
Abstract in Czech 

 Hlavním tématem této diplomové práce je zobrazení Indiánů ve vybraných dílech 

vyprávění zajatců. Stěžejním dílem pro analýzu a popis je dílo Mary Rowlandsonové, 

Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs Mary Rowlandson, poprvé vydané v roce 

1682. Diplomová práce zpracovává vztah mezi původními obyvateli Nového světa a bílými 

osadníky, kteří v Indiánech spatřovali hrozbu a překážku v další západní expanzi. Vyprávění 

zajatců se stala cenným zdrojem nejen pro historiky a etnografy, kteří si cení popisů divochů, 

jejich tradic či životních zvyklostí, ale také pro literární kritiky, protože představují jeden 

z prvních literárních žánrů, který vzniká na území nynějších Spojených států. Neméně 

významným žánrem jsou pak pro běžného čtenáře, kterému zprostředkovávají dobové 

předsudky a předpoklady, hodnotící Indiány jako pekelné ďábly neschopné civilizovaného 

života.  

 Diplomová práce samozřejmě poskytuje definici žánru a soustřeďuje se i na částečně 

odlišné pojetí vyprávění zajatců mužů a žen, respektive mužských a ženských autorů. Je také 

důležité zmínit, že v průběhu let se pojetí vyprávění zajatců vyvinulo z věrného popisu 

událostí ke zcela vykonstruovanému příběhu, který podněcoval nevraživost k původnímu 

obyvatelstvu a vytvářel typické předsudky. Tento fakt vycházel i ze zcela odlišného životního 

stylu původních obyvatel a bílých osadníků a zcela rozdílného hodnotového systému. „Děti 

přírody“, jak byli často Indiáni označováni, pak byli evropskými osadníky spatřováni jako 

méněcenní a negramotní tvorové, žijící pouze podle dravých potřeb a příkazů samotného 

ďábla.  

 Vyprávění Mary Rowlandsonové není významné jen pro svůj popis událostí, ale také 

pro náboženský náboj, které samotné vyprávění skrývá. Rowlandsonová používá část odkazy 

k Bibli, která jí v jejím zajetí byla jediným společníkem a díky níž dokázala přežít. V celém 



díle se tak odráží značný náboženský podtext. Rowlandsonová, jako manželka puritánského 

kněze, také do svého díla přenáší patrný puritánský odkaz. Není proto překvapivé, že její dílo 

bylo často znovu vydáváno s jasným náboženským nebo politickým záměrem.  

 Diplomová práce se také částečně zabývá následným životem nejen Mary 

Rowlandsonové, ale zajatců obecně. Z vyprávění zajatců a historických pramenů je doloženo, 

že někteří zajatci si místo svého propuštění vybrali život s Indiány, protože během doby 

s nimi strávené dokázali s jejich životním stylem splynout natolik, že následně byli 

adoptováni do Indiánských kmenů.  
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