kmeny v míru, což bylo velice jednoduché, když byly jejich děti 

ve školách kdesi daleko.“20

Z nařízení vlády Spojených států amerických byly děti posílány do škol od 70. let 19. 

stol.21 Cílem převýchovy bylo nahradit původní zvyky a chování takovými, které určila vláda. 

Záměrem bylo děti naučit bělošským způsobům tak důkladně, aby mohly být později 

zařazeny do bílé společnosti.22

„Erase and replace“ neboli „vymazat a zaměnit“ indiánskou kulturu, to byla strategie 

americké vlády, jak se vypořádat s indiány.23

Indiánské děti se ve školách měly přeměnit z „divochů“ na distingované pracující 

občany, tzv. asimilovat. 

                                                
15 TRIGGER, Bruce G., WASHBURN, Wilcomb E. / The Cambridge history of the Native peoples of  the
Americas, volume I, North America, part 2, p. 186
16 http://www.whitehouse.gov/about/presidents/ulyssessgrant
17 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools, p. 1
18 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test
19 REYHNER, J, EDER, J.: American Indian education: a history, p. 74
20 BEAR, C.: American Indian Boarding Schools Haunt Many, part 1
21 Ibid.
22 MARR, C.: Assimilation Through Education: Indian Boarding Schools in the Pacific Northwest
23 BEAR, C.: American Indian Boarding Schools Haunt Many, part 1
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Asimilace je proces, během něhož se členové minoritní skupiny včlení do dominantní 

kultury tak, že si osvojí její hodnoty a zároveň ztratí svou původní identitu.24

A právě vzdělávání indiánů mělo k takové asimilaci přispět největším dílem.

„Tvůrci systému internátních škol věřili, že výukou – tedy  bojem proti kulturnímu 

dědictví indiánských kmenů –  mohou dosáhnout masové kulturní změny.“25

                                                
24 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 2
25 Ibid., p. 2
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5.         Přirozené učení původních obyvatel Ameriky

Děti indiánů se učily ze zkušeností rodiny a svého kmene, poslouchaly příběhy 

stařešinů a čerpaly z nich moudrost, rozšiřovaly svou představivost, poznávaly tradice, víru a 

pěstovaly si hrdost na rodový původ.26

„Je pravda, že nemáme žádné školní budovy, žádné knihy a žádné pravidelné školní 

hodiny. Naše děti se učily přirozeným způsobem – byly udržovány v těsném kontaktu se 

světem přírody.“27

                                                
26 EASTMAN, Charles. A. (Ohiyesa) / Duše indiána, pp. 42-43
27 Ibid., p. 38
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6.         Odnímání dětí od rodin

Pokud byly děti posílány do internátních škol mimo rezervace, nutně docházelo

k jejich odloučení od rodiny a co více, i k násilnému přetržení pevného a citlivého pouta mezi 

matkou a dítětem.

Věk odnímaných dětí začínal na hranici pěti let a výše.28 Tato hranice pro začátek 

školní docházky je ve Spojených státech a Británii stejná i dnes. Děti navštěvují základní 

školu od pěti let29, v České republice je to o rok později.

Rodiny nesměly bránit odchodu svých dětí, jinak byly sankciovány odebráním přídělů 

surovin a roční renty. Na druhé straně, pokud rodiče nechaly své děti chodit do škol, 

ukazovaly tím, že spolupracují s federálním výkonným orgánem. V opačném případě byly

trestáni odnímáním dávek i jinak. Skupina mužů z kmene Hopi v Arizoně se odmítla podrobit 

asimilaci a za tento protest byli tito muži zavřeni do věznice Alcatraz v Californii.30

V některých případech byly děti odváděny ozbrojenými policejními silami.31

V roce 1884 vydal Úřad pro indiánské záležitosti (BIA) tato pravidla. 

„Od pověřenců se očekává, že naplní internáty indiánskými žáky nejprve 

přesvědčováním. Pokud to nestačí , snižováním dávek potravin nebo ročních výplat nebo 

jakýmkoli jiným způsobem, který by vedl k žádoucímu cíli.“32

Nebylo ojedinělé, že svoz dětí do škol probíhal za nepřítomnosti rodičů. 

„V té době pověřenec praktikoval svoz dětí do školy po svém tak, že do vozu sbíral, 

někdy bez vědomí rodičů, chlapce i dívky, které potkal, a odeslal je do vzdálených internátů, 

kde byli uvězněni na tři až pět let.“33

Jedenáctiletý Ota Kte z kmene Siouxů byl spolu s dalšími osmdesáti třemi dalšími 

dětmi vezen ze svého domova na Velkých pláních do vzdáleného města Carlisle, v 

Pennsylvánii. Uplynuly pouze tři roky od bitvy na Little Big Horn River a boje mezi 

přistěhovalými a domorodými Američany neustávaly. Není divu, že se Ota Kte domníval, že 

jedou na smrt.

„Jelikož jsem ani zdaleka netušil, co je to škola, nemohl jsem přijít na žádný jiný 

důvod, proč by běloši chtěli indiánské dívky a chlapce. Snad kromě toho, že by je chtěli zabít. 

Proto jsem se domníval, že jedeme na východ zemřít.“34

                                                
28 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools, p. 1
29 http://www.usastudyguide.com/overview.htm
30 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 2
31 BEAR, C.: American Indian Boarding Schools Haunt Many, part 1
32 RIEUPEYROUT, Jean-Louis / Dějiny Navahů: indiánská sága 1540-1990, p.190
33 Ibid., p.191
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Floyd Red Crow Westerman vzpomíná i po šedesáti letech na odjezd na internát velice 

živě. Tou dobou mu bylo šest let. Pozoroval svou matku skrze okno autobusu a myslel si, že 

ho posílají pryč, protože ho maminka už nechce. Pak si ale povšiml, že mamince kanou slzy.

„Také jí to bolelo. A mne bolelo zas vidět ji plakat. Nikdy nezapomenu, jak všechny 

matky plakaly.“35

Skvrnitý ohon36 (*1823-†1881), náčelník kmene Siouxů, si vyslechl důvody, které 

předložil radě válečníků a kmenových vůdců kapitán Richard Henry Pratt (*1840-†1924). A 

odpověděl mu:

 „Běloši jsou všichni do jednoho zloději a lháři. Nechceme, aby se naše děti učily 

jejich způsobům. Bílý muž je velmi mazaný. Věděl, že se v Černých horách37 (Black Hills) 

nachází zlato, a tak nás přiměl vzdát se toho kraje, kde nyní mnoho bělochů těží naše zlato.“38

Náčelník si dovolil vyjádřit nesouhlas s výchovou svých dětí v duchu křesťanství a 

angloamerického stylu.

„Skvrnitý ohone, jsi pozoruhodný muž. Jsi tak schopný, že jsi vůdcem tisíců svých lidí. 

Jenže neumíš číst ani psát. Neumíš mluvit jazykem této země… . Protože nemáš vzdělání, 

přišel jsi o tato pohoří, údolí a potoky. Tvá neznalost bělošského vzdělání Ti bude více a více 

překážet, omezovat Tě a ubírat Ti.“39

Kapitán Pratt si náčelníka vyslechl a vysvětlil mu, že ignorováním vzdělání bílého 

muže bude vliv indiánů slábnout a bílý muž získávat čím dál větší převahu.

Indiáni postupně ztratili své pastviny, bizony, zlato, děti. A měli přijít i o veškeré 

kulturní bohatství.

Hromadné odvozy dětí skončily s rokem 1934 – za vlády prezidenta F. D. Roosevelta 

(u moci 1933-1945) – , kdy vešel v platnost „Reorganizační zákon“ (IRA – Indian 

Reorganization Act). Tím byla oficiálně zavedena do škol výuka historie a kultury 

indiánských kmenů.40 Přesto ještě do sedmdesátých let byly tisíce dětí odvezeny do škol za 

pomoci doktorů, právníků a sociálních pracovníků.41

                                                                                                                                                        
34 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, p. 1
35 www.npr.org/templates/story.php?storyId=16516865&ps=rs, BEAR, C.: American Indian Boarding Schools 
Haunt Many
36 HYDE, George E. / Lid rudého oblaka: Dějiny oglalských Lakotů, p. 308
37 Ibid.,p. 220
38 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, p. 3
39 Ibid., p. 3
40 Ibid., p. 94
41 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools
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7.         Dopravní prostředky užívané k přesunu dětí

Děti odjížděly nejčastěji vlakem, někdy autobusem nebo po řece parní lodí. Bývaly 

zmatené a vystrašené, vůbec netušily, kam jsou vezeny a co se s nimi bude v příštích 

hodinách dít. 

„Šli jsme dost daleko až k dlouhé řadě domečků stojících na dlouhých kusech železa, 

které se táhly do dálky kam až oko dohlédlo. […] Vylezli jsme tedy po schůdkách do jednoho 

z nich a octli se v krásném pokoji, dlouhém, ale úzkém, ve kterém bylo mnoho 

vypolštářovaných sedadel. Sedl jsem si na jedno, ale za chvíli jsem si přesedl. Než jsem se 

uklidnil, musel jsem změnit místo čtyřikrát nebo pětkrát. […] celý dům se dal do pohybu. […]

Čekali jsme, že se každým okamžikem překotí a že se stane něco strašného.“42

Tak popisuje svou první cestu vlakem pozdější náčelník kmene Siouxů Stojící 

medvěd, vůbec první student, který vkročil na půdu internátní školy Carlisle. 

„Drželi jsme přikrývky v zubech, protože jsme měli co dělat, abychom se udrželi na 

sedadlech. Tak jsme byli vyděšení.“43

Na konci cesty do Carlisle si starší děti vymyslely děsivý příběh.

„Starší chlapci nás malé začali přesvědčovat, že nás běloši vezou až tam, kde vychází 

Slunce a kde nás všechny hodí přes okraj Země. Tak nás to učili, že Země je plochá, má čtyři 

rohy a přiblížíme-li se k jejímu kraji, přepadneme.“44

                                                
42 HAMILTON, C. / Pláč ptáka bouřliváka, pp. 161-162
43 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, p. 7
44 Ibid., p. 7
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8.         Pozitivní názor na učení na internátních školách

Stařešinové kmene Cheyennů byli moudří s množstvím zkušeností. V poznání jazyka 

bělochů spatřovali také možnost poznat myšlení bílého člověka. Věděli, že bude 

v budoucnosti velice důležité a nevyhnutelné s ním komunikovat a především se dohodnout. 

Proto věřili, že cheyennské děti s pomocí anglického jazyka budou moci lépe obhájit zájmy 

své společnosti.

„Možná, že výuka, o které s námi bílý muž mluvil, nebude tak špatná. Potřebujeme 

rozumět bělochům. Musíme s nimi žít. Musíme s nimi jednat. Jestliže naše děti půjdou do 

jejich školy, naučí se jazyk a pochopí, jak bílý muž myslí. Stanou se tak naším zrakem, 

sluchem a ústy. Skrze naše děti uslyšíme a budeme moci mluvit. Tudíž budeme moci lépe 

ochránit naše zvyky, naši kulturu tak, jak se nám dochovala po mnohé generace.“45

Manuelito (*1818-†1893), významný náčelník kmene Navahů, promluvil takto ke 

svému vnukovi:

„Můj vnuku, bílí mají mnoho věcí, které potřebujeme, ale nemůžeme je získat. Jako by 

žili v travnatém kaňonu s vozy, pluhy a hojností potravy. Zato my, Navahové, se držíme na 

vyprahlé mese. Slyšíme je mluvit, ale nerozumíme jim. Synku, vzdělání je žebřík: poruč rukám, 

aby se ho chopily.“46

                                                
45 REYHNER, J., EDER, J.: American Indian Education: A History, p. 65
46 RIEUPEYROUT, Jean-Louis / Dějiny Navahů: indiánská sága 1540-1990, p. 189
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9.         Školství ve Spojených státech na konci 19. století

Povinná školní docházka pro bělochy byla zákonem zavedena ve 27 státech USA 

v roce 189047, je tedy příhodné, že vzdělávání indiánských dětí bělochy začíná také ve stejné 

době. Metody, styl výuky a učební pomůcky vycházely veskrze z britské tradice. 

                                                
47 jcu.chytrak.cz/spol/zpds/dewey.doc
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10.         Typy škol

Denní školy (day school): Tento typ škol patřil mezi nejekonomičtější, ale zároveň 

poskytoval nejnižší stupeň vzdělání. Z toho důvodu byli někteří ze studentů doporučováni k 

dalšímu vzdělávání na internátní školy.48

Misijní školy (mission schools): Tyto školy kombinovaly vyučování s četnými 

hodinami náboženství. Původní indiánskou víru a kulturní tradici se dařilo odsunout do 

pozadí pomocí křesťanských obrázků, sošek, chvalozpěvů, modliteb a vyprávění příběhů o 

světcích. Církevní školy byly zčásti financovány i z vládních peněz. Vláda platila roční 

nájemné za budovy, církev obstarávala knihy, oblečení, lékařskou péči apod.49

Internátní školy v rámci rezervací (on reservation boarding schools): Tento typ škol 

nebyl finančně náročný co se týče nákladů na dopravu, protože byl blízko indiánské 

komunity. Studenti zůstávali na škole přibližně osm až devět měsíců v roce. Během této doby 

byli návštěvy rodičů povoleny pouze v určitý čas.50 V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. 

století bylo založeno několik menších škol v rezervacích Chehalis, Skokomish a Makah. 

Každá měla méně než 50 žáků, všechny však byly kolem roku 1896 zrušeny a nahrazeny 

školami denními. Na severozápadě byla největší školou tohoto typu Cushman Indian School. 

Učilo se v ní 350 dětí. Podle pramenů byla velmi dobře vybavená pro manuální výrobu, jak 

dokládají i dobové fotografie zachycující interiér školy s moderní dílnou s obráběcími stroji.51

Internátní školy mimo rezervaci (off reservation boarding schools): Internátní školy

byly záměrně vzdáleny od indiánských rezervací. Vzdálenost totiž pomáhala rychleji a 

úspěšněji převychovat děti indiánů,. Pokud tyto zůstávaly přes den i přes noc pod vlivem 

vychovatelů, nehrozilo, že budou zpětně ovlivňovány svou původní kulturou. Z toho důvodu 

nebyly návštěvy na internátních školách povoleny, nebo jen velmi vzácně.52

 „Pouze naprostou izolací indiánských dětí od jejich divošských předků je lze dostatečně 

vzdělat.“53

Kolem roku 1923 byla většina škol pro indiány na Severozápadě zavřena a studenti 

začali navštěvovat veřejné školy. Podle jiných pramenů se na některých indiánských školách 

počty studentů naopak zvyšovaly, mezi léty 1900 a 1960 dokonce zdvojnásobily. Nejvyšší 

                                                
48 MARR, C.: Assimilation Through Education: Indian Boarding Schools in the Pacific Northwest
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, pp. 2-3
53 BEAR, C.: American Indian Boarding Schools Haunt Many
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stupeň docházky byl v roce 1973, kdy na internátní školy docházelo 60 tisíc indiánských 

dětí.54

                                                
54 http://en.wikipedia.org/wiki/Americanization_of_Native_Americans, Native American education and 
boarding schools
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11.         Internátní školy

11.1.      Společná charakteristika internátních škol

Internátní školy, umístěné mimo rezervaci nebo v rámci rezervace, sdílely společné 

charakteristické rysy. Důvodem bylo vydání směrnic Úřadu pro indiánské záležitosti (BIA –

The Bureau of Indian Affairs), podle kterých se řídily všechny školy napříč Spojenými státy.

Podobná byla architektura budov, pokud nesloužily dříve jinému účelu. Dalšími znaky byl 

militantní styl výuky, důraz na jediný vyučovací jazyk – angličtinu, výuku v křesťanském 

duchu, praktickou výchovu (dílny a domácí práce), rozvrh byl rozdělený na teoretickou 

akademickou část a na praktická cvičení. Ta se dělila na dívčí a chlapecká.55

Jelikož byly děti posílány do škol již v nízkém věku, bylo školní docházka traumatem

pro děti i pro jejich rodiny.56

11.2.      První internátní škola Carlisle a kapitán Pratt

The Carlisle Indian Industrial School byla vůbec první institucí svého druhu založenou 

za účelem převýchovy indiánských dětí na území Spojených států. Fungovala od roku 1879

ve státě  Pennsylvania a inspirovala se zkušenostmi kapitána Richarda Henryho Pratta. Ten 

vycházel ze své praxe s indiánskými vězni na Floridě, kteří získali základní vzdělání a po 

propuštění z věznice se někteří z nich dokonce dostali na univerzity, jmenovitě na Hampton 

Institute. Pratt se z tohoto důvodu domníval, že výuka by mohla být prostředkem, jak 

vtáhnout indiány do bělošské společnosti. Tento svůj nápad nazýval „asimilací skrze naprosté 

pohroužení“ (assimilation through total immersion). 

Věřil, že pokud se dají vzdělat a asimilovat dospělí muži, dal by se tento princip 

rozšířit jistě i na indiánské děti.57

Prattova filosofie je popsána v jeho projevu z roku 1892:

„Slavný generál Custer řekl: Dobrý indián, mrtvý indián. V tomto s ním souhlasím, ale 

pouze v tom smyslu, že to, co činí indiána indiánem by mělo zemřít. Zničte indiánskou duši, 

zachráníte člověka.“58

                                                
55 MARR, C.: Assimilation Through Education: Indian Boarding Schools in the Pacific Northwest
56 http://en.wikipedia.org/wiki/Americanization_of_Native_Americans, Native American education and 
boarding schools
57 Ibid.
58 www.npr.org/templates/story.php?storyId=16516865&ps=rs, BEAR, C.: American Indian Boarding Schools 
Haunt Many
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Kill the Indian and save the man je Prattův často citovaný princip vypořádání se 

s indiánskou otázkou.

„Musíme je buď vyvraždit nebo je zcivilizovat,“ 59 vyšlo z úst neznámého vládního 

úředníka. Tento výrok ukazuje, jak bylo na konci 19. století možno přistupovat k otázce 

soužití bílých a indiánských obyvatel ve Spojených státech amerických.

Pratt byl velkým zastáncem vzdělávání indiánů, považoval ho za lepší způsob než 

izolování této populace do rezervací nebo její úplné vyhlazení.60

„Přemístěte divošské dítěte do civilizovaného prostředí a vyroste z něj jedinec 

ovládající civilizovanou řeč a způsoby.“61

Cílem výuky na Carlisle nebylo vlastně něco děti naučit, ale především odnaučit. Měly 

zapomenout své tradice, svůj jazyk a svou minulost vůbec. A namísto těchto si osvojit 

kulturní hodnoty, jazyk a víru angloamerické společnosti.62

Procesem cílené akulturace chtěl Pratt pozvednout indiány na úroveň bělošského 

obyvatelstva. Akulturace však znamenala přerušení vazeb s původní kulturou, změnu 

dorozumívacího jazyka, zvyklostí, vzhledu a mnoha dalších stránek života, které budou 

zmíněny podrobněji v dalších kapitolách.63

Carlisle byla první školou svého druhu a tvořila model pro další školy sponzorované 

společností BIA. Během třiceti let od otevření školy Carlisle bylo po celém území Spojených 

států amerických postaveno na pět set škol. Internátních škol pod kontrolou BIA bylo tou 

dobou 25, církev vedla 460 škol.64 S rokem 1902 navštěvovalo internátní školy umístěné 

mimo rezervaci přes šest tisíc studentů. Pro indiány a další původní obyvatele amerického 

kontinentu bylo vzdělávání povinné. Byl však už nutný souhlas rodičů s uvolněním dětí pro 

účely výuky. Úředníci donutili rodiče uvolnit z každé rezervace určité množství dětí.65

                                                
59  COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, p. 21
60 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 3
61 www.amnestyusa.org/amnestynow/soulwound.html, SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native 
American Schools
62 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 3
63 www.amnestyusa.org/amnestynow/soulwound.html, SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native 
American Schools
64 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools, p. 2
65 http://en.wikipedia.org/wiki/Americanization_of_Native_Americans, Native American education and 
boarding schools
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12.         Změna života dětí po vstupu na internát

Přestože existovalo několik typů škol, myšlenka převýchovy byla jedna, a tak ani 

režim na většině škol se nelišil. Na všech školách obecně docházelo k tomu, že se měnil 

vzhled indiánských dětí, oděv, střih vlasů, jazyk, chování, jednání, jména, strava, předmět 

výuky a styl výuky, trávení volného času, ale i vnímání času vůbec (viz kapitola Denní 

režim).

Ota Kte, jenž patřil k první skupině Siouxů, která přijela do Carlisle vzpomíná na 

první dojem ze školy.

„Byl jsem vržen do cizího světa – do prostředí tak odlišného od toho, do něhož jsem se 

narodil, že si ho jen stěží lze představit – abych  byl přetvořen k obrazu nepřítele.“66

Tsiana Lomawaima, vedoucí Programu pro studia amerických indiánů (The American 

Indian Studies Programme) na Univerzitě v Arizoně, potvrzuje absolutní proměnu, která se 

s mladými indiány udála.

„Jazyk, víra, struktura rodiny, hospodářství, způsob obživy, vyjadřování citu, změnilo 

se naprosto vše.“67

Právě proto, že docházelo k tak markantním změnám, byly při vstupu na školu 

pořizovány fotografie přišedších dětí a dospívajících, které byly srovnávány po několika 

měsících s vizáží „přeměněných“ indiánů.

Fotografiemi dokumentované dramatické změny, k nimž došlo během pár týdnů až 

měsíců, a které byly patrné pouhým okem, sloužily k přesvědčení široké veřejnosti, že škola 

dokáže z indiánů skutečně vytvořit civilizované jedince.68

Jak už bylo zmíněno, dětem byly ostříhány vlasy. Zbavování se vlasů je dodnes ve 

společnosti vycházející z evropské tradice symbolické, vojáci při odvodu jsou zbaveni vlasů, 

jde o symbol podřízenosti. V koncentračních táborech bylo užíváno této praktiky za účelem 

odvšivení vězňů, stejně jako v internátních školách. Po druhé světové válce byly ženy 

německých důstojníků veřejně zbavovány vlasů, aby byly zostuzeny. Lidé z kmene Siouxů 

zkrácení vlasů prováděli tradičně jen na znamení velkého smutku či hanby.69

                                                
66 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, p. 10
67 www.npr.org/templates/story.php?storyId=16516865&ps=rs, BEAR, C.: American Indian Boarding Schools 
Haunt Many
68 http://content.lib.washington.edu/aipnw/marr.html, MARR, C. J.: Assimilation Through Education: Indian
Boarding Schools in the Pacific Northwest
69 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, p. 34
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Bylo zakázáno tradiční oblečení a poručeno věřit v křesťanského Boha. Smyslem 

procesu vyučování byla akulturace. Komunikace v původních indiánských jazycích byla 

zakázána, za jejich užití hrozily tresty.
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13.         Jazyk

Veškerá výuka byla vedena v anglickém jazyce, indiánské jazyky byly násilně 

potlačovány a projevovala se silná snaha uvést tyto jazyky v zapomnění. Děti byly přísně 

trestány za užití vlastního mateřského jazyka. I v běžné komunikaci mezi sebou musely užívat 

anglického jazyka, a tak se dorozumívali např. posunky.

Byron Wesley z kmene Navaho, aktivista v Amnesty International USA, vzpomíná na 

to, jak byl potrestán, když ho přistihli, že promluvil svým původním jazykem. 

„Byl jsem donucen spolykat celý kus mýdla za to, že jsem promluvil svým mateřským 

jazykem.“70

Jazyk byl podmínkou pro zařazení k americké bílé společnosti. Komisař pro indiánské 

záležitosti T.J. Morgan vyvyšoval anglický jazyk nade všechny: 

„jazyk nejmocnějšího, nejsilnějšího, nejschopnějšího a nejodvážnějšího národa pod 

sluncem“.71

Angličtina se učila naprosto odlišným způsobem, než jaký známe ze současných 

jazykových kurzů. Učitelé neuměli indiánské jazyky, a tak nebylo možné, aby provedly 

srovnání probíraného anglického slova s jeho indiánským ekvivalentem. 

„Indiánské děti měly být naučeny řádnému překladu siouxského jazyka do anglického, 

jenomže angličtí učitelé je naučili jen „papouškovat“ jazyk anglický. Ačkoli dovedly přečíst 

všechna slova, která jim učitel ukázal, neuměly je správně užívat a nad jejich významem si 

lámaly hlavu.“72

Lektoři na škole Carlisle vyučovali podle příručky „První lekce pro hluchoněmé“ 

(First Lessons for Deaf and Dumb).73

Bill Wright, který od roku 1945 studoval na Steward Indian School v Nevadě, vypráví, 

jak ztratil se svým jazykem i své původní jméno.

„Pamatuji si, jak jsem přijel domů a babička mne požádala, abych mluvil mateřštinou. 

A já jí řekl: ,Babičko, já Ti nerozumím,´ vzpomíná Wright. Na to mi odvětila: ,Tak kdo tedy 

jsi?´  Wright řekl, že se jmenuje Billy. ,Ty se nejmenuješ Billy, ale TAH-rruhm,´ řekla mu. „A 

já jí na to řekl: ,To mi neřekli.´“74

                                                
70 www.amnestyusa.org/amnestynow/soulwound.html, SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native 
American Schools
71 MARR, C.: Assimilation Through Education: Indian Boarding Schools in the Pacific Northwest
72 REYHNER, J., EDER, J.: American Indian Education: A History, p. 95
73 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, p. 51
74 BEAR, C.: American Indian Boarding Schools Haunt Many
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Děti vracející se domů byly nejprve vytrženy z přirozených podmínek a kulturních 

tradic, převychovány jinou kulturou a znovu vrženy do původní kultury, které pak už 

nerozuměly. Prožily vlastně dvakrát kulturní šok. To v nich nutně vyvolávalo zmatenost. 

Dospělí na obou stranách jim tvrdili, že způsob chování a jednání těch druhých dospělých je 

nesprávný.
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14.         Plán výuky

Do běžného výukového plánu každé školy patřilo čtení, psaní a počty. Děti měly na 

starost i úklid školy a na školním pozemku pěstovaly zeleninu pro zásobování internátní 

kuchyně. V létě byly děti posílány k místním farmářům, aby lépe pronikly do každodenního 

způsobu života Američanů. Plat za odvedenou práci byl nízký až mizivý.75 Těmto praxím se 

říkalo „outing system“. Děti byly také posílány do bělošských rodin, kde si měly osvojit 

běžný život bílého Američana. Někdy toho ale bylo zneužíváno a děti pak sloužily spíše jako 

služebnictvo a levná pracovní síla, která vykoná domácí práce.76

„Namísto abychom se pokusili vytvořit dobrého indiána, snažíme se z indiánů udělat 

ubohého bělocha nižší třídy.“77 Tento výrok zazněl z úst Stanleyho Halla, rektora Clark 

University v Massachusetts, v roce 1903 na adresu indiánských učitelů působících na školách

pro indiány. 

Genderové role byly rozděleny tradičně dle angloamerických stereotypů. Chlapci se 

učili manuálním pracím; tesařství, malířství, instalatérství a zemědělství. Dívky byly vedeny 

k udržování domácnosti. Učily se žehlit, šít, vařit, starat se o děti.78

                                                
75 http://en.wikipedia.org/wiki/Americanization_of_Native_Americans, Native American education and 
boarding schools
76 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 4
77 REYHNER, J., EDER, J.: American Indian Education: A History, p. 97
78 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 4
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15.         Denní režim

Řád na školách byl velice striktní. Rozvržení dne bylo určeno na minuty, tedy zcela 

jinak, než byli indiáni zvyklí. Jejich pojetí času vycházelo z přirozeného střídání světla a tmy 

v přírodě. Neznali hodiny, minuty a taková organizace času jim byla zcela cizí. 

Inspirace pocházela ze zkušeností kapitána Pratta, který sloužil v armádě a měl 

možnost pracovat i s vězni. Není tedy divu, že jasná pravidla a především vojenská přesnost, 

striktnost a řád byly na denním pořádku. 

„Veškerou aktivitu určovalo zvonění zvonků, jimž se říkalo triangly. Zvonek zazněl 

ráno a my všichni, seřazeni, jsme pochodovali pro náš příděl zubní pasty, vyčistili jsme si 

zuby, učesali se, umyli ruce a tvář, a pak opět seřazeni vypochodovali ven. Ať pršelo, sněžilo 

nebo foukal vítr, vyšli jsme všichni ven na rozcvičku, která trvala dvacet minut.“79

Joyce Simmons Cheeka vzpomíná takto na Tulalipskou školu. Nástupy a rozcvičky za 

jakéhokoli počasí opravdu připomínají spíše vězeňský režim než školu s dětmi. Stejně i 

výpověď Helmy Ward potvrzuje přísnost pravidel na Tulalipské škole:

„Byli jsme všichni od největších po nejmenší rozřazeni do skupin; A, B, C a D. 

Skupina E  byla tzv., líná skupina´, v níž byly ty děti, co zkrátka nestihly vstát a stihnout vše 

v daném čase. Pro takové měli připraveny  různé důtky. Mysleli si, že je zostudí, když pro ně 

vytvoří zvláštní skupinu a nazvou ji ,líná skupina´.“80

Děti byly trestány a často ponižovány. 

„Domorodým Američanům je známa realita internátních škol, kde se poslední 

generace učila disciplíně – stát v řadě několik hodin bez hnutí –  , kde přísná pravidla

,dokonalého´ života  byla vštěpována pomocí puchýřů na dlaních a kolen otlačených od 

věčného drhnutí podlahy zubním  kartáčkem. Kde ústa byla vydrhnuta louhem a chlorem po 

vyřknutí byť jediného slova v mateřském jazyce.“81

Tak vzpomíná Richard Monett, ředitel Svazu advokátů z řad původních obyvatel 

Ameriky (Native American Bar Association).

Zmínka o zubních kartáčcích drhnoucích podlahu opět připomíná striktnost režimu, 

ale také zneužívání moci, se kterou se lze setkat v armádě a vězení.

Zde pro ukázku uvádím rozvrh školy Cushman Indian School v Tacomě ve státě 

Washington. Rozvrh je z 1. února 1912, pondělí.82

                                                
79 MARR, C.: Assimilation Through Education: Indian Boarding Schools in the Pacific Northwest
80 Ibid.
81 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools, pp. 1-2
82 MARR, C.: Assimilation Through Education: Indian Boarding Schools in the Pacific Northwest
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5: 45 budíček

5: 55 – 6 :10 rozcvička

6: 12 odchod na lůžko

6: 12 – 6: 45 klid na lůžku

6: 45 první zvonění na snídani

6: 55 nástup, zjišťování prezence

7: 00 snídaně

7: 30 – 7: 35 čistění zubů

7: 35 – 7: 40 stlaní postelí

7: 40 – 7: 55 kontrola ubikací

7: 55 nástup na dílny

8: 00 žáci mají volnost ve výběru; studijní typy se učí, sportovci využívají čas

k tréninku, možnost hudebních lekcí

8: 50 první školní zvonění, prezence a inspekce

9: 00 vyučování

11: 30 volno

11: 55 nástup a prezence

12: 00 oběd

12: 30 klid na lůžku

12: 50 vyučování a nástup na dílny, inspekce

13: 00 dílny a vyučování, 

15: 30 konec vyučování, stejný program jako v 8: 00 ráno

16: 30 konec dílen, tělesná výchova a cvičení

17: 15 první zvonění

17: 25 nástup a prezence

17: 30 večeře

18: 00 čistění zubů

18: 10 klid na lůžku

19: 15 první zvonění

19: 25 prezence, inspekce

19: 30 přednáška, muži významní ve vzdělávání či občanských záležitostech mluvili k

žákům

20: 15 svolání na ubikace, starší žáci se připravují na vyučování, mladší děti si hrají
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20: 45 večerka, žáci odpočívají

20: 55 kontrola

21: 00 večerka

Přechod z jedné denní aktivity k druhé se řídil zvoněním nejen proto, že školy stály na 

základech militantního režimu generála Pratta. 

V následující ukázce si učitel pomáhá při shánění žáků troubením na kravský roh.

„Jednou z prvních překážek, se kterými se učitelé potýkali, bylo svolat děti na hodinu. 

Nechodily spát ani nevstávaly v určitou danou dobu, neznaly evropské dělení času, o 

dochvilnosti nemohla být ani řeč, takže učitel Standing svolával k vyučování tak, že obcházel 

tábor a troubil na kravský roh.“83

                                                
83 REYHNER, J., EDER, J.: American Indian Education: A History, p. 62
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16.         Sportovní vyžití

Kromě běžných vyučovacích hodin a praktického výcviku se děti učily míčovým

hrám. Sport nesloužil pouze k relaxaci.

Školy chtěly dokázat, že se indiánské děti dovedou asimilovat i v této oblasti. Dívky 

hrály basketbal a učily se, jak správně držet tělo vzpřímené. Chlapci hráli fotbal, baseball, 

basketbal a běhali.84

Skrze fotbalové soutěže se indiánští hoši dostali do společnosti bílých chlapců. Trenér 

Warner, působící na Carlisle, věřil, že indiáni jsou dobrými atlety právě proto, že mají sklony 

k výjimečné trpělivosti a odolnosti. Jima Thorpea nazývali rozeným fotbalistou, vyhrál 

mnoho zlatých medailí v pětiboji a desetiboji. Dokonce i švédský král Gustav V. (ve funkci 

1907-1950) či pozdější americký prezident Eisenhower (ve funkci 1953-1961) potvrdili, že 

byl jedním z nejlepších atletů světa.85

                                                
84 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, pp. 4-5
85 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, pp. 74-78
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17.         Internát jako řešení existenčních problémů

Poslání dítěte na internátní školu nemuselo být jen „nutným zlem“, ale naopak mohlo

být pro některé z rodin tím nejlepším řešením. 

Ve dvacátých a třicátých letech 20.století zažívaly indiánské rodiny různé existenční 

problémy; chudobu, nízkou životní úroveň způsobenou životem v rezervacích, podlomené 

zdraví a s ním spojené nemoci, někdy i smrt manžela či manželky. Zejména ovdovělý rodič 

viděl v internátní škole záchranu, místo, kde jeho dítě ošatí, dají mu najíst, bude mít kde 

bydlet a ještě získá vzdělání. 

Podle Nicdaa však rodiče tímto chováním nedemonstrovali svůj kladný postoj 

k internátním školám, ale přihlášení dítěte na tento typ školy byl pro ně nouzovým řešením. 

Většinou se k němu uchylovali v době ekonomických nesnází či vážných rodinným 

problémů.86  

Dalším důvodem pro výběr internátní školy byl fakt, že na veřejných školách se 

indiánské děti mohly setkat a setkávaly s rasistickými projevy chování. Děti se cítily lépe ve 

společnosti indiánů než jako menšina ve společnosti bělochů. Někdy k výběru školy přispěla i 

skutečnost, že školu již navštěvoval některý z rodinných příslušníků, byla tudíž ověřená.87

Děti nešly do zcela neznámého prostředí a zmírňovalo to tak jejich obavy.

                                                
86 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 5
87 Ibid., p. 6
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18.         Problémy

18.1.      Personál

Učitelé, jejichž výběr byl (a dnes stále je) naprosto stěžejní pro kvalitu výuky, měli 

povětšinou nedostačující kvalifikaci. Internátní školy pro indiány dobré učitele totiž nelákali. 

Důvodem byl neatraktivní plat, pusté a deprimující okolí školy. Bylo těžké sehnat i horší 

učitele. Stejně tak se těžko obsazovali ředitelé škol, ve svém úřadu vydrželi často jen pár 

měsíců.88

18.2.      Nemocnost

Církevní školy i školy vedené pod záštitou BIA neměly dostatečný rozpočet. Studentům 

se nedostávalo adekvátního množství potravin ani lékařské péče, a tak často umírali hladem.89

Nedostačující hygienické podmínky a přeplněnost škol vedly ke vzniku a rozvoji

infekčních nemocí (tuberkulóza, spála, chřipka). Společnost byla zamořena nemocemi a 

podmínky na školách jen nahrávaly jejich šíření.90

Také špatný psychický stav usnadňoval rozvoj nemocí, a tak na pozemku mnoha ze 

škol vznikaly rozsáhlé studentské hřbitovy.91

18.3.      Negativní zkušenosti dětí

Děti držené ve školách zažívaly nelehké chvíle. Musely trpět špatné zacházení, 

poslouchat nadávky, pracovat ve vysilujícím tempu a bohužel v mnohých případech i zažít 

sexuální zneužívání.92

Zneužívání dětí trvalo na různých úrovních vzdělávacích institucí, zvláště pak 

internátního typu, až do pozdních 80. let 20. století. Roku 1987 předložil Federální úřad pro 

vyšetřování (FBI – Federal Bureau of Investigation)93 důkazní materiály svědčící proti Johnu 

Boonovi, učiteli v arizonské škole pod vedením BIA. 

Boone měl mezi lety 1979 a 1987, tedy během osmi let, zneužít 142 chlapců. Ředitel 

školy se však nezabýval ani jedinou stížností vznesenou ze strany žáků. Boone byl odsouzen 

k trestu doživotního odnětí svobody, stejně jako další učitelé, kteří po záštitou BIA zneužívali 

                                                
88 BREWTON, B.: The Education of American Indians, p.36
89 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools
90 http://en.wikipedia.org/wiki/Americanization_of_Native_Americans, Native American education and 
boarding schools
91 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, p. 46
92 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools
93 http://www.fbi.gov/
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děti jim svěřené. BIA v čele s Williamem Ragsdalem uznala svou vinu a vyslovila svou 

omluvu obětem sexuálního zneužívání.94

Z dřívějších let uvádím svědectví Adely Zephier z kmene Siouxů, studující na škole 

St. Paul´s Catholic Church v Jižní Dakotě. Škola fungovala mezi léty 1948 a 1975. Výpověď 

se týká sexuálního zneužívání dětí. 

„Byla jsem obtěžována knězem. Další dívky také.“95

Adelin bratr Scherwyn potvrdil fyzické týrání dětí, když popisoval, jak dostával 

výprask uprostřed noci. 

„Mučili mě uprostřed noci. Bili nás tabulkami na psaní a někdy i řemenem.“96

Výše uvedené svědectví zaznělo na tiskové konferenci v Los Angeles v dubnu roku 

2006. Mnoho podobných však zaznívá při soudních procesech z úst odvážných jedinců, kteří 

se nebojí znovu se vracet do minulosti a promlouvat o zažitém ponížení.   

18.4.      Následky špatného zacházení a zneužívání dětí

„Je známo, že zažité násilí vyvolává posttraumatické reakce včetně sociálních a 

psychických poruch a kolapsů.“97

Z výpovědi Josepha Gona, který se zabývá tématem sexuálního zneužívání, je patrné, že 

silné zážitky tohoto druhu z dětství ovlivňují jedince i v čase jeho dospívání a dospělosti. 

Oběti, jež zažijí obtěžování a vyrůstají s těmito vlivy, trpí následky těchto činů v dospělosti. V 

některých případech navazují na chování, které odpozorovaly v dětství a mládí, samy se pak 

stávají těmi, kdo druhé zneužívá. 

Členové kmene Hopi dosvědčili v roce 1989, že některé oběti Johna Boona se samy 

staly sexuálními delikventy, jiní se zas staly závislými na alkoholu nebo se u nich projevila 

porucha osobnosti spojená se sebevražedným jednáním.98

                                                
94 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools
95 Ibid.
96 Ibid.
97 Ibid.
98 Ibid.
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19.         Reporty

19.1.      Meriamova zpráva (1928) aneb Problematika indiánské administrativy

Meriamova zpráva (Meriam report), pojmenovaná po Lewisu Meriamovi a zveřejněná 

roku 1928, nabízela změnu podmínek na školách. Výzkum na indiánských školách 

v šestadvaceti státech USA byl financován Rockefellerovou nadací (Rockefeller Foundation) 

a probíhal po tři roky. Meriam měl status vedoucího výzkumu. K ruce mu bylo deset expertů 

z různých oblastí; dějin, práva, zemědělství, zdravotnictví, pedagogiky, sociologie, rodinného 

života, ženských činností a výzkumných metod.99

Problematika indiánské administrativy (The Problem of Indian Administration), jak 

byla Meriamova zpráva oficiálně nazývána, byla připravena na zakázku Ministerstva vnitra 

Spojených států. Výsledkem bylo zjištění stavu na státních školách. 

Vyšlo najevo, že školy obecně trpí nedostatkem financí a přeplněnou kapacitou, 

z čehož vyplývají další problémy již výše zmíněné. Dále byl zjištěn nedostatek personálu, 

silná institucionalizace a velmi striktní pravidla.100 Významným nedostatkem bylo 

nerespektování indiánských tradic a kultury.101

V indiánské populaci byla zaznamenána i vysoká mortalita novorozenců (190/1000 

narozených) oproti stavu 70,8/1000 u bělošské populace a 114,1/1000 u populace černošské. 

Indiánské obyvatelstvo bylo zasaženo tuberkulózou, zápalem plic, spalničkami, podvýživou. 

Internátní školy měly denní rozpočet na stravu pro jedno dítě pouhých 11 centů, na doktora 

připadlo 50 centů.102

V následující ukázce jsou vybrány části originálu Meriamovy zprávy pro upřesnění 

nevyhovujících oblastí stravování, hygieny, kapacity, dětské práce, trestání dětí, striktnosti, 

institucionalizace a dalších.

„Strava je nedostačující jak  svou  kvalitou, množstvím, tak i pestrostí. […] Jen 

v několika málo školách je hospodářství tak výnosné, aby hrálo podstatnou roli v pozvednutí 

stravovací úrovně. Ani na těch nejlepších školách však požadavky pro zdravý vývoj dětí 

nemohou být naplněny ze zdrojů, které mají školy k dispozici. A na školách nejhorší kvality je 

situace opravdu extrémního rázu. […] Internátní školy jsou přeplněny daleko nad své 

                                                
99 http://www.answers.com/topic/meriam-report
100 http://en.wikipedia.org/wiki/Americanization_of_Native_Americans, Native American education and 
boarding schools
101 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 6
102 TRIGGER, Bruce G., WASHBURN, Wilcomb E. / The Cambridge history of the Native peoples of  the
Americas, volume I, North America, part 2, p. 220
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kapacity. […] Sociální zařízení nebylo v mnoha případech přizpůsobeno narůstajícímu počtu 

žáků, a dosti často není správně udržované či vhodně situované. Zásoby mýdla a osušek 

nejsou adekvátní. […] V téměř každé z internátních škol lze pozorovat děti ve věku deseti, 

jedenácti, dvanácti let, jak tráví čtyři hodiny denně těžkou manuální prací – dojením, prací v 

kuchyni, praním prádla, v dílnách. Práce tohoto typu není vhodná pro děti zmíněného věku,

zvláště pak děti, které nejsou dostatečně vyživovány. Většina z prací postrádá vzdělávací 

smysl, jestliže činnosti jsou rozmanité a týkají se jen okrajově domácí či řemeslné stránky

skutečného života za hranicemi internátních škol. Je nepochybně nevyhovující také z pohledu

na práci samotnou. V současné době se zdá, že onen „půldenní plán“ tu není proto, že by 

mohl být obhájen jako zdravý nebo výchovný, ale jelikož je potřeba využívat dětskou sílu kvůli 

nedostačujícím peněžním prostředkům na stravu a oděv. […] Téměř každá navštívená  

internátní škola poskytovala  znepokojivý příklad nepochopení základních principů lidského 

chování. Tresty nejhoršího rázu jsou udělovány bez mrknutí oka, často jsou i upřímným 

pokusem o nápravu dětí. Rutina je  užívána každodenně, třebaže víme, že pro vyučování je 

tato  metoda méně vhodná. Pokud bychom opravdu věděli, jak lze lidskou bytost rozvíjet skrze 

její chování, pak bychom se v indiánských internátních školách nemohli setkat s masovými 

přesuny z ložnice do jídelny, z jídelny do učebny a zpět pod dozorem autority. Těžko bychom 

viděli děti od těch nejmenších po největší seřazeny ve vojenských formacích a jistě bychom 

nalezli lepší řešení, jak zacházet s chlapci a děvčaty než zamknout únikový východ z dívčí 

ložnice. […] Výsledkem je, že indiánské školy mají povětšinou jako jediný systém fyzického 

tréninku aplikovaného na všechny žáky vojenský dril, jenž je téměř zastaralý i ve vojenských 

výcvikových táborech. Jakékoli výhody má militantní dril pro chlapce středoškolského věku (a 

toto je kontroverzním tématem i pro odborníky na vojenství), málo zastánců vojenské výchovy 

by v ní shledalo nějaké výhody pro dívky a mladší děti, zvláště pak v podobě formálního drilu 

nastoleného v režimu většiny indiánských škol. […] Téměř bez výjimky jsou indiánské 

internátní školy „institucionální“ do extrému. To se především týká internátních škol mimo 

rezervace, které mají  přes  tisíc studentů a kde strnulost organizace vytváří problémy, jenž by 

byly špatné pro každou školu, zvláště pak pro školu pro indiány.“103

Vzhledem k výsledkům zprávy bylo doporučeno upustit od dosavadních čistě 

euroamerických zásad výuky, starší děti nadále posílat do internátních škol, zatímco mladší 

nechávat blíže k domovu nebo přímo ve školách v rámci rezervace. Zajistit, aby studenti byli 

                                                
103 BEAR, C.: American Indian Boarding Schools Haunt Many
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schopní zařadit se do širší americké společnosti, ale i fungovat ve své původní komunitě, 

obvykle zaměřené více na rurální způsob života.104

Některé ze škol byly zavřeny zcela, jiné změněny na školy denní. K několika 

základním internátním školám byly přidány další ročníky střední školy. Studentská práce se 

zkrátila na méně hodin než tomu bylo dříve, učitelé byli donuceni zvýšit si kvalifikace, taktéž 

péče o studenty byla zkvalitněna.105

19.2.      Zpráva bratrů Kennedyových (1969)

Jednačtyřiceti letech po Meriamově zprávě (1928) se objevuje Zpráva bratří

Kennedyových  (1969) (Kennedy report) pod názvem  „Indiánské vzdělávání: Národní 

tragédie – národní výzva“ (Indian Education: A National Tragedy – A National Challenge).106

Edward a Robert Kennedy kritizovali špatnou vybavenost škol (většina škol neměla 

ani takové základní pomůcky jakými je třeba tabule na psaní), nedostatečné školní osnovy, 

učitele bez zájmu. 

Zpráva kromě kritiky obsahovala i šedesát návrhů na zlepšení. Hlavním záměrem však 

bylo zvýšit participaci indiánů nad kontrolou indiánských vzdělávacích programů a škol.

Parlament reagoval schválením „Zákona o vzdělávání indiánů“ (IEA – Indian Educational 

Act) v roce 1972.107

V následujících řádcích nalezneme podrobnou kritiku nedostačujícího rozpočtu BIA, 

nevhodné názory učitelů na výchovu, sterilní prostředí plné trestů, téměř žádné soukromí, 

malý prostor pro studium a rekreaci, nedobrá strava, pravidla neodpovídající věku žáků.

„Rozpočet BIA na vzdělávání byl shledán zcela nedostatečným. Vzhledem k tomu, že 

většina indiánských dětí nastoupí na školu jako děti znevýhodněné kulturní izolací, chudobou, 

nízkým stupněm rodičovské výchovy a v mnoha případech také bez znalosti anglického jazyka,

je k dosažení rovnocenného vzdělání s ostatními dětmi zapotřebí mnohem kvalitnějších 

vnitřních zdrojů, jako jsou učitelé, učební plány a vybavení školy, aby tak byla vyvážena 

nedostatečná předškolní příprava většiny indiánských dětí. Kvalitnější vzdělávání nemůže

Úřad pro indiánské záležitosti poskytnout se svým stávajícím rozpočtem $1,000 na jednoho 

studenta ročně, který zahrnuje i výdaje za dopravu téměř pro polovinu studentů. Bylo 

poukázáno na to, že Job Corps utratí ročně za jednoho studenta-středoškoláka  mezi $7,000 a 
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$9,000. […] Když byli učitelé vyzváni, aby jmenovali nejdůležitější věc, co by měla škola pro 

své studenty dělat, pouhá jedna desetina z nich zmínila akademické úspěchy jako důležitý cíl. 

Očividně mnoho učitelů vidí svou roli v „civilizování domorodců“108

                                                
108 BEAR, C.: American Indian Boarding Schools Haunt Many
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20.         Status amerických indiánů ve společnosti 50.-90. léta 20. století

V roce 1924 byli domorodí Američané uznáni občany Spojených států amerických 

„Zákonem o občanství indiánů“ (Indian Citizen Act).109

Teprve od 50.let 20. století se však pohled majoritní americké populace na nativní 

obyvatele posouval od statutu etnické minority ke statutu plnohodnotných občanů Spojených 

států  amerických, který garantovala ústava.110

Již od 60. let vydávali prezidenti Spojených států (Kennedy: 1961-1963, Johnson: 

1963-1969) významná prohlášení, která pozitivně ovlivňovala postavení indiánů v americké 

společnosti. 

Nejvýznamnějším počinem toho druhu byla Nixonova (u moci 1969-1974) „Nová 

politika sebeurčení“ (New Policy of Self-Determination) vydaná roku 1970, ve které 

prezident kritizoval dosavadní politiku. 

„Dějiny indiánů v Americe jsou mnohem víc než souhrn častých útoků, porušených 

smluv, nekonečných výčitek a neustálého selhávání bělochů. Je to rovněž souhrn vytrvalosti, 

snahy přežít, schopnosti se adaptovat a tvořit navzdory drtivým překážkám […]. Přišel čas 

definitivně se rozejít s minulostí a vytvořit podmínky pro novou éru, v níž by budoucnost 

indiánů určovaly indiánské zákony a rozhodnutí […].“111

V praxi to znamenalo dodržení tří hlavních bodů: 1) zrušení „Obecné rezoluce 108“ –

protiindiánské legislativy z roku 1953, 2) umožnit indiánským kmenům spravovat programy 

financované vládou, 3) 1975 Zákon o sebeurčení (Self-determination Act): rozvoj 

indiánského vzdělávání, zdravotní péče a hospodářství skrze možnost uzavírat smlouvy 

s ministerstvy v sociální, finanční a ekonomické oblasti. Obecně tedy byla indiánům plně 

přiznána občanská a lidská práva.112  

V roce 1990 byla potvrzena jedinečnost indiánské kultury vydáním Zákona o ochraně

hrobů a repatriaci původních obyvatel Ameriky (The Native American Graves Protection and 

Repatriation Act), který státu ukládá povinnost pečovat o kulturní bohatství nativní národů a 

chránit jej.113
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21.         Pokrokoví indiáni vs. zpátečníci, hledání pracovní příležitosti po škole

Někteří ze studentů vzpomínají na to, co jim škola přinesla dobrého. Díky praktickým 

dovednostem, kterým se učily ve škole, si byli později schopni najít práci. 

Někteří z nich se uplatnili ve sportovních aktivitách, např. Jim Thorpe v atletice.114

Doktorka Susan La Flesche se vrátila ke svému kmeni, kde sloužila jako lékařka a finanční 

poradkyně. Podařilo se jí dokonce postavit nemocnici v rezervaci kmene Omahů. Sioux 

Charles Eastman se stal lékařem, vynikajícím spisovatelem a řečníkem. Stojící medvěd 

(Standing Bear) psal knihy i články a byl také hollywoodským hercem. Zitkala-Sa (Gertrude 

Simmons-Bonnin) psala také články do časopisů, učila se svým manželem na internátní škole 

v Utahu a Jižní Dakotě, zastupovala práva indiánských žen a spolu s Eastmanem byla členkou 

první čistě indiánské politické organizace „Společnosti amerických indiánů“ (The Society of 

American Indians). Např. Eastman a Zitkala-Sa patřili k tzv. „pokrokovým indiánům“ (Red 

Progressives). Ti se snažili zlepšit život v rezervacích, prohloubit porozumění indiánským 

tradicím a požadovali po americkém Kongresu kompenzaci za indiánskou minulost. 

Druzí tzv. „zpátečníci“ (Blanket Indians) po skončení školní docházky zcela zavrhli 

bělošskou kulturu. Vrátili se ke svému kmeni a dál se drželi starých tradic.115

                                                
114 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 8
115 COOPER, M.L.: Indian School, Teaching the White Man´s Way, pp. 82-92
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22.         Rušení škol na přelomu 80.-90 let 20. století

V průběhu osmdesátých a na začátku devadesátých let došlo k uzavření mnoha

indiánských škol. Studenti z nich přecházeli na školy veřejné. 

Důvodem zavření škol byly události konce šedesátých a sedmdesátých let, kdy 

vycházelo čím dál tím větší množství článků zaměřených na studium podmínek na 

indiánských školách: Zpráva bratrů Kennedyových (Kennedy Report), Národní studie o 

vzdělávání amerických indiánů (National Study of American Indian Education), Indiánské 

sebeurčení (Indian Self-Determination) a Zákon pro podporu vzdělávání (Education 

Assistance Act).116

Školy umístěné mimo rezervaci se rušily častěji, vidíme zde příklon ke školám v rámci 

rezervací.117

Vláda dnes stále provozuje několik málo internátních škol mimo rezervace, avšak 

žádné nové se už nezakládají.118

                                                
116 http://en.wikipedia.org/wiki/Americanization_of_Native_Americans, Native American education and 
boarding schools
117 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 7
118 BEAR, C.: American Indian Boarding Schools Haunt Many
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23.         Násilí, alkoholismus, drogy, nezaměstnanost dnes

Drastický a masivní zásah do tradic a způsobu života původních kultur Severní 

Ameriky má nedozírné následky. Rovnováha mezi člověkem a přírodou, jež byla po dlouhá 

staletí udržována ve společnostech indiánů, byla zničena. Následky přetržení pout 

s mateřskou kulturou lze pocítit i v dnešní době. 

Když vzpomeneme na školní instituce jako zdroj oné dvojakosti a připomeneme si, jak 

bylo s dětmi zacházeno, nemůžeme čekat, že ony samy (či jejich potomci) budou patřit 

k bezproblémové části moderní americké populace. Internátní školy přispěly velkým dílem 

k dnešním problémům indiánské populace Spojených států amerických. 

Mezi indiánskými kmeny v dobách předkolonizačních prakticky nenalezneme doklady 

násilného jednání páchaného na ženách, dětech a starých lidech. 

V dnešní době badatelé vyhodnocují celkový dopad těchto historických událostí na 

současná kmenová společenství.119

V posledních desetiletích se (také vlivem internátních škol) zvýšila kriminalita v rámci 

indiánské společnosti. Důkazem nám mohou být data z konce 90. let 20. století. Oproti jiným 

etnickým skupinám žijícím ve Spojených státech se u indiánské populace vyskytuje 

třiapůlkrát vyšší míra napadení se sexuálním motivem. A alkoholismus je mezi nativním 

obyvatelstvem šestkrát více rozšířen než je národní průměr.120

Zde můžeme vzpomenout na studenta zvaného „Kee“, jenž přišel o mateřský jazyk, 

nenaučil se řádně používat jazyk nový a v brzkém věku 16 let skončil jako alkoholik.

 „Kee, který byl jako dítě poslán na internátní školu, kde byl – jak bylo zvykem –

trestán za mluvení mateřským jazykem Navaho. Jelikož se domů mohl vracet jen na Vánoce a 

v létě, ztratil kontakt se svou rodinou. Když Kee dospěl, vzdálil se světu bílých i Navahů, 

protože nedokázal dost dobře komunikovat ani v jednom z jazyků. Stal se tak jedním z mnoha 

tisíců Navahů, kteří byli nonlingvní – člověkem bez jazyka. Kee se již ve svých šestnácti letech 

stal alkoholikem, zoufalým mužem bez vzdělání, bez identity.“121

V tomto smutném příběhu jsou skryty osudy mnoha tisíců dětí, které po absolvování 

školy zůstaly ztracené mezi světem původním a světem novým, nepochopeným a nepřijatým 

za svůj.

Podle experimentu Ethela G. Nicdaa, který prováděl ve spolupráci s Centrem pro 

výzkum alkoholismu, zneužívání omamných látek a závislostí (CASAA – The  Center on 

                                                
119 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools
120 Ibid.
121 REYHNER, J, EDER, J.: American Indian education: a history, p. 5
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Alkoholism, Substance Abuse, and Addiction), lze v indiánské společnosti pozorovat nízkou 

vzdělanost, vysokou nezaměstnanost, zneužívání omamných látek, špatný zdravotní stav, 

chudobu a psychosociální problémy (např. deprese). Vše zmíněné lze připsat na vrub násilné 

asimilace.122

                                                
122 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 16
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24.         Snaha o nápravu

24.1.      Plán na rehabilitaci obětí internátních škol

Z důvodu neexistence jakékoli organizace zabývající se zneužíváním dětí 

na internátních školách, byl představen Plán na rehabilitaci obětí internátních škol (National 

Boarding School Healing Project). Tento se zabývá sexuálním zneužíváním dětí, které 

probíhalo v několika generacích. 

Projekt si dává za cíl zbavit poškozené a veřejnost vůbec studu mluvit o problému, a 

poskytnout tak prostor pro „ozdravení“ tím, že nahlíží na zneužívání jako na důsledek 

dlouhodobého nerespektování lidských práv ze strany vládní politiky. Projekt sjednocuje

několik organizací, z nichž se všechny snaží nalézt materiály a popsat traumata tak, aby se 

nativní národy mohly začít zotavovat z nepravostí na nich páchaných a vymoci si 

spravedlnost. Hlavními body projektu jsou: „ozdravení“, osvěta, dokumentace a 

zodpovědnost.123

Nejdůležitější ovšem je, aby si oběti uvědomily, že byla zneužita lidská práva a 

selhání vycházelo ze strany státu a církve. Cílem je očistit oběti samé. 

V případě Sammy Toineeta se to povedlo:

„Byl to negativní zážitek, který mne poškodil. Konečně jsem si uvědomil, že to nejsem já, který 

je ten špatný.“124

Sammy Toineeta z kmene Lakotů, jenž stál u zrodu projektu, se vyjadřuje 

k problematice takto: 

„Bojovníci za lidská práva musejí poukazovat na téma internátních škol. Jde o 

nejhrubější poškození lidských práv, protože se týkalo dětí a bylo nástrojem k páchání 

trestného činu kulturní genocidy. Ignorováním tohoto tématu bychom ignorovali lidská práva 

domorodých občanů, ne pouze na území Spojených států, ale po celém světě.“125

Dolphus, nynější ředitel Koalice proti sexuálnímu a domácímu násilí v Jižní Dakotě 

(The South Dakota Coalition Against Sexual and Domestic Violence), se domnívá, že je 

potřeba vracet se k minulosti. Tím, že se generace, která zažila internátní školy, otevře ve 

svých vzpomínkách, pomůže i generacím mladším. 

                                                
123 http://www.boardingschoolhealingproject.org/index.html
124 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools
125 Ibid.
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„Když budou mít  starší lidé zneužívaní v internátních školách  šanci zhojit své rány, 

pak se i mladší generace začne uzdravovat.“126

Jistě se všichni nativní obyvatelé neshodnou na tom, jak se postavit k tomuto 

nejednoznačnému problému. Většina z nich však zastává názor, že zásadní je zdokumentovat 

události, které se udály.127

Popsání událostí jednoznačně umožní pochopit souvislosti a najít řešení stávající 

situace v indiánských rezervacích.

Vedle dokumentace je neméně důležité i uznání chyby ze strany církve a vlády 

Spojených států. 

V soudních procesech konaných ve druhé polovině 20. století byla vyplacena náhrada 

818 milionů amerických dolarů za neoprávněný záběr indiánské půdy a za hmotné i nehmotné 

škody způsobené indiánskému národu.128

24.2.      Obnova indiánských jazyků

V rámci asimilace indiánských dětí došlo k úpadku indiánských jazyků až na pokraj 

jejich úplného vymření. 

V posledních letech dochází k záměrné obnově těchto původních jazyků, a tedy i

k záchraně jedné ze součástí bohatství americké kultury. 

Dle výpovědi Mony Recountre, žijící v rezervaci Crow Creek v jižní Dakotě, má 

obnovení indiánských jazyků v praxi velice pozitivní dopad. 

Základní škola v rezervaci, v níž žije, začala s Programem výuky nativních jazyků 

(Native language immersion program). Vzápětí se zlepšily mezilidské vztahy na půdě školy. 

Učitelé potvrzují také klesající tendenci v oblasti disciplinárních problémů. 

Recountre se domnívá, že jazyk Dakotů vytváří respekt tím, že klade důraz na vztahy 

mezi přáteli a rodinnými příslušníky. Důkazem je i to, že se mění tradiční vztah k učiteli, žáci 

je nazývají „uncle“ či „auntie“, tedy „strýčku“ a „tetičko“. Recountre vysvětluje toto oslovení 

jako vyjádření uznání a respektu vůči těmto osobám.129

                                                
126 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools
127 Ibid.
128 TRIGGER, Bruce G., WASHBURN, Wilcomb E. / The Cambridge history of the Native peoples of  the
Americas, volume I, North America, part 2, p.248
129 SMITH, A.: Soul Wound: The Legacy of Native American Schools, p. 2
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25.         Nicdaův empirický výzkum asimilace

Ethel G. Nicdao z Ústavu sociologie na Univerzitě v Novém Mexiku v Albuquerque 

provedl výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda vláda uspěla v asimilaci a integraci indiánů do 

většinové společnosti.

Záměrem vlády bylo vymazat indiánskou kulturu a nahradit ji bělošským 

euroamerickým způsobem života.130

To obnášelo především změny, které byly vidět: změna oblečení, ztráta jazyka apod. 

To, co ale indiáni cítili a jak se cítí dnes, to nelze na první pohled zjistit.

Nicdao se ve své práci zabýval tím, jak indiány zasáhla konfrontace 

s angloamerickými hodnotami a způsobem života. Snažil se podchytit, zda indiáni akceptovali 

dominantní bílou společnost a osvojili si její způsoby chování a jednání. 

Dalším cílem jeho výzkumu bylo zjistit, jestli bílí Američané považují indiány za 

plnohodnotné členy americké společnosti, nebo zda předsudky vůči nim přetrvávají.131

Data výzkumu pocházela od indiánů ze čtyř různých kmenů z oblastí severní části 

Skalistých hor. Výzkumu se účastnilo 1. 519 náhodně vybraných osob mezi léty 1998 a 2001. 

132 Věk ani pohlaví nebylo zohledněno. 

První otázka směřovala k osobní zkušenosti s internátní školou. Větší procento 

dotazovaných internátní školu nenavštěvovalo (64%), ostatní zkušenosti se školou tohoto typu 

měli (36%). 

Nicdaa dále zajímalo, kam by se respondenti sami zařadili ve vztahu k indiánskému a 

bělošskému způsobu života. Vymezil tzv. „asimilační škálu“, která obsahovala pět skupin, se 

kterými se respondenti mohli ztotožnit. 

Výsledek byl následující: 42% respondentů se ztotožňovala s oběma způsoby života, 

27% cítilo, že inklinují spíše k bělošskému způsobu života s jistými prvky indiánského, 22% 

pak zodpovědělo, že se cítí být spíše indiány, ale cítí prvky bělošského způsobu života. 

Stoprocentními indiány se cítilo být 6,8% respondentů, 1,7% pak výlučně bělochy.133

Podrobnějšího rozborem se dala určit pravděpodobnost školní docházky. 

Indiáni, kteří se cítili stoprocentními bělochy nebo u nich převažovalo bělošské cítění 

s prvky indiánského, navštěvovali dle výzkumu internátní školy zpravidla 3,5krát méně než 

ostatní skupiny – tedy skupina identifikující se se stoprocentním indiánským cítěním sebe 

                                                
130 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, p. 7
131 Ibid., p. 8
132 Ibid., p. 8
133 Ibid., pp. 9-10
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sama, skupina kde převažuje indiánský prvek nad bělošským a skupina, která se cítí být jak 

indiánem, tak bělochem.134

Stručně shrnuto: asimilace indiánů a snaha o osvojení dominantní kultury vyvolala 

paradoxně zcela opačný efekt. Ti, co školy navštěvovali, cítili silnou protikladnost kultur, 

vůči které se logicky vymezili. Dnes se cítí být spíše indiány nebo napůl indiánem, napůl

bělochem. Ti, co nemají zkušenost se školou, inklinují k bělošskému způsobu života.

Jedinec si neuvědomuje identitu své skupiny, dokud mu není předložena kontrastní 

identita jiné skupiny. 

                                                
134 NICDAO, E.: American Indian Boarding Schools and Their Effect on Assimilation and Biculturalism: A 
Review of the Literature and An Empirical Test, pp. 14-15
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26.         Závěr

Zde podané svědectví o indiánských internátních školách je pouze mělkým ponořením 

se do hlubin historie. O zmíněném způsobu vzdělávání bylo napsáno mnoho článků, knih a 

v dnešní době i natočeno reportáží. Ve Spojených státech je toto téma aktuální dodnes a 

pohled na něj je nejen kritický. 

Nucená asimilace indiánů způsobila neštěstí jednotlivců, rodin i kmenů a stále se šíří

na mladší a mladší generace. Ovlivnila nejen ty, co školami prošli, ale i jejich děti, na kterých 

pak bývalí studenti aplikovali krutost a striktnost vstřebanou v dětství při pobytu na školách. 

Ještě tam zaniklo mnoho mladých životů a další později kvůli závislostem, násilnému, nebo 

sebevražednému jednání.

Na druhé straně vzdělání umožnilo některým z indiánů zařadit se do bílé společnosti a 

dosáhnout dobrého společenského postavení. To ale nejspíš nebude dostatečná omluva pro 

hrubé zacházení a ztrátu indiánské identity.

To, co bílí Američané koncem 19. století a v průběhu 20. století ničili a mýtili, se snaží 

na přelomu tisíciletí znovu obnovit. Konečně pochopili, že původní obyvatelé jsou 

nepostradatelnou součástí jejich vlastní minulosti.

Vzdělávání indiánů na internátních školách zaručilo sice bílým Američanům vítězství 

nad nativními kmeny, ušetřilo výdaje za válku s nimi, dovedlo je k nerostnému bohatství, 

zisku půdy a moci. Indiánským kmenům ušetřilo možná i nemalý počet životů, o které by je 

připravila válka s bělochy. Otázkou však zůstává, zda by indián raději nezemřel hrdinně v boji 

za půdu a pro čest svého lidu.

Kruté zacházení s dětmi způsobilo dnešní problémy indiánské společnosti;

alkoholismus, násilné jednání, kriminalitu, psychické poruchy, sebevražedné jednání aj. A 

Spojené státy jsou dnes znovu nuceny potýkat se s těmito novými problémy a stále se snaží o 

to samé – vhodně zařadit indiána do bílé společnosti. Záleží také na indiánech, jaké místo ve 

společnosti si naleznou. Určitě ale už bude spojením nového se starým. 

Pokud uvažujeme o asimilaci a akulturaci ve světě, v dějinách lidstva k těmto jevům 

docházelo od té doby, kdy se první lidé (ať už skupiny, tlupy, kmeny) začali potkávat. I 

v dnešní společnosti se střetává jedna kultura s druhou, několik národností v jednom státě, ale 

tentokrát nemluvíme o lidech z vedlejší vesnice, ale pohybujeme se už na úrovni kontinentů. 

Diference v kulturních zvycích jsou výrazné a člověk se většinou snaží integrovat se 

k majoritní společnosti. 
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Jestliže asimilace probíhá násilně, tak se obvykle nezdaří. Asimilovaná skupina se

snaží držet tradičních hodnot. Když bude majoritní skupina nuceně potlačovat kulturní znaky 

minoritní, tím více se bude druhá zmíněná proti té první vymezovat. Řešení vidím ve 

sjednocení práv a povinností všech obyvatel daného regionu, v našem případě státu. 

Obyvatelé, ať už majoritní či minoritní, se pak už rozhodnou sami, zda se přizpůsobí. 
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27.         Resumé 

Od počátku 17. století probíhala intenzívní kolonizace území Spojených států, a tedy 

docházelo i k bojům mezi původními rudými a novými bílými obyvateli. Počátkem 80. let 19. 

století boje ustaly, bizoni na pláních byli vybiti, nastal hlad a indiáni byli přesunuti do 

rezervací.

Roku 1869 byl zaveden systém tzv. Mírové politiky, kterým měla být řešena indiánská 

otázka. Od 70. let byly děti indiánů posílány do škol, kde vyučovali běloši. Převýchova 

s cílem zařadit indiány do bílé společnosti byla levnějším řešením než válka. 

Indiánské děti neznaly školní budovy ani knihy, tradiční způsob učení vycházel ze 

zkušeností starších členů kmene, z příběhů, čerpal z moudrosti přírody.

Děti byli již od věku pěti let odebírány od rodin. Když rodina bránila převozu dítěte, 

byly na kmen uvaleny sankce např. v podobě snížení dávek potravy. Masové odvozy dětí 

končí vydáním Reorganizačního zákona roku 1934. Odebírání dětí neustává však až do 70. let 

20. století. 

Děti byly převáženy na školy většinou vlakem, někdy i autobusem či parní lodí. Velice 

silně prožívaly strach z vlaku a ze všeho nového. 

Stařešinové kmenů vyjádřili nutnost poznat učení bílého muže k pochopení jeho 

kultury.

Povinná školní docházka pro bílé Američany byla asi v polovině států USA uzákoněna 

roku 1890. Vycházela z britské tradice.

Školy pro indiány se dělily na denní, misijní a internátní v rámci rezervace i mimo 

rezervaci. Izolací od kmene byla zaručena rychlejší asimilace.

Internátní školy vycházely ze směrnic BIA, měly podobnou architekturu budov, 

militantní styl výuky, důraz na anglický jazyk, výuku v křesťanském duchu, teoretickou a 

praktickou část výuky. Praktická část byla jiná pro chlapce a dívky.

Internát v Carlisle byl prvním svého druhu, inspirovaly se jím ostatní internátní školy. 

Byl založen kapitánem Prattem v návaznosti na jeho zkušenost z indiánskými vězni a 

v armádě. Jeho mottem bylo: „Kill the Indian and save the man“. 

V bílé americké společnosti té doby převládal názor: indián = barbar. Pratt však věřil, 

že indiány lze vzdělat. Do třiceti let po založení Carlisle bylo otevřeno na pět set takových 

škol. Vzdělání indiánů bylo povinné. 

Po vstupu na školu zažily děti kulturní šok. Jejich vzhled se radikálně změnil, jak také 

dokumentují fotografie. Děti dostaly nový oděv, byly jim zkráceny vlasy. Naučily se jíst 
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neznámou stravu, mluvit jiným jazykem, změnila se jim jména, chování, trávení volného 

času, víra, způsob obživy a styl výuky.

Anglický jazyk byl nadřazován jazykům indiánským. Za užití mateřských jazyků stihl 

děti trest. Po návratu domů zažily znovu kulturní šok, zapomněly totiž už svůj jazyk a 

nedokázaly se domluvit se svou rodinou.

Kromě čtení, psaní a počtů se děti učily praktickým dovednostem; chlapci v dílnách, 

děvčata domácím pracím. V létě jezdily na praxi na bělošské farmy nebo pomáhat do 

domácností. Sloužily jako podřadná pracovní síla.

Den ve škole byl striktně rozdělen na minuty, aktivity byly zahajovány zvoněním. Na 

denním pořádku byly tresty a ponižování.

Co se týče sportovních aktivit, indiánské děti se osvědčily v atletice a fotbale. Nejspíš 

pro svou odolnost a trpělivost. Indiánští chlapci soutěžili s bílými týmy.

Internátní školy byly přijatelným řešením pro indiánské rodiče v časech ekonomické 

krize 20. a 30. let 20. století. Sloužily také k ochraně dětí před rasistickými útoky, kterým 

byly vystavovány na smíšených školách.

Mezi problémy vyskytujícími se na školách patřila nízká kvalifikace učitelů, vysoká 

nemocnost pramenící z chudé stravy, nízké úrovně lékařské péče a hygienických podmínek, 

přeplněnosti škol a špatného psychického stavu dětí. Nebylo neobvyklé, že školy měly vlastní 

hřbitovy.

Následkem psychického a fyzického zneužívání na školách se v indiánské populaci 

rozšířila závislost na alkoholu, násilí a psychické poruchy.

Meriamova zpráva z roku 1928 neboli Problematika indiánské administrativy 

kritizovala nedostatek finančních prostředků a personálu, přeplněnost škol, striktnost, 

nerespektování indiánských tradic a kultury, vysokou mortalitu. Jako řešení navrhovala 

omezit dětskou práci na školách, přidat k některým základním školám i ročníky středních 

škol, zařídit, aby byli studenti po ukončení studia schopni začlenit se do bílé společnosti. Dále 

zvýšit kvalifikaci učitelů, zkvalitnit péči o studenty, některé školy zcela zavřít.

Roku 1969 navázala na kritiku škol Zpráva bratrů Kennedyových, kteří vytýkali 

špatnou vybavenost, osnovy, nekvalitní kantory. Nabídli 60 návrhů na zlepšení situace, mezi 

jinými i možnost participace indiánů na svém vzdělávání. Na podnět zprávy vznikl Zákon o 

vzdělávání indiánů.

Během 20. století docházelo ke změně ve vnímání indiánů. Roku 1924 byli oficiálně 

uznáni občany USA Zákonem o občanství indiánů. V 50. letech došlo k uznání i neoficiálně 

americkou populací. 60. léta přinesla zlepšení statutu indiána ve společnosti. V 70. letech 
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přišla Nová politika sebeurčení. Indiáni se mohli sami podílet na přípravě zákonů. V roce 

1975 později byl vydán Zákon o sebeurčení, který jim umožnil mimo jiné spravovat programy 

financované vládou. Indiánům tak byla přiznána občanská a především lidská práva v plné 

výši. Roku 1990 byla jedinečnost indiánské kultury potvrzena zákonem. 

Po vystudováni školy se indiáni museli rozhodnout, zda pokračovat v cestě bílého 

muže nebo se vrátit ke své tradici. Někteří z bývalých studentů se stali lékaři, sportovci, 

spisovateli, herci a bojovníky za práva indiánů. Byla založena Společnost amerických 

indiánů. Jiní se vrátili ke svému kmeni a pokračovali tradičním způsobem života.

V 80. a 90. letech bylo zrušeno množství škol v návaznosti na zákony a reporty 60. a 

70. let. Školy se dnes nacházejí povětšinou přímo v rezervacích a žádné nové se nezakládají. 

Dle výzkumů z konce 90. let přinesl odklon od tradic zvýšení kriminality, 

alkoholismus, sexuální násilí, nízkou vzdělanost, zneužívání omamných látek, vysokou 

nezaměstnanost, špatný zdravotní stav, chudobu, psychosociální problémy aj.

Cílem Plánu na rehabilitaci obětí internátních škol je ozdravení indiánské společnosti, 

osvěta, dokumentace a zodpovědnost. Důležité je neignorovat porušování lidských práv 

v minulosti a dnes. Díky soudním procesům vedeným proti církvím a americké vládě byly za 

záběr půdy a jiné škody způsobené indiánským národům vybrány miliony dolarů.

V posledních letech se objevuje snaha o obnovu indiánských jazyků. V rezervaci 

Crow Creek (Jižní Dakota) vedlo využití jazyka ve výuce ke zvýšení respektu k učitelům, 

zlepšení vztahů na škole a potlačení disciplinárních problémů.

Experiment Ethela Nicdaa bylo zjištěno, že indiáni, kteří se školami nemají zkušenost, 

inklinují spíše k bělošskému způsobu života. Naopak ti, co školní docházkou prošli, si více 

uvědomují odlišnosti obou kultur a cítí se spíše indiány.

Ve Spojených státech jsou internátní školy stále žhavým tématem. Historie nativních 

obyvatel je důležitou součástí americké minulosti. 

Problém internátních škol je zdá se téměř u konce, ale vyvstávají nové problémy. 

Asimilace ještě ke svému konci nedospěla. Národnostní a jazykové skupiny po celém světě se 

snaží integrovat do majoritní společnosti. Pokud nastavíme v dané oblasti pravidla platná pro 

všechny bez výjimky, pak by mohlo dojít k samovolné asimilaci a byla by i úspěšná.
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