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1. Úvod 

Díky filmu Poklad na Stříbrném jezeře se většina z nás poprvé „setkala“ s indiánem. 

Časem jsme dospěli k poznání, ţe to, co jsme proţívali s postavami na plátně, nebyl skutečný 

příběh a obraz indiána, který jsme z něho získali, byl tedy značně zkreslený. Byl to obraz 

indiána reflektovaný Haraldem G. Peterssonem, Haraldem Reinlem, Pierrem Bricem a 

dalšími, kteří se na tvorbě filmu podíleli.
1
 Tímto způsobem jsme se setkali s indiánem, o 

kterém si tvůrci mysleli, ţe takový byl, či spíše s indiánem, jakého si přáli mít, ať uţ jako 

ušlechtilého Vinettoua, či zrádného Dunivého hroma.  

Obraz indiána se nachází v mnoha dílech literatury a kinematografie. Mým záměrem 

bylo získat ho z příběhů, které se zakládaly na skutečných záţitcích protagonistů. Pro tento 

účel jsem si vybrala příběhy ze zajetí. Zajetí totiţ nebylo dobrovolné, na rozdíl od příběhů 

dobrodruhů, kteří se svobodně přidali k indiánům, a umoţňuje nám tedy sledovat, zdali se 

původní negativní obraz indiána jako únosce a agresora v průběhu vyprávění změní. 

Jako první příběh jsem zvolila příběh Johna Tannera vydaný v knize V indiánském 

zajetí. Tannerovo vyprávění mi poskytlo širokou škálu obrazů indiána. Jeho pobyt mezi 

indiány netrval jen pár týdnů nebo měsíců, jako v některých příbězích v zajetí, ale třicet let. 

Příběh Jemisonové je vhodný ke komparaci,
2
 neboť Jemisonová byla stejně jako Tanner 

unesena v mladém věku a proţila ve společenství indiánů celý ţivot. Zajímavé na těchto 

příbězích je, ţe se nejsou omezovány černobílým pohledem, protoţe jejich protagonisté měli 

příleţitost indiány popsat v mnoha situacích – jako své přátele i nepřátele, jako své únosce i 

novou rodinu. Příběhy mi tedy byly vhodnou látkou pro to, abych zjistila, jaký obraz nám 

zajatci indiánů poskytují, kdyţ jejich protagonisti překročí hranici, která je od indiánů dělila. 

Práci jsem rozdělila do osmi částí. V úvodu nastiňuji téma práce a její strukturu. 

V druhé kapitole vymezuji teoretický pojem obrazu, který v práci pouţívám. Ve třetí části 

představuji ţánr příběhů ze zajetí, z něhoţ jsem při výběru vzorku čerpala. Čtvrtá kapitola 

zahrnuje stručné historické pozadí vybraných příběhů se zvláštním zaměřením na historické 

události, které se indiánů nejvíce dotýkaly. V páté části se věnuji metodologii a metodě, díky 

které jsem mohla z textů získat potřebná data. V šesté kapitole podrobuji prameny, ze kterých 

byla tato data nabyta, kritice. Sedmá kapitola jednotlivě vymezuje a popisuje osm obrazů 

indiána, které jsem v pramenech objevila. Závěrem porovnávám získané obrazy s dříve 

definovanými stereotypními obrazy podle Stedmana.  

                                                 
1
 Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee; Harald Reinl, 1962). 

2
 SAYRE, Gordon M. Abridging between Two Worlds: John Tanner as American Indian Autobiographer. 

American Literary History [online]. Autumn, 1999, Vol. 11, No. 3, [cit. 2011-06-09]. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org/stable/490129>. 
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Termín „indián“ v práci píši s malým písmenem. Jméno totiţ neoznačuje národ, ani 

kmen, ale soubor vzdáleně příbuzných původních obyvatel Ameriky. Toto jméno nesouvisí 

s tím, ţe by indiáni mluvili stejnou řečí „indiánštinou“, indiáni mluvili různými jazyky. 

Nevymezuje indiány jako osoby s podobnými fyzickými rysy či jako osoby sdílející stejnou 

kulturu. Pojmenování indián vychází, stejně jako běloch nebo černoch, z územního původu 

obyvatel – v případě indiánů ze zemí Severní, Střední a Jiţní Ameriky. Kdyţ v práci 

pouţívám označení indián s malým písmem, není to tedy projev neúcty vůči těmto původním 

obyvatelům Ameriky, jak by se někdo mohl domnívat.
3
 

  

                                                 
3
 SALZMANN, Zdeněk. O psaní slova indián. Naše řeč. 1991, 74, 2, s. 106. 
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2. Teoretické vymezení obrazu 

V práci pouţívám termín obraz, a proto v této kapitole definuji dle literatury jeho 

teoretické vymezení. Vztah mezi obrazem a stereotypem je definován různě. Některé teorie 

lze chápat jako vzájemně se doplňující, další identifikují obraz a stereotypy odlišným 

způsobem. V první podkapitole proto nastíním jednotlivé definice, ve druhé evropský obraz 

indiána a ve třetí příklady stereotypů a obrazů indiánů, které se objevují v hollywoodské 

produkci. 

 

2.1. Obecné vymezení obrazu 

Typologie vztahů k druhému a identifikace „našeho“ a „jiného“ 

V obrazech vytvořených „námi“ o „ostatních“ je mimo jiného i zohlednění našich 

vztahů k nim. Vztah k druhému se vytváří na třech rovinách: rovině axiologické (zhodnocení 

druhého ohledně vztahu ke mně), rovině praxeologické (přiblíţení či oddálení v rámci vztahu 

mezi námi) a rovině epistemické (poznání identity druhého). Samozřejmě můţe v rámci jedné 

osy docházet k proměnám v přístupech.
4
 

Tvrzení dává vzniknout kategorizaci na tři základní typy chování: mít rád, ztotoţnit se 

a znát, které jinak Todorov v knize dále rozebírá v kontextu prvního kontaktu Španělů 

s indiány.  V obrazu indiána se tedy vyskytuje vţdy nejméně jedna rovina vztahu k druhému.
5
 

Při procesu stereotypizování je tedy důleţitá identifikace „našeho“ oproti „jinému.“ 

Z hlediska křesťanství zůstává „jinakost“ stejná jak u indiánů, tak u barbarů ve středověku.
6
 

Klíčová je perspektiva autora textu, toho, kdo vymezuje „naše“ a jiné“ a jaká kritéria zavádí 

pro příslušnost k jedné, či druhé skupině (např. příslušnost k barbarům určí nikoli podle 

příslušnosti k jinému náboţenství, ale podle jiného jazyka).
7
 

 

Reprezentace minulosti 

Prvky, ze kterých je obraz skládán, vznikly na základě určité reprezentace událostí. Za 

uţití této reprezentace autor postihuje své představy o daném tématu a tím zároveň 

zviditelňuje i svoji emotivní vazbu k danému tématu.
8
 

Je tedy otázkou, do jaké míry autor popisuje obraz skutečného subjektu a do jaké míry 

je to subjekt historický.  Ačkoli nejsou díla, která ve své práci analyzuji, psaná historiky, i na 

                                                 
4
 TODOROV, T. Dobytí Ameriky: Problém druhého. Praha: Mladá fronta, 1996. s. 217 

5
 Tamtéţ 

6
 ELLIS, S. G., KLUSÁKOVÁ L.:  Imagining frontiers, contesting identities. Pisa: Edizioni Plus, 2007. s. 7-8 

7
 TODOROV, T. Dobytí Ameriky: Problém druhého. Praha: Mladá fronta, 1996. s. 224 

8
 ŘEZNÍKOVÁ, L. Moderna a historismus. Praha: Libri, 2004. s. 24 
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ně se vztahuje teze, ţe výroky ve vyprávění (o minulosti) mají dvě funkce a to: jako výpovědi 

odkazující k minulosti a jako součást vyprávění, která prezentují vlastnosti „obrazu“ 

minulosti.
9
 V mé práci analyzuji texty, které nepsali historikové, ale přímí účastníci událostí, 

nicméně i ti skrze svá vyprávění odkazují k minulosti a zároveň konstituují obraz toho, s čím 

se setkávali. 

 

Obraz a stereotyp 

Vztah obrazu a stereotypu lze chápat dvěma způsoby. V prvním způsobu je stereotyp 

nadřazen obrazu a v druhém je obraz nadřazen stereotypu. V této práci se prvním způsobem 

nezabývám, takţe na něj teď jen velmi krátce poukáţu. Podle něj obraz vzniká sdělováním a 

zpracováním informace získané buď přímým kontaktem, nebo prostřednictvím média, a aby 

se stal stereotypem, musí dojít k jeho přijetí kolektivem v určitém prostředí.
10

 Obraz se 

nemusí nezbytně stát stereotypem.  

Stereotyp lze potom chápat jako „vesměs verbální obraz přijímaný určitou částí 

společnosti jako jisté vyvolávací heslo, na něţ spontánně reaguje…“.
11

 Na druhé straně 

můţeme rozumět obrazu jako ojedinělému, vyjadřujícímu názor autora a vypovídajícímu více 

o něm neţ o zobrazovaném. Důleţitá je tedy i osoba autora, který nám předkládá svůj pohled 

na události, čímţ formuje obraz popisovaného.
12

 

Chci však více poukázat na vymezení druhé, které termín obraz nadřazuje pojmu 

stereotyp. Obraz je potom souhrnem jak stereotypů, tak i dalších atributů, které do kategorie 

stereotypů nepatří.
13

 Můţeme tedy potom hovořit i o různé míře stereotypizace obrazů. 

Obrazy se dále mohou kategorizovat do dvou skupin: autoobrazů (zobrazení „nás“) a 

heteroobrazů (zobrazení „druhých“ nebo „jiných“). Tyto skupiny vznikají na základě 

srovnávání „našeho“ a „cizího“ a navzájem se podmiňují a doplňují. Na vzájemném vztahu 

mezi heteroobrazem a autoobrazem můţeme sledovat jak mechanismy jeho vytváření, tak ho i 

zkoumat z hlediska historické reality (ve které je zaloţený na reálných historických faktech a 

je tedy jimi ovlivněný), nebo z hlediska fikce (zaloţený na fiktivních znacích).
14

 

                                                 
9
 ANKERSMIT, F. R.: Narrative logic: a semantic analysis of the historian language. Hague: Nijhoff, 1983. s. 

101 
10

 RATAJ, T. České země ve stínu půlměsíce: Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Příbram: 

Scriptorium 2002. s. 12-13 
11

 KLUSÁKOVÁ, L.: Obraz druhého v historické perspektivě. Praha: Karolinum, 1997. s. 7 
12

 Tamtéţ s. 7-8 
13

 KREKOVIČOVÁ, E.: Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike. Bratislava: Eterna 

press, 2005. s. 11 
14

 Tamtéţ s. 13-14 
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2.2. Evropský obraz indiána 

Evropské chápání pojmu indián bylo přinejmenším nejednoznačné. Na jedné straně si 

byli noví osadníci vědomi rozdílů mezi indiány a chápali je jako příslušníky různých kmenů, 

na druhé straně se ustálil pojem indián, který zahrnoval všechny domorodé obyvatele 

Ameriky. Tento termín vznikl za dob Kryštofa Kolumba, jenţ se domníval, ţe dorazil do 

Indie, a tak pojmenoval místní obyvatelstvo jako los Indios. Zatímco Britové v sedmnáctém 

století zaměňují pojmy indián a domorodý Američan, Francouzi do devatenáctého století 

preferují výraz divoch.
 15

 

Idealizace „přírodních národů“ dovedla Evropany k vytvoření obrazu ušlechtilého (či 

vznešeného) divocha. „Mnozí Evropané se domnívali, ţe objevení přírodních národů lze 

ztotoţnit se znovunalezením původního rajského stavu lidského bytí.“
16

 Protipólem tohoto 

typu divocha byl typ divocha, který je ve svém propojení s přírodou spíše zvířetem neţ 

člověkem, natoţ ušlechtilým člověkem.
17

  

Evropané první povědomí o indiánech získali ze španělské literatury o dobývání a 

osidlování Ameriky. Indiáni v ní byli popisováni různými způsoby a vesměs reflektováni jako 

rovni Evropanům. Zjevný rozdíl v barvě kůţe nebyl během prvních století evropských 

kontaktů s indiány chápán jako relevantní a v tomto ohledu byli indiáni Evropanům rovni. Aţ 

v osmnáctém století vzniklo označení „rudá“ kůţe a tento termín byl později vyuţit 

v některých rasistických programech století devatenáctého.
18

 

Rovnost s Evropany i mýtus ušlechtilého divocha měly svůj protipól v obrazu indiánů 

jako obyvatel Ameriky, kteří mohou dát vzniknout novému ideálnímu typu křesťanské obce.
19

 

Z pohledu křesťanské kultury Španělů bylo ale nezbytné přivést indiány ke křesťanství a tuto 

představu tak převzali i Britové a Francouzi. V porovnání s britskou a francouzskou kulturou 

byli indiáni chápáni spíše jako uskupení divochů. Srovnávání své kultury a kultury indiánů 

přivedlo Evropany k vytvoření různých obrazů indiána, a to jak lichotivých, tak 

nelichotivých.
20

 

Obraz indiána se pro Evropany  konstituoval čistě jako negativní vymezení k jejich 

vlastní obecné pojímané kultuře. Nevznikl tím tedy samostatný obraz indiána, ale spíše obraz 

                                                 
15

 STURTEVANT, W. C. (1988): Handbook of North American Indians, v.4 History of Indian-White Relations. 

Washington: Smithsonian institution. s. 522-547 
16

 BUDIL, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1995. s. 29  
17

 Tamtéţ s. 30 
18

 STURTEVANT, W. C. (1988): Handbook of North American Indians, v.4 History of Indian-White Relations. 

Washington: Smithsonian institution. s. 522-547 
19

 BUDIL, I.: Za obzor západu. Praha: Triton, 2001. S. 273 
20

 STURTEVANT, W. C. (1988): Handbook of North American Indians, v.4 History of Indian-White Relations. 

Washington: Smithsonian institution. s. 522-547 
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Antievropana, protoţe ať jiţ indiánská kultura znamenala pro samotné indiány cokoliv, obraz 

indiána byl pro Evropana vţdy spíše reflexí jeho vlastní kultury, která do značné míry 

ignorovala cokoliv, co mohlo být indiánům opravdu vlastní a postulovala indiána jako 

bytostného cizince kultury evropské. Nakonec tedy neposkytuje pohled Evropanů na indiány 

obraz indiána, ale spíše odraz jich samých.
21

 

Ačkoli historici souhlasí s postulováním obrazu indiána jako odrazu vlastní kultury 

Evropanů, jejich závěry se liší v tom, co se z evropské kultury v té době odráţelo. 

Zjednodušeně řečeno, první skupina vnímá vytváření obrazů jako součást evropské kultury a 

jako nezávislou proměnou ve vysvětlení chování Evropanů k indiánům, druhá skupina chápe 

vytváření obrazů v závislosti na konkrétní politické a ekonomické situaci.
22

 

 

2.3. Obraz indiánů v americké populární kultuře 

Skrze historii představ o indiánech se dostáváme ke dvěma protichůdným pojetí 

indiána – indiána dobrého a indiána špatného, či případně indiána vznešeného a indiána 

ostudného. Současné porozumění obrazu indiána je tedy závislé jak na historickém chápání 

obrazu indiána, tak i na tom, ţe onu reflexi provádíme z hlediska současných kontextů. To 

nám umoţňuje nezaměňovat historické a současné chápání obrazu indiána.
23

 

Stedman ve své knize pracuje s obrazy indiána a se stereotypy, které obrazy zahrnují. 

Zabývá se tím, jak byla představa Evropanů a Američanů o indiánech v průběhu času 

reprezentována ve filmech, literatuře, fotografiích, aj. Na základě analýzy filmů a literatury 

definuje několik stereotypizovaných obrazů indiánů: divocha, vznešeného (ušlechtilého) 

divocha, Pátka (sluţebníka a přátelského pomocníka), nepřítele, uchvatitele ţen a oběti 

Evropanů a Američanů. Všímá si toho, jak filmový průmysl proměňoval obrazy indiána 

v závislosti na diváckém zájmu i jak manipuloval s historickými fakty za účelem větší 

atraktivity snímku.
24

 

  Stedman poukazuje na to, ţe lidé, kteří se nikdy nesetkají s opravdovými indiány a 

nemají s nimi ţádné vlastní zkušenost, o nich přemýšlí v rovině toho, co jim ukazují média 

nebo co jim o indiánech někdo řekne. Zkoumá, jaké jsou tyto zprostředkované představy o 

indiánech a dochází k tomu, ţe lidé znají jen „stíny skutečných indiánů“.
25

 Ve stereotypním 

                                                 
21

 BUDIL, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1995. s. 30 
22

 STURTEVANT, W. C. (1988): Handbook of North American Indians, v.4 History of Indian-White Relations. 

Washington: Smithsonian institution. s. 522-547 
23

 Tamtéţ 
24

 STEDMAN, R. W.:  Shadows of the Indian. Norman: Univ. of Oklahoma Pr., 1982. 
25

 Tamtéţ s. 3-5  
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vnímání indiánů se tedy nakonec neodráţí reálný obraz indiána, ale ustálené představy o něm 

a potřeby se vůči indiánům nějak vymezit.  
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3. Příběhy ze zajetí 

Příběhy, které ve své práci zkoumám, patří do literárního ţánru příběhů ze zajetí. 

Podle názvu je zřetelné, jaké téma umoţňuje zařazení do tohoto druhu literatury. Zajetí muţů, 

ţen, dětí i celých rodin, autentické či fiktivní inspirovalo vznik mnoha příběhů. Lze je rozdělit 

podle průběhu zajetí na ty, v nichţ se uskutečnil pouze pokus o zajetí a ostatní, v nichţ zajetí 

proběhlo a trvalo několik dnů, nebo po celý ţivot. Příběhy jsou dobrodruţné, plné napětí a 

nebezpečí a jsou vyprávěny z pozice uneseného. Prvky, které vyprávění vytvářejí, závisely na 

oblibě čtenářů – příběhy ze zajetí byly obvykle napsány jako prodejné kusy, nikoli jako 

literární díla.
26

  

Velká oblíbenost těchto příběhů mezi čtenáři měla za následek vznik dalších a dalších 

vyprávění, která často opakovaly jednotný vzorec: napětí před únosem (hrozba nebezpečí ze 

strany indiánů), únos, zhnusení zajatců indiány, útěk, vítězství a šťastný konec pro uneseného. 

Pokud se však příběhu nedostalo tak rychlého konce, po únosu následovalo putování 

s indiány, buď za účelem prodeje uneseného, nebo jeho adopce. Cesta byla náročná a plná 

překáţek, oběti únosu snášely špatné zacházení ze strany indiánů a jejich myšlenky se stále 

vracely k moţnosti útěku. Někteří pak byli zachráněni a osvobozeni.
27

 

Další průběh vyprávění pak značně odlišuje krátké a nepříliš barvité příběhy od těch 

rozmanitějších. Pokud se indiáni rozhodli pro adopci uneseného, jeho příběh nabývá nové 

rysy. Skrze učení indiánů a začleňování se do jejich společnosti mizí status uneseného jako 

oběti indiánů a konstituuje se jeho nová podoba. Stává se součástí rodiny a svého indiánského 

kmene. Na konci vyprávění se ale přesto navrací k ostatním osadníkům. Příběhů, ve kterých 

se hlavní protagonista rozhodne zůstat a ţít s indiány, je jen několik.
28

 

To, co činilo příběhy ze zajetí akceptovatelnými pro čtenáře, byla jejich perspektiva. 

Pohled věřícího – puritána na indiánského pohana, byl vţdy ve prospěch unesených. Obraz 

„špatného“ indiána se skrze další a další příběhy konstituoval v myslích osadníků, kteří si 

skrze něj potvrzovali obraz sebe samých jako „dobrých“. Čím větší byla popisovaná hrůza 

z indiánů, tím lépe osadníci v kontrastu vypadali. Komplexní vyprávění poskytla postupem 
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času i obrazy další, obrazy statečného indiána nebo indiána jako svůdce osadnických ţen, 

v souvislosti se ţánry, které vyprávění prostupovaly.
29

 

I kdyţ jsou příběhy ze zajetí samostatným ţánrem, zahrnují přímo v sobě i ţánry jiné. 

Psané formou vyprávění o zajetí a jeho průběhu, obsahují v sobě prvky hororu, thrilleru, 

romance a dobrodruţství. Lze je však chápat mimo rámec umělecké literatury, jako zdroj 

etnologických dat a historických faktů. Je otázkou, na kolik je tento zdroj přesný, kdyţ jeho 

sepsání mohlo být motivováno ziskem, a tak autor namísto autentického příběhu poskytl 

příběh na základě toho, co čtenáři očekávali a chtěli. Vkus čtenářů se měnil s dobou, takţe 

můţeme sledovat jistý vývoj příběhů.
30

 

První byly sepsány uţ za prvního osidlování Ameriky. Svou formou se od sebe příliš 

nelišily, styl psaní byl jednoduchý a prostý. Lidé, kteří je napsali, nebyli profesionálními 

spisovateli, neměli jinou motivaci, neţ učinit záznam toho, co proţili. Často sami neuměli 

psát, a tak své vyprávění diktovali, nicméně jeho přímočarý styl zůstal zachován. 

Srozumitelnost a jasnost vyprávění souvisí také s tím, ţe většina jejich protagonistů byli 

puritáni, kteří tvořili příběh jako náboţenský text. Jedná se o dobu nejkvalitnějších příběhu. 

První kniha s tímto tématem napsaná na Atlantickém pobřeţí byla True relations od Johna 

Smithe, publikovaná v roce 1608, v níţ Smith popisuje své věznění indiány.
31

 

Jeden z nejznámějších příběhů té doby je Soveraignty and Goodness of God (vydaný 

v roce 1682) paní Rowlandsonové, manţelky kněze, která byla unesena indiány. Děj je 

vyprávěn z hlediska silně věřící ţeny, únos v něm nabývá symbolického významu, ale i tak si 

popis zachovává velkou míru autentičnosti.
32

 Důraz na perspektivu uneseného věřícího se 

v dalších podobných dílech stupňuje a stává se v polovině 18. století pro ţánr 

charakteristickým. Časem opět dochází k proměně, v důsledku francouzsko-indiánské války 

je pozornost zaměřena na popis krutostí páchaných indiány a Francouzi.
33

 

Příběhy ze zajetí tak nabývají podoby zápisů černé kroniky. Čtenářský zájem o akci, 

krvelačnost a brutalitu zapříčinil vznik mohutné vlny knih o zajetí, zaloţených na reálném i 
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fiktivním základě. Popularita ţánru se prudce zvýšila, ale zároveň s tím klesla důvěryhodnost 

textů. Senzacechtivost po tomto typu příběhů vyústila do formy vyprávění stylem bulvárního 

plátku, jak ukazuje A True Narrative of Sufferings of Marry Kinnan, vydáno v roce 1795, či 

Affecting History of the Dreadful Distress of Frederic Manheim’s Family, vydáno v roce 

1793. Affecting History je antologií některých krátkých příběhů ze zajetí, které spojuje 

potenciál co nejvíc vystrašit čtenáře popisem hrůz.
34

 

Stín ze zpochybnitelné pravdivosti příběhů ze zajetí na začátku 19. století padá na 

všechna tématem spřízněná díla. Psaly se stále dál nové příběhy, s novými protagonisty, ale 

vzorec vyprávění zůstal nezměněn. Ačkoli většina z nich vycházela ze skutečných událostí, 

výsledek byl vţdy změněn a upraven do podoby očekávané čtenáři. K začátku 19. století 

vzrůstá také odborný zájem o tyto příběhy a vychází první antologie, které se zdají být jak 

vědecky zaměřené, tak napínavé a populární. U pozdějších kolekcí vystupuje do popředí 

vědecký zájem při výběru příběhů. Samuel Gardner Drake ve své kolekci Indian Captivities, 

publikované v roce 1839, nechává příběhy bez úprav. Ty si i přesto zachovaly svou integritu, 

kterou se předtím snaţili editoři uměle navodit svými zásahy do textů.
35

 

 

V indiánském zajetí  

Tannerův příběh obsahuje několik prvků, které opravňují jeho zařazení do ţánru 

příběhů ze zajetí. Strukturou napětí před únosem – únos – nebezpečí a ohroţení indiány 

odpovídá klasickému typu příběhů ze zajetí. Násilný únos, hrubé zacházení indiánů 

s Tannerem a jeho touha po návratu domů jsou hlavními motivy příběhu chlapce zajatého 

indiány. Obvyklý průběh příběhu je zakončen, kdyţ Tannera Ma-ni-too-gezhik prodá Net-no-

kwě, hlavní náčelnici kmene Ottawů. Poté jiţ příběh opouští linii vyprávění příběhu zajatce a 

pokračuje spíše jako příběh Tannerova postupného začleňování se do kmene. Tannerovi je 

několikrát nabízeno různými lidmi, aby indiány opustil, on však po dlouhou dobu s indiány 

setrvává. Jeho návrat do původního prostředí by souhlasil s ukončením typického příběhu ze 

zajetí, ale namísto toho je neúspěšný a Tanner se potýká se svou identitou – není běloch, 

protoţe se stal indiánem, není indián, protoţe se narodil jako běloch.
36
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Příběh života Mary Jemisonové
37

 

Vyprávění Jemisonové zahrnuje více typických motivů ţánru, neţ příběh Tannera. I 

zde zůstala počáteční struktura zachována s přídavkem důrazu na kruté zacházení indiánů se 

zajatci. Popisy hrůzného mučení se vyskytují i dále v knize. Stejně jako u Tannera nastává u 

Jemisonové po její adopci další etapa příběhu o zapojení se do způsobu ţivota indiánů. Konec 

příběhu je pro tento ţánr zcela netypický; Jemisonová zůstává s indiány a o návrat se ani 

nepokusí.
38
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4. Historický kontext 

Od zajetí Jemisonové v roce 1755 do prvního vydání příběhu Tannera v roce 1830 

uběhlo 75 let, během kterých se výrazně změnila tvář severoamerického kontinentu. 

Sedmiletá válka, Deklarace nezávislosti a Zákon o přesídlení indiánů byly mezi událostmi, 

které zásadním způsobem určovaly směr běhu dějin celé Ameriky. Přestoţe Jemisonová a 

Tanner ţili u indiánů v oblasti východu Ameriky, zmíněné události měly samozřejmý přesah i 

do jejich ţivotů. K lepšímu pochopení kontextu, ve kterém se jejich příběhy odehrávaly, 

předestřu v následujícím textu co nejstručněji důleţité mezníky dějin Ameriky, které určovaly 

vztahy indiánů s Evropany a Američany a probíhaly od doby zajetí Jemisonové do prvního 

vydání Tannerova příběhu. 

 

Sedmiletá válka 

 V době probíhající čtvrté britsko-francouzské koloniální války, která začala roku 1754 

a skončila v roce 1763, se uskutečnil i únos Mary Jemisonové. Konflikt byl zahájen v roce 

1754, kdyţ Francouzi vyhlásili Britům v amerických koloniích válku; v Evropě začala 

britsko-francouzská válka o dva roky později. Sedmiletá válka je také charakterizována jako 

válka francouzsko-indiánská. 

Tato válka byla vyvrcholením dlouhotrvajícího konfliktu mezi evropskými mocnostmi 

o nadvládu nad novým územím. Začala sporem o údolí řeky Ohio, jehoţ část spadala pod 

anglickou korunu, a to na základě dvou dohod, které uzavřeli s indiány: Lancasterské (z roku 

1744) a Logstownské (z roku 1748). Angličtí osadníci a obchodníci poté začali pronikat i 

mimo území vymezené zmíněnými dohodami, avšak na toto území si uţ činili nárok i 

Francouzi.
39

 

Indiáni z kmene Odţibvejů a Ottawů společně s Francouzi tak zaútočili na 

Pickawillany, centrum anglického obchodu. Poté vyslal guvernér Nové Francie jednotku 

Francouzů a indiánů, která vybudovala linii pevností k posílení francouzského postavení 

v regionu. Většina indiánských kmenů na tomto území (mezi jinými i kmeny, ve kterých byl 

zajat Tanner a Jemisonová, tj. Odţibvejové a Senekové) byla na straně Francouzů, protoţe 

jejich méně početná populace v amerických koloniích pro ně představovala menší hrozbu neţ 

početní Britové. I ti se však snaţili, nicméně neúspěšně – a to pod vedením guvernéra 
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Dinwiddie, zapojit kmen Čerokíjů, Čikasů a Catawbů k expedicím, které měly za úkol 

budovat britské pevnosti.
40

 

Angličané si byli vědomi toho, jak jsou irokézské kmeny pro válečný úspěch důleţité 

a pokračovali v úsilí je přesvědčit, aby se přidaly na jejich stranu. Později je na jihu území 

podpořili Čikasové, Čerokíjové a někteří Kríkové, zatímco jiné skupiny Kríků, společně 

s Čokty, stále podporovaly Francouze. Do roku 1758 ve válce vítězili Francouzi a jejich 

spojenecké skupiny indiánů, nicméně uţ úspěšný útok Angličanů a Mohawků pod vedením 

Williama Johnsona dával tušit změnu v průběhu války, Angličané nakonec získali převahu. 

Ve smlouvě o Paříţském míru roku 1763 byli Francouzi nuceni postoupit Anglii území Nové 

Francie.
41

 

Válečný konflikt měl pro indiány několik důsledků. Zaprvé byl jejich význam během 

konfliktu oceňován veliteli britských i francouzských vojsk, protoţe indiáni byli vynikající 

bojovníci. Za druhé ti z indiánů, kteří bojovali na straně Francie, se ocitli pod nadvládou 

dřívějšího nepřítele, coţ mělo dopad na budoucí britskou politiku vůči indiánům i na vznik 

indiánských povstání, čemuţ se budu věnovat v další podkapitole. A konečně ti z indiánů, 

kteří bojovali na straně Britů, se také ocitli v nevýhodné pozici, neboť je jiţ Britové jednoduše 

nepotřebovali.
42

 

 

Pontiakovo povstání 

V roce 1760 po pádu Montrealu a kapitulaci Francouzů se indiánské kmeny ţijící 

v regionu Velkých jezer dostali pod nadvládu Britů. Původní předpoklad indiánů i některých 

britských zástupců kolonistů byl, ţe situace se pro indiány nezmění a bude pokračovat 

vzájemná spolupráce indiánů a osadníků. Nicméně vrchní vojevůdce Britů Lord Jeffey 

Amherst zavedl striktní systém, který značně omezil indiánům dodávky zboţí, na kterém byli 

existenčně závislí. Tlak na indiány se zesiloval, aţ nakonec náčelník Ottawů Pontiac vyzval 

indiánské kmeny ke sjednocení a postavení se Britům. Francouzi pochopitelně Pontiakovo 

povstání podporovali. 

Spojené indiánské kmeny pod vedením Pontiaka dosáhly četných úspěchů, například 

se jim podařilo obsadit mnoho pevností. Klíčová pevnost v Detroitu však indiánskému 

obleţení odolala. Tento fakt měl značný dopad na další průběh povstání. Indiáni se, bez 
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spolupráce s obchodníky, museli postarat o zabezpečení svých rodin ještě před příchodem 

zimy a byli tak nuceni upřít svou pozornost i jiným směrem. Po roce 1763 a sepsání 

Paříţského míru bylo zřejmé, ţe Francouzi Indiány proti Britům nepodpoří, a tak Pontiac 

skončil obléhání Detroitu. Věřil ale v další sjednocení a povstání indiánských kmenů, 

nicméně to se uţ za jeho ţivota nestalo. 

 

Boj USA za nezávislost 

V roce 1775 začaly boje Američanů za nezávislost.
43

 V prvních letech byla strategie 

Američanů i Britů vůči indiánům podobná, obě strany preferovaly, aby indiáni zachovávali 

neutralitu. Nicméně pod vedením náčelníka Mohawků Thayendanegea, jinak známého jako 

Joseph Brant, se v roce 1777 Mohawkové, Onondagasové, Cajugové a Senekové připojili na 

stranu Britů, zatímco Onejdové a Tuskarorasové se přidali k Američanům. Toto rozdělení 

vyústilo ve válku indiánských kmenů i mezi sebou.
44

  

Britové za výrazné podpory indiánů byli v ozbrojených konfliktech zpočátku 

úspěšnější. V roce 1778 indiáni vedeni Josephem Brantem spolu s britskou armádou útočili na 

americké osadníky u západních hranic New Yorku a Pennsylvánie. Na to v roce 1779 

Američané pod vedením generálů Sullivana a Clintona a plukovníka Brodheada zahájili 

protiofenzívu, při které došlo k zdevastování indiánských měst i jejich úrody, coţ vedlo 

k výraznému oslabení Irokézské ligy.
45

 

Paříţský mír roku 1783 ukončil americkou revoluci a Britové uznali nezávislost 

Spojených států. Pro indiány to však neznamenalo ţádnou změnu jejich situace. Britové nijak 

neobhajovali nárok indiánů na určitá území. Velký význam však pro indiány měl konec 

Irokézské ligy, jedné z nejstarších indiánských konfederací.
46

 

 

Tecumsehovo povstání 

Nejednotný postoj indiánských kmenů měl za následek pokračující podstupování půdy 

Američanům, coţ byl hlavní impulz k Tecumsehovu povstání. Náčelník Šónijů, společně se 

svým bratrem Tenskwatawou, usiloval o spojení indiánských kmenů, aby mohlo dojít k 
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vytvoření samostatného indiánského státu. Jeho bratr však po bitevních konfliktech proti 

Williamu Henrymu Harrisonovi, guvernéru Indiany, ztratil přízeň svých následovníků a ztratil 

svou předchozí významnou roli v povstání. 

Válka Spojených Států proti Británii v roce 1812 poskytla Tecumsehovi příleţitost 

k prosazení svého cíle. Připojil se, stejně jako mnoho dalších indiánů, k Britům a i jeho 

působení mělo za následek jejich počáteční úspěchy. Nicméně, po nařízeném ústupu ze strany 

Britů z těţce obhájených pozic, Tecumseh zahynul v roce 1813 v bitvě u Temţe. Tím toto 

povstání indiánských kmenů skončilo. 

 

Zákon o přesídlování indiánů a Pochod slz
47

 

Neomezené podstupování indiánských území Američanům, kterému se snaţil 

Tecumseh zabránit, pokračovalo dále.  Vyvrcholením snahy Američanů o získání indiánského 

území byl zákon z roku 1830. Ten schválil prezident Andrew Jackson a předepsal tak 

přesídlení východních indiánských kmenů na indiánská území západně od řeky Mississippi. 

Tento akt měl finálně vyřešit spory indiánů a Američanů o půdu. 

 Přesídleno mělo být pět tzv. Civilizovaných kmenů: Čoktové, Kríkové, Čikasové, 

Seminolé a Čerokíjové. Při putování do nového, zákonem předepsaného území, indiáni trpěli 

nedostatkem potravin, zimou, nemocemi i útoky banditů.  Některé skupiny přesun odmítly; 

odpor Seminolů vyústil ve válečný konflikt se Spojenými státy. Ještě před schválením zákona 

dokonce Čerokíjové v roce 1827 vyhlásili Čerokíjskou republiku, kterou však Washingtonská 

administrativa neuznala. Pod vedením Johna Rosse se odmítli Zákonu o přesídlování podřídit, 

nicméně i oni byli k přesunu nakonec donuceni. Jejich pochod, který proběhl v letech 1838-

39, byl pojmenován Pochod slz a tento název poté zastřešil všechny předchozí pochody.
48

 

 

Shrnutí vztahů osadníků a Indiánů 

Vztah evropských osadníků k původním obyvatelům Ameriky se v průběhu dějin 

proměňoval. Ze začátku byli indiáni vnímáni jako kuriózní domorodci bez jakéhokoliv nároku 

na půdu, kterou uţívali. Během válečných konfliktů se projevili jako vynikající válečníci a 
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tedy cenní spojenci a pro osadníky představovali vyuţitelnou pracovní sílu.
49

 V obchodních 

vztazích panovala vzájemná závislost – indiáni potřebovali od obchodníků dodávky zboţí, 

zejména zbraní, a obchodníci zase indiány potřebovali k tomu, aby jim dodávali koţešiny.
50

 

Neexistovalo ţádné právo, které by indiány ochraňovalo. Mnohé dohody o 

podstoupení půdy byly poté zpochybněny. Ačkoli existovali lidé, kteří se snaţili zasáhnout ve 

prospěch indiánů a domoci se pro ně práva, neměli velký vliv na prosazení potřebných 

zákonů.
51

 V důsledku sporů o území klesal mezi evropskými mocnostmi a poté mezi 

Američany a Evropany zájem o práva indiánů. Ti nakonec o většinu svých území přišli.
52
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5. Kritika pramenů 

V případě obsahové analýzy knih je vţdy třeba vzít v potaz kritiku pramenů. Texty, 

které jsem analyzovala, nenapsali jejich autoři, tj. protagonisté příběhů. Pokud přijmeme 

předpoklad, ţe Seaver (zapisovatel příběhu Jemisonové) i James (zapisovatel příběhu 

Tannera) dodrţovali pravidla přesného přepisu, je otázka autorství jasná. Pro tuto hypotézu 

svědčí fakt, ţe v knihách jsou vsuvky od Seavera i Jamese zřetelně odděleny od textu Tannera 

a Jemisonové. Nicméně neexistují doklady, které by otázku autorství jasně zodpověděly. 

Autorství přiznané Jemisonové a Tannerovi vznáší také otázku ohledně jejich 

důvěryhodnosti. Zapisovatelé například shodně předkládají, ţe jejich respondenti uvádějí 

některá jména špatně, ale ponechávají originální chybná jména. Zároveň ale oba podotýkají, 

ţe si ověřovali historická fakta vyprávění Tannera a Jemisonové, která souhlasí s jejich 

příběhy. Je ale otázkou, nakolik pravdivě se oba protagonisté zobrazili a zdali v jejich případě 

nedocházelo k vylepšení obrazu sebe samotného. Takové otázky si musíme poloţit především 

u pasáţí popisujících Tannerovy lovecké úspěchy nebo péči Jemisonové o „falešného“ 

bratrance.
 53

 

Popularizace příběhů ze zajetí indiánů v době vydání zkoumaných pramenů dosáhla 

vrcholu. Pro koho ale byly příběhy Jemisonové a Tannera určeny? Tato otázka se můţe zdát 

jako nedůleţitá, protoţe příběh ţivota Jemisonové a Tannera by se odehrál stejně tak jako tak. 

Důleţitější pro nás je to, co přimělo Seavera a Jamese k jejich zapsání. Situací, kdy byl 

unesen člověk indiány, lze nalézt mnoho, tak proč zapsat právě tyto příběhy? Je jasné, ţe 

hlavní byl zájem zapisovatelů o toto téma, protoţe bez něj by díla vzniknout nemohla.
54

 Oba 

protagonisté příběhů u nich vzbudili zájem především proto, ţe se stali součástí společnosti 

indiánů a mohli jim tedy poskytnout barvitý náhled na způsob jejich ţivota. 

To, co nám vypovídají prameny o svých autorech, bylo v průběhu jejich analýzy nutné 

zohlednit kvůli zvolenému výzkumnému problému; tj. získat odpověď na otázku, jaký obraz 

indiána nám poskytuje. Nelze však oddělit to, jak vnímají autoři sami sebe oproti ostatním. Ze 

začátku příběhů je zřejmý jejich jasný postoj k indiánům jako svým únoscům, kteří jim vzali 

svobodu. Časem však, v procesu akulturace, přestávají být zajatci indiánů v pravém slova 

smyslu a stávají se součástí rodiny a kmene. Dalo by se říci, ţe proces akulturace je dokončen, 
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kdyţ nazývají indiány svými bratry a v textu jasně označují „nás“ jako indiány.
55

 Avšak i 

potom mají touhu vrátit se do své původní domoviny. Je nutné proto vnímat osoby autorů i 

v kontextu změny jejich postoje k indiánům. 

S tím souvisí další problém. Prameny, které analyzuji, jsem si vybrala, protoţe byly 

příkladem specifických příběhů ze zajetí. Jejich specifičnost však současně zahrnuje i jistou 

překáţku k zařazení do tohoto ţánru. Je příběh Jemisonové a Tannera příběhem zajatců, nebo 

diktovanou autobiografií indiánů, kterými se stali? Podle toho, jak Jemisonová i Tanner 

několikrát zmiňují svou náleţitost k původní rodině, tedy k bělochům, lze jejich příběhy 

zařadit k příběhům ze zajetí, rozhodně alespoň do té doby, neţ sami mají moţnost indiány 

opustit a neučiní tak. 

Prvek, který při kritice pramenů nelze opomíjet je také vnímání čtenářů. Lidé, kteří 

v době vydání díla o ţivotě mezi indiány četli, byli gramotní a patřili tedy ke vzdělané třídě.  

Zcela jinak chápali knihy navíc ti, jiţ měli s indiány osobní zkušenosti a ti, kteří znali indiány 

jen jako literární obraz. Navíc já, jako osoba provádějící analýzu těchto knih, jsem 

determinována zcela jiným historickým kontextem. Je tedy jasné, ţe vzhledem 

k výzkumnému problému nemohu zodpovědět otázku, jaký obraz indiána poskytovala díla 

v době jejich vydání, ale jaký obraz indiána v nich můţeme najít v přítomnosti.  

Problém autentičnosti pramenů, jasného autorství a motivů k jejich sepsání se teď 

pokusím shrnout. To, nakolik knihy odráţejí realitu a do jaké míry se popis jejich 

protagonistů míjí se skutečnými událostmi, není pro mou práci klíčové. Důleţité je, jakým 

způsobem své příběhy čtenářům podávají a jak je v nich indián zobrazen. V případě nejasného 

autorství je vhodné podotknout, ţe nezkoumám osobu autora, ale literární zdroj. Ačkoli autor 

nemůţe být oddělen od svého díla, předmětem mé práce je pouze obsah jejich textů, jako 

druhu literatury představující příběhy ze zajetí.  

 

V zajetí indiánů – John Tanner a Dr. Edwin James 

John Tanner se narodil roku 1780 v rodině osadníků. Jeho rodina se v roce 1789 

přestěhovala na území u řeky Ohio, které bylo povaţováno za jedno z nejvíce ohroţených 

útoky indiánů.  Tanner byl v roce 1790 unesen skupinou indiánů a měl nahradit mrtvého syna 

svého únosce. Po dvou letech ho však Mani-too-gezhik prodal Net-no-kwe, dle Tannera 

hlavní náčelnici kmene Ottawů. Mezi indiány ţil přibliţně třicet let. Zapomněl číst a psát, 
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nebyl schopný mluvit anglicky. Zápis jeho vyprávění se uskutečnil jen díky tomu, ţe 

zapisovatel a editor Dr. Edwin James mluvil jazykem Odţibvejů. V létě roku 1827 mu Tanner 

nadiktoval svůj příběh a ten byl pak v roce 1830 publikován.
56

 

Edwin James se narodil v roce 1797 a v roce 1816 absolvoval Middlebury College a 

poté pokračoval ve studiu botaniky a medicíny. V roce 1823 se stal pomocným chirurgem 

v Armádě Spojených států a v následujících deseti letech byl umístěn na Středozápadě. 

Během této doby se zabýval studiem indiánských jazyků a účastnil se výzkumných expedicí. 

Napsal dvě knihy o indiánské gramatice a přeloţil Nový zákon z angličtiny do jazyka Čipevů. 

Po setkání s Tannerem se v roce 1830 stal zástupcem indiánského kmene Potawatomi ve 

městě Council Bluffs v Nebrasce.
57

 Zbytek ţivota pak strávil na farmě ve městě Rock 

Sprint.
58

 

Jako u všech příběhů ze zajetí, které nebyly sepsány přímo svým protagonistou, se zde 

setkáváme s problémem autorství a hranice zásahu editora do textu. Je obraz indiána popsán 

z perspektivy jejich zajatce, nebo z perspektivy zapisovatele zajatcových záţitků? Dr. Edwin 

Jamese v předmluvě ke knize potvrzuje, ţe příběhy sepsal pouze tak, jak je Tanner diktoval 

tím a objasňuje jednoduchý styl vyprávění. Vysvětluje také, co ho motivovalo k sepsání 

Tannerova vyprávění: „Snad bych tyto poznámky nebyl ani napsal, kdyby se v kraji, kde se 

náš vypravěč naposledy zdrţoval, nebylo vyskytlo několik tvrdých obvinění proti jeho 

charakteru.“
59

 James zvlášť zdůrazňuje, ţe během vyprávění Tannera nijak neusměrňoval, 

nepokládal mu návodné otázky, pouze ho poţádal, aby mu nic nezatajoval. Zároveň se 

přiznává, ţe zkrátil některá líčení lovu atp., protoţe dle jeho názoru mají v ţivotě indiánů 

malý význam.
60

 Setkáváme se zde tedy s vyprávěním, jehoţ konečná podoba nezáleţí zcela na 

významnosti, kterou mu dával vypravěč, ale zapisovatel. 
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Příběh života Mary Jemisonové
61

 – Mary Jemisonová a Dr. James Everett Seaver 

Mary Jemisonová se narodila roku 1743 na lodi, na níţ plula její rodina z Irska do 

Ameriky. Připojili se k rodinám skotských a irských osadníků a osídlili západní území 

Pensylvánie. Mary Jemisonová byla křesťanka a v dětství navštěvovala hodiny katechismu. 

Během pobytu rodiny v Americe propukla indiánsko-francouzská válka. V roce 1755 po 

útoku indiánů a Francouzů byla Mary Jemisonová společně s některými členy rodiny unesena 

a adoptována kmenem Seneků a po zbytek ţivota zůstala mezi indiány. Svůj příběh vyprávěla 

J. E. Seaverovi, který ho roku 1824 publikoval.
62

 

James Everett Seaver se narodil roku 1787. O jeho ţivotě nenajdeme mnoho zmínek. 

Stal se lékařem, dokonce prvním praktikujícím lékařem ve městě Darien. Roku 1816 se 

Seaver oţenil a měl čtyři děti. Zemřel tři roky po vydání příběhu Mary Jemisonové. 

V publikování knihy potom pokračoval jeho bratr William.
63

 

J. E. Seaver v předmluvě k příběhu uvádí, ţe v textu pouţil jen přímé vyprávění 

Jemisonové a upozorňuje na to, ţe některá fakta nemusí být přesná vzhledem k pokročilému 

věku vypravěčky a její schopnosti si všechno vybavit. Text by tedy měl být zcela bez zásahů 

editora. Proti tomuto předpokladu svědčí momenty, kdy je v konfliktu jazyk Jemisonové a 

Seavera, i to, ţe v předmluvě se Seaver podepisuje jako autor. Příkladem rozporu je pasáţ o 

Allenovi, která neodpovídá stylu květnatého pouţívání přívlastků, vlastního Jemisonové. 

Popis násilného chování v té samé kapitole dává svou stereotypní orientací tušit další zásah 

editora.
 64
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6. Metodologie 

Hlavní téma mé práce je obraz indiána v literatuře. Rozsah tohoto tématu zahrnuje 

mnoho literárních děl, proto jsem se rozhodla jej zúţit na obraz získaný ze dvou knih, které se 

sebou souvisí svým zaměřením. Sdílejí totiţ perspektivu pohledu na indiánskou kulturu, která 

je v nich popsána očima indiánských zajatců. Právě prvky vyprávění o ţivotě v zajetí 

umoţňují sestavit celistvé obrazy indiána v knihách a ty pak mezi sebou eventuálně porovnat.  

Základní společný rys knih, zajetí jejich protagonistů indiány, doplňuje několik dalších 

znaků. V rozmezí 50 let byli oba aktéři v mladém věku vzati do zajetí severoamerickými 

indiány. Jemisonová byla zajata v roce 1755, Tanner v roce 1790. Jak Jemisonová, tak Tanner 

mezi indiány dospěli, zaloţili rodiny, ale zároveň si uchovali vzpomínku na svůj první domov 

před únosem. Navíc nemohli tyto knihy sami zapsat, takţe oba příběhy čteme díky jejich 

zapisovatelům, tj. v případě Tannera doktorovi E. Jamesovi a v případě Jemisonové knězi J. 

E. Seaverovi. Tyto příběhy jiţ byly zkoumány z různých hledisek. Odborníci na danou 

tematiku se zajímali např. o to, zdali se díla dají zařadit pod autobiografická díla indiánů 

(neboť oba protagonisté příběhů byly indiány adoptováni),
65

 do jaké míry výslednou podobu 

textů ovlivnil jejich editor
66

 a konečně o význam, jaký vliv měl gender Jemisonové na formu 

jejího vyprávění.
67

  

Ačkoli mají tato díla stejné tematické vymezení jako literatura indiánských zajatců, 

zůstávají mezi nimi rozdíly. Jemisonová jako ţena měla samozřejmě jiný přístup k získání 

zkušeností, neţ měl Tanner jako muţ, coţ není na překáţku, spíše tento fakt umoţňuje 

doplnění obou pohledů na indiánskou kulturu. Dále je důleţité si uvědomit, ţe je neunesl 

stejný kmen, Tanner ţil u Odţibvejů, Jemisonová u Seneků. Kultura obou kmenů se od sebe 
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vzájemně lišila, ale pro účel zkoumání není zásadní kultura určitého kmene, ale obraz indiána 

jako takový. 

Výzkumný problém, kterým jsem se v rámci mé práce zabývala, je zobrazení indiána 

v dílech zajatců indiánů. V rámci tohoto problému jsem se pokusila zodpovědět otázky: „Z 

jakých prvků se obrazy skládají?“ „Jak se jednotlivé obrazy od sebe navzájem liší?“, „Jaké 

prvky obrazů indiána jsou oběma dílům společné?“ a „Jaké prvky v obou dílech převaţují?“ a 

„Jak se zobrazení indiána v těchto příbězích odlišuje od stereotypního zobrazování indiánů 

v americké populární kultuře?“. 

K zodpovězení těchto otázek jsem uplatnila kvalitativní obsahovou analýzu 

dokumentů.
68

 Z moţných přístupů k obsahové analýze byla pro můj výzkum nejvhodnější 

etnografická obsahová analýza, protoţe v jejím rámci je umoţněno vycházet při tvorbě 

kategorií přímo z textu a odpadá nutnost pracovat s předem definovanými kategoriemi. Tento 

přístup se zaměřuje na rozpoznání situací, prostředí, stylů, významů, rozdílů a obrazů za 

předpokladu, ţe je dotyční vypravěči reflektovali.
69

 

Texty, které jsem analyzovala, jsem vybrala na základě jedné určující vlastnosti, a to 

charakteru vyprávění z pozice zajatce indiánů. Výběr jsem specifikovala tím, ţe jsem chtěla 

získat pokud moţno nejkomplexnější obraz indiána čili jsem se zaměřila na literaturu těch 

zajatců, kteří u indiánů po svém únosu ţili co nejdelší dobu. Tedy z hlediska toho, ţe tito 

zajatci ţili s indiány po velmi dlouhou dobu, se domnívám, ţe jejich úhel pohledu na danou 

problematiku byl širší, a snad i hlubší, jelikoţ měli moţnost indiány pozorovat při situacích, 

které by pozorovateli při krátkodobém styku mohly buď uniknout, nebo by se nemusely 

vůbec projevit.  

Data jsem analyzovala pomocí segmentace, kódování a poznámkování.
70

 Tímto 

způsobem jsem se snaţila identifikovat obrazy indiána, které se v daných dílech objevují a 

popsat prvky, které je konstituují. Při svém výzkumu jsem usilovala o co největší reflexivitu, 

uvědomovala jsem si vlastní kroky a myšlenkové pochody, které jsem v některých případech 

zaznamenávala do poznámek, aby byl zřetelný postup, na jehoţ základě jsem vytvářela kódy 

aj. Snaţila jsem se oddělit sebe jako osobu výzkumníka od výzkumu, nicméně jsem 

posuzovala text ze svého hlediska, tj. subjektivně a mohlo se stát, ţe interpretace některých 

segmentů vychází z mé subjektivní zkušenosti s výzkumným problémem, tj. obrazem indiána 
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získaným např. ze sledování filmů. Mým cílem ale vţdy bylo zkoumat pouze stanoviska 

Jemisonové a Tannera, takţe jsem svoji předchozí zkušenost nijak neprezentovala, ale 

popisovala jsem a interpretovala pouze zapsané zkušenosti protagonistů knih.
71

 

 Reliabilitu mého výzkumu, tj. spolehlivost, ţe při opakovaném provedení výzkumu 

bude dosaţeno podobných výsledků lze doloţit četností opakování homogenních kódů 

dávajících vzniknout stejným kategoriím.
72

 Jiný výzkumník by sice mohl kategorie odlišně 

pojmenovat, ale tematicky by se měly výsledky shodovat. 

Předmět potencionální újmy účastníků výzkumu je sice v mé práci bezpředmětný, ale 

jelikoţ je součástí textů ze sekundárních pramenů i hodnocení etnických skupin, bylo ţádoucí 

postupovat v práci s citlivostí, aby tak nedošlo k újmě těchto skupin. 

Při práce se sekundárními písemnými prameny jsem dodrţovala pravidla správné 

citace podle pravidel citační etiky. 
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7. Obrazy indiána
73

 

7.1. Indián jako nepřítel 

Obraz indiána jako nepřítele je pevně zakořeněn v mnoha dílech literatury i 

kinematografie, často jako nepřítele těch, kteří podnikli invazi do jeho země.
74

 Nicméně 

vymezení indiána pouze jako nepřítele Evropanů či Američanů neodpovídá tomu, jak je 

zobrazen v příbězích Jemisonové a Tannera. Nepřátelské chování indiána je v různých 

situacích odlišně orientováno, indián se chová nepřátelsky vůči zajatcům, členům jiného 

kmene i konkrétním osobám.  Za obecné prvky, které celkový obraz konstituují, je moţné 

povaţovat popisy útoků indiánů (na jedince či skupinu), mučení jejich zajatců, krutostí 

páchaných na ostatních a válečných výprav.
75

 Intenzita výskytu těchto prvků se u Jemisonové 

a Tannera mění v závislosti na tématu kapitoly, nicméně nepřátelský indián nechybí téměř 

v ţádné z nich.  

Obraz nepřátelského indiána se vyvíjí v závislosti na zkušenostech, které protagonisté 

získávají, a tento vývoj je v obou dílech podobný. Nejprve protagonisti uvádějí, co o 

indiánech vědí, tj. zprostředkované zkušenosti s nepřátelskými indiány. Druhý výrazný prvek 

nepřátelství je potom samotný únos. Zde se uţ obraz mírně liší – zatímco v Tannerově případě 

se jedná o naplánovaný únos pouze jeho osoby, v případě Jemisonové je to útok vedený proti 

celé rodině, kdy v rámci celého útoku hrálo zajetí vedlejší roli. Obraz nepřátelského indiána u 

Jemisonové je tedy od počátku obrazem vraţdícího, krutého indiána. Třetí shodný rys obrazu 

je první zkušenost z pozice zajatce s nepřátelskými indiány, obsaţená ve výpadech proti 

zajatcům a krutém zacházení s nimi. Dále uţ je v obraze nepřátelského indiána jistá 

diferenciace mezi příběhy, buď je popsána přímá zkušenost – především u Tannera, nebo 

zprostředkované příběhy, coţ převládá u Jemisonové.  

Poprvé se s ním setkáváme jiţ v první kapitole. Jsou v ní popsány předchozí 

zkušenosti s indiány, kteří se projevují v obou případech nepřátelsky. Jemisonová uţ zde 

předkládá květnatý obraz nepřátelského indiána. 

 

Na jaře roku 1752 a během následující období příběhy o barbarství indiánů v těchto dnech 

páchaného na běloších vzbuzovaly v mých rodičích váţnou obavu o naše bezpečí.
76
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Další rok se bouře snesla rychleji; bylo spácháno mnoho vraţd; a mnoho zajatců bylo vystaveno 

smrti v té nejhrůznější podobě, jejich těla byla plná borovicových třísek, jeţ byly vzápětí zapáleny, 

zatímco jejich mučitelé, radující se z utrpení, se těšili jejich agónií!
77

  

 

Tanner svou předchozí zprostředkovanou zkušenost s nepřátelským indiánem popisuje 

stroze. 

 

K osadě Elk Horn občas pronikli nepřátelští Indiáni kmene Šauníů, kteří zpravidla usmrtili 

několik bělochů a často zabili nebo ukradli dobytek a koně.
78

  

 

Další strukturně shodný prvek je únos protagonistů. Únos je uskutečněn formou útoku 

indiánů na rodinu Jemisonové, v případě Tannera se jedná o samostatný naplánovaný únos. 

Obraz nepřátelského indiána zde spočívá v prvotní hrůze, kterou před indiány Jemisonová a 

Tanner pociťují. Tannerův únos se týkal jen jeho samého a moţná proto není jeho obraz 

indiána tak hrozivý jako u druhého popisu únosu Jemisonové. 

 

Otočil jsem se a spatřil jsem dva Indiány. Skoro v téţe chvíli jsem byl uchopen za ruce a vlečen 

pryč….  Od chvíle, kdy jsem byl dvěma Indiány pevně uchopen za zápěstí, neuvědomoval jsem si dlouho 

nic z toho, co se stalo. Snad jsem omdlel, protoţe jsem nešel a nemohu si vzpomenout na nic, co se se 

mnou událo, aţ kdyţ mě přehodili přes veliký kmen, který byl uţ značně daleko od našeho domu.
79

 

 

Snídaně ještě nebyla hotova, kdyţ nás vylekaly výstřely z pušek, které se zdály blízko. Matka a 

ţeny, které jsem předtím zmiňovala, málem omdlely, kdyţ se tu zprávu dozvěděly a všichni se třásli 

strachy. Jakmile jsme otevřeli dveře, viděli jsme blízko domu leţet muţe s koněm, kterého právě zastřelili 

indiáni…Nejdříve svázali mého otce a potom vběhli do domu a bez sebemenší známky odporu zajali mou 

matku, Roberta, Matthewa, Betsey, ţenu se třemi dětmi a mne a potom začali s rabováním.
80

 

 

Společný obraz indiána jako nepřítele pak skýtá vyprávění o tom, jak se indiáni krutě 

chovají k zajatcům. Jemisonová a Tanner popisují, co sami přímo zaţili, jak se vůči nim 

indiáni chovali. Tanner v první řadě reflektuje obraz indiána jako nepřítele bělochů, v dalších 

dvou ukázkách nám poskytuje vyobrazení indiána jako tyrana svého zajatce. Tanner byl navíc 

v této době ještě chlapec, takţe obraz krutého indiána je tím silnější. 
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Kdyţ jsme přistáli v této vesnici, obklopilo nás mnoho indiánů (sic!) a nějaká mladá plačící ţena 

přiběhla přímo ke mně a udeřila mě do hlavy, protoţe někteří její příbuzní byli bělochy usmrceni.
81

 

 

Stalo se to asi tak, ţe kdyţ jsem usnul, šel starý Manito-o-geezhik okolo, viděl mne, udeřil mne 

tomahavkem a hodil do křoví. Potom, kdyţ přišel do tábora, řekl své ţeně: Ten chlapec, kterého jsem ti 

přivedl, není k ničemu. Zabil jsem ho a najdeš ho tam a tam.
82

  

 

Za chvilku [Manito-o-geezhik] byl zpátky, chytil mě za vlasy, vytáhl mne ven a vstrčil obličejem 

do hromady čerstvých výkalů a dlouho mi v nich obličej dřel, asi tak, jak se to dělá kočce.
83

 

 

Jemisonová nám na rozdíl od Tannera neukazuje, ţe by přímo jí indiáni přímo 

ubliţovali, nicméně obraz hrozivého indiána je přítomen na pozadí vyprávění o skalpování a 

usmrcení její rodiny a strachu, který všichni zajatci z představy krutého indiána pociťovali. 

 

Moje podezření ohledně osudu rodičů se potvrdilo; nedlouho potom, co jsem je opustila, byli 

zavraţděni a skalpováni a rozsekáni tím nejhrůznějším způsobem, společně s Robertem, Matthewem, 

Betsey, ţenou a jejími dvěma dětmi.
84

 

 

Kdyţ indiáni dovečeřeli, vyndali ze svých zavazadel mnoho skalpů a začali je připravovat pro 

trh, či aby se nezničily, napínali je přes malé obroučky, které připravili za tímto účelem a potom je u ohně 

sušili a čistili…. Poznala jsem podle barvy vlasů, ţe tyto skalpy museli vzít mé rodině. Matka měla rudé 

vlasy; a mohla jsem snadno od sebe rozpoznat vlasy otce a dětí. Byl to ten nejděsivější pohled; a přece 

jsem byla donucena ho snášet bez reptání.
85

 

 

Určit, co se s námi po zajetí stane, bylo nad naše síly, nedokázali jsme si to ani představit. Často 

jsme uţuţ viděli, jak k nám naši páni přicházejí, aby nás zmasakrovali a skalpovali, znovu jsme téměř 

viděli naskládané hromady dřeva, na kterých nás měli upálit; a pak jsme si zase představovali sami sebe 

na svobodě; jak jsme samotní a bezbranní v lese, obklíčeni divokými šelmami, jeţ se nás chystají seţrat.
86
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Jemisonová nám poskytuje obraz nepřátelského a krutého indiána ve větší míře 

stereotypizovaný. Dokládá to častý výskyt popisu hrůzného mučení a potěšení indiánů, které 

nad ním, podle Jemisonové, projevují. 

 

V obchodní stanici jsme našli skupinu Šónijů, kteří zajali mladého bělocha a právě začali 

s mučením s jediným záměrem: ukojení své zvědavosti radostí nad jeho utrpením. Nejprve ho donutili, 

aby se postavil, zatímco pomalu odřezávali jeho uši; potom ho několikrát řízli do obličeje; a potom ho 

svázali, vyváleli ve špíně a vetřeli ji do jeho ran: někteří ho v tu samou chvíli šlehali malými pruty! Ten 

chudák prosil o milost a ţalostně úpěl. 
87

 

 

Z ubohého Boyda [indiáni] strhali šaty a pak ho připoutali ke stromku, kde ohroţovali jeho ţivot 

tím, ţe na strom, přímo jemu nad hlavu, házeli tomahawky, tím nejhroznějším způsobem kolem něj 

mávali svými skalpovacími noţi a své obřady doprovázeli děsivými výkřiky radosti. Kdyţ ho takto 

potrestali dostatečně, udělali mu v břiše malý otvor, vytáhli střevo, které uvázali ke stromku, odpoutali ho 

a hnali ho kolem, dokud se mu všechna střeva z břicha nevymotala. Poté mu usekli hlavu, narazili ji na 

kůl a jeho tělo nechali leţet na zemi, aniţ by je pohřbili.
88

 

 

Jemisonová nijak nezdůrazňuje, ţe by byla očitým svědkem těchto událostí. Jelikoţ jí 

připadalo, ţe pohled na popravu není pro ţeny vhodný (viz. Kap. 5), pravděpodobně se 

poprav neúčastní. Přesto nám poskytuje pohled na indiána jakoţto krutého mučitele a 

v jednom případě dokonce i kanibala. 

 

Plukovníka poté spoutali, vysvlekli donaha a svázali mu zápěstí k paţi, jeţ trčela vodorovně od 

kůlu tak, ţe paţe měl rozpaţené nad hlavou a nohama se dotýkal země. Kdyţ byli hotovi, nakladli divoši 

dřevo do kruhu jen pár stop kolem něj, aby jeho utrpení prodlouţili na maximum, a pak dřevo zapálili na 

několika místech najednou… Jelikoţ byl přirozeně z intenzity toho horka vyčerpaný, trochu se uklidnil, 

kdyţ v tom na něj jedna squaw hodila zapálené uhlíky, kvůli čemuţ velice ţalostně zasténal, zatímco 

táborem zněl jásot. Během popravy na nich byly vidět známky extáze dokonalého triumfu. Ubohý 

Crawford brzy zemřel, celého ho pak snědli.
89

 

 

Jemisonová i Tanner několikrát předkládají obraz indiána jako útočníka a agresora, 

někdy zprostředkovaně, ale obvykle podle svých osobních zkušeností. Ať uţ se jedná o 

chování jedince, nebo skupiny, vţdy je nepřátelství zřetelné. U Tannera převládá obraz 

indiána jako nepřítele kmenového v kombinaci s obrazem indiána jako válečníka v kontextu 
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válečných výprav, které jsou proti nepřátelským kmenům pořádány. Nicméně nejde tento 

obraz omezit na indiána jako kmenového nepřítele, neboť i v rámci spřátelených kmenů jsou 

Tannerem popisovány nepřátelské rodiny.  

 

Sotva jsem ho tam poloţil a hodil přes něj pokrývku, obklopili mne členové nepřátelské rodiny 

Kríjů s puškami a noţi v rukou. Mluvili otevřeně o tom, ţe bratra zabijí.
90

  

 

Tato výprava trvala sedm měsíců. [indiáni] Přepadli tehdy jednu vesnici, zničili ji a získali sto 

padesát skalpů kromě zajatců.
91

 

 

Tanner nám ukazuje zajímavou specifikaci indiána jako nepřítele – Siouxe. Indián 

jako nepřítel indiána nám předkládá také zobrazení nejednotnosti, kterou mezi sebou 

indiánské kmeny měly. 

 

V té době pozvali ale Mandanové Assiniboiny a Kríje a všechny Indiány z této části země, 

s nimiţ ţili v míru, aby k nim přišli a spojili se s nimi ve válce proti lidum jejţ Odţibwejové nazývají A-

gutch-a-ninne.
92

  

 

Měli jsme v úmyslu přidat se k válečné výpravě, která se tehdy připravovala proti Siouxům.
93

 

 

Neţ jsme úplně dokončili přípravy na cestu, přepadla nás válečná skupina Siouxů – bylo jich asi 

dvě stě – a několik našich lidí zabila.
94

 

 

Nyní jsme byli na stopě ustupujících Siouxů, kteří zabili našeho náčelníka a k nimţ mrtvý 

bojovník patřil. Odţibwejové tělo strhli, bili je, kopali do něj a skalpovali je.
95

  

 

Konečně klasický a vysoce stereotypizovaný obraz indiána jako nepřítele bělochů, se 

v dílech vyskytuje jen občas. Jemisonová výjimečně reflektuje i indiána jako nepřítele 

Američanů, nicméně popis bitev či útoků nemá z vlastní zkušenosti, zatímco Tanner ukazuje 

skrze vyprávění o svém strachu, ţe ač adoptován indiány, představoval pro některé z nich 

stále obraz nepřátelského bělocha. 
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Během výpravy, která mířila proti Cherry Valley a sousedícím osadám, velel Mohawk kapitán 

David a jeho zástupcem byl Hiokatoo. Jednotka sestávala z několika stovek indiánů, jiţ si za cíl 

předsevzali rozbroje a smrt bílých. Jejich ţivotní dráhu charakterizovala nekonečná bezohlednost a 

barbarství, neboť plenili a pálili všechno, co jim přišlo do cesty, a zabili mnoho lidí, mezi nimiţ bylo 

několik dětí, které Hiokatoo vlastnoručně zavraţdil či ukamenoval.
96

 

 

Mladík – jmenoval se Sug-gut-taw-gun, tj. zápalná hubka – se rozčilil a dal otci tak silnou ránu, 

ţe otec padl na záda. Potom Sug-gut-taw-gun popadl veliký kámen a hodil jím po otci a zasáhl ho do čela. 

Kdyţ jsem to viděl, dostal jsem strach o svou vlastní bezpečnost. Věděl jsem totiţ, ţe náčelník 

Odţibwejů, Me-ta-saw-gea, je zrovna na ostrově s tlupou bojovníků a ţe jde proti bělochům. Dověděl 

jsem se, ţe hledají příleţitost, aby mne mohli zabít a pochopil jsem, ţe jsem v nebezpečí.
97

 

 

Mimo rámec obecných prvků popsaných výše, se vyskytují i ty, které nenáleţí v plné 

míře do obrazu indiána jako nepřítele, ale rozhodně je nemůţeme přiřadit ani k obrazu indiána 

jako přítele. Nepohostinné chování indiánů nebo krádeţe koní či lţi za účelem zlepšení 

reputace indiána-lovce, nejsou vyloţeně nepřátelské, nicméně je Tanner uvádí jako příklad 

neobvyklého chování u indiánů.  

 

Shledali jsme, ţe jsou dobře zásobeni masem, avšak za všechno, co jsme od nich měli, ať to bylo 

cokoli, musili jsme dát výměnou své stříbrné ozdoby nebo jiné cenné předměty. Zmiňuji se o lakotě a 

nepohostinnosti těchto lidí proto, ţe jsem se nikdy předtím s něčím takovým u Indiánů nesetkal. Indiáni 

jsou obvykle ochotni rozdělit se o své zásoby s kaţdým, kdo k nim v nouzi přijde.
98

 

 

Obraz indiána jako nepřítele je u Jemisonové nejčastějším obrazem, u Tannera se 

vyskytuje také mnohokrát. Jemisonová vykresluje v tomto obrazu indiána jako únosce, 

mučitele, vraha a kanibala, zatímco Tanner spíše popisuje indiána jako nepřítele kmenu či 

rodiny. V obou textech můţeme, jako součást obrazu indiána, najít výjimečně i 

stereotypizovaný obraz indiána jako nepřítele bělochů.
99

 Vlastní zkušenost Jemisonové 

s nepřátelskými indiány se omezují na obraz nepřátelského indiána jako únosce. Tanner 

předkládá bohatší výčet nepřátelských projevů indiánů vůči své osobě a zobrazuje tak indiána 

jako únosce, krutého k zajatci - Tannerovi, jako válečníka znepřáteleného kmene a dokonce 

jako nepřítele bělochů. To, ţe se indián projevil nepřátelsky k Tannerovi jakoţto bělochovi, 
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dokládá poslední vybraná ukázka obrazu indiána jako nepřítele. Jedná se o projev Wa-ge-to-

na, Tannerova nepřítele.  

 

Jsi cizinec, jeden z mnoha, kteří přišli ze vzdálené země, aby se ţivili i se svými dětmi tím, co 

jim nepatří. Vyhnali tě z tvé země a ty jsi přišel k nám, protoţe jsi byl slabý a bezcenný, neţ abys měl 

domov, nebo vlastní zemi. Byl jsi na našich nejlepších lovištích a kamkoli jsi šel, všude jsi zničil všechna 

zvířata, která nám dal Velký Duch k našemu ţivobytí. Odejdi proto z toho místa a nebuď uţ pro nás 

břemenem, nebo tě určitě zabiji.“
100

 

 

Zajímavé je, ţe situace, která indiánově řeči předcházela, nám poskytuje i obraz 

opačný – indiána jako přítele, neboť Tannerův příbuzný ho hodlal před Wa-ge-to-nem bránit. 

To nám ukazuje, jak Tanner indiány reflektoval – někteří jsou zobrazeni jako nepřátelé a to 

nepřátelé celého kmene, rodiny, nebo jen jeho osoby a jen výjimečně nepřátelé bělochů. 

V případě Jemisonové se obraz nepřátelského indiána vyskytuje nejčastěji. Obvykle 

nepopisuje svoji vlastní zkušenost, ale zprostředkované vyprávění. Tak je tomu v kapitolách, 

které věnovala reflexi válečných konfliktů, kterých se její kmen zúčastnil, v nichţ je obraz 

indiána jako nepřítele Angličanů a Američanů jasně vykreslen.
101
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7.2. Indián jako laskavý přítel 

Kdyţ protagonisté popisovali indiány, jejich první zájem se týkal toho, zdali pro ně 

představují ohroţení, nebo jsou naopak ochotni jim pomoci. Obraz indiána jako přítele je tedy 

v dílech stejně významný a silný jako obraz indiána jako nepřítele. Přátelský indián má 

mnoho variant. Přátelsky se projevují členové rodiny, kdyţ se chovají soucitně k novému 

členu rodiny, který ještě nedávno patřil do rodiny jiné. Členové jiných rodin, kteří se ochotně 

podělí o jídlo v době nouze a postarají se o slabší členy skupiny, mohou být do tohoto obrazu 

také zahrnuti. Spojenci kmenů, v nichţ protagonisté příběhů ţili, se také projevují většinou 

přátelsky. Nejvýrazněji vypravěči předkládají obraz indián jako přítele, kdyţ se dotyčný 

indián či skupina, postaví proti jiným indiánům na jejich stranu a dávají tak najevo, ţe je 

povaţují za rovnocenné přátele, či dokonce členy rodiny. 

Tanner líčí svůj pobyt v první rodině jako velice těţký a nepříjemný, popisuje, jak 

tvrdě s ním indiáni vesměs zacházeli, ale i tady najdeme výjimku a příklad obrazu přátelského 

indiána: 

Moje indiánská matka měla se mnou asi soucit, občas schovala trochu jídla a schovala je pro 

mne a kdyţ starý Indián poodešel, dala mi je...Ostatní Indiáni, kteří nepatřili k rodině, měli se mnou 

někdy soucit a kdyţ mohli, aby starý Indián neviděl, dali mi občas něco k jídlu a všímali si mne.
102

 

 

Kdyţ byl Tanner prodán Net-no-kwě, jeho nová rodina se k němu chovala daleko lépe. 

To souvisí i s větším výskytem pozitivních charakteristik ostatních členů rodiny. Druhá 

Tannerova rodina poskytovala přátelské prostředí a to se odrazilo i na jeho popisu indiánů.  

 

Taw-ge-we-ninne byl ke mně vţdy laskavý a přátelský. Jednal se mnou spíše jako sobě rovným, 

neţ jako se závislým. Kdyţ mne oslovoval, nazýval mne svým synem…[Net-no-kwa] Chovala se ke mně 

vţdy tak laskavě, ţe jsem byl o mnoho šťastnější a spokojenější neţ v rodině Manito-o-geezhika.
103 

  

[Net-no-kwa] Chovala se ke mně vţdy laskavě a často stála při mně, kdyţ se Indiáni pokoušeli 

mne zesměšnit nebo popudit.
104 

 

Stejné vyobrazení rodinných příslušníků poskytuje i vyprávění Jemisonové. Rodina, 

která ji adoptovala, se projevovala přátelsky a Jemisonová nijak nekomentuje, ţe by se její 

předchozí zkušenost s indiány jako únosci a nepřáteli v rámci její indiánské rodiny opakovala. 
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S nimi [indiány] byl můj domov; byla tam moje rodina a bylo tam mnoho přátel, které jsem 

oddaně milovala s ohledem na jejich laskavost, sympatie a přátelství které ke mně všichni chovali od 

doby, kdy jsem byla adoptována. 
105

 

 

Moje indiánská matka a ostatní členové rodiny nás vlídně přijali; a moje dvě sestry, které jsem 

dva roky neviděla, mne uvítaly s láskou, přátelsky, a nikdy jsem neměla nejmenší důvod pochybovat, ţe 

dávaly najevo to, co opravdu cítily.
106

  

 

Jemisonová na rozdíl od Tannera nekomentuje přátelské vztahy vně rodiny. Obraz 

přátelského indiána je u ní spíše nahrazen obrazem indiána vznešeného, kdy zároveň 

s přátelským chováním vyzdvihuje i další vlastnosti indiánů, jako jejich upřímnost, 

mírumilovnost, aj. 

 

Navzdory všemu, co bylo řečeno proti indiánům, v souvislosti s jejich krutostí k nepřátelům, 

které jsem byla svědkem a o které je mnoho důkazů, je pravda, ţe jsou přirozeně laskaví, milí a 

mírumilovní ke svým přátelům a čistě upřímní; a dopouštěli se krutosti pouze vůči svým nepřátelům, na 

základě jejich představy o spravedlnosti. 
107

 

 

Tanner přátelské a vstřícné chování vztahuje i na případy u indiánů běţné (v text se 

vyskytují několikrát), kdy jeden lovec loví pro ostatní, i kdyţ není součástí jejich rodiny. 

V těchto konkrétních případech se jedná spíše o obraz indiána pomáhajícího, nicméně 

v kontextu s pozitivním zobrazením indiána jsem se rozhodla ho zařadit k obrazu indiána jako 

přítele. Tanner si totiţ všímá rozdílu v chování indiánů a bělochů. Obraz indiána z tohoto 

srovnání vychází jako dobrý, indián je na rozdíl od bělocha solidární. 

 

Ţili jsme takto nějaký čas v utrpení a skoro o hladu, aţ přišel do obchodní stanice nějaký Indián 

z kmene Maskegonů… Řekl, ţe pro nás bude lovit a na jaře nás dovede zpátky… Vzal nás do svého 

vlastního stanu a po celou dobu, co jsme u něho zůstali, jsme neměli o nic nouzi. Neboť takový je ještě 

zvyk u Indiánů, kteří neţijí v blízkosti bělochů. Otawowé však, a Indiáni poblíţe bělošských usedlostí se 

uţ naučili chovat se jako běloši a dát jen tomu, kdo můţe zaplatit.
108
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U Indiánů jsem viděl, ţe ti, kdo pro sebe nemohou lovit – protoţe jsou příliš mladí nebo příliš 

slabí – mohou být jisti, ţe se najde někdo, kdo se o ně bude starat.
109

  

 

Připojil se k nám nějaký muţ, jménem Waw-be-be-nais-sa, který nám navrhl, ţe pro nás bude 

lovit a pomáhat nám přes zimu.
110

 

 

Stejná solidarita jedince se projevovala u indiánů i ve skupině. Tanner ji několikrát 

vyzdvihuje, a kdyţ se skupina neprojeví podle očekávání přátelsky a vstřícně, neopomene to 

zmínit (viz obraz Indián jako nepřítel). 

 

Zůstali jsme na těchto místech asi tři měsíce a měli jsme v této době všechno, jako kdokoli ve 

skupině. Kdyţ jsme sami dost neulovili, byli jsme jisti, ţe dostaneme od někoho z našich přátel, a to tak 

dlouho, pokud se něco dá ulovit.
111

 

 

Jeden z náčelníků pravil: „Tito naši příbuzní k nám přišli ze vzdáleného kraje. Jejich dva chlapci 

nejsou schopni, aby opatřili ţivobytí pro všechny a my nesmíme dopustit, aby mezi námi měli nouzi.“ 

Načeţ se muţ za muţem nabízeli, ţe budou pro nás lovit a souhlasili také – protoţe jsme přišli, abychom 

lovili bobry a naši lovci zemřeli po cestě – ţe kaţdý nám dá nějaký díl ze svých úlovků.
112

 

 

Přátelské a vstřícné chování Tanner neuvádí pouze u jedinců nebo skupin, ale také ho 

vztahuje k celým kmenům, které byly přáteli a spojenci jeho kmene, kmene Odţibwejů. 

Dokazuje tím, ţe vztahy mezi kmeny, ať uţ nepřátelské či přátelské ovlivňovaly chování 

jejich příslušníků ke svým spojencům. 

 

[Kríjové] Byli to přátelští a pohostinní lidé a neradi jsme se s nimi loučili.
113

 

 

[Kríjové] Přijali nás velmi srdečně a přátelsky, dali nám hodně jídla a opatřili nám všechno, co 

jsme nutně potřebovali.
114

 

 

Z hlediska faktu, ţe jak Tanner, tak Jemisonová byly uneseni, je fascinující, ţe byli 

schopni reflektovat indiána skrze obraz přátelského indiána. Tento obraz se v obou jejich 

příbězích skládal z prvků vzájemné pomoci, pohostinnosti, vlídnosti a laskavosti. 
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V případech, kdy ke zmíněným atributům vypravěči přičlenili i své další postřehy ohledně 

hrdosti, statečnosti a autority indiána, nám obraz indiána jako přítele zvolna přechází do 

obrazu dalšího, indiána jako ušlechtilého (či vznešeného) člověka. 
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7.3. Indián jako ušlechtilý člověk 

Dalším obrazem, který je v dílech v protikladu s obrazem indiána jako nepřítele, je 

indián jako ušlechtilý (či vznešený) člověk. Stereotyp ušlechtilého divocha jako člověka 

hrdého, statečného, čerpajícího moudrost ze svého spojení s přírodou lze v textu najít, ale 

s jistou modifikací. Vznešený, obdivovaný indián v něm totiţ nevystupuje v roli divocha ve 

významu necivilizovaného člověka, který ţije ve své přirozenosti.
115

 Není ani nutně obrazem 

indiána-divocha, jenţ zachovává přátelství k bělochům,
116

 nebo se jim touţí podobat.
117

 Obraz 

ušlechtilého indiána se ve vyprávění Jemisonové a Tannera skládá ze souboru určitých 

vlastností jako je úctyhodnost, statečnost, umírněnost, autoritativnost, aj. a v příkladech 

tohoto obrazu nejsou nikdy indiáni hodnoceni jako divoši. Indián, v rámci tohoto obrazu, je 

tedy vznešený učitel/náčelník/člen rodiny a nikoli ušlechtilý divoch. 

Prvním příkladem obrazu ušlechtilého indiána jsou sestry Jemisonové, tedy její 

opatrovnice (nová rodina, která Jemisonovou adoptovala poté, co byla prodána do kmene 

Seneků). Stejný typ obdivovaných osob, opatrovníků unesených po přechodu k jinému kmeni, 

je i v Tannerově textu jeho adoptivní matka Net-no-kwa a její muţ. 

 

Mé sestry mne svědomitě učili jejich řeč; a k jejich spokojenosti jsem se brzy naučila tolik, ţe 

jsem jí snadno rozuměla a plynně hovořila. Měla jsem štěstí, ţe jsem padla do jejich rukou; protoţe to 

byly laskavé, přátelské ţeny, milé a jemnou svou povahou, střídmé a mravné a ke mně se chovaly něţně a 

citlivě. Mám velký důvod chovat je v úctě, i kdyţ zemřely jiţ před mnoha roky.
118

 

 

Nikdy jsem se nesetkal s Indiánem, ať muţem či ţenou, který by měl tolik autority jako Net-no-

kwa. Mohla dosáhnout – ať uţ u obchodníků nebo u Indiánů – všeho, čeho si přála. Pravděpodobně proto, 

ţe se nikdy nepokusila udělat něco, co by nebylo správné a spravedlivé.
119

 

 

Další zkušenosti se vznešenými indiány se od sebe liší. Zatímco Jemisonová popisem 

nepřekročí rámec rodiny (její bratr, první manţel, druhý manţel), pro Tannera jsou nositelé 

aury vznešenosti náčelníci kmenů a vynikající lovci, vesměs jeho učitelé a rádci. Oba shodně 

uvádějí výčty dobrých vlastností těchto indiánů i jejich celkový, obvykle něčím zajímavý, 

vzhled. Výběr nositelů obrazu ušlechtilého indiána u Jemisonové - manţelů a bratra, jako 
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obdivovaných indiánů, je opakem vysoce stereotypizovaného obrazu indiána jako násilníka a 

bílé ţeny, trpící pod jeho nadvládou.
120

 

 

Sheninjee byl vznešený muţ; velký postavou; elegantní ve svém vzezření; šlechetný ve svém 

chování; odváţný válečník; mírumilovný a velký stoupenec spravedlnosti.
121

 [první manţel Jemisonové] 

 

Koujisestaugeau byl vynikající muţ a choval se ke mně vţdy laskavě. Asi nikdo z jeho kmene 

v té době ho nepředčil v jeho přirozeně mírné povaze, ve vřelosti a něţnosti jeho citů… Miloval své 

přátele a byl jimi milován. Během doby, kdy jsem ţila v rodině společně s ním, se ke mně ani 

v nejmenším nezachoval špatně; naopak, vţdy se mnou jednal s úctou. Oplakávala jsem jeho ztrátu jako 

drahého bratra a vzpomínám na něj s vděčností a přátelstvím.
122

 [bratr Jemisonové] 

 

Hiakatoo byl uţ starý, kdyţ jsem ho poprvé uviděla; ale rozhodně nebyl slabý. Za dobu téměř 

padesáti let, které jsme spolu proţili, se ke mně vţdy choval, jak je u indiánů zvykem, s laskavostí a 

pozorností, tak, jak si manţelka zaslouţí. Ačkoli byl od svého mládí aţ po stáří válečník, dokud mu to 

sešlost věkem uţ neumoţňovala, pokaţdé se ke mně choval jemně a nikdy mne nepohanil. 
123

 [druhý 

manţel Jemisonové] 

 

Blízcí rodinní příslušníci, jejichţ popis u Jemisonové vytváří obraz ušlechtilého 

indiána, nepředstavují (s výjimkou náčelnice Net-no-kwy) vznešeného indiána u Tannera. 

Jeho pochvalný komentář se vztahuje k náčelníkům, vedoucím představitelům indiánských 

kmenů, nebo jednoduše k osobám poţívajícím autoritu.  

 

Setkali jsme se u něho se slavným válečným náčelníkem Otawů., který přišel do tohoto kraje 

před několika lety od Huronského jezera. Jmenoval se Pe-shau-ba… Byl to veliký a velmi krásný starý 

muţ… Na lovu jsem byl Pe-shau-bovým společníkem. Choval se ke mně vţdy laskavě a zdálo se, ţe ho 

baví učit mne, aby se ze mne stal velký lovec.
124

 

 

Najednou se tam objevil nějaký stařec, jehoţ hlava byla bílá jako sníh. Byl stářím tak shrben, ţe 

kráčel o dvou holích a vypadal spíše jako pes neţ jako člověk. Jeho hlas byl příliš slabý, neţ aby jej bylo 

nějak zvláště slyšet, jakmile se však objevil, všichni Assiniboinové ihned zkrotli a byl konec rvačky… 

Ačkoli jsem se pilně vyptával na starce, jehoţ zásahem se rvačka včas skončila, nemohl jsem se o něm 

nic dozvědět, ba ni jeho jméno. Kolovaly o něm mezi námi jen neurčité a asi značně přehnané zprávy.
125
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V obrazu vznešeného indiána je zahrnuta mnoţina jeho kladných vlastností se 

zvláštním ohledem na mírnost a laskavost jeho chování. Jemisonová a Tanner na několika 

místech v textu uvádějí, ţe toto chování i vlastnosti jsou pro indiány typické. Pokud vyjdeme 

z jejich předpokladu, tak jedinci, kteří jsou nejtypičtějšími indiány, jsou indiáni vznešení. Pro 

potvrzení této domněnky svědčí, ţe pokud se některý indián pohybuje na opačném konci 

spektra (a jeho vlastnosti jsou opakem vlastností vznešeného indiána), tak jeho chování a 

vlastnosti jsou podle Jemisonové a Tannera proti indiánským zvyklostem a obyčejům. 

Jemisonová v popisu indiánů generalizuje a předkládá vlastnosti charakteristické pro obraz 

ušlechtilého indiána jako atributy typického indiána. 

 

Indiáni byli (pokud si mohu dovolit tento výraz) po morální stránce nezkaţení. Byli dokonale 

oddaní, coţ se stalo všeobecně známé; velice upřímní; opovrhovali podvodem a lţí; vysoce si cenili 

cudnosti a násilí bylo pro ně zneuctěním. Byli střídmí ve svých tuţbách, umírnění ve svých vášních, přímí 

a počestní ve vyjádření svého mínění k jakémukoliv důleţitému tématu.
126

 

 

Navzdory všemu, co bylo řečeno proti indiánům, v souvislosti s jejich krutostí k nepřátelům, 

které jsem byla svědkem a o které je mnoho důkazů, je pravda, ţe jsou přirozeně laskaví, milí a 

mírumilovní ke svým přátelům a čistě upřímní; a dopouštěli se krutosti pouze vůči svým nepřátelům, na 

základě jejich představy o spravedlnosti. 
127

 

 

Obraz ušlechtilého indiána se nám z textu vynoří vţdy, kdyţ čteme obdivné vylíčení 

některých osob. Tyto postavy mají společný rys – protagonisté textu je chovají v úctě a 

uznávají je jako autority. Dále jsou vypočítávány vlastnosti, jimiţ si úctu zaslouţili: u lovců a 

vůdců kmene je to především statečnost, schopnost být dobrým lovcem, u členů rodiny to je 

laskavost a šlechetnost. Příklady vyobrazení vznešených indiánů jako členů rodiny převládají 

u Jemisonové, u Tannera je vznešený indián současně i náčelníkem, nebo zaujímá takové 

postavení v kmeni, ţe ho jak Tannner, tak většina indiánů, uznává a respektuje. 
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7.4. Indián bojující o přežití 

Obraz indiána – lovce převládá v příběhu Tannera; jeţ byl sám dobrým lovcem, jak o 

sobě tvrdil. Jeho popis lovu a způsobu ţivota indiánů nám předkládá obraz indiána 

suţovaného hladem, který při lovu musí vynaloţit značné úsilí a na jehoţ úspěchu závisí 

mnohdy osud celé rodiny. Současně s obrazem indiána – lovce nám z příběhů vystupuje i 

obraz odlišný: indiána zemědělce. Tyto obrazy nejdou proti sobě, ale spíše utvářejí společně 

obraz indiána bojujícího o přeţití, jehoţ součástí je i prvek obchodování s ostatními, neboť 

indiáni si nebyli schopni obstarat zbraně a munici nutné k přeţití bez spolupráce s 

obchodníky. 

Tanner popisuje lov několika různých druhů zvířat:   

 

Hned při příchodu na ostrov jsme také ulovili oštěpem dva nebo tři jesetery, takţe naše potřeba 

jídla byla zajištěna.
128

 

 

Ráno jsem směl jít s Indiány, kteří šli buvoly lovit. Přišli jsme na čtyři býky, z nichţ jsme 

jednoho zabili. Potom jsme jeli asi deset dní dále po řece a zabili jsme cestou mnoho medvědů.
129

  

 

Společně s hlubokým sněhem a silným ledem přišla k nám nouze a hlad. Nedokázali jsme uţ 

nachytat bobry do pastí, ani zabít losa, třeba jich v kraji několik bylo.
130

  

 

Jemisonová, která se na rozdíl od Tannera lovů neúčastnila, také reflektuje tento 

způsob obţivy: 

 

Odpoledne indiáni zabili jelena, očistili ho a celého ho upekli; coţ jim dalo sytý pokrm.
131

 

 

Lesy Scioty oplývaly losy, jeleny a dalšími velkými zvířaty; a v mokřadech se nalézalo mnoţství 

bobrů, ondater, aj., coţ zaručovalo vynikající lov pro Indiány; jejich obţiva závisela na tom, jak budou 

úspěšní v lovu losů a jelenů; a jejichţ munice a ošacení na lovu bobrů, ondater a dalších zvířat, které 

mohli přidat ke svým koţešinám.
132

   

 

V zajištění dostatku potravin se indiáni nespoléhali pouze na lov. Tanner i Jemisonová 

shodně uvádějí příklady kombinace lovu a zemědělství: 
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Do vesnice Sau-ge-nong jsme přišli asi časně z jara, protoţe si pamatuji, ţe listí na stromech 

bylo ještě drobné a Indiáni se zrovna chystali k setbě kukuřice… Po zasetí kukuřice odešli všichni 

z vesnice, aby nalovili zvěř a usušili maso.
133

 

 

Wa-me-gon-a-biew odešel lovit bobry ke Škeblí řece, na místo, na kterého jsem ho poslal, a já 

jsem se s Net-no-kwou vrátil k Me-nau-ko-nos-keegu, kde jsme dělali cukr. Bylo nás tam dohromady 

deset stanů, a kdyţ jsme skončili práci s cukrem, šli jsme všichni společně na lov bobrů.
134

  

 

Jak uplynulo období lovu, všichni jsme se na jaře vrátili do ústí řeky Shenanjee, k domům a 

polím, které jsme opustili loňský podzim. Znovu jsme zasadili kukuřici, dýně a fazole na pole, které jsme 

uţívali předchozí léto.
135

  

 

Jemisonová dále popisuje, jak byly práce v rámci kmene rozděleny: 

 

Zatímco se indiáni, kromě lovu, zabývali také svými tradičními obřady, jejich ţeny se staraly o 

pole, rodiny a domácí malé farmy, coţ vykonávaly s nemalou námahou.
136

  

 

Koţešiny, získané lovem i potraviny, vypěstované na polích, slouţily k nejen přímému 

uţití indiány, ale i k obchodu. Závislost indiánů na obchodnících byla oboustranná – indiáni si 

potřebovali v časech nouze obstarat předměty nutné k přeţití, obchodníci zase zdatné lovce, 

kteří by jim zajistili dostatečný příjem zboţí. Běţná spolupráce podle Tannera tak vypadala 

následovně: 

 

Uchýlili jsme se proto k obchodní stanici u Deštivého jezera, kde jsme dostali úvěr na částku za 

sto dvacet bobřích koţí, a takto jsme si opatřili nějaké pokrývky, oděv a jiné potřebné věci na zimu. 
137

 

 

Byl tam týţ kupec, který nám dal u Deštivého jezera úvěr na sto dvacet bobřích koţišin. Byl 

ochoten poslat pro naše balíky s kůţemi, a tak jsme mu mohli zaplatit, co jsme si vypůjčili a ještě jsme 

měli dvacet bobřích koţišin navíc.“ 
138

 

 

Za tu dobu, po kterou jsme tam ţili, nadělali jsme mnoho balíků koţišin. Nebylo uţ moţné, 

abychom je měli v našem malém stanu, a proto jsme je vţdy za nějakou dobu dali do bezpečné úschovy 

k obchodníkům.
139
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Stejně tak i kmen Jemisonové podnikal cesty za účelem obchodu: 

 

To jaro, kdy byly Thomasovi tři nebo čtyři měsíce, jsme se navrátili ze Scioty do Wiishtoo, a 

brzy potom jsme se vydali do Fort Pitt, abychom se zařídili ohledně našich koţešin a kůţí, které jsme 

získali v zimě, a abychom si obstarali nezbytné zboţí pro naši rodinu.
140

  

 

Tanner kromě obvyklých způsobů obţivy, tj. lovu a zemědělství, uvádí v jednom 

případě zaměstnání u konkrétní společnosti:  

 

Během zimy přišli ještě do našeho tábora dva Naudowejové, kteří byli zaměstnáni u společnosti 

nazývané Indiány „Ojjibbeway Way-met-te-goosh-she-wung“ („Odţibwejští Francouzi“, tj. Francouzská 

společnost, která obchoduje výhradně s Odţibweji).
141

  

 

Lov i zemědělství byly nicméně hlavním zdrojem potravin pro indiány. Velká 

nevýhoda, vedoucí k častému hladovění indiánů, byla jejich závislost na dobrém počasí. Kdyţ 

nastalo špatné období, úroda zašla, pokud se k tomu přidala i dlouhá zima, pošla také zvěř. 

Jemisonová a Tanner opakovaně popisují hlad, kterým všichni trpěli. 

 

Byli jsme tam jeden den, kdyţ se vrátil Wa-me-gon-a-biew s nákladem masa, ale Waw-be-be-

nais nepřišel, ačkoli jeho malé děti jedly ten den z hladu své mokasíny…Kdyţ jsme se vraceli, zadrţel nás 

na „suchém přenosišti“ krutý hlad. Naše síly byly velmi ochablé, protoţe jsme se nějaký čas ţivili jen 

mladou dření zpod kůry stromů a zvláště divokou révou, kterou jsme tam našli. 
142

 

 

Sníh napadal na pět stop a zůstal tak po dlouhou dobu a byla výjimečná zima; taková, ţe skoro 

všechna zvěř, na které Indiáni záviseli jako na zdroji obţivy, vymizela, coţ vedlo k hladovění, které 

trvalo tento rok a tři nebo čtyři roky následující.
143

  

 

Indiáni, hrdí lovci stopující zvěř, obchodují ve stanici s osadníky. Tento obraz je v 

dílech kinematografie i literatury obvyklý, i kdyţ se indiáni pohybují jen na pozadí 

konkrétních příběhů jako nezřetelné postavy.  Kdyţ je na ně však pohled vypravěče zaměřen, 

jako v případě Jemisonové a Tannera, nabývají jasných rysů. Mizí obraz indián jako 
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vynikajícího lovce za kaţdých okolností, dobrý lovec je chován v úctě a oceňován, ale i tak 

můţe minout a je nucen o svou prestiţ znovu bojovat. Idylické pojetí kočovných indiánů je 

pozměněno. Nutnost cestovat, ne se nezávazně se toulat krajinou, pramení z nedostatku zvěře, 

který pokud trvá dlouhodobě, vede k hladu a smrti. Obdobný obraz indiána bojujícího o 

přeţití je i obraz indiána jako zemědělce, protoţe Jemisonová i Tanner shodně popisují úskalí, 

která vycházela z nepříznivých přírodních podmínek tohoto způsobu obţivy.  
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7.5. Indián jako oběť 

Opakem dvou předchozích obrazů, kde je indián hrdý a silný, ať uţ jako nebezpečný 

nepřítel nebo vznešený rádce, je obraz indiána jako oběti. Nikoli oběti rituálu nebo války, ale 

oběti vztahu s novými obyvateli Ameriky, přesněji některých výdobytků, které z tohoto 

vztahu vzešly: alkoholu a nemocí. Stereotypní zobrazení indiána, který se obvykle zachová po 

poţití alkoholu iracionálně,
144

 předkládá Jemisonová i Tanner. Nicméně udávají, ţe indiáni 

alkohol poţívali dobrovolně a s chutí. Tanner nám ale ukazuje i obraz indiána jako oběti 

nedobrovolné v rámci nákazy chorobami, se kterými předtím indiáni neměli zkušenost a tak 

jim jen výjimečně odolali.  

Za největšího ničitele indiánů oba vypravěči shodně označují alkohol. Jejich kritika 

indiánů, kteří podlehli alkoholu, je obsáhlá, a proto i rys obrazu indiána jako oběti alkoholu, je 

nejvýznamnější. Tanner silně kritizuje indiánskou praxi prodat všechno zboţí, coţ byly 

v případě lovců koţešiny, za alkohol, a ten obvykle poté na oslavě okamţitě vypít. Někdy 

jsou jeho připomínky vyslyšeny, protoţe sami indiáni si jsou vědomi účinků, jaké na ně 

alkohol má. Navzdory tomu nejsou schopni vábení alkoholu odolat, jak udává také 

Jemisonová. Srovnává období, kdy nebyl alkohol dostupný se svou dobou a vykresluje 

katastrofické směřování indiánských kmenů: 

 

Nikdo neţil šťastněji neţ indiáni za časů míru, předtím, neţ se setkali s ohnivou vodou.
145

  

   

A tak jsme ţili, bez závisti, sporů a pomstychtivých bitev mezi rodinami a jednotlivci, které se 

staly běţnými v těch indiánských kmenech, jak bylo běţné v indiánských kmenech předtím, neţ se 

setkaly s ohnivou vodou. 

Pouţívání ohnivé vody mezi indiány a pokusy bělochů o jejich zcivilizování a pokřesťanštění 

jim víc a víc ubliţovalo; neřesti se mezi nimi rozšířily a byli připraveni o své ctnosti; a budou na ně dál 

působit, dokud je nezničí.
146

 

 

Jemisonová, zdůrazňuje negativní dopad alkoholu na indiána; skrze fakt, ţe alkoholu 

propadl i její syn. 

 

Byl obětí alkoholu; jedu, který brzy vyhubí všechny indiánské kmeny v této části země a 

ponechá jejich jména upadnout v zapomnění. Je to smutná myšlenka; ale ţádné přesvědčování, jakkoli 
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silné a působivé, nestačí k tomu, aby zabránilo indiánovi, aby se jen na hodinu vzdal mocného doušku, o 

kterém ví, ţe naruší jeho schopnosti a sníţí ho na stejnou úroveň se zvířetem, či ho připraví o ţivot!
147

  

 

Hlavním rysem obrazu indiána jako oběti je neschopnost indiána přestat být obětí, jak 

ilustruje následující ukázka: 

 

Ale jak jsem předtím vypozorovala, ani láska k ţivotu neodvrátí Indiána od nasávání jedu, o 

kterém ví, ţe ho zničí. Volání přírody, hlas rozumu, rady rodičů, domluvy přátel, několik případů náhlé 

smrti, nic neodvrátí Indiána, který jednou zakusil povznášející a rozjařující účinek alkoholu, od vyhlídky 

svého hrobu na dně láhve.
148

  

 

Jemisonová však předkládá i způsob prevence svého kmene proti devastujícímu 

chování, které nastává u indiánů po poţití alkoholu, takţe odmítnutí hlasu rozumu u indiánů 

není absolutní. 

Kdyţ do města přivezli rum, indiáni se shromáţdili a neţ vypili první kapku, dali všechny své 

noţe, tomahavky, pušky a jiné nástroje války jednomu indiánovi, jehoţ úkolem bylo je zakopat na tajném 

místě, skrývat je a zůstat aţ do konce oslavy střízlivý. Jakmile bylo tak učiněno, začali pít a slavili, dokud 

nevypili poslední kapku. 
149

 

 

Tannerův popis indiánů jako obětí alkoholu není ve většině případů tak obsáhlý jako u 

Jemisonové. Opilost a pití alkoholu v nich jen krátce zmiňuje: 

 

Zatímco jsme se tam zdrţovali, začali se indiáni (sic!) opíjet.
150

  

 

Waw-be-be-nais-sa jeden soudek rumu hned otevřel, a neţ šel spát, vypil z něho asi 

polovičku.“
151

 

 

Kdyţ však pro ni [Net-no-kwu] obchodník poslal, byla tak opilá, ţe nemohla ani stát.
152

 

 

Stejně krátce, a přitom výstiţně, popisuje agresi, kterou indiáni po poţití alkoholu 

často projevovali: 

 

Indiáni byli často opilí a kdykoli byli v tomto stavu, pokoušeli se mne zabít. 
153
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Nicméně nejdůleţitějším dopadem účinku alkoholu na indiány je pro Tannera jejich 

zvyk propít veškeré zboţí. Indián je tedy kvůli závislosti na alkoholu zobrazen spíše jako oběť 

neschopnosti „rozumně obchodovat“. Obraz tohoto iracionálního indiánce ve vyprávění 

poměrně častý. 

 

Indiáni, jako obyčejně, utratili výsledky svých zimních a jarních lovů, svůj cukr a tak dále za 

whisky… Jejich dlouhou pitku doprovázely ošklivé hádky a za ní šly hlad a chudoba.
154

  

 

Tam se Pe-shau-ba a jeho přátelé pustili do pití a v krátké době propili všechny koţišiny, které 

nashromáţdili za svého dlouhého a úspěšného lovu. Za jeden den jsme prodali sto bobřích koţí za 

kořalku.
155

  

 

Zastavili jsme se v obchodní stanici asi jednu míli od jezera, zůstali jsme tam a pili jsme, aţ jsme 

propili všechny své koţišiny.
156

 

 

Tanner na rozdíl od Jemisonové nekritizuje morální úpadek indiána, ani nepředpovídá 

jejich zánik způsobený alkoholem, jeho kritika vychází z praktického pohledu lovce, který se 

snaţí, aby kořist nebyla promrhána pitím. 

 

Nechtěl jsem však zůstat s Indiány v jejich období opilosti a přemlouval jsem Net-no-kwu, aby 

s nimi nešla do obchodní stanice. Říkal jsem jí, ţe je pošetilé, abychom promrhali všechny své koţišiny 

tak, ţe za ně nakoupíme věc pro nás nejen zbytečnou, ale škodlivou a jedovatou.
157

 

 

Stará Net-no-kwa – velmi nespokojená se špatným chováním svého syna a nešťastná ze 

zklamaných nadějí na návrat k Huronskému jezeru i z ostatních nezdarů – začala pít. Za jediný den 

prodala za rum sto dvacet bobřích koţišin, a ještě jiné věci. Kdykoli pila, měla ve zvyku opít všechny 

indiány okolo sebe, alespoň pokud na to měla…Nikdy jsem neschvaloval, při této ani při jiných 

příleţitostech, aby se naše koţišiny a jiný majetek tak zbytečně a rozmařile promarňovaly s takovou 

netečností, jakou – jak se zdá-Indiáni vţdy projevují.
158

 

 

Alkohol nebyl jediným problémem, který kontakt indiánů s osadníky způsobil. Tanner 

popisuje těţké nákazy neobvyklých nemocí. Indiáni, bez předchozích zkušeností s těmito 
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nemocemi, jim často podléhali a tím se sniţoval i počet muţů schopných lovu, jiţ obstarávali 

pro kmen potravu. Je to další prvek, který vytváří celkový obraz indiána jako oběti.  

 

Kdyţ jsme tam přišli, byli Indiáni velmi těţce nemocni neštovicemi… Ve vesnici hodně Indiánů 

zemřelo, v naší rodině se však všichni uzdravili.
159

  

 

Zatímco jsme sbírali a připravovali zrní, mnozí z nás byli zachváceni nějakou těţkou nemocí. 

Začínalo to kašlem a chrapotem a často krvácením z úst nebo z nosu. Ţádný z postiţených – hodně jich 

brzo zemřelo – nemohl chodit na lov.
160

 

 

Nejvýznamnější důsledek, plynoucí ze souţití s osadníky, byl postup zabrání půdy 

indiánů. Je zajímavé, ţe ani Jemisonová, ani Tanner tuto skutečnost nereflektují. Mezi řádky 

lze vyčíst, ţe tlak na postoupení půdy indiáni pociťovali, ale protagonisté příběhu ho nijak 

přímo nekomentují. 

Ve vyprávění o svém ţivotě mezi indiány umoţňují oba vznik obrazu indiána jako 

oběti. Nekladou důraz na to, čí jsou obětí, kdo jim alkohol jako prostředek zkázy přinesl. 

Příhody o ničivém účinku alkoholu se zaměřují na kritiku indiánů, kteří mu podléhají, na 

kritiku jejich neschopnosti rozumně uvaţovat. Co se týká obrazu indiána jako oběti 

v příbězích Jemisonové a Tannera, není indián obětí osadníků a obchodníků, ale obětí sebe 

samého a situace, v níţ je pro něj nemoţné se z jejich vlivu vymanit. 
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7.6. Indián věřící 

V předchozím obrazu jsme viděli, jakým způsobem Tanner reflektuje zbabělého 

indiána, a zároveň jsem podotkla, ţe Jemisonová se tomuto obrazu věnuje daleko méně. Tato 

kapitola sleduje velmi podobnou strukturu. Existují tři časté obrazy, které bych chtěla shrnout: 

modlící se indián, indián slavící, věštící indián. Modlitby, popisované Tannerem, v časech 

ohroţení jsou jedním z prvků, které utvářejí obraz indiána jako hluboce věřícího. Další 

součástí obrazu jsou slavnosti, pořádané na oslavu prvních úlovků, prvních sklizní, nebo při 

příleţitosti přijetí nového člena do rodiny a dalších významných mezníků v ţivotě rodiny, coţ 

dokládá vyprávění Tannera i Jemisonové. Důleţitost oslav je zřetelná, kdyţ Tanner popisuje, 

jak jeho rodina slavila, i kdyţ nikdo jiný se oslav neúčastnil. K silné víře se u indiánů pojí i 

jistý stupeň pověrčivosti, kterou Tanner povaţuje za směšnou a bezpředmětnou, ale i on 

zaţívá transcendentální záţitky, jeţ potom hrdě vypravuje indiánům. 

Tento obraz reprodukuje popisy oslav, kterých se Tanner, případně Jemisonová, 

účastnili. V případě Tannera se jednalo v prvé řadě o slavnosti u příleţitosti prvních 

úspěšných lovů. V následující ukázce indiáni oslavují Tannerův první dobrý lov. 

 

Medvěda jsme přinesli, a protoţe to byl první medvěd, kterého jsem já zabil, byl uvařen celý. 

Pozvali jsme, podle indiánského zvyku, lovce celé skupiny, aby se účastnili hostiny s námi.
161

 

 

Tanner u tohoto motivu upozorňuje, ţe oslava měla pro indiány pravděpodobně hlubší 

význam, protoţe i kdyţ nikdo jiný kromě rodiny na ni nebyl přítomný, stejně bylo nutné ji 

uskutečnit, coţ posiluje obraz věřícího indiána. 

 

Protoţe to byl první jeseter, kterého jsem ulovil, povaţovala Net-no-kwa za nutné uspořádat 

slavnost „Oskenetahgawin“, tj. slavnost „prvních plodů“, ačkoli jsme byli docela sami a neměli jsme 

ţádné hosty, kteří by se jí účastnili.
162  

 

Protoţe to byl můj první jelen, musil být oslaven hostinou, ačkoliv tam opět nebyl nikdo, kdo by 

se jí, kromě naší vlastní rodiny, mohl zúčastnit.
163

 

 

Dalším příkladem všeobecného zvyku oslav prvního úspěšného lovu je slavnost 

pořádaná jinou rodinou, neţ byla Tannerova. 
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Protoţe to byl první jeseter, který tam byl chycen, uspořádal Sah-muk při této příleţitosti 

oslavu.
164

 

 

Slavnostní obřady, doprovázené zvláštními zvyky a tanci, dokreslují celistvost obrazu 

věřícího indiána, vymezovaly důleţité momenty ţivota indiánů. Tanner například popisuje, 

jak probíhala jeho adopce, kdyţ v rodině nastoupil na místo zemřelého syna. 

 

Krátce potom, co se všichni shromáţdili, začali členové rodiny a přátelé tančit okolo hrobu, 

přičemţ mne táhli s sebou. Byl to ţivý a veselý tanec, na způsob tance okolo skalpu. Při tanci mi dávali 

po chvilkách něco z věcí, které přinesli, ale jakmile jsem se dostal ke skupině na druhé straně hrobu, 

všechno, co mi dali, zase mi hned sebrali. Tak si počínali skoro po celý den, aţ byly dary rozebrány. 

Potom se vrátili domů.
165

 

 

Tance a obřady se od sebe lišily příleţitost od příleţitosti. Bylo mnoho způsobů, jak 

indiáni projevovali svou víru a Tanner je komentuje se zaujetím. 

 

Indiáni se nyní shromaţďovali ke slavnostnímu obřadu tance „meta“ či „metadiance“, při kterém 

měla Net-no-kwa vţdy velmi významnou úlohu.
166

 

 

Také Jemisonová líčí rozličné oslavy a obřady, kterých se zúčastnila. Na rozdíl od 

Tannera neuvádí příklady oslav při příleţitosti prvního lovu. Popisuje ale obřad provázející 

její adopci, různé popravy aj. 

 

Upřímně plakali a vykazovali všechny znaky opravdového truchlení. Při zahájení této scény 

několik z nich začalo recitovat, způsobem mezi řečí a zpěvem, nějaká slova a tak pokračovali, dokud 

slavnost neskončila; společnost v tu samou dobu vyjadřovala gesty a hlasy rozličné rozpoloţení, které se 

odvíjelo od pocitů, které vyjadřoval jejich náčelník.
167

 

Moje sestra se nemohla dočkat popravy, a toho, jak mne vezme s sebou, abych byla svědkem 

zvyků válečníků, protoţe to byla jedna z největších slavností kmene, a která se obvykle nekonala 

s takovou okázalostí a slávou, jak se protentokrát očekávalo.
168
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Jemisonová navíc zachycuje, jak probíhalo období největších indiánských svátků. 

Nevěnuje se detailům obřadů, ale spíše zevšeobecňuje víru indiánů. Obraz věřícího indiána se 

u ní vyznačuje větší mírou stereotypizace neţ u Tannera.  

 

Během té doby se vytrvale účastnili náboţenských obřadů svých předků, vykonávali je co 

nejpřesněji a s velkou dávkou entuziasmu k obětem, občas aby utišili hněv zlého boţstva, nebo aby 

vzbudili soucit a přátelství Velkého Ducha, kterého uctívali jako tvůrce, vládce, zastánce a hybatele kaţdé 

dobré věci, která je potkala.
169

 

 

Modlitba byla další prvek obrazu věřícího indiána, který podle Tannera indiáni 

utilizovali (občas společně s písněmi a tancem) hlavně v nebezpečných situacích. Obraz 

ukazuje, ţe kdyţ se indiáni ocitli v ohroţení, náčelníci pronášeli za skupinu modlitby. To byl 

důleţitý proces, neboť všichni indiáni věřili, ţe modlitby budou vyslyšeny a bezpečí skupiny 

je tím zaručeno. 

 

Ujeli jsme po jezeře asi dvě stě yardů, kdyţ se všechny kanoe zastavily a náčelník hlasitě pronesl 

modlitbu k Velkému Duchu… Řekl: „Ty jsi stvořil toto jezero a stvořil jsi nás, své děti. Můţeš nyní 

učinit, aby voda zůstala klidná a abychom přepluli v bezpečí.“ Takto se modlil pět nebo deset minut a 

potom hodil do jezera  trochu tabáku, coţ po jeho příkladu učinily také posádky kaţdé kanoe. Potom 

všichni vypluli a starý náčelník začal zpívat… Vzpomínám si, ţe náčelníkova modlitba k Velkému Duchu 

na mne působila mocně a slavnostně, a zdálo se, ţe měla účinek na všechny Indiány.
170

 

 

[Net-No-kwa] Vyskočila a nejprve vyslala hlasitou a váţnou modlitbu k Velkému Duchu, potom 

se s překvapující pohotovostí pustila do pádlování, zároveň nás povzbuzovala a dávala pokyny Wa-me-

gon-a-biewovi, jak má kanoi kormidlovat.
171

 

 

Obraz věřícího indiána zahrnuje i triádu posloupných motivů modlitba-zpěv-věštba. 

Zvláštním případem modliteb v ohroţení byly ty, které vzešly z hladovění skupiny, a indiáni 

v nich prosili o jídlo. Součástí obraz indiána jako věřícího je tedy i věštění budoucnosti. 

Tanner v jednom případě uvádí, ţe těmto snům nevěří, protoţe ví, ţe „věštci“ předem zjistili, 

kde se kořist nachází. Přesto vţdy následoval instrukce ze snu, zatímco ostatní indiáni se jim 

jen vysmáli. 
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Šel jsem spát v obvyklou hodinu, jako všichni mladší členové naší rodiny, probudily mne však 

hlasité modlitby a zpěv staré ţeny, která svou poboţností strávila většinu noci…. Potom k sobě zavolala 

Wa-me-gon-a-biewa a řekla mu ztišeným hlasem: „Synu, v noci na dnešek jsem zpívala a modlila jsem se 

k Velkému Duchu a kdyţ jsem potom usnula, přišel ke mně v lidské podobě a řekl mi: ‘Net-no-kwo, zítra 

budeš jíst medvědí maso.“
172

 

 

[Net-no-kwa] Vešla dovnitř, zatřásla Wa-me-gon-a-biewovi ramenem a řekla: „Vstaň, synu, jsi 

velký běţec, ukaţ nám nyní, jak rychle dovedeš běţet a přinést maso, které mi minulé noci dal Velký 

Duch. Modlila jsem se a zpívala jsme skoro celou noc, a kdyţ jsme k ránu usnula, přišel ke mně Velký 

Duch a dal mi medvěda, abych nasytila své hladové děti.
173

 

 

Teprve kdyţ naše útrapy z hladu dosáhly vrcholu, uchýlila es Net-no-kwa k starému prostředku, 

ţe totiţ strávila noc v modlitbách a náboţném zpěvu. Ráno řekla svému synu a Waw-be-be-naissovi: 

„Jděte a lovte, neboť Velký Duch mi dal nějaké maso.
174

 

 

Jak jiţ bylo naznačeno, obraz věřícího indiána nezahrnuje pouze modlitby a sny v 

situacích hladu, ale lze pod něj shrnout jakoukoliv krizovou situaci, která implikovala 

nadcházející nouzi nebo obtíţe.  

 

[Net-no-kwa] Řekla: „Spala jsem v noci na dnešek na vzdáleném a opuštěném místě. Před 

spaním jsem se dlouho modlila. Potom jsem měla sen a viděla jsem cestu, po níţ jsem přišla, i kde 

končí…. Neztrácejme proto čas, neboť Velký Duch je nyní ochoten zavést nás k dobrému ohni.
175

 

 

Obraz věštícího indiána nebyl omezen na působnost osoby náčelníka, ale k tomuto 

způsobu se mohli uchýlit všichni indiáni, kteří se ocitli v náhlé nouzi.  

 

Na této cestě, jednoho časného rána, Waw-be-be-naissa – rozrušen asi přílišným hladem nebo 

námahou, kterou musil vynaloţit, aby nám stačil – dal se do náboţného zpěvu a začal se modlit za něco 

k jídlu.
176

 

 

 Provázanost ţivota indiána s jeho vírou se v tomto obrazu projevovala i ve způsobu 

lovu. Význam lovu byl zřejmý, bez jídla indiáni trpěli hladem. Kořist neměly zaručit jen 

věštecké sny, ale také medicina. 
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[indiáni] Dali si konečně říct a vyšli, ale nejdříve si zavěsili na hlavu a na pytlíky se střelivem 

malé váčky s „medicinou“, které jim Net-no-kwa opatřila. Ujistila je, ţe kdyţ je budou mít, není moţné, 

aby neměli úspěch.
177

 

 

V obrazech, které Jemisonová a Tanner předkládají, se indiáni potýkají s mnohými 

překáţkami, hlad, nebezpečí, přírodní podmínky jim značně ztěţovaly ţivot. Ve společnosti 

s obrazem indiána jako bojujícího o přeţití můţeme často nalézt i obraz indiána jako věřícího, 

jenţ se snaţí nalézt východisko z určité situace, či si zajistit přízeň bohů. Přestoţe někteří 

indiáni neprojevovali plnou důvěru ve věštecké schopnosti náčelníka
178

, obraz indiána jako 

věřícího je ve vyprávění přítomen. Prvkem tohoto obrazy jsou i oslavy, které Jemisonová a 

Tanner popisují.  
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7.7. Indián pomstychtivý 

Pomstychtivost, či touha po odvetě, by mohla být jedním z prvků, které konstituují 

obraz indiána jako nepřítele. Obraz pomstychtivého indiána jsem se ale rozhodla vydělit 

zvlášť, protoţe na rozdíl od nepřátelského indiána, postrádá aspekt krutosti a agrese. 

Jemisonová i Tanner shodně popisují pomstu indiánů jako nutný akt, který musí nastat v 

reakci na nějaký čin poškozující indiána nebo jeho pověst. Provedení pomsty je potom vţdy 

oprávněné. Pokud indián odmítne pomstu vykonat, je ostatními povaţován za zbabělce. V 

situaci, kdy by však provedení pomsty mohlo ohrozit jeho rodinu, nebo kmen a indián ji tedy 

neuskuteční, se naopak u ostatních dočká úcty.  

Tanner skrze vyprávění vytváří obraz pomstychtivého indiána a ukazuje, jak indiánská 

společnost funguje mimo jiné i na principu pomsty. Dokládá to promluva jeho umírajícího 

adoptivního otce. Situace, po které promluva následovala, byla nehoda – Tannerův otec 

roztrhl rukáv indiána, ten čin pojal jako záměrný a rozbil Tannerovu otci hlavu kamenem. 

Pokud by Tannerův otec přeţil, následoval by další koloběh odplat. Tannerův otec by zabil 

útočníka a pak by se touţila pomstit zase rodina zabitého indiána. 

 

Nyní umírám. Protoţe musí odejít se mnou i ten, kdo mne zabil.“…“Kdyby mi bylo dobře, 

pomohl bych ti zabít toho muţe a dovedl bych ochránit své mladé bratry před pomstou jeho přátel, aţ by 

byl mrtev.
179

  

 

Tannerův otec nakonec pomstu za svou smrt po ostatních nevyţadoval, coţ Tanner 

hodnotil jako obzvlášť dobrý a úctyhodný čin. Jakmile se totiţ vraţda stala, praxe byla 

taková, ţe ten kdo ji spáchal, mohl pomstu očekávat. 

 

Net-no-kwa však slyšela o nějaké vraţdě, kterou tam spáchal někdo z jejích příbuzných, a 

nechtěla, aby se s námi vracel, neboť vraţda by byla pomstěna na něm.
180

 

 

Obraz pomstychtivého indiána můţe být dvojího typu. První obraz pomstychtivého 

indiána vychází z pohledu, kdy je pomstu nutné vykonat a pokud by se tak nestalo, znamenalo 

by to pro dotyčného mstitele zostuzení. Druhý je obraz pomstychtivého indiána, který pomstu 

ze závaţných důvodů odmítne (poškozený či jeho rodina to nevyţadovali, nebo ten, kdo měl 
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pomstu vykonat, to odmítl). Ačkoli nepomstění křivdy mohlo přinést ztrátu indiánovy cti, 

bylo to v mnoha případech jediné racionální řešení, jak nastiňuje v případu Tanner. 

 

[Wa-me-gon-a-biew] Nahý, jen s kusem látky okolo boků, si sedl u hlavy hrobu, vytáhl nůţ a 

nabídl jej nejbliţšímu příbuznému zesnulého. „Příteli, řekl, zabil jsem tvého bratra…“Všichni přátelé 

zabitého však odmítli nůţ, který jim Wa-me-gon-a-biew postupně nabízel…Kdyţ se nikomu z muţských 

příbuzných zabitého nechtělo veřejně vykonat trest na jeho vrahovi, Wa-me-gon-a-biew jim řekl: „Ať uţ 

mě touto věcí nikdo neobtěţuje ani teď, ani potom.
181

 

 

Jemisonová obraz pomstychtivého indiána nijak přímo nepostuluje a kdyţ ano, tak jen 

mezi řádky. Jediný moment, ze kterého vyvozuje, ţe pomsta byla mezi indiány obvyklá, se 

týká srovnání jejího syna s ostatními.  

 

Říkalo se, ţe jeho [Thomase] vlastnosti jsou mimořádné, a byl povznesen nad malichernou 

pomstu, běţnou mezi indiány, jeţ byla daleka jeho zájmu.
182

 

 

Ať uţ pomstu nazveme v kontextu indiánského společenství za oprávněnou odplatu, 

nebo ji definujeme jako nekonečný koloběh akcí reagujících na určitý čin, je v obrazu indiána 

přítomna. Tanner i Jemisonová ji popisují jako součást ţivota indiánů a oba s ní přijdou 

v určité podobě do styku. Obraz pomstychtivého indiána se odráţí v Tannerově touze po 

odplatě za poníţení, které mu způsobil Manito-o-geezhik podobně jako kdyţ Jemisonová 

odmítá dát odpuštění vrahům svého syna a ţádá spravedlivou pomstu. 
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7.8. Indián jako zbabělec 

Obraz statečného indiána (nepřítele, vznešeného indiána, lovce) je obvyklý způsob, 

jak je indián v dílech literatury a kinematografie zpodobněn. Stejně tak v příbězích 

Jemisonové a Tannera tento obraz převládá. Vyskytuje se v nich ale také obraz opačný, obraz 

indiána, který má strach a projevuje se jako zbabělec. Podle nich se netypickému chování se 

indiáni vysmívali. Pro indiána mělo být potupné povaţován za zbabělce, jak pohledu 

z Jemisonové, tak Tannera.  

V případě Jemisonové je tento obraz reprodukován skrze obavy z nepřátelských útoků. 

Tento obraz však není příliš obvyklý, a kdyţ se objevuje, je spojován obvykle se strachem 

z nepřátel. Takto například její skupina podle ní reflektovala strach z moţného útoku vojska.  

 

Naši indiáni hned bili na poplach a téměř umírali strachy z toho, ţe budou nečekaně napadeni a 

naprosto vyhlazeni jediným útokem.
183

 

 

Tanner ustrašenost indiánů před nepřáteli předkládá jako jejich slabost. Ačkoli se 

v textu najdou příklady jeho vlastní projevu strachu, sám je povaţuje za potupné. Indián je 

Tannera chápán jako odváţný, a pokud se něčeho bojí, nesmí to dát najevo, nebo ztrácí u 

Tanneram, a někdy i u ostatních, respekt. 

 

Vzpomínám si, ţe jsem byl rozmrzen zbytečným  -jak jsme myslel - strachem ţen, ale dodnes 

nevím, zda nás postrašila a zahnala skupina Siouxů nebo tři sovy.
184

 

 

Všichni [indiáni] byli uraţeni, protoţe jsem jim vyčítal zbabělost. Řekl jsem jim, ţe zůstávají 

v dírách jako králíci a neodváţí se ani vylézt a jít proti svým nepřátelům, ani jít na lov, aby přinesli něco 

k jídlu.
185

 

 

Jejich [Ba-gis-kun-nungů] zbabělé chování mě uţ unavovalo…. Shledal jsem, ţe Wa-me-gon-a-

biew byl v tomto případě ještě zbabělejší, neţ obvykle býval.
186
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Strach projevený v jiných situacích neţ při ohroţení nepřáteli měl budit posměch. I 

v případě zobrazení Net-no-kwy, která jinak budila u indiánů úctu, její náhlé ustrašené 

chování jí přineslo výsměch ostatních indiánů.  

 

Utábořili jsme se, ale oheň jsme nerozdělali dříve, dokud jsme se nevysmáli staré ţeně, ţe se 

opila a ţe dala najevo – kdyţ vystřízlivěla – strach. [Projev strachu Net-no-kwy byl reakcí na předešlou 

nebezpečnou situaci, kdy hrozilo, ţe se její skupina utopí.] 
187

 

 

Obraz zbabělého indiána se u Tannera často pojí i s představou sebevraţedného 

jednání. Indián, který nebyl schopen lovit, bojovat, nebo se o sebe jinak postarat podle 

Tannerova vyprávění raději přijímá smrt. 

 

Bratr brzo ztratil odvahu a řekl, ţe chce raději zemřít… Uţ jsem si také myslel, ţe musíme 

zahynout, nebyl jsem však jako můj indiánský bratr a nechtělo se mi sednout si a čekat trpělivě na 

smrt.
188

 

 

U Tannera souvisí další prvek obrazu ustrašeného indiána s indiánským chápáním 

světa. Podle něj jim víra v nadpřirozeno přináší domnělé nebezpečí, kterého se obávají. 

Nepříznivé věštby a neobvyklé přírodní úkazy u nich budí strach, který se Tannerovi někdy 

jevil jako neopodstatněný, neboť zcela nesdílel s indiány jejich víru. 

 

Mnoho členů skupiny [indiánů] ztratilo odvahu po nepříznivých věštbách.
189  

   

Ráno po bouřce, o níţ jsem prve mluvil, našli jsme bleskem zapálený jilm, který ještě hořel. 

Indiáni mají před takovým ohněm pověrečnou hrůzu a nikdo z nich nechtěl k němu jít, aby z něho vzal a 

nahradil tak náš oheň uhašený deštěm…. Měl jsem méně strachu neţ Indiáni, ale také jsem nebyl docela 

prost týchţ nepodloţených obav, které je tak vytrvale pronásledují.
190

 

 

Obraz indiána, který projevoval strach z útoku, nebo nepříznivých znamení je opakem 

stereotypního zobrazení indiána, jako vţdy statečného a neohroţeného. Jemisonová aţ na 

jednu výjimku ustrašeného indiána nepopisuje, coţ odpovídá jejímu vyobrazení indiánů buď 

převáţně jako hrdých nepřátel, nebo statečných vznešených osobností. 
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 7.9. Shrnutí 

V této kapitole jsem se zabývala obrazem indiána tak, jak ho prezentují Tanner a 

Jemisonová. Po důkladné analýze obou textů jsem dospěla k osmi obrazům indiána, které se 

samy skládají z několika podobrazů tak, jak jsou tyto obrazy prezentovány. Indiána jsem tak 

charakterizovala z hlediska obrazů následovně: indián jako nepřítel, indián jako laskavý přítel, 

indián jako ušlechtilý člověk, indián bojující o přeţití, indián jako oběť, indián jako věřící, 

indián pomstychtivý, a nakonec jsem zpracovala obraz indiána jako zbabělce. Na příkladu 

ukázek z textů mnou zpracovávaných autorů jsem se pokusila kaţdý specifický obraz popsat z 

hlediska toho, čím je u kaţdého autora tvořen, tj. z jakých prvků je kaţdý obraz skládán.
191

  

V referovaných textech patří k nejfrekventovanějším obrazům obraz indiána jako 

nepřítele, přítele a obraz indiána jako přeţívajícího.  Reflexe konkrétních témat se u obou 

autorů odlišuje, ať uţ díky genderu autorů,
192

 či ekonomickým zájmům editorů. Tanner se 

nejčastěji věnuje obrazu indiána, který bojuje o přeţití, a to hlavně s důrazem na prvek lovu 

nebo stopování zvěře. Jemisonová se zase nejvíce zabývá obrazem indiána jako nepřítele, 

který se skládá z prvků kanibalismu, mučení a válčení obecně.  Oba autoři do značné míry 

reflektují stejné obrazy, přestoţe kaţdému věnují různý prostor a obrazy skládají z různých 

prvků. Tuto disproporci můţeme vysvětlit samozřejmě různě, ráda bych však upozornila na 

zajímavý motiv: zatímco Tanner se nejvíce věnuje obrazu indiána bojujícího o přeţití, tento 

obraz i jeho prvky popisuje z hlediska své vlastní osobní zkušenosti.  Na druhou stranu 

Jemisonová nejčastěji pracuje s obrazem indiána jako nepřítele, a to i přesto, nebo snad právě 

díky tomu, ţe tyto záţitky nemá vţdy z vlastní zkušenosti a vychází i z vypravování ostatních, 

kteří ji tuto zkušenost zprostředkovali. Nutno však dodat, ţe forma jejího vyprávění 

neimplikuje představu, ţe by se těchto události sama účastnila. V tomto ohledu se jejich 

nejčastější obrazy indiána liší, nicméně nebylo cílem mé práce tento rozdíl více rozvádět.  

Obecně lze říci, ţe oba protagonisté prezentují jak stereotypní zobrazení indiánů, tak 

jejich komplexnější obrazy. To můţeme přisoudit délce jejich pobytu, v rámci něhoţ se 

předávaný příběh stal příliš barvitým na to, aby bylo moţné zobrazení indiána vystihnout jen 

jedním způsobem, coţ nám umoţňuje čerpat z jejich textů různé, a snad někdy i rozporuplné 

obrazy indiánů. 
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8. Závěr 

Obrazy indiánů mají v příbězích Jemisonové a Tannera rozmanitou podobu. Autoři 

jsou centrálními figurami příběhů, od kterých se vyprávění odvíjí. Obrazy indiánů jsou tak 

výrazně formovány záţitky obou vypravěčů. Ti tak vytváří skrze heteroobraz indiána i 

autoobraz sebe samých.  

V práci jsem identifikovala v příbězích Jemisonové a Tannera osm obrazů indiána, 

které můţeme shrnout následovně: obraz indiána jako nepřítele tvoří ve vyprávění obou 

aktérů tři stejné podobrazy, které jej představují jako únosce, útočníka a bojovníka. Vyprávění 

Jemisonové však obsahuje i další podobrazy, a to indiána jako mučitele a kanibala. Obraz 

indiána jako laskavého přítele oba vidí jako laskavého rodinného příslušníka. Tanner 

reflektuje i prvek přátelství mimo kruh rodiny. Další shodu najdeme v zobrazení indiána jako 

ušlechtilého člověka, jenţ má podle popisu Tannera autoritu a dobré vlastnosti. Výčet 

dobrých vlastností najdeme i u Jemisonové, ta je však dává do souvislosti se členy rodiny a 

zároveň obecně reflektuje indiány jako ušlechtilé. Obraz indiána, který bojuje o přeţití, se 

skládá z těchto tří prvků: je to obraz indiána jako lovce (tento prvek převaţuje u Tannera), 

jako zemědělce (více zastoupený u Jemisonové) a jako obchodníka. I u obrazu indiána jako 

oběti se opět objevuje shoda mezi oběma aktéry: podobraz indiána jako oběti alkoholu. 

Tanner dodává i prvek indiána jako oběti nemoci. Jemisonová i Tanner představují obraz 

věřícího indiána z hlediska oslav, tedy jako indiána slavícího, avšak Tanner popisuje také 

prvky indiána jako modlícího se (a zároveň s tím i jako zpívajícího) a věštícího. Obraz indiána 

jako pomstychtivého popisuje Tanner buď jako indiána nutně odplácejícího, nebo indiána, 

který odpouští a pomsty se vzdává. U Jemisonové se aţ na jednu výjimku tento obraz vůbec 

neobjevuje. V obraze indiána jako zbabělého se u Tannera objevuje prvek strachu, který má 

indián z nepřátel či z nevysvětlitelných jevů. U Jemisonové tento obraz aţ na výjimku opět 

chybí.
193

 

Obraz indiána se přitom proměňuje v závislosti na pozici, kterou oba vypravěči vůči 

indiánům zastávali. Nejprve jsem tak pojednala o indiánech z perspektivy zajatce, kdy je 

hlavním tématem kruté zacházení indiánů se zajatci a indiáni jsou v textu prezentováni jako 

útočníci a agresoři. Postupem času se z původních zajatců stávají členové indiánských rodin, 

coţ mění i popis a obraz indiánů, jelikoţ je autoři nově reflektují jako vlastní rodinu nebo 

přátele. 
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Popis ţivota mezi indiány se u příběhů Jemisonové a Tannera neomezuje jen na dobu 

únosu. Protagonisté zůstali ţít po jejich boku, i kdyţ jim bylo několikrát nabízeno, aby se 

navrátili. Díky jejich rozhodnutí se vyprávění o indiánech nesoustředí pouze na jeden obraz, 

jak tomu bylo u některých jiných příběhů ze zajetí, kde jsou indiáni líčeni pouze jako 

nepřátelé a agresoři, ale na mnoho různých obrazů. 

Obrazy indiánů, které v příbězích najdeme, jsou tak odrazy obrazů jejich vypravěčů. 

Patrné je to zejména u Tannera, který byl lovec, přítel indiánů i jejich nepřítel, proţíval 

transcendentální záţitky skrze sny, touţil po pomstě i jednal pod vlivem alkoholu. Obraz 

Jemisonové skrze vyprávění není tak jasně konstituován. Vidí mučení indiánských zajatců a 

skalpy svých rodičů, které indiáni zabili, přesto se do indiána zamiluje, popisuje krutost 

indiánů ve válce, ale rozhodne se strávit celý ţivot v jejich společnosti. Ačkoli bychom tedy 

mohli očekávat, ţe se v kontextu svých předchozích zkušeností bude snaţit (stejně jako 

Tanner) o návrat, nebylo tomu tak a z vyprávění můţeme vyvodit, ţe zároveň netrpěla tolik 

dvojznačností své identity, jako právě Tanner. 

Stereotypy, o kterých hovoří Stedman,
194

 se objevují pouze v některých případech. 

Jedním z těchto stereotypů je indián jako nepřítel, který dominuje ve vyprávění Jemisonové. 

Vyšší míra stereotypizace vyobrazení indiána právě v jejím příběhu je pravděpodobně 

důsledek vysokého podílu editora na konečné podobě textu. Projevy této stereotypizace, např. 

prvky kanibalismu a mučení u Jemisonové obraz nepřátelského indiána utvrzují, zatímco u 

Tannera tyto atributy obrazu zcela chybí. Jeho nejobvyklejší vyobrazení indiána je obraz 

lovce, který se snaţí ubránit hladu. 

Indián jako přítel se v obou příbězích vyskytuje mimo stereotyp pouhého pomocníka a 

společníka protagonistů, naopak je jím rovnocenným partnerem. Podobně absentují ve 

zmínkách stereotypy lásky k divoce krásné indiánce, i zneuctění drsným indiánským 

uchvatitelem bílých ţen.  Ačkoliv je moţné je vidět v náznacích, například kdyţ Jemisonová 

líčí lásku ke svému indiánskému manţelovi, nezapomene podotknout: „Jak zvláštní, milovala 

jsem ho!“, nebo budoucí Tannerův příbuzný má obavu, aby Tanner nepatřil k těm bílým 

muţům, co jsou líní a jediné, po čem touţí, je manţelství s indiánkou.  

Podobně chybí u Tannera běţný stereotyp divocha. U Jemisonové ho sice nalezneme, i 

kdyţ pouze výjimečně. Jemisonová nijak nestaví do opozice divošství a křesťanství, coţ by se 

u ní, jako u křesťanky, mohlo očekávat, ale spojuje divošství indiánů s popisem toho, jak 

mučili své zajatce. Naopak opačný obraz indiána jako vznešeného a ctnostného je v obou 
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příbězích častější. Ctnostní a dobří indiáni mají podobné názory jako protagonisté příběhů – 

odsuzují poţívání alkoholu a nespravedlivé jednání. Výrazný je v obou dílech také obraz 

indiána ničeného alkoholem, a to díky s ním spojené kritice vypravěčů. Chybí však (aţ na 

jeden příklad v Tannerově vyprávění) vyobrazení indiána, který by vinil bělochy za 

způsobenou újmu. Obraz věřícího, pomstychtivého a zbabělého indiána můţeme najít ve větší 

míře pouze v Tannerově příběhu, u Jemisonové se tyto obrazy téměř nevyskytují. 

Stereotypní zobrazování indiánů, které se objevuje v americké populární kultuře, mělo 

podle textů vybraných příběhů ze zajetí v některých případech svůj reálný základ. Indiáni se 

projevovali různými způsoby. To, co si protagonisté příběhů vybrali za důleţité k sepsání, 

nám můţe ilustrovat, s čím se nejčastěji setkávali, ale také o co se nejvíc zajímali. Skrze jejich 

příběhy si vytváříme heterobraz indiána i autoobrazy naše. Obrazy indiánů se tak i ve 

vyprávění ze zajetí jeví zejména jako obrazy nás samých. 
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10. Přílohy 

Tab. č. 1: Srovnání obrazů a jejich konstitutivních prvků v pracích Jemisonové a 

Tannera 

 

Obrazy* 

 

Pořadí 

výskytu 

podle 

četnosti 

obrazu u 

Jemisonové 

Prvky 

obrazu u 

Jemisonové 

Pořadí 

výskytu 

podle 

četnosti 

obrazu u 

Tannera 

Prvky 

obrazu u 

Tannera 

Společné 

prvky 

indián jako 

nepřítel 

1 únosce, 

útočník, 

mučitel, 

bojovník, 

kanibal 

2-3 bojovník, 

útočník, 

únosce 

únosce, 

útočník, 

bojovník 

indián 

bojující o 

přeţití 

2-3 zemědělec, 

lovec, 

obchodník 

1 lovec, 

obchodník, 

zemědělec 

lovec, 

obchodník, 

zemědělec 

indián jako 

přítel 

2-3 laskavý, 

příbuzný 

2-3 laskavý 

příbuzný, 

laskavý přítel 

laskavý 

příbuzný 

indián jako 

oběť 

4 ničený 

alkoholem 

4-5 ničený 

alkoholem, 

ničený 

nemocemi 

ničený 

alkoholem 

indián 

ušlechtilý 

5 člen rodiny 

(soubor 

dobrých 

vlastností) 

6 náčelník 

(autorita, 

soubor 

dobrých 

vlastností) 

jedinec se 

souborem 

dobrých 

vlastností 

indián věřící 6 slavící 4-5 slavící, 

modlící se, 

zpívající, 

věštící 

slavící 

indián 

pomstychtivý 

- - 7-8 nutně 

odplácející, 

pomstu 

odpouštějící 

- 

indián jako 

zbabělec 

- - 7-8 obávající se 

nepřátel, 

obávající se 

některých 

jevů 

- 

* seřazeno sestupně podle celkových výskytů obrazů u Jemisonové a Tannera dohromady 

 


