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Predhovor
Amerika  zem veliká....tak si spievali nai predkovia, vysahovalci
zaèiatkom minulého storoèia. Amerika  zem nádejí o lepom ivote,
o ukonèení biedy, ale aj úniku pred nacionálnym a politickým útlakom
v Uhorsku...Amerika  zem opradená legendami a tajomnou dia¾kou i neuverite¾nými kninými a filmovými príbehmi, zem slobody a demokracie... Dejinný príbeh USA je skutoène neskutoèný! Rozmach, dynamika,
bohatstvo. Celé minulé storoèie bolo storoèím USA. Èi sa to niekomu
páèi alebo nie, celý svet môe USA ïakova za ekonomický rast, a neuverite¾ný rozvoj techniky, vedy a kultúry. Priemyselné odvetvia nadobudli svoju dnenú podobu, ekonomickú efektívnos a rozmach len vïaka
americkým podnikate¾om a vynálezcom, èi u ide o obecne známy príklad
automobilového priemyslu, ale aj elektrotechnický, letecký, farmaceutický, kinematografický priemysel, a tak by sme mohli dlho pokraèova.
Celý dnený obrovský, globalizovaný svet vïaèí USA za ve¾mi ve¾a
dobrodení. Kadá minca vak má dve stránky, a tak je tomu aj v prípade USA. Dejiny Ameriky sú nielen bohaté na vedecké a hospodárske úspechy, ale zároveò aj ve¾mi kruté a krvavé, ale najmä nemorálne a pokrytecké, a práve o tom je táto knihy. Pre mnohých nekritických obdivovate¾ov USA je to èítanie doslova okujúce. Ale kniha nie je okujúca len
pre naivných proamerických idealistov, neinformovaných rojkov, ale aj
pre lepie rozh¾adených a sèítanejích èitate¾ov budú mnohé stránky americkej histórie nemilým prekvapením. Aj otvorení kritici USA sa budú
môc po preèítaní tejto knihy zbavi svojich posledných ilúzií.
Pri èítaní knihy je ale potrebné si uvedomi, e autor ju píe so znaènou dávkou irónie a zúfalého sarkazmu, lebo inak by sa èitate¾ asi sotva dokázal vyrovna s uvádzanými hrôzostranými faktami. Na druhej
strane sa dá poveda, e kniha, ktorú dríte v rukách, je síce napísaná
jednostranne kriticky, miestami a zlomyse¾ne, ale je napísaná ve¾mi výstine, dobre a súèasne duchaplne. Popísa násilné, národom na celom
svete, vraením a bombardovaním vnucované americké presvedèenie
o tom, e americký spôsob ivota je ten najlepí moný na svete, skutoène nemono inak ako so sarkazmom. Ako sa inak vyrovna a pritom
si súèasne zachova zdravý rozum v konfrontácii s poruovaním vetkých
Boích prikázaní zo strany USA? Ako sa vyrovna s naprostým ignoro-
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vaním medzinárodného práva a flagrantným poruovaním suverenity
slobodných krajín? Fanatická viera Amerièanov v ich dejinné poslanie
spôsobila smr miliónov ¾udí nielen v samotných USA, ale na celom svete! A pritom americkí politici, ale aj bení obèania, Amerièania sú hlboko presvedèení, e pre celý svet sú príkladom slobodného národa... O tom
je ako nepísa kriticky a ironicky. Lene, keï sa píe kritika, vdy sa
objavuje nieèo, èo je ete ove¾a aie, a èasto priam nemoné, a toti, nepod¾ahnú snahe jednostrannosti a jednoduchosti a napísa kritiku dobrú a zasvätenú. Napriek vetkej irónii a urèite aj ¾udskému a plne pochopite¾nému zúfalstvu autora, sa to K. Deschnerovi podarilo. Píe hutne, faktograficky, bez zbytoèných komentárov, èasto a lakonicky, ale fakty hovoria skutoène samé za seba. Netreba k nim niè dodáva. Pri èítaní,
pochopíte, preèo je autor taký sarkastický.
Výèiny USA inpirovali mnohých autorov, aby sa kriticky venovali
tátnej ideológii Spojených tátov, a neboli to komunisti, ako by si mohli
naou sústavnou antikomunistickou a protiruskou propagandou spracovaní obèania myslie. Americká zahranièná politika, jej poèetné brutálne, bezoh¾adné, ne¾udské vojenské invázie boli kritizované v mnohých
dielach, a treba prizna, e väèina z nich bola napísaná v USA a ich autori boli Amerièania. Autor tejto knihy, Karlheinz Deschner (o autorovi
bliie na konci knihy) je Nemec, a tak píe o USA viac naimi európskymi oèami, ako by to urobil rodený Amerièan, a súèasne èi u chce alebo nechce, nepíe len o USA, ale píe aj o historických vzahoch USA
a Nemecka, a teda aj Európy, v ktorej ijeme. A nejde len o pasáe, ktoré venuje nemeckým emigrantom v Novom svete èi vzahom USA
a Nemecka v obdobiach 1. a 2. svetovej vojny, ale i neskôr. A toto je bezpochyby aj pre slovenského èitate¾a ve¾mi pouèné, lebo naa minulos
bola nesporne rozhodujúcou mierou ovplyvnená východnou politikou Nemecka. (Koniec koncov tak je tomu aj s naou súèasnosou.)
Autorov kritický vzah k USA prirodzene formovala nielen nemecká
minulos, jeho osobné záitky poèas 2. svetovej vojny a roky po nej, pod
americkou nútenou, okupaènou správou, ale aj metódy, akými bolo zo
strany USA povojnové Nemecko demokratizované. Uvedomujete si, e
Nemecko je ete aj teraz, 70 rokov po druhej svetovej vojne Amerièanmi
okupovanou krajinou? Deschner píe toto dielo s hlbokým poznaním, ako
prísluník národa, ktorý kedysi veril, e spasí svet (nacistická ideológia)
a potom sa o to tragicky pokúsil (2. svetová vojna). A s touto osobnou
a tragickou skúsenosou píe sarkasticky o americkom národe, ktorý tomu verí dodnes.
Táto nemecká minulos dodáva Deschnerovmu peru na ostrosti a rovnako aj na presnosti poh¾adu. Pri pozornom èítaní knihy vak nájdete
v nej aj nejednu pasá, ktorá námu èitate¾ovi pripomenie, e ani dne-
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né demokratické a proeurópske Nemecko sa nevzdalo svojich ve¾mocenských ambícií, len zmenilo taktiku. Táto kniha o minulosti by mala
vies èitate¾a k úvahám o naej súèasnosti a budúcnosti. Inak ju ani nemá význam èíta. Mohli by ste skutoène èíta aj nieèo veselie a zábavnejie. Ale mnohé veci, ktoré sa diali v minulosti sa dejú opä a mali by
nás vystríha, a súèasne aj mobilizova, ak nechceme, aby svet opä
upadol do vojnového ialenstva, alebo stal sa obeou nenasýtneho molocha zisku a vojny. Starí krutí a krvaví démoni svetovlády, toti pokraèujú vo svojom úsilí.
A tak táto kniha nie je len zasvätený, faktograficky bohatý historický pamflet, ale aj analýzou èi uèebnicou amerického politického myslenia, èi presnejie klamania, a súèasne aj výstrahou pre vetkých ¾udí,
aby sa nedali donekoneèna manipulova, lebo cena za politickú naivitu
a obèiansku neangaovanos môe by ve¾mi vysoká.

editor
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Jedineèný národ
Spojené táty americké sú ako biblický Moloch /*  pod¾a Biblie
boh zla, boh Kananejských a Amonitov, modla, ktorú uctievali hromadným zabíjaním ¾udí. Moloch, to je pod¾a definícií nenásytná sila iadajúca stále nové obete, sila, ktorá sa snaí vetko pohlti. Nemôe by teda nazývaný Molochom ten, kto je poehnaním, svetlom sveta, iarivým svetlom nádeje, vyvoleným národom, Izraelom dnených dní,
novým Jeruzalemom.
Jeho manifest destiny (zjavným osudom), poslaním, ktoré mu zveril boh, je predsa by poruèníkom a vodcom ¾udstva na jeho ceste k dokonalosti, by èímsi u¾achtilým, èímsi výsadným, èo je povýené a povznesené nad vetky krajiny.
A to vetko nie pre vlastné blaho, výhody èi zisk, ale v prospech celého sveta. A aj napriek tomu, e celý svet okolo je skazený, vài zloèin
na zloèin, hoci vysiela pic¾ov, podporuje teroristov, podnecuje menie èi
väèie konflikty, rozpútava svetové vojny a zaplavuje najlepí zo vetkých tátov kokaínom.
Tento skvost medzi národmi  Amerièania, jedineèný ¾ud (Hermann Melville) má síce iste tie svoje slabosti, svoje chyby, takpovediac
náhodné tiene na dokonalosti a nevinnosti; ako vak uèí u svojich najmeních, tým vetkým je vinná cudzina, ktorú preto treba oèisti od
vetkej jej piny, vychova, skráli a zu¾achti vlastnými ideálmi.
Lebo Amerièania trvajú na tom, e oni nikdy nemali kolónie a e sami nezávislí nechceli nikdy nikoho ovláda, sami slobodní nechcú zotroèova druhých. Oni vdy boli a sú iba strácami a záchrancami sveta,
sú to skutoèní anjeli spravodlivosti.
Diablom bol naposledy (a opä je!) Rus. Diablov vak je mnoho a môu prijíma najrozliènejie formy, stelesnenia, národnos...
Len jeden zostáva vdy èistý: Yankee.
Tak to vdy bolo a je. Snáï nikdy nemali prezidenta, ktorý by to nevedel a nedával to zrete¾ne svetu najavo.
*

V nemeckom originále je názov knihy Der Moloch, teda moloch, èo nie je èastý
ani bene zrozumite¾ný výraz, preto ho autor hneï na zaèiatku vysvet¾uje.
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iadne vojny, len ve¾ké policajné akcie
U John Adams (17971801), druhý prezident USA, vedel, e táty
sú nádherným plánom prozrete¾nosti a sú celkom jasne predurèené,
aby priviedli na pravú cestu a oslobodili tú èas ¾udstva, na ktorej ¾pie
pohana otroctva. Nie vojnou, nie, tú by Adams neviedol. Èisto defenzívne sa postavil zlým Francúzom a poèas jediného roka stratil okolo
300 vojnových plavidiel.
Jeho nástupca Thomas Jefferson (1801-1809) veril vo veèný mier
a chcel vojny naèisto odstráni, za jeho vlády bola 16. marca 1802 zaloená jedna z najctihodnejích kultúrnych intitúcií  vojenská akadémia vo West Pointe. Mnoho rokov sa bojovalo s tripolským paom
Lýbia), ktorý zvýil clá a poplatky. Jefferson bol preto s ¾útosou nútený posla do Stredozemného mora vojnové lode. Pretoe Jeffersonovi,
zakladate¾ovi Demokratickej strany a vynikajúcemu reèníkovi, bola
zverená ochrana posvätného ohòa Spojených tátov; a iskry, ako píe Jefferson, ktoré z tohto ohòa prýtia, budú vdy slúi k jeho vznieteniu po celom povrchu zemskom.
A tak sa tyri roky bojovalo o Tripolis. Prezident vak túto vojnu
viedol len kvôli mieru, kvôli tým krásnym iskrám. Len v mene posvätného ohòa zavelil k pa¾be. Trochu pritom pohàdal Starým svetom.
Veï ten Nový je o to¾ko lepí a v Európe ani nie je iadny vládca, ktorého talent a zásluhy by postaèili na to, aby si zaslúil vystupova v nejakej americkej kostolnej hre. Jednoducho to tak je.
Jefferson, okrem Georgea Washingtona a Abrahama Lincolna, jeden
z najdôleitejích zakladate¾ov modernej americkej spoloènosti, jej mylienkového sveta, si prial, aby medzi nami a Starým svetom lealo more plné ohòa. Nakoniec vak bol taký blahosklonný, e starej Evrópe
dovolil, aby sa oprela o silné ramená Ameriky a pokrivkávala ved¾a
nás ako len vie, spútaná kòazmi a krá¾mi. Samaritán. Rýdzi èlovek.
Chcel by oporou starého, úbohého, pod kòazmi a krá¾mi trpiaceho kontinentu, chcel mu by pomocníkom na ceste k lepím zajtrajkom. A tak
odporúèal v A Summary View of the Rights of British America Jeho
Velièenstvu krá¾ovi Jurajovi III.  liberalitu a pokrok  on, tretí prezident Spojených tátov, vlastniaci 200 èiernych otrokov, ktoré nechával
veèer èo veèer prepoèíta, on, ktorý sa pravidelne zabával s jednou zo
svojich otrokýò, atraktívnou Sally Hemingsovou.
Prelamoval tak vak rasové obmedzenia a volal, e Amerika bude
pre svet signálom, ktorý vyzve ¾udí, aby zlomili svoje okovy..., zatia¾ èo
v jeho vlastnom táte vade zakovávali otrokov do eliez.
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Jeffersonizmus sa pevne usadil v amerických hlavách. Amerika bola mierumilovná. Nikdy neviedla vojnu. Nanajvý, ak to muselo by
 a èím bola väèia, tým to muselo by èastejie  nasto¾ovala Amerika
zasa poriadok. Nie vojnami, kríovými výpravami, katastrofami, to nie,
len ve¾kými policajnými akciami. Vdy ako priate¾ a pomocník vetkých. Ako poriadková sila. K obnoveniu poriadku, k nastoleniu mieru
boli vdy dobré, ba tie najlepie dôvody.
Samozrejme zaútoèila vdy a potom, keï vyèerpala vetky humánne prostriedky. A tak vypukla v roku 1812, krátko po tripolskej vojne,
vojna s Anglickom o slobodu morí. V roku 1845 sa bojovalo s Mexikom
za civilizáciu. V roku 1861 sa viedla obèianska vojna za jednotu,
v roku 1898 vojna proti panielsku za demokraciu. V rokoch 1917
a 1941 sa bojovalo proti Nemecku za svetový mier.

...najbezzákonnejí ¾ud sveta
Spojené táty samozrejme intervenujú ve¾mi rozdielnymi spôsobmi.
Vo¾ba prostriedkov závisí od spôsobu vlády tých druhých, od stavu ich
ekonomiky, od stupòa ich sily alebo slabosti. Èím sú kontrolovate¾nejí,
nesamostatnejí, slabí, tým pouíva Washington masívnejí a bezoh¾adnejí nátlak, vyhráky a prostriedky trestania.
Od tých èias, èo existujú, USA skôr obhajujú násilie, ne aby mu zabraòovali. Niè pre ne nie je charakteristickejie. Násilie v nich vládlo
od poèiatku a násiliu vïaèia za vetko. Farmy, mestá, tát, národ  to
vetko vznikalo len a len vïaka násiliu, odhliadnuc vak od podvodu.
Vetko je plodom dobývania a vojny. Vetko vzniklo poèas obrovskej koristníckej výpravy, akú dejiny azda nikde inde nepoznali, vetko
vzniklo zásluhou zloèinu a nièoho iného ne zloèinu, ak sa zameriame na to najpodstatnejie.
Právo bolo trvalo ignorované a zanedbávané. Zato násilie bolo
ob¾úbené, povaovalo sa za muné, krásne a írilo sa ako epidémia.
Èo bolo a èo je veobecným národným postojom USA? John
Brademas, prezident New York University, to vyjadril takto: Ber si, èo
len môe urva, a ber si to tak dlho, pokia¾ má príleitos.
V skutoènosti bolo vetko jediná výzva: Vystri ruku a zbohatni. A zatia¾ èo pionieri a The Settlers mrzaèili, odstraòovali a vymazávali
vetko, èo sa im postavilo do cesty, vetko, na èo narazili  nielen pôvodných obyvate¾ov, ktorých pripravili o vetko, nielen prírodu, ktorú
kvôli svojmu zisku vyrabovali, ale aj svojich kresanských blínych, svojich konkurentov  lebo kadý z nich, snáï viac ako kdeko¾vek inde
na svete, bol blíny v prvom rade sám sebe. Ktoko¾vek iný bol rival, ne-
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priate¾, niekto, s kým nezostáva niè iné len bezoh¾adne bojova vdy,
ak sa príli dotkne náho vlastného záujmu... You are on your own,
man (Sám sebe si to najdôleitejie) platilo od poèiatku. A tie Be,
what you want to be. (Buï tým, èím chce by.)
Aby sme to vyjadrili slovami amerického historika Henryho Steela
Commagera, od svojho vzniku bol tento národ tým najbezzákonnejím
¾udom sveta. A zostal ním. Násilie sa neobyèajne vilo, pretoe bolo úspené, príli úspené, ne aby sa ho niekto mohol, èi chcel vzda v poierajúcom boji o zisk, o zisk za kadú cenu. Od èias robber Barons
(lúpených barónov) sa ujalo príslovie: Neexistuje iadny ve¾ký
majetok, za ktorým by sa neskrýval zloèin. Aký eufemizmus  ako
by sa za nejakým ve¾kým majetkom mohol skrýva iba jeden zloèin!
Áno, vetko bola jedna jediná výzva: natiahni ruku a buï astný;
okrádanie a vyvraïovanie indiánov, ktoré to¾kokrát oslávil gýè westernových filmov, vyhnanie Holanïanov, Britov, panielov, Francúzov, hrôzy
obèianskej vojny. A dejiny pokraèovali ïalími krvavými a násilnými
aktmi: sebaobranou osídlencov, robotníckymi bojmi, brutalitou polície
a brutalitou proti polícii, justiènými vradami, lynèovaním, ohlásenými
vojnami mafiánskych rodín, skrátka, ako hovorí americký historik Richard Maxwell Brown: Patrioti, humanisti, nacionalisti, pionieri, pozemkoví vlastníci, farmári, robotníci a kapitalisti  vetci vyuívali násilie na
vyie ciele. To nie je len záleitos minulosti. Pokraèuje to ïalej, Brown
hovorí: Je nepopierate¾né, e sme nepolepite¾ný národ násilníkov.
K násiliu sa pridáva charakteristický dejinný rys: expanzívny
tlak, nenásytná túba po pôde, moci, trhoch, hlad, ktorý enie
Yankeeov cez kontinenty a oceány, kvôli ktorému vybíjajú domorodcov. Hlad, pre ktorý kúpili od Francúzska Luisianu, od panielska Floridu, od Ruska Aljaku.
Neukojite¾ný hlad, pre ktorý sa usilujú o hegemóniu voèi obrovskému územiu  prostredníctvom diplomatického a finanèného vplyvu,
súkromnými investíciami, tátnymi pôièkami, hospodárskymi sankciami, úverovou politikou zameranou na ete pevnejie pripútanie
dlníkov, zriaïovaním vojenských základní, hrozbami, pouitím zbraní
na mori, na pevnine, vo vzduchu, vojnou na severe aj na juhu.
Nechceli ako tí ne¾udskí Európania holdova neresti kolonializmu,
len pod¾a vzoru chobotnice naahujú svoje koristnícke chápadlá po vetkom, èo s¾ubuje viac moci a väèie bohatstvo, èo ponúka prístup k výnosným odbytiskám, k surovinovým zdrojom  po plantáach Strednej
Ameriky, zdrojoch Latinskej Ameriky, loiskách ropy Saudskej Arábie.
iadaná je meï z Èile, juta z Indie, kauèuk z Indonézie. Sú pracovití,
pahltní a paraví. Ani v najod¾ahlejích kútoch sveta neexistuje takmer
niè, èo by tento Moloch nezatiahol do oblasti svojho vplyvu.
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Neexistuje takmer niè, èo by mohlo jeho vplyvu vzdorova. Rozosiela
svoje vojská, svojich diplomatov, misionárov a bankárov.
Ne¾aká sa iadnej zbonej frázy, iadneho klamstva, iadnej hrozby
a ohovárania, podplácania, zákerných vrád, necúvne pred nièím,
ani pred najkrvavejou intervenciou èi najpinavím obchodom.
Predstierajúc slubu, nesebeckú slubu medzinárodnému poriadku,
v skutoènosti sa angauje len pre svoje nacionalistické ciele, pre
svoju vlastnú moc a výhody  akoe inak!

Dokonca aj Jeffersonovi bolo pritom jasné, e aj Amerike hrozia aké dni, dokonca vojny, e strom slobody treba z èasu na èas zalia
krvou vlastencov aj tyranov! Ale, nech u bola situácia v Bohom milovanej krajine akáko¾vek  a veobecne bola pre mnohých zlá, ba
hrozná, charakterizovaná obèianskou vojnou, stretmi bánd, indiánskymi vojnami, prenasledovaním èernochov, kriminalitou, nezamestnanosou, bankrotmi, zbrojnými kandálmi, korupciou  tento národ sa
vdy povaoval za Bohom vyvolený, za vzor pre vetkých a za povolaný, aby viedol svet.

...pokrytectvo tam musí by domovom
U v polovici 19. storoèia vedel americký minister financií Robert
Walker, e expanzia USA je riadená vyou mocou. Videl u vtedy, e
táto ve¾ká a astná krajina je povolaná by modelom pre vetky národy. Aj prezident Woodrow Wilson (1913-1921) bol toho názoru, e USA
sú predurèené by jediným idealistickým národom na Zemi a e sú obdarené prednostným právom, aby zachránili svet. Takmer ako Jei,
keï u Matúa hovorí: Choïte tam a uète národy, presviedèa Wilson
v Bielom dome amerických podnikate¾ov: ...a potom vyjdite do sveta,
predávajte tovar, ktorý svet urobí astnejí, a obráte svet na americké princípy.
Oni nikdy toti nemyslia na vlastnú krajinu, kde sa to chudobnými len tak hemí, armádami chudobných, kde sú rozdiely medzi bohatým a chudobným väèie, ne hocikde inde. Nie, vdy myslia
na celú planétu (teraz u s hviezdnymi vojnami i mimo nej).
Prezident Johnson ubezpeèoval národy, e upriami vetky svoje sily
k vytvoreniu ve¾kej, celosvetovej spoloènosti, kde nebude nikto hladova a vetci budú chránení pred chorobami, kde sa budú môc duchovne rozvíja a kde nebudú u vystavení poníeniu telesnej biedy. Dos
na tom, prezident chcel úplne zrui delenie na bohatých a chudobných,
biele a farebné národy... American way of life má svet ozdravi cigaretami Lucky Strike, keèupom, colou, popom a rockom, a tie ïalím
plodom americkej duevnej prevahy. Raketami.
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Takmer celé 20. storoèie si prezidenti USA nárokovali na vodcovstvo
sveta, príleitostne aj pod zástavou evanjelia. A pretoe, ako zdôrazòoval Woodrow Wilson, dokonca ani Jei Kristus nespasil svet, aspoò doteraz, navrhuje on, Wilson, praktickú schému nasledovania Jeia,
dobrý, ba najlepí postup, ako dosiahnu Jeiov cie¾. Viem, e celý svet
by stratil odvahu, keby mu Amerika odmietla ukazova cestu... Nemôeme spä ... Musíme nasledova nau víziu. To je to, o èom sme snívali od narodenia. Amerika musí ukazova cestu ... bola stvorená, aby
viedla svet.
Aby vak tento Jeiov cie¾ dosiahol, nárokuje Wilson pre USA
(a nielen raz) právo poui násilie  samozrejme len pre vec slobody, dobra, krásy, ¾udských práv. Keï sa ¾udia chopia zbraní, aby oslobodili iných ¾udí ..., potom je cie¾ vojny posvätný a poehnaný.
Nechcem vola po mieri, kým na svete existuje hriech a zlo.
Kým tu vládne hriech a zlo, je dokonca aj mier hriechom a potrebujeme vojnu. Samozrejme, potrebujeme ju len na dosiahnutie mieru,
mieru a spravodlivosti. To vedel aj Wilsonov predchodca Theodore
Roosevelt: Nakoniec môe civilizovaný mu dosiahnu mier, len keï potlaèí barbarského suseda. A v tomto zmysle, vyom a len zdanlivo
nièivom, poaduje aj Truman v roku 1952 pre mocnos dobra vedúcu
úlohu, ktorú nám zveril vemohúci Boh. Veï Amerika, tento jasne
iariaci oheò nádeje, má pod¾a prezidenta Kennedyho tie právo, aby
morálne viedla túto planétu. A ako nás uisuje aférou Watergate preslávený Richard Nixon, jeho vyvolený národ by mohol da svetu duchovné vedenie...
Politické, morálne, duchovné vedenie  nechýba tu ete nieèo?
Snáï obchodné? Nie. Prirodzene, chýba náboenská stránka veci, teda chýbala by, keby americkí obastòovaèi národov nevystupovali tie
ako svetoví misionári, v neposlednom rade aj vo vetkých vojnách.
Pretoe práve tam musí Boh bojova na americkej strane, musí by
s nimi. Francúz Julien nadene hovorí, e u nich hrá Boh hlavnú úlohu v tomto ve¾kom boji za slobodu. A Julienov krajan A. C de Tocqueville, ktorý democratia en Amerique venoval tyri zväzky, preto vyvodzuje, e ak je v Amerike dokonca aj hlava tátu veriaca, potom tam
musí by rozírené pokrytectvo.
Amerika dnes samozrejme potrebuje rakety a atómové bomby, a to
tie najlepie z najlepích  vytvára to pracovné miesta (napokon v prípade potreby aj priestor, ve¾a priestoru na tomto tak tesnom svete).
A vdy bolo treba zmenu, trocha vojny  a nice little war! Svetový
obchod musí patri nám, iadal u americký senátor Beveridge.
Nae obchodné lode budú pláva oceánmi a vytvoríme vojnové loïstvo
zodpovedajúce naej ve¾kosti. A hneï na to, pretoe obchod, vojny a ná-
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boenstvo tu súvisia viac ne hocikde inde, americký zákon, americký
poriadok, americká civilizácia zapustí korene na brehoch, ktoré sú dnes
polievané krvou a ijú v temnotách nevedomosti, ktoré vak budú poehnané a astné pod vplyvom týchto síl vyvierajúcich z Boha.

God´s own country
Vzneený mesianizmus skutoène napåòa ich americkú duu a svet
 a najmä ich slovnú zásobu. Vedia ako nikto iný zahali politiku, obchod, mier a vojnu do vzneených slov. Neville Chamberlain, britský ministerský predseda, èasto hovoril, e americká politika sa skladá len
zo slov. Nikde na svete, avak s výnimkou Ríma, nikto nevie vetko
previes na prázdne frázy tak, e kadý, kto nie je v hre, zaène o sebe
pochybova, pojme voèi sebe podozrenie a zaène si pripada ako lump.
Americkí prezidenti sprevádzajú svoje konanie, svoje èiny aj svoje
zloèiny (èo býva nezriedka to isté) vzneenými mylienkami, výslovne
sa odvolávajú na Boha, na Bibliu, na kresanstvo  poènúc Benjaminom
Franklinom, ktorý prosil o Boiu priazeò pre revolúciu kramárov, cez
McKinleya, ktorý zaútoèil na Filipíny, aby ich christianizoval, a po
Trumana, ktorý v Biblii videl základ americkej ústavy, po bojovníka vo
Vietname a Kristovho uèeníka Lyndona B. Johnsona, ktorý nikdy nechcel, aby sa mohla narysova deliaca èiara medzi mocou, ktorú máme,
a Bohom, ktorého nosíme hlboko v srdci, po lumpa Nixona, ktorý svoj
národ nazýva národom pod Bohom, a po hollywoodskeho míma
Reagana, ktorý oslavuje USA ako zlatú nádej pre celé ¾udstvo, ako
poslednú ve¾kú nádej ¾udí na Zemi, ktorý tvrdí, e Boh, ktorý zalieva túto krajinu svojou milosou, na nás vdy h¾adel a povaoval nau
krajinu za krajinu zas¾úbenú, krajinu, ktorá nebola nikdy predurèená
k tomu, aby bola druhá. A preèo? Aj toto ten herec vedel: Pretoe
Amerièania sú ove¾a zbonejí ne ¾udia v iných krajinách.
Skutoène, národ, ktorý je egoistický a materialistický a do extrému, je tie zboný ako iadny iný.
Egoizmus je tu ete posvätnejí ako inde. A rovnako tak cnos
a bázeò Boia, ktoré sa píu s ve¾kými písmenami. Kadý sám pre seba a Boh pre vetkých. Na Boha nemono zabudnú ani poèas vojny,
ani poèas vojny vedenej v mieri. To prospieva minimálne tým zámoným v USA, v ktorých:
l 0,5 % tých najbohatích vlastní 2,5-krát viac ako 90 %, teda 212
miliónov tých ostatných.
l 94 % obèanov Spojených tátov verí v Boha,
l 89 % sa pravidelne modlí a
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88 % ete dnes povauje Bibliu za slovo Boie  dôkaz vysokej intelektuálnej úrovne obyvate¾stva.
2/3 dospelých sa vo viere znova narodili.
nieèo viac ako 2/3 ich je presvedèených, e sa dostanú do neba,
40 % sa ponáh¾a raz týdenne do kostola alebo do synagógy.

Napriek tomu nie sú náboenské otázky v tlaèi takmer diskutované.
Existuje príli ve¾a cirkví a siekt (je to samozrejme len verbálny rozdiel,
nie vecný), ktorých by sa èlovek mohol dotknú, a pokazi si tak vlastný novinársky obchod.
Obchod, akýko¾vek obchod, toti stojí vyie ne náboenstvo. Kadý
to vie, len sa o tom nehovorí. A kadý tie vie, alebo by mal vedie, e
aj náboenstvo je obchod, v USA napokon ve¾mi významný. Udruje
pohromade celok, takzvaný poriadok a takzvanú morálku. Neexistuje
tu síce tátna cirkev  posledné táty únie stratili tátnu cirkev na zaèiatku 19. storoèia. Vetky cirkvi sú vak oslobodené od daní. Vetky toti majú zásluhy o tát: íria správu o spasení, kresanstvo.
U po 1. svetovej vojne ikovní klerici oivovali duchovný ivot kurzami, portovými halami, kúpaliskami. Knihy sa snaili Krista vykresli ako preibaného obchodníka, napríklad v diele Bruce Bartona The
Man Nobody Knows (1925). Tie epitoly vykonávané pod¾a spôsobu reklamných spotov zasiahli zjavne priamo srdce oslovených, napríklad
kázne na tému sv. Trojica nazvanej Three-in-One Oil. Yankeeovia majú
vkus. Svet to vie.
Aj bez tátneho náboenstva sú cirkvi, najmä ve¾ké, tesne prepletené
so tátom a politikou.
V armáde, letectve a námorníctve existujú vojenskí duchovní, ktorí
sú armádou dokonca platení. Áno, tou armádou, v ktorej radoch v druhej polovici 20. storoèia z 387 opýtaných regrútov len 229 vedelo, e
existuje Starý a Nový zákon. A 204 ich nedokázalo menova iadneho
z Jeiových apotolov. Avak atómová ponorka bola pokrstená Corpus
Christi a jedna generácia rakiet Peacemaker.
Aj v Senáte a v Snemovni reprezentantov pôsobí celý táb parlamentných duchovných. Aj americkí prezidenti by mali prejavi urèitú
zbonos, je to prospené. Nemálo sa ich dôrazne hlásilo k svojmu
vyznaniu  medzi nimi napríklad Eisenhower, Kennedy, Ford, Carter,
zatia¾ posledný znovuzrodený kresan. (Stav z roku 1992, jednoduchá
zbonos a skutky v prospech viery, ktorými sa preslávil G. Bush jr., by
si urèite zaslúili osobitnú kapitolu  pozn. red.)
Mnohí Amerièania síce poèas ivota nieko¾kokrát zmenia cirkev, avak vdy z presvedèenia. A aj keï pod¾a náboenského sociológa Willa Herberga viac ako polovica zboných Amerièanov tvrdí, e
viera nemá ani najmení vplyv na ich ekonomické a politické myslenie
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a konanie, je isté  a len to je v tejto súvislosti zaujímavé  e Boh sa
zúèastòuje vetkých ich ve¾kých podnikov.
Vetko, èo robili a robia pri svojich intervenciách, expanziách,
anexiách, to sa deje v mene Boha a na prospech prepadnutých
alebo inak navtívených.
Nech podplácajú zahranièných tátnikov, posielajú tajné sluby, zakladajú vojenské základne, nech na seba strhávajú krajiny a trhy, nech
ich jednoducho len vykorisujú, ako napríklad Havaj, Samou,
Mikronézske ostrovy, Filipíny, nech zaahujú táty, do ktorých ich niè
nie je, do vojen (Managua, Mexiko, Laos, Vietnam, Kambodu, Dominikánsku republiku), vdy tak robili a robia najprv v mene Boom, potom
slobody, demokracie, civilizácie a a nakoniec tie trochu v mene obchodu. Vdy vak v prospech vetkých. Lebo práve preto, e sú o to¾ko
zbonejí ne zvyok sveta, sú aj ove¾a ve¾korysejí, nezitnejí a myslia ove¾a viac na druhých ako na seba.
Vetko sa deje len preto, aby vetkých obastnili a uspokojili,
aby im umonili podie¾a sa na poehnaniach Ameriky. Áno, celý svet
má by ako oni, akýsi obtlaèok God´s own country. Z rýdzej nezitnosti. A nie silou. Nie, vojny vedú len Európania. A tí sú tie právom
hodní nenávisti pre periodické ¾udské bitúnky, ktoré páchajú, pre svoje
barbarské dobyvaèné orgie. Veï Európania bojovali, nièili, plienili len
kvôli tomu, aby rozírili svoje krajiny, aby sa obohatili. U tyristo rokov majú v krvi intinkt túby po zemi, povedal Franklin D. Roosevelt,
a jednoducho si nedokáu predstavi, e existujú národy, ktoré tento
intinkt nemajú a ktoré si neelajú rozíri svoju krajinu, aj keï by
mohli. Práve ako ¾achetná Amerika. Starostlivo kráèa dejinami, obetuje sa, a ak niekedy udrie, teda ak u jej bohuia¾ nezostáva niè iné,
len aby udrela, potom len v záujme druhých.
Táto krajina pozná len tri argumenty, tri sily, tri ideály: násilie, peniaze a pokrytectvo.
To vetko pripomína iný tát, najmení na svete. Nie náhodou sa
prezidenti God´s own country v 20. storoèí neustále zbliovali s námestníkmi Krista. Veï hlavy oboch strán netúia po nièom inom len po
mieri, blahu spoloènosti, spravodlivosti, prospechu sveta. Veï pod¾a
Jeffersonovho Vyhlásenia nezávislosti vetci ¾udia sú stvorení sebe
rovní a sú obdarení istými neodòate¾nými právami, medzi ktoré patrí
právo na ivot, slobodu a budovanie osobného astia.
V zásade ich nezaujíma niè iné ako veobecný pokrok, poehnanie
pre vetkých, pokia¾ teda správne èítame urèité pasáe ich ústavy, prejavy ich vodcov a ak dokáeme správne vidie a vysvet¾ova ich dejiny.
Je to skoro rovnaké ako s Bibliou, s posolstvami pápeov a s cirkevný-
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mi dejinami. Tam náboenstvo lásky, radosti, mieru, tu pax americana...
USA, ktoré od svojho vzniku vetkým káu morálku, aby zakryli vlastné zloèiny, vznikli na základe brutálneho násilia, vyvraïovania èervených a zotroèenia èiernych; základ vetkej americkej
slobody a demokracie tvorí krvavá reálna politika a bigotné táraniny.
Amorálnos, to je Amerika. Amorálnosou sa to zaèalo...
W. C. Williams.

Nie, to by som nepovedal, aspoò nie to posledné. Ale amorálnosou
to dotiahli ïalej ne ktoko¾vek pred nimi. Po boku pápeov, ktorých preijú, po boku budúcich banditov a budúcich gangstrov historického
formátu.
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Èervení diabli a bieli svätí
História Spojených tátov amerických zaèína najväèím lúpeným
aením v dejinách. Krajina, ktorú vlastnia, im toti patrila rovnako
málo, ako by po práve patrila Afrièanom, Indom alebo Èíòanom, ak by
ju, povedzme v budúcom storoèí, dobyli. Èo vak znamená právom?
Èo je to právo? Právo je násilie. Z násilia vzniká právo. Nikdy to nebolo inak  teda okrem prípadu USA.

Èo hovoria Montaigne, Samuel Hearne
a ïalí vedci o indiánoch
Vetko, èomu dnes hovoríme Spojené táty americké, bolo vlastníctvom indiánov. Ich predkovia preli v prehistórii Beringovu úinu a za¾udnili celú oblas. Obývali kadý kút krajiny, dokonca aj so¾né púte
Utahu. Rozdelení do mnohých nezávislých kmeòov boli ako skupiny
absolútne slobodní a boli legitímnymi pánmi kontinentu. Ve¾kí, dobre
urastení ¾udia. Èasto ve¾mi skromné podmienky ivota zrejme len prospievali ich zdraviu.
Indiáni povaovali prírodu za oduevnenú, ivú bytos. Cítili,
e s òou tvoria jednotu, e sú spriaznení so ivoèíchmi a stromami.
Vetko patrilo vetkým. Vetko bolo èasou spoloènej matky, z ktorej síce ili, ale skromne, a chránili ju. Boli to zberaèi a lovci, zbierali
a lovili vak len to najnutnejie.
Nepoznali kruté sociálne rozdiely kresanov. A tak, keï sa pod¾a Montaigna Karol IX. v Rouene spýtal troch (brazílskych) indiánov na
to najèudnejie na ivote bielych, uviedli medzi troma vecami aj to:
e medzi nami existujú neviazaní, vetkým blahobytom obklopení
¾udia a druhá polovica stojí hladom zmorená, obrajúca pred ich dverami. A povaovali za èudné, e takú nespravodlivos znáajú a e tých
druhých nechytia pod krk, alebo im nezapália dom.
David Thompson, ktorý okolo roku 1800 udriaval desaroèia kontakty s mnohými indiánmi, ich oznaèuje za jemných a ctnostných,
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ve¾mi priate¾ských a oh¾aduplných v správaní. Ak niektorý nemal
astie pri love, alebo z dôvodu nejakej neikovnosti priiel o vetok svoj
skromný majetok, mohol si by istý, e ho ostatní budú podporova, kým
im sily budú staèi. V chorobe sa o seba navzájom starajú do posledného dychu.
Dejiny vyvraïovania spisovali belosi. Èo vetko asi potlaèili,
zamlèali, èo cítili inak ako ich obete? Inak filozofuje o bièi kôò, inak
pohoniè napísal Theodor Lessing. Tradícia bielych zakrýva obetavos
a spo¾ahlivos väèiny tých, ktorí potom boli likvidovaní.
Keï v roku 1607 kapitán John Smith s tromi loïami navtívil Virgíniu (bola zaloená na príkaz krá¾a Jakuba I.), prikázal, aby nemeckí
tesári postavili dom Powhatanovi, náèelníkovi indiánov Pocahontov,
pretoe mu vïaèil za záchranu svojho ivota. Náèelník Massassoit, ktorý s osadníkmi uzavrel susedskú zmluvu, poèas tyridsiatich rokov
a do svojej smrti neporuil jedinú dohodu. V prvej polovici 18. storoèia poèul barón von Reck od protestanta vyhnaného zo Salzburgu
do Georgie o indiánoch len dobré. Keï nieèo s¾úbia, tak dodria
slovo. Radej by zomreli, ne by ho poruili.
Ku koncu 18. storoèia hovorí Samuel Hearne, klasik americkej
etnológie, o svojom sprievodcovi a vodcovi Matonabbeeovi, indiánovi
zo severu, e zriedka stretol kresana, ktorý by mal viac dobrých a menej zlých morálnych kvalít ne Matonabbee.
Indiáni boli citliví, dokonca sentimentálni, ale aj krutí. Vedeli, èo je
to muèenie. Poznali tie vojnu a bojovali, smerom na východ dokonca
priam vánivo, sa zákernosou najhrubieho zrna. Nepísané zákony
vak zabraòovali vzájomným stratám, aby tak bola zachovaná reprodukèná schopnos èasto malých kmeòov. Tvrdenie, e dve tretiny severoamerických indiánov boli pacifisti, je síce prehnané, napriek tomu
niektorí z nich, napríklad Pueblania, bojovali výluène v sebaobrane.
A niektoré spoloèenstvá, ako napríklad zberaèi kobyliek v Nevade, boli
vyloene pacifistické. A na severozápade bol kadý indián, ktorý vo vojne zabil nepriate¾a, postavený na roveò vrahovi, musel sa podriadi
oèisovaciemu ceremoniálu urèenému pre vraha.
U menovaný David Thompson, ktorý na konci 18. storoèia èerveného mua dôkladne tudoval, síce zdôrazòoval krvnú pomstu a uznanie, ktoré splnenie tejto povinnosti prináa. Avak pokraèuje: veobecne sa desí prelievania krvi, a ak donúti, èo sa obèas stáva, k takej veci
niekoho smutná nevyhnutnos, potom sa z neho stáva neastný èlovek.
Avak ten, kto sa zámerne dopustil vrady, upadá v opovrhnutie a je povaovaný za èloveka, pred ktorým si nikto nie je istý ivotom, pretoe
ho ovláda zlý duch.
Poèetné indiánske kmene boli ove¾a menej bojovné ne útoèníci, kto-
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rí to mali s divochmi ¾ahké aj preto, e sa v zabíjaní, bez krupulóznom, neobmedzenom zabíjaní stali ich uèite¾mi. Nai indiánski spojenci, píe puritán Underhill vo svojich dejinách vojen s Pequotmi, ve¾mi
obdivovali ná spôsob boja, domnievali sa vak, e sme príli prudkí
a prive¾a zabíjame.
Boli to vak kresania. A pretoe kresanstvo vdy postupovalo
pod¾a metódy chyte zlodeja, boli sami zlodejmi, pretoe sa snaili odvies pozornos od vlastnej hanby tým, e hanobili druhých,
e ich robili horími a e úmyselne ve¾mi preháòali. Niektorí jezuiti tvrdili, e Irokézovia, mimoriadne bojovný národ, vraj zavradili 2 milióny
indiánov, úplne nemoný poèet, u len preto, e to vdy bol malý kmeò,
ktorý mal ku koncu okolo 2500 bojovníkov.
Ostatne, boli to práve jezuiti, ktorí èoskoro vypozorovali podobnos
medzi Ve¾kým duchom alebo Manituom indiánov a diablom, take domorodci boli osoèovaní zo sluby diablovi, èo len podporilo ich vlastnú
démonizáciu. Pre tých, ktorí im ukradli zem, sa stali èervenými diablami, ktorých najbliími príbuznými (ako sa dnes ¾udia domnievajú)
boli Èíòania, pre mnohých Amerièanov 20. storoèia ltí diabli. Vetko,
èo sa nehodí do koncepcie, èo jej odporuje, musí by zatratené, oznaèené za výplod diabla a ako také musí by prenasledované, pod¾a monosti znièené.

Za èo vïaèia belosi indiánom
a indiáni belochom
Morálne divosi belochov vysoko prevyovali. Spoèiatku pristupovali k cudzincom priate¾sky, s dôverou, ochotní im pomáha. Nikto sa na
príchod bielych nesaoval. Boli otvorení, zvedaví. Nikdy sa nesaovali na ich prítomnos, hovorí ve¾ký etnológ Claude Lévi-Strauss, ale
len na to, e boli vyluèovaní z ich stredu. Avak aj tak to boli Indiáni,
kto stáli belochom spoèiatku vdy po boku a kto ich ve¾koryso podporoval pri ich zúfalých pokusoch uchyti sa (George E. Ellis), záchranou ich
èlnov v núdzi, záchranou ich expedícií, predovetkým vak zásobovaním
potravinami.
Len ochota indiánov pomôc dovolila dobyvate¾om prei.
Urs Bitterli, historik z Zürichu, zdôrazòuje, v skutoènosti zachránili dodávky potravín indiánov nielen Francúzov pri rieke St. Lorenzo,
ale aj Anglièanov vo Virgínii pred smrou hladom. V raných textoch je
èasto chválená mierumilovnos domorodcov a uznávalo sa, e preitie
kolónií nemono ani tak pripisova ich vlastnej húevnatosti ako skôr
cudzej pomoci. Kresania vak èoskoro túto pomoc nepripisovali indiá-
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nom, èie, ako sa hovorí v jednom puritánskom svedectve z Virgínie, divokým, hrozným pohanom. Nie: Boh poslal svojmu vyvolenému ¾udu
týchto diablov s potravinami ako chlieb, obilie, ryby a mäso vo ve¾kom
mnostve... Ostatne predsa nebolo moné vïaèi za pomoc, alebo dokonca za ivot tým, ktorí boli potom vradení  opä s Boou pomocou.
Belosi vïaèia indiánom za kukuricu, mokasíny, snenice a vetrovky.
Indiáni vïaèia belochom za pálenku a strelné zbrane, za ve¾ké epidémie, kiahne, tuberkulózu, syfilis. Choroby sú dokonca prvé dary kresanského západu. Sprevádzali dobyvate¾ov na kadom kroku. S jezuitmi prichádza doslova mor a vyhubí takmer vetkých Hurónov. Aj
Francúzi, ktorí sídlili v Maine, majú znièujúci vplyv, keï kontaktujú domáce obyvate¾stvo. Keï tam v roku 1620 pristáli Anglièania, nali wigvamy kmeòa Massachusetts plné màtvol a osady úplne vymreté
 èím, ako nadene volá brat Johnson, Kristus, ktorý sa po celom svete staral o svoju cirkev, vytvoril miesto pre svoj ¾ud... Iný britský kresan Ferdinand Gorges si poznamenal, e Boh sa pri tom výslovne
ditancoval od odpornej metódy panielov. Boh rozíril nákazu, èím
zbavil Anglièanov povinnosti znièi indiánov ohòom a meèom.
Poehnané kresanstvo!
Indiáni prevzali od belochov nepoctivos a lo.
Ich myslenie, ich zvykové právo, ich kultúra boli podkopané, menili
sa a upadali. Èo na nich bolo dobré, bolo potlaèené píe Bitterli.

Farár kúpil Manhattan
za 24 dolárov
Pokia¾ vieme, prvý kontakt Severnej Ameriky s Európou sprostredkovali okolo roku 1000 Vikingovia, ktorí cez Island a Grónsko dorazili
na pobreie Labradora a Nového kótska. V roku 1492 pristál Kritof
Kolumbus na jednom z Bahamských ostrovov juhovýchodne od Floridy.
V ranom 16. storoèí sa panieli, hnaní túbou po zlate a prianím pokrsti divochov, usadili na juhozápade. V roku 1497 dosiahol John
Cabot (Giovanni Cabot), Janovèan v anglických slubách, pobreie New
Foundlandu. Roku 1498 prenikol pri druhej plavbe a k dnenej Junej
Karolíne. Od tej doby si Anglièania nárokujú na Severnú Ameriku.
V roku 1524 pripláva z poverenia francúzskeho krá¾a Frantika I.
Florenan Giovanni de Verrazzano. Kriuje pred pobreím Severnej
Karolíny a hore k Newfoundlandu. Od tej doby si na èas Severnej
Ameriky robia nárok Francúzi. Tí sa usadili v Kanade a v povodí
Mississippi, od Ve¾kých jazier a po ústie, katolíci aj hugenoti, èo ich
hneï od zaèiatku rozde¾ovalo.
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V ranom 17. storoèí zaloili Holanïania v ústí Hudsonu Nový
Amsterdam, ktorý sa o 40 rokov neskôr, roku 1664, dostal pod britskú
nadvládu, ako osobná kolónia sa stal majetkom vojvodu z Yorku a bol
premenovaný na New York. Nieko¾ko Holanïanov sa usadilo na Manhattane  meno je odvodzované od nieko¾ko stoviek tamojích indiánov.
V roku 1626 kupuje Peter Minnewit (Minuit), do roku 1631 guvernér
holandskej kolónie Nové Holandsko, od indiánov ostrov Manhattan,
Nový Amsterdam. Protestantský duchovný zaplatil presne 60 guldenov
(24 dolárov). Za podobnú, u vtedy smienu cenu bola získaná pôda aj
ïalích budúcich ve¾komiest ako napríklad Baltimoru, Rhode Island,
New Havenu, Bostonu. Peter Jefferson, otec známeho Thomasa Jeffersona, raz získal 162 hektárov pôdy  za misku punèu! Z takéhoto dreva
sa robia prezidenti ... indiánov vraj napálili dokonca aj kvakeri, keï
od nich kupovali pôdu v Pensylvánii.
Napálili? Dobyvatelia to v podstate ani nemali potrebné. Lebo rovnako ako pápe Alexander VI., inak astný otec deviatich detí, v bule
Inter coetera zo 4. mája 1493 priznal panielom a Portugalcom Nový
svet, ktorý mu patril rovnako málo ako Mesiac. Rovnako tak vydávali
svetskí páni Starého sveta bez nejakého ve¾kého rozmý¾ania výnosy,
glejty, privilégiá alebo iné vyhlásenia, vyhlasovali léna, korunné kolónie, ako napríklad Jakub I. Virgíniu, prvú európsku kolóniu v Spojených tátoch  a hneï boli o jeden subkontinent bohatí.

Páni z Nemaníc, odválivci, hazardéri
Kadý chcel zbohatnú. Alebo, keï u bol bohatý, a nieko¾ko takých
sa nalo, chcel by ete bohatí. Kto u nieèo vlastnil, ten toho chcel
vlastni viac a prichádzal s krá¾ovským dekrétom vo vrecku. Väèina
vak nemala niè. A väèina tie nemala za oceánom niè vlastni (zatia¾),
mala zosta rovnako chudobná ako predtým.
Títo ¾udia boli najímaní ako zmluvní otroci, námezdné sily, ako
indentured servairts, samozrejme za dobrú cenu. Za bezplatnú plavbu potom najprv smeli 4 a 5 rokov drie v slubách nejakého zmluvného partnera, pozemkového vlastníka, a a potom získali slobodu.
Kto sa takto dostal do Ameriky, a bolo ich mnoho, èoskoro zistil, e mal
radej zosta v Anglicku, pretoe v Novom svete zostal aj naïalej sluhom... Bude to asi pravda, pretoe sa to píe v jednej takmer úradnej
tlaèovine, vydanej Americkou informaènou slubou v Bad Godesbergu.
Áno, väèina si so sebou doviezla svoju vlastnú chudobu, strach
z hladu a choroby. Stará Európa im sedela za krkom, jej feudalizmus,
jej vojny, muèenie, metódy vykorisovania a okrádanie. V neposlednom
rade tie jej náboenský tlak, predovetkým potom útlak zo strany an-
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glikánskej cirkvi. Boli to uteèenci, vyhnanci, dobrodruhovia, desperáti, takmer vetko páni z Nemaníc, ktorí teraz chceli urobi astie
doslova za kadú cenu. Odválivci, hazardéri, ktorí h¾adali náhradu za
svoje neastie, stavili vetko na jednu kartu, vzdali sa vlasti, na týdne a mesiace sa zverovali búrlivému moru. Na viac ako 5 000 kilometrov dlhej ceste ilo vtedy ku dnu mnoho lodí  v túbe po blahobyte,
po pôde, majetku, po povestných zlatých a strieborných pokladoch. Ako
píe nemecký amerikanista Georg Friederici Vetky ich túby boli materiálnej a svetskej povahy, zaujímali sa len o zisk a pôitok, a o lúpe,
ak to skôr menované nemohli získa inak.
Neradi to vak priznávali, a tak sa zaha¾ovali do plátika morálky a humanity. Nie, neboli to len materiálne dôvody, ale aj idealistické, mnoho idealistických dôvodov. A predovetkým mali k dispozícii
mnoho krásnych slov, najmä citátov z Biblie. Koniec koncov, boli to
kresania ako v starej Európe, len ete kresanskejí, lepí, ove¾a lepí,
a tak bolo treba neváry skrýva, èo sa tie robilo.

Puritáni pristávajú
Prichádzali vo ve¾kých húfoch  puritáni, kalvinisti najprísnejieho
zrna. Puritáni si hovorili, pretoe trvali na maximálnej èistote svojej
viery, na oslobodení od vetkého nebiblického a od pápeských nevárov. Trpeli vraj útlakom zo strany krá¾ovnej Albety I., krá¾ov Jakuba
I., Karola I. trpeli silným vplyvom pápestva na anglikánsku cirkev.
Trpeli pod arcibiskupom z Canterbury, Williamom Laudom, hlavou
tyranie, nadeným bojovníkom za duchovný i tátny absolutizmus, síce
uèeným, ale tvrdým a pomstychtivým nepriate¾om puritánov a kalvinistov, ktorí ho podozrievali z katolíckych sklonov. Nakoniec sa stal
obeou zloby ¾udu, puritánov, roku 1641 bol uvrhnutý do Toweru a 1645
popravený.
ahalo to sem z Anglicka vetkých odpadlíkov, od etablovanej tátnej cirkvi (dissidenter), presbyteriánov, baptistov, metodistov, deistov
i kvakerov, ktorí si v 17. storoèí za Stuartovcov vytrpeli svoje. Dúfali,
e na novom kontinente nájdu politickú a náboenskú slobodu, nový
Kanaan, zas¾úbenú zem.
Anglicko sa zase snailo, aby emigráciou naplnilo tátnu kasu,
a tie sa zbavovalo rôznych nekalých ivlov, chudoby, kriminálnikov, katolíkov. Sudcom a väzenským úradom bolo nariadené posiela
odsúdených do Nového sveta namiesto do väzenia. Obchodne zdatnejí
kapitáni si vypomáhali aj nehanebnými únosmi. Tie cirkev mnohé s¾ubovala a tlaèila na svoje oveèky, aby za morom írili Boie slovo, samo-
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zrejme to pravé. A tak sa predovetkým v prístavných mestách agitovalo aj z kazate¾níc. Krajina domorodcov sa musí sta posvätnou krajinou, znela jedna výzva. Budete rozirova hranice krá¾ovstva, áno,
aj krá¾ovstva nebeského. A ako vdy v podobných prípadoch sa s¾ubuje odmena na zemi aj v nebi. (Len neetri s¾ubmi! S¾uby vdy nieèo
vynesú, prinajmenom s¾ubujúcim).
Kým v panielsku, Portugalsku, Francúzsku tát silne podporoval
zámorskú expanziu, ba priamo ju podnecoval, v Anglicku vyvierala sprvu zo súkromnej iniciatívy. Charakteristický je príbeh sira Johna
Pophama a sira Ferdinanda Gorgesa, ktorí vyplávali v roku 1606
z Británie. Zástupcovia severnej, plymouthskej spoloènosti, a junej,
londýnskej spoloènosti. Ihneï si vydobyli koncesiu na 10 mí¾ iroký pobrený pás od ústia Hudsonu a po záliv Chesapeak.
Imigranti sa vak èoskoro rozhádali, udreli epidémie a hlad. Zo
105 osadníkov v Jamestowne u ïalí rok ilo len 32. Britskí obchodníci, ktorí sa inak straty báli ako èert kría, vyslali ïalie lode. Keï sa poèet osadníkov z 500 zníil zase na 60, dodali ïalie ¾udské zdroje. V roku 1619 kúpili v Jamestowne z holandského dvojsaníka prvých èiernych afrických otrokov a potom vyhandlovali dobrý virgínský tabak
za 150 cnostných mladých ien.
Od zaèiatku sa teda obchodovalo, ako by povedal Karl Kraus, áno,
ono, obchodovalo sa... Roène preplávalo oceán 1 200 nových imigrantov.
Rástli chaty, domy, plantáe. Roku 1690 predstavovalo obyvate¾stvo u
tvr milióna. A odvtedy sa kadých 25 rokov zdvojnásobilo. Roku 1775
to bolo u viac ako dva a pol milióna, roku 1800 vye pä miliónov, 1850
viac ako 23 miliónov, 1900 takmer 76 miliónov.

Zakladate¾ská legenda
Potia¾to dobre. Alebo aj nie. Nieèo tu toti chýba, nieèo, èím by sa bolo moné pochváli. Ranému osíd¾ovaniu, tomuto vykalkulovanému, len
na zisk zameranému uchvacovaniu majetku, chýba takpovediac vyie
posvätenie. Toto neustále premiestòovanie ¾udí, tovaru, peòazí, neustále zjednávanie a drina, neustále vnucovanie a prebíjanie  skrátka vetko toto èisto pozemské a skoré konanie drobných, viac èi menej prefíkaných obchodníkov, pekulantov, rytierov asteny sa neskôr
Yankeeom u nezdalo úplne vhodné. Nezodpovedalo u tak celkom
dobrému vkusu, ktorý sa u nich stále viac rozvíjal. U sa nezdalo, u
nebolo hodné nástupu nieèoho takého ve¾kého, u sa to javilo príli profánne, banálne, ba ordinárne. Dalo by sa poveda, bolo to príli triezvo
skutoèné, aby to bolo primeraným podnetom pre budovanie, pre poh¾ad
nahor ku vzneenému a pre vykroèenie ku kráse. Nie, vetko, celé to
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ve¾ké dobré dielo muselo zaèa inak, vzneenejie, hodnotnejie a ve¾korysejie, energicky, ale zároveò zbone, s vierou v Krista. Muselo to
vyrás priamo z viery, skrátka ruka v ruke s Bohom.
Ergo bolo treba trochu potlaèi prvých britských kolonistov
v Severnej Amerike. Tých ¾udí, ktorým ilo len o peniaze a majetok: napríklad prvých kolonistov pod vedením sira Waltera Raleigha, ktorý
prvýkrát priplával v roku 1579, pri svojej druhej plavbe 26. júla 1584
zakotvil pri ostrove Wocokom a èoskoro preiel na pevninu, ktorú na poèes svojej panenskej krá¾ovnej Albety pomenoval Virgínia, èím poloil
základ anglickým kolóniám. Virgínia bola najstarím britským územím
v Severnej Amerike a prvou z tých 13 kolónií, z ktorých v nasledujúcich
storoèiach vznikli Spojené táty americké.
O dva roky neskôr priplával do Virgínie z poverenia jednej obchodnej spoloènosti istý John Smith a zaloil v roku 1608 Jamestown. Ani
o jednom z nich sa vak prive¾a nehovorí. Smith bol jednoduchý kapitán; jeho Jamestown pripomína iba neskorie víazstvo Britov a Severoamerièanov pod velením Lafayetta. A vzneený Walter Raleigh preil
zvyok ivota v Toweri a bol v roku 1618 za domnelú vlastizradu popravený, rovnako ako biskup Laud a mnoho ïalích zloèincov.
Nie, s takými ¾uïmi sa dalo síce velièo podniknú, nebolo ich vak
moné obdivova. Chýbalo nieèo vyie.
Preto sa pri príleitosti osláv prvého osídlenia spomína radej
na muov, ktorí síce prili a jednu generáciu po sirovi Raleighovi a trinás rokov po kapitánovi Smithovi, ktorí vak boli ove¾a vhodnejí
 na otcov pútnikov. Priniesli so sebou vôòu náboenstva, svätosti,
nebies, onú gloriolu, v ktorej sa tát ako USA a národ ako Amerièania
jednoducho mohli a museli cíti dobre, pretoe im bola uitá na mieru.
Áno, boli to cnostní, o Boha sa opierajúci a v Boha veriaci pútnici,
ktorí roku 1620 zaloili pútnickú kolóniu New Plymouth a ete na palube svojej prominentnej lode Mayflower vyhlásili základy svojho
budúceho tátu.
Ete dnes nazýva najrozírenejí americký sprievodca Plymouth
v Novom Anglicku »the first permanent English settlement in America«. Skala, pri ktorej vraj v zime roku 1620 zakotvila Mayflower, loï
medzi Amerièanmi slávnejia ne Kolumbova Santa Maria, je teraz
akýmsi národným pamätníkom, predstavuje kultový objekt. O pristátí
pri skale v Plymouthe sa vak prvýkrát rozpráva a 136 rokov potom,
iadny dobový dokument o tom nehovorí, rozumné dôvody hovoria skôr
proti. Len tak mimochodom, tento kameò, medzitým zakrytý mramorovou strechou, bol opakovane odlomený, premiestnený a rozrezaný.
Dokonca aj meno otcovia pútnici (Pilgrims) sa objavilo a ove¾a neskôr, okolo polovice 19. storoèia, keï bolo prevzaté z knihy Williama
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Bradford History of Plimoth Plantation, z vety They knew they were
Pilgrims. Pútnici si sami jednoducho a v pravej kresanskej pokore
hovorili Svätí.
Takmer celý americký kult pútnikov spoèíva na preháòaní
a nepravde. Pripomína kresanskú vieru v zázraky a relikvie.
V skutoènosti boli otcovia pútnici nonkonformisti, separatisti,
a tak sa im tie hovorilo. Boli to kongregacionalisti, teologicky mali
blízko ku kalvinizmu a ako kacíri sa oddelili od tátnej anglikánskej
cirkvi. Vyli z puritánov, odmietali vak ich presbyteriánske chápanie
cirkvi. Biskupský úrad povaovali za dielo diablovo, krí pre nich nebol
posvätný a Vianoce im boli pohanskou poverou.
A povery pre nich niè neznamenali. Preto napríklad chladnokrvne
kradli z indiánskych hrobov obetné dary, lté, èierne a èervené zrná kukurice, a pouívali ich ako sadbu. Ich svätos im tie nezabránila uzavrie zmluvu s obchodnou spoloènosou, ktorá potom vïaka Svätým prila o devä desatín svojho kapitálu. Svätí bez krupú¾ zriadili v Novom
Plymouthe, ich Sionu, malú pevnos s piatimi kanónmi. Poehnanie
Starého sveta patrilo tie Novému.
Otcovia pútnici odovzdali budúcim Amerièanom svoju nadenú
bigotnos, svoj mesianizmus, svoju vieru, e sú vlastníkmi Boej krajiny, èo poznamenalo ich chápanie demokracie. Áno, títo ¾udia boli priamo posadnutí predstavou, e sú vyvolení, a táto fixná idea straí dodnes
v hlavách ich potomkov. Keï je Boh s nami, kto môe by proti nám?,
hlásal jeden puritán v prvých hodinách v Novom svete  a tak sa ilo,
rovnako ako v Starom svete, s Bohom ïalej.

Intolerancia, prudéria a pokrytectvo
Vlastnou domovinou puritanizmu sa stalo oných 6 novoanglických
tátov leiacich v severovýchodnom cípe USA: Maine, Newhampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island a Connecticut, ktoré boli
v 17. storoèí osídlené predovetkým puritánmi, neskôr tie kótmi
a Írmi. Okrem Virgínie sa Nové Anglicko stalo na dlhú dobu duchovným a politickým centrom USA a Massachusetts je takpovediac materským tátom Nového Anglicka.
V Massachusetts, kde v roku 1630 vznikol biblický Commonwealth a kam poèas desiatich rokov dorazilo 65 kazate¾ov, nebol záujem ani o toleranciu, ani o demokraciu. Puritáni, úzkoprsí zélotskí
sektári, tu zaloili teokraciu najèistejieho razenia. Èlenmi cirkvi
sa mohli sta len obèania  a kto je obèanom, rozhodoval klérus. Poèet
zvýhodnených obsahoval len asi 1/5 alebo 1/6 muského obyvate¾stva.
Pastori rozhodovali aj o zákonodarstve, morálnom i politickom. Jeden
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z èlánkov Body of Liberties spísaný v roku 1641 predpokladal za ateizmus dokonca trest smrti.
Liberálnejie zmý¾ajúcich puritánov bolo málo a boli prenasledovaní. Napríklad duchovný a právnik Roger Williams bol v roku 1635 súdený Najvyím súdom a vykázaný z krajiny, naiel útoèisko u indiánov
na Rhodelslande. Podnecoval toti ¾ud proti vrchnosti, poadoval odluku cirkvi od tátu a vyhlasoval krá¾ovský glejt pre Massachusetts
za neplatný. Krajina, ktorú krá¾ daroval, mu toti nepatrila a indiánov,
právoplatných vlastníkov, sa nikto nepýtal, a ani ich neodkodnil.
To vetko bolo celkom správne. Na druhej strane bol vak Roger Williams
práve tým farárom, ktorý si v roku 1643 v Anglicku vyiadal rovnaký
glejt, aký predtým zavrhol. Vrátil sa s ním a il ïalích 35 rokov.
Roku 1644 vykázal Najvyí súd Massachusetts vetkých baptistov
a roku 1649 zaviazala synoda svetskú moc, aby prenasledovala odpadlíctvo, kacírstvo a vôbec zverejòovanie urálivých názorov.
Puritáni prichádzali zo sveta, v ktorom sa zakrývali pohlavné
orgány psov èi nohy klavíra (pripomínajúce nohy enské) a v ktorom sa
knihy v kninici triedili pod¾a pohlavia autorov. Dotiahli kastovanie, aspoò navonok, k vrcholnej dokonalosti. Nevinné zábavy ako hry, tanec,
pitie boli odmietané a cez sviatky striktne zakázané. V ich hlavách
straili celé légie nových diablov, diabli kariet a hier, tabaku a piva, tanca a divadla atï. A podnecovali ich kazatelia. Boh, ktorý vás drí nad
pekelnou jamou, ako niekto, kto drí pavúka alebo iný odporný hmyz
nad ohòom, hrmí jeden kazate¾ do svedomia svojho spoloèenstva,
sa na vás mraèí a je strane urazený; jeho zloba voèi vám páli ako oheò; nie ste pre neho hodní nièoho iného ne by uvrhnutí do ohòa...
Sexuálne konanie sledovali kòazi s neutíchajúcou nedôverou.
Nezosobáení, ktorí spolu v Novom Anglicku spali, boli bièovaní
a znaèkovaní eravým elezom. ako zbièovaný bol aj istý John
Darou, pretoe sa takmer pomiloval s poh¾adnou Indiánkou v bobrom
ate. Thomas Morten, básnik, priate¾ zvierat, stromov a tie dievèat
v bobrom ate, bol puritánmi, ktorým sa nepáèilo, ako sa smial, a u
vôbec nie, ako im konkuroval v obchode s kouinou, dvakrát vyhnaný
do Anglicka; druhýkrát mu pritom vypálili dom, jeho samého muèili,
väznili a poadovali pre neho trest smrti. Tento trest hrozil kadému,
kto bol pristihnutý, e so enou niekoho iného, je jedno, èi bielou èi èervenou, koná a carnal copulation. Tento zákon síce nebol nikdy pouitý, ale hrozil vetkým. Ko¾ko krásnych hriechov sa preto nekonalo!
Prudéria kvitla a rovnako pokrytectvo.
Ete v neskorom 19. storoèí zakázal guvernér Moses Norton svojim
muom akýko¾vek styk so enami domorodcov  on sám bol pritom nielen potomkom Brita a indiánky, ale oddával sa tie styku s èervenými
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enami. To aspoò tvrdí Samuel Hearne, ktorý pod ním slúil a ktorého
indiánky v noci tie udriavali v teple, rovnako ako jeho kamarátov.
O guvernérovi vak Hearne píe: Vydriaval si pä alebo es najkrajích indiánskych dievèat, aké len mohol zohna, napriek tomu robil, èo mohol, aby zabránil styku Európana s indiánkami ...a vdy mal
pri sebe katu¾ku jedu, aby ním mohol poslúi tým, ktorí mu odmietli
da svoje eny a dcéry. Pri vetkých týchto vlastnostiach sa snail druhým vtepova cnosti, morálku a zdranlivos.
V najèernejích farbách vraj opisoval iarlivos a pomstychtivos
indiánov, sám medzitým otrávil dve zo svojich ien, pretoe sa domnieval, e majú väèiu náklonnos k iným, mladím muom. Puritán ako vystrihnutý z kníh klasika americkej etnológie.
Bolo vak v Novom svete vetko také neznesite¾né ako v Starom?

Händel, Bach a kentucká dvojka
Constitutions of Carolina síce 11. marca 1669 garantovala náboenskú slobodu, avak 1. marca 1670 bola zavedená anglikánska cirkev.
Kozmopolitne zmý¾ajúci Holanïania, ku ktorým sa hlásia najrôznejí ¾udia  èasto uvádzaná Anne Hutchinsonová, jezuiti, obyvatelia
celých dedín v Massachusetts, neboli zbavení kresanského antisemitizmu. Keï v roku 1654 prilo do Nového Amsterdamu prvých 23 idov
(sefardi) z Curacaa, zakazovali im desaroèia verejné bohosluby.
Krá¾ovská charta pre Maryland z roku 1632, ktorá uvádza ako
vlastníka katolíka lorda Baltimora, dovo¾uje zakladanie neprotestantských kostolov. Dodnes je preto Maryland oslavovaný ako prvý medzi
britskými kolóniami Severnej Ameriky èo sa týka náboenskej tolerancie. Avak u èlánok 1 Act of Toleration nes¾uboval tátnu ochranu
nikomu, kto bol prívrencom pápeského náboenstva, známeho pod
názvom rímsky katolicizmus. A na jar roku 1655 skríili u dve malé
armády kresanov svoje meèe. Jedni krièali Svätá Mária, druhí odpovedali Boh je naa sila a zatlaèili pápeencov, ktorí stratili 15 muov,
do rieky. Potom im s¾úbili ivot, aby ich vzápätí zaèali vea. tyria sa u hojdali, keï bol zvyok omilostený, aby tak bol daný priechod
kresanskému milosrdenstvu.
Svetlom v temnotách bol William Penn (16441718), syn bohatého
anglického admirála. Prominentný filantrop, kedysi separatista, dostal
vïaka sprostredkovaniu krá¾a Jakuba II. výmenou za poh¾adávku
16 000 libier terlingov voèi britskej korune ve¾ké územie na rieke Delaware. V roku 1682 tu zaloil kolóniu Sylvania, priate¾sky otvorenú
indiánom. Roku 1683 zaloil Filadelfiu a vytvoril ústavu spoèívajúcu

06 UTAJOVANE DEJINY USA, SKURVENA AMERIKA B5 160 X 235 TLAC.QXD

28

2.10.2016 22:47

K. Deschner: Skurvená Amerika  Utajované dejiny USA

na náboenskej tolerancii. Jeho ideálom bol tát repektujúci slobodu
vyznania, tát bez chudoby a triednych rozdielov.
W. Penn bol kvaker. Sekta, ktorú v roku 1652 zaloil (deväkrát
trestaný) anglický potulný kazate¾ George Fox (1624-1691) z odporu
k okolitému kresanstvu, odmietala krst detí, cirkevné úrady, prísahu,
vojenskú slubu, akéko¾vek násilie, desiatok a vôbec vetky dávky duchovným, ako i svetské zábavy, napríklad hudbu èi divadlo. Ako èasto
hral Jei a jeho uèeníci divadlo? pýtal sa William Penn.
Kvakeri boli liberálni a znáanliví. Mysleli to dobre ako s imigrantmi, tak s indiánmi, ktorých sa snaili chráni pred podvodmi. Penn sám
od nich roku 1682 získal pôdu, pod¾a svojho názoru za primeranú cenu.
Je vak jasné, e aj kvaker Penn vedel dobre poèíta. Koniec koncov predal Pensylvániu, ktorú od britskej koruny získal za poh¾adávku 16 000
libier terlingov v roku 1712, istému tátu za 280 000 libier terlingov.
Zisk z prírastku, preèo nie?
W. Penn ako jeden z prvých aspoò do istej miery dbal na vlastnícke
práva indiánov. A kvakeri, ktorí (aspoò spoèiatku) vystupovali mierumilovne, sa teili priazni indiánov, zvlá Irokézov. Avak boli prenasledovaní ostatnými americkými kresanmi, pretoe to boli nepriatelia cirkvi, zavrhnutí a k tomu filantropi. Neboli iaduci nikde
a u vôbec nie v Novom svete. Pennov vnuk, guvernér John Penn, dal
roku 1764 signál k vradeniu indiánov, k rasovému boju a za kadý
indiánsky skalp vypísal vysokú odmenu.
Do Pensylvánie sa neskôr vysahovalo aj mnoho Nemcov, medzi nimi mnoho èeských bratov, menonitov, ako trebárs Frank Franz
Pastorius zo Sommerhausenu, ktorý roku 1683 zaloil Germantown
a v roku 1688 publikoval prvý protest proti otroctvu. Títo nemeckí
Pensylvánci zaloili tie nový Herrnhut, nasledoval Gnadenhut,
Betlehem, Nazaret na rieke Susquehanna. Nemeckí Pensylvánci kultivovali duchovno, pietistické rysy, pestovali Schutzovu, Händelovu,
Bachovu hudbu  a vymysleli kentuckú dvojku, s ktorou sa dalo strie¾a rýchlejie, presnejie a ïalej  vhodnú ochranu proti zloèincom a indiánom, ako píe Victor W. von Hagen. Kentucká dvojka, sekera a jeden alebo dva kone vtedy staèili na zaèatie nového ivota v divoèine
mladého kontinentu  avak okrem Jeia Krista, Händela a Bacha.
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Ciachy na dlaniach, odrezávanie uí
Keïe kresanská láska nepozná hraníc  proti kvakerom postupovali puritáni vetkými prostriedkami. William Penn ete ani nepristál
a jeden z vedúcich duchovných Cotton Mather písal ctenému a milovanému Mr. John Higginsonovi:
Na mori je loï menom Welcome, ktorá má na palube 100 alebo viac
tých zloreèených kacírov, ktorým sa hovorí kvakeri, na èele s vrchným
darebákom W. Pennom. Najvyí súd preto udelil majstrovi Malachimu
Huscottovi z brigy Porpoise slávnostný rozkaz, aby sa spomínanej
Welcome èo najbliie Cap Code ikovne skríil cestu a spomínaného
Penna so vetkými jeho bezbonými prívrencami zajal, aby Pán bol oslavovaný a nie vysmievaný na pôde tejto novej krajiny kacírskou slubou týchto ¾udí. Predaj celej tejto bandy na Barbados, kde sú otroci dobre platení rumom a cukrom, prinesie ve¾ký zisk. Preukáeme tak nielen ve¾kú slubu Pánovi, ale aj jeho miestodrite¾ovi a ¾udu.
S Kristom v srdci Tvoj COTTON MATHER.
Pápeenci museli plati dopredu.
V Novom Sione boli kvakeri zbièovaní a ich loï spálená.
l V Massachusetts bola kvakerom muského pohlavia vraj pravá
viera pripomínaná znaèkovaním eravým elezom na dlaniach a odrezávaním uí, zatia¾ èo u ien bola dávaná prednos prepichovaniu
jazyka eravým elezom.
l William Blend visel 16 hodín s pätami za krkom a potom dostal ete 97 rán bièom. Deti kvakerov boli príleitostne predávané do otroctva. Poehnaní kresania.
l Novoanglická konfederácia, tento prvý pokus o organizáciu neskorích Spojených tátov, nariadila na jeseò roku 1658 vyhnanie kvakerov a hrozila kadému, kto by sa vrátil, trestom smrti.
l Aby sme vak urobili pravde zados, musíme pripomenú prosebný
list dvadsiatich piatich pastorov iadajúcich trest smrti u pri prvom vstupe na americkú pevninu.
l V arcipuritánskom Bostone kvakerov v lete 1656 uväznili, èi vyhnali hneï pri ich príchode, nakoniec veali muov aj eny tohto
vyznania, napr. 1. júna kvakerku Mary Dyerovú. A keï tomu chceli
¾udia a justícia urobi koniec, spustil klér obrovský krik.
Vari je niekto menej ¾útostivý k chudobným ¾uïom ne duchovenstvo? hovorí Paracelsus.
Puritáni boli rovnako netolerantní ako vetko, èo zanechali
v starej vlasti. Niet divu, e im v hlavách straili aj èarodejnice a e
ich v Novom svete prenasledovali a likvidovali rovnako ako v Starom.
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Teror vypukol v roku 1644, kedy Nové Anglicko navtívil mor.
O súvislosti nákaz s èarodejnicami sa zrejme dozvedeli v európskej kole, a tak bola nájdená prvá èarodejnica v Hartforde v Connecticute.
Ïalia diablova nevesta Alsa Youngová bola obesená vo Windsdore
v Connecticute. Mnohé ïalie ili rovnakou cestou, stareny aj malé
deti, rovnako ako na európskom kresanskom Západe.
Èo robi? Rovnako ako tam prevádzkoval satan aj tu svoje hry. Bol
ako vade, aj tu bol vadeprítomnejí ako Boh, spôsoboval kàèe, prièaroval penu pri ústach, krivil jazyky, hrýzol, típal, kriabal eny, zapríèiòoval klbanie, vzruoval sa a skákal k nim do postele.
Cotton Mather, u menovaný zboný puritánsky pastier, podnecoval vieru v diabla a podie¾al sa na èarodejníckych procesoch
v Salem Village, malej dedinke neïaleko Kap Ann, kde obesili 19 muov a ien a hodili do eliez tvorroèné èi esroèné dievèatko. Istota je
istota. Veï vetok bostonský klérus iadal okamitý postup proti nástrojom satana, rovnako ako sa celé novoanglické duchovenstvo snailo
íri strach a nenávis k èarodejniciam.
Po tolerancii nebol dopyt, bola vak propagovaná. Voèi indiánom
vak o nej nebolo ani poèu.

Historiografia  ako v réii Hollywoodu
Iste existovali aj dobre zmý¾ajúci ¾udia. Takmer humánny zaèiatok,
doba, kedy by bieli kresania umreli od hladu, keby ich èervení diabli
nezachránili. Iste boli aj takí  Boe, ako dobre si museli pripada  ktorí od neveriacich pohanov kupovali pôdu, hoci platili bezcennými nickami, kotlíkom alebo biutériou a flitrami, jednoducho symbolicky.
Obyèajne sa vak nekupovalo, jednoducho sa bralo, najlepia
pôda, najlepie po¾ovné revíry, najlepie drevo a lesy  a potom sa
rovnakí ¾udia hnevali, keï sa domorodci dopúali neprávostí a prechmatov voèi plantáam Anglièanov...
S rastúcim poètom a stále väèími úspechmi rástlo tie sebavedomie
lupièov, a tak po relatívne mierumilovnom období zaèalo vade prepuka nepriate¾stvo, väèinou vyprovokované Európanmi, ktorí, keï sa
u cítili dos silní, si vzali ako zámienku k úderu údajné poruenie vernosti alebo odpor zo strany indiánov (Urs Bitterli).
Cie¾om bolo zastreli a zavradi vetko, èo by im mohlo odporova, alebo prekáa.
Do konca 20. storoèia vak v Amerike aj v Európe prevláda obraz
osíd¾ovania, ktorý je v príkrom rozpore so skutoènosou  èistý, heroický obraz, pokrytecká glorifikácia seba samého, e to vyzerá, ako keby
vetko reíroval Hollywood (èo tie robil).
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Vidno, e Yankeeovia majú ete väèí sklon k sebaklamu ako zvyok
sveta. Od prvopoèiatku dodnes. Keï napríklad v roku 1990 v bohatej
Santa Barbare v Kalifornii vysýchali v dôsledku sucha trávniky,
prikrá¾ovali ich obèania tým, e suchú trávu striekali farbou, pekne
na zeleno  hlavne, e navonok bolo vetko v poriadku.
V poriadku teda musel by aj obraz poèiatku, základ vetkého, prevzatie krajiny. Vetko teda bolo poehnané dielo, dielo detí Boích.
Vetko sa dialo s najlepím svedomím, v najlepej viere, mono trochu
drsne, ale vdy zbone.
Privlastòovali si títo puritáni cudziu pôdu? Pôdu, ktorá od pradávna patrila iným Adamovým synom?  Nikdy.
Lupièi vystupovali, ako by im krajinu predkov dal do právoplatného
vlastníctva sám Boh.- Áno, zrejme tomu aj verili. Boí ¾ud, ako si vsugerovali s ve¾acteným Johnom Whiteom, ktorý v anglickej vlasti propagoval kolonizáciu Nového sveta kresanov, tento Boí ¾ud má vraj rovnaké práva ako Abrahám, ktorý sa so svojimi ¾uïmi usadil uprostred
Sodomitov. Prozrete¾nos tie sama morom vyhubila divochov, a pripravila tak pravoverným cestu. Nie, iadna lúpe a vrady  pacifikácia! Civilizácia! Christianizácia!
Vdy mali vzneené slová pre svoje zloèiny. A dodnes tam
 a nielen tam  straia lúpiaci a vradiaci pionieri a The Settlers,
avak heroizovaní a idealizovaní. Deò èo deò na obrazovkách. Chudobní
a astní obetavo pacifikovali, civilizovali, christianizovali divochov
a divoèinu. A vznikol úplne nový, lepí èlovek, nové stvorenie.
Skrátka historiografia ako hollywoodsky gýè. Alebo v týle onoho kresana z Massachusetts, ktorý sa po masakre 500 indiánov vyznal: Boli
sme pri naom konaní osvietení ivým Boím slovom.

Právo puky
Útoèníci boli agresívni a sebavedomí. Od zaèiatku mysleli len na
majetok a náboenstvo, expanziu a vykúpenie sveta. Ako pionieri,
osadníci, obchodníci túili len po pôde, peniazoch, zlate, vplyve, moci.
Ako kresania boli dobrí a zboní a priali si len to najlepie  samozrejme pre seba. Boli extrémne neomylní a teili sa zrejmému Boiemu
poehnaniu. USA sa stali krajinou slobodných a rovnoprávnych
tým, e votrelci krvavo utlaèili, vyhnali a vyvradili pôvodné obyvate¾stvo, právoplatných vlastníkov. Ostatne u koncom 18. storoèia
oznaèovali indiánov ako cudzincov, zatia¾ èo názov iné osoby vyhradili tým, ktorých zotroèili, èernochom.
Prví èernosi boli dovezení u roku 1619. Hrôzy cesty pri týchto
kresanských plavbách si nemono ani predstavi. Avak obchod
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s tým, èo zostalo, sa zaèal s¾ubne rozvíja. Afrièania dreli na svojich bielych pánov. A ak sa indián povaoval za divé zviera, bol èernoch domestikovaným, domácim zvieraom. V neskorom 18. storoèí pripadalo
na zhruba 3 milióny bielych 700 000 èiernych. A tak je treba k miliónom masakrovaných indiánov pripoèíta minimálne  pre celú Ameriku
 50 a 60 miliónov èernochov, ktorí padli za obe obchodu s otrokmi.
Na týchto dvoch pilieroch, na takmer úplnom vyhubení indiánov a na vykorisovaní èernochov, ktoré stálo ivot mnoho miliónov ¾udí, spoèíva tento hrdý tát, na vraednom lúpenom aení,
na krvi a màtvych a na cudzom majetku. Lebo to vetko sa opiera o gigantickú kráde pôdy, drancovanie, podvody. O to, èo americký teológ
Reinhold Niebuhr nazýva koristnícke záujmy kapitalizmu. Pritom sa
vetko odohrávalo jednoducho a samozrejme; pod¾a amerického historika Joea Frantza jednoducho tak, e si kadý zobral, èo sa vzia dalo.
Veï indián bol pre bieleho mua menej ako pes. Bolo to privlastnenie
krajiny porovnate¾né s biblickým obsadením zas¾úbenej zeme Izraelitov.
Bolo len neporovnate¾ne väèie, avak rovnako dobré a bohumilé. Pod¾a
amerického historika Davida Briana Davisa to bolo jedno jediné ve¾ké
znásilnenie pod¾a zásady vetko je dovolené. Historik Donald Worster
to nazýva katastrofou svetového formátu.
Osadníci nemali iadne krupule, zabíjali, vyvraïovali domorodcov, muov, eny, deti. Vetko v mene Boom. To, ako je známe,
oèisuje svedomie (pripusme, e po celom svete).
Bol vedený boj trvajúci 350 rokov. Pokraèoval dokonca aj potom,
èo bola lúpe definitívne uznaná a ospravedlnená. A rovnako, ako bola poehnaná Bohom a jeho sluhami, bola poehnaná aj svetskou vrchnosou.
U druhý americký prezident John Adams napísal roku 1812:
V priebehu roka uvidíme sotva jedného indiána... Ete jedno víazstvo
a umlèíme ich navdy (quiet them for ever). Bude to ve¾ké poehnanie
pre nich i pre nás. Víazstvo je vdy poehnaním pre víaza, pokia¾ sú
víazmi Amerièania...
J. Adams adresoval svoj list z roku 1812 Thomasovi Jeffersonovi,
tretiemu prezidentovi USA. Jefferson bol priate¾ indiánov. Skutoène
ich uisoval: Môete sa vdy spo¾ahnú na radu a pomoc Spojených tátov. Vaa krajina a vae vlastníctvo vám nikdy nebude vzaté...
Avak slovo amerického prezidenta bolo len klam a mam, viac
ako kohoko¾vek iného. Z indiánov sa toti pre Jeffersona èoskoro stali
divé zvieratá a hrozil: Budeme nútení vyhna ich ako divú zver z lesov do hôr, a tie ...niè týchto neastníkov nebude decimova viac ne
vojna, ktorú vnesieme do ich krajiny. Vojna sa tam vak nezastaví.
Nikdy ich neprestane prenasledova, kým z nich na tomto brehu
Mississippi zostane èo i len jeden jediný.
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Roku 1825 vyhlásil tátny tajomník Clay: Ich vyhubenie je nevyhnutné a nie je to iadna ve¾ká strata. Strie¾a, ak sa objavia na dostrel!, platilo dlhý èas na hranici ako zásada. Skrátka, americkí
vojaci, politici a úradníci vystupovali za vyhubenie alebo bezoh¾adné
potlaèenie èervenej rasy. K nim sa samozrejme druili vetci tí, ktorých
túba po zisku a chamtivos, greed and avarice, hnali stále vpred,
a vlastnili takmer vetko a pôvodní majitelia fakticky niè.
A táto krajina chce prináa svetu slobodu, demokraciu. Chce
uèi morálku a právo. Chce láma okovy, chce ¾udí robi astnými,
zachraòova, a budú vetci ¾udia oslobodení od hladu a chránení
proti chorobám. Chce dokonca bezo zvyku odstráni priepas medzi
bielymi a farebnými, èo vetko u nám jej prezidenti naklamali! Akoby
celé ich dejiny od samého zaèiatku pripúali èo i len tieò pochybnosti,
e kadý národ, je jedno ktorý, znièí ako indiánov, ak by im stál v ceste a ak ho budú schopné znièi.
Poèet indiánskeho obyvate¾stva pred príchodom belochov je neistý.
Údaje sa pohybujú medzi nieko¾kými stovkami tisíc a mnohými miliónmi. Pod¾a prevládajúceho názoru vedcov ilo na zaèiatku 17. storoèia,
teda na zaèiatku vraedného aenia, na východnom pobreí Severnej
Ameriky zhruba 8 miliónov ¾udí. Po ukonèení oslavovaného prevzatia
krajiny ich zostalo u len 350 000. Presné èíslo dáva sèítanie ¾udu z roku 1901  270 000 indiánov. To bol ten ve¾ký pioniersky èin. Inak povedané: rugged individualism, big killing.
Niet pochýb o tom, e najväèí poèet indiánov padol za obe Severoamerièanom, buï priamo zásluhou masakrov a vyvraïovania, alebo nepriamo prostredníctvom hladu, biedy a epidémií. A aj keï sa stále znovu
vyskytovali dôstojníci, úradníci, duchovní, ktorí sa pre indiánov angaovali, masa vojakov, klérus, úradníci, vláda a ¾ud boli proti nim. A dnení
indiáni právom hovoria o rasovej vrade. Väèia èas americkej inteligencie to teraz vidí podobne; keï hovorí o vyvraïovaní indiánov,
o hubení, o hone na ¾udí (man-hunt), genocíde. Dávno pred Vietnamom sme sa toho istého dopúali na indiánoch (Stan Steiner).
A nie raz bol tento krvavý kúpe¾ prirovnávaný k likvidácii idov
Hitlerom. Vybili Amerièania rovnaký poèet indiánov? Alebo viac? A ak
ich bolo menej, nechýbala im len Hitlerova technika?
Tie si nespomínam, e by som niekedy èítal, e by faistickí vrahovia idom masovo párali bruchá, vypichovali oèi, odrezávali
genitálie, prsia (s výnimkou Pavelicových arcikatolíckych Chorvátov,
horích lumpov ako SS!). Severoamerièania sa toho vak dopúali
na stovkách indiánov. Je tie isté, e ani na vrchole svojich zloèinov
neulúpil Hitler to¾ko pôdy ako Angloamerièania v Novom svete. Iste,
Hitler nemohol, avak Amerièania áno, a o to ide.
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O Hitlerovi nás Amerièania informovali  a stálo to ve¾a peòazí.
Síce nie úplne, samozrejme. Zamlèali, e ho svojho èasu dokonca financovali. Ve¾koryso, ve¾mi ve¾koryso, jeho vo¾by, jeho zbrojenie
 a (tým aj) jeho antisemitizmus! O tom vak budú ete dlho mlèa.
Ich noviny a uèebnice ete v 20. storoèí prechádzajú mlèaním
likvidáciu indiánov (prameò ich bohatstva a ich chudoby). A v televízii
a vo filmoch figuruje indián ete stále ako èervený diabol, ktorý pozná
len zákernos a vojnový pokrik, zápalné ípy a skalpovací nô, tomahavk a muèenie.
Veï ete v druhej polovici 20. storoèia Americká informaèná sluba
nadene tvrdí: Boli to tvrdí hranièiari, ktorí si brali pôdu, kde sa im
zachcelo, a svoje práva (!) bránili s pukou v ruke  a s mnohými biblickými citátmi... Americká informaèná sluba oslavuje zdroj sily
neocenite¾nej hodnoty, bystré oèi a spo¾ahlivé puky... Muselo vyrás
aktívne, sebaisté pokolenie, ktoré sa nauèilo razi cesty divoèinou...
Nadene hlása: Verili v pravé ¾udové zastúpenie, náboenstvo
a vzdelanie a predstavovali predvoj civilizácie v boji proti neustále
zatlaèovanej divoèine.
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...predvoj civilizácie
alebo Root out the Indiens!
Ani katolícki Hispánci nelikvidovali domorodcov tak radikálne, tak
dôsledne ako protestantskí Briti. V Latinskej Amerike panieli a Portugalci rýchlo vyvradili státisíce indiánov, ale èervená rasa tam nikdy
nezanikla, zatia¾ èo v angloamerickom svete áno.
Nie náhodou zaèali indiáni èoskoro Britov osobitne nenávidie. Boli
najnamyslenejí, naj¾stivejí a extrémne hrabiví, napríklad v porovnaní s Francúzmi. Tí nikdy neiadali formálne odstúpenie pôdy, zatia¾ èo
Anglièania vystupovali hneï od zaèiatku vdy ako vlastníci. Indiáni
pod¾a nich neboli jednoducho hodní toho, aby vôbec ili. Pre nich bol
kadý indián zviera, ktoré bolo treba zabi (Raymond Cartier).
V Londýne, rovnako ako vo Virgínii, bolo poèu prenikavé hlasy, ktoré vyzývali k vyvraïovaniu, k vyhubeniu. Vyhlasovali: ¼ud, ktorý je
taký prekliaty, národ, ktorý je taký nevïaèný a nehodný akéhoko¾vek
majetku, je potrebné vyhladi. iadali: Pomstite sa tým krvilaèným
lumpom, robte im to, èo by oni chceli (sic!) urobi vám  kynote ich, aby
u neboli národom na tomto svete!
Ako hovorí okrídlené dobové príslovie: Kosti indiánov musia pohnoji zem skôr, ne sa do nej zaree pluh bielych. Na podporu svojho
bohumilého diela chápali tých, ktorých okrádali a likvidovali, ako pod¾udí, ako divochov, ako zvieratá. Indián nemá viac due ne byvol,
tvrdilo ïalie, èasto pouívané príslovie. Preto ho tie bolo moné ako
byvola prenasledova a vybíja. A to zase pod¾a zásady: Only a dead
Indian is a good Indian (Màtvy indián, dobrý indián).
Náboenstvo aj klérus pritom belochom vychádzali v ústrety.
Od novozákonných èias bolo vetko, èo stálo v ceste vlastným túbam,
zalievané jedom a lèou. Od 4. storoèia nikto nepodporoval vojny
tak ako klérus. A tak aj teraz podnecujú tento hon na ¾udí práve
duchovní, práve také kreatúry ako Cotton Mather alebo William
Hubbard. Svojim obetiam nadávali do barbarských, neveriacich indiá-

06 UTAJOVANE DEJINY USA, SKURVENA AMERIKA B5 160 X 235 TLAC.QXD

36

2.10.2016 22:47

K. Deschner: Skurvená Amerika  Utajované dejiny USA

nov, odpadu ¾udstva, príer bez viery, ich náboenstvo oznaèovali
za rýdzi kult diabla. A tak teda boli tieto children of the devil (diablove deti), èi u pokrstené alebo nie, bièované, ak v nede¾u pracovali, lovili alebo rybárèili. A opití indiáni boli odsúdení na 12 dní nútených
prác, z toho 6 v prospech udavaèov (to je tzv. kresanská morálka).
A to boli ete minimálne sankcie.

Vyhubenie Powhattanov a Pequotov
Spomeòme si na zaèiatok, na 16. apríla 1607, kedy lode London
Company vplávali do zátoky Chesapeake vo Virgínii. Kapitán John
Smith tu síce naiel nebo a zem v astnej harmónii, aby zabezpeèili
¾uïom domov,  avak len bielym ¾uïom, ako sa rýchlo ukázalo. Èervení síce chorobami a hladom skrúených belochov zachránili, keï vak
boli novo prichádzajúci stále nároènejí, keï ich poèet stále rástol, keï
stále bezoh¾adnejie zaberali stále väèie kusy pôdy, zlikvidovali indiáni po zavradení jedného svojho predáka 22. marca 1622 vo Virgínii
takmer tretinu beloskej kolónie.
Briti sa samozrejme pomstili, prekabátili betie a zmasakrovali
ich  muov, eny aj deti. Prisahali im veènú vojnu bez mieru a pokoja zbraní. A u dve desaroèia po príchode Britov ilo z pôvodných 40 000 Powhattanov (z kmeòa Algonkinov) len 5 000 ¾udí.
A ete pred koncom storoèia z nich neil ani jeden. Amerika mohla prekvita. A tie kresanstvo. Roku Pána 1850 malo grófstvo
Powhattan v táte Virgínia 8178 obyvate¾ov, z toho 5282 otrokov  pôda bola u takmer úplne zdevastovaná a úrodná bola u len pri riekach.
Podobne ako Powhattanom sa viedlo aj Pequotom. Keï ich v dnenom táte Connecticut zatlaèovali stále ïalej, zaèali tui, èo im hrozí,
a niektorých z tých, ktorí ich medzi prvými oberali o pôdu, jednoducho
zabili. A tak sa zaèala v roku 1637 vojna s Pequotmi, v ktorej bojovali
bok po boku s puritánmi aj otcovia pútnici, najzbonejí medzi zbonými, svätí. Antropológ Paul Radin píe, e najprv padli na kolená,
aby potom napadli domorodcov.
Tak sa to tie pod¾a starého kresanského zvyku patrí.
Jednej tichej noci poèas skorého leta prekvapili pri rieèke Mystic
(sic!) indiánov, ktorí hodovali v prístrekoch z listov, pozabíjali ich vrátane ien a detí, zapálili ich chaty a upálili màtvych aj umierajúcich.
Vraj vtedy prili o ivot len dvaja Briti. Dobový svedok nadene
píe, e do pekiel bolo poslaných asi 600 indiánskych duí. Iný potom
jasá, ako sa indiáni v ohni smaili, ako nakoniec potoky krvi uhasili
plamene a straný bol zápach a smrad.
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Víazstvo bolo ako sladký dar nebies a kolonisti ïakovali Bohu,
e im tak zázraène pomohol a uvrhol nepriate¾ov do rúk a e sa dosiahlo
také rýchle víazstvo nad namysleným a nehanebným protivníkom.
Kapitán Underhill sa síce pýtal sám seba aj ostatných, èi sme my kresania nemali súcit, kovaný v slove Boom vak rýchlo poukázal na
Dávidovu vojnu. Stojí napísané, e deti majú zahynú so svojimi
rodièmi, a svet bol zase v poriadku. Teda kresanský svet. Svet bielych. Ïakovali Bohu, ktorý pre nich urobil to¾ko zázraèného.
A Boh pre nich pracoval dve a pol storoèia.
Pequotovia sa samozrejme u nikdy z tohto úderu nespamätali. Len
o nieko¾ko týdòov neskôr boli tí, èo preili, takmer úplne znièení spojenými oddielmi vrahov z Plymouthu, Massachusetts a Connecticutu.
Posledný úbohý zvyok sa nasledujúceho roka rozdelil medzi Narragansettov a Mohykánov, ktorí prili na rad a neskôr.

Pán generálny riadite¾ Krieft
sníva o totálnej vojne
O totálnej vojne proti èervenokocom sníval u mu obdarený
otvorenou hlavou a neomylným èuchom pre smerovanie budúcnosti, holandský generálny riadite¾ Willem Krieft (Kriefft). Sám skôr zbabelec,
dostal sa do vysokého úradu vïaka bankrotu  situácii, ktorú krajina
neobmedzených moností poskytla aj prezidentom, napríklad Harrymu
Trumanovi. Pán Willem Krieft vak bohuia¾ ete nemohol totálnu vojnu rozpúta. Zostalo len pri nesmelých zaèiatkoch.
Dòa 25. februára 1643 bolo na jeho príkaz ukrtených v spánku
100 mierumilovných Algonkinov v Pavortii a na Manhattane zhromadil mnostvo rozlièných odatých hláv; údajne, pramene si tu protireèia, tie dal pribline 30 zajatcov vykastrova. (Ale v Písme svätom
David vykonal kastráciu ove¾a väèiemu poètu ¾udí.) Pritom Kreiftovi
vlastní úradníci Západoindickej spoloènosti uznávali:
indiáni medzi nami ili ako ovce. Robili pre nás, èo bolo v ¾udských
silách, a dávali nám jedlo, keï sa nám minuli zásoby; riadite¾ ich vak
svojím odpudivým správaním proti nám naladil tak, e je nemoné odhadnú, ako znovu nastoli mier...
Po dvoch rokoch vojny v Novom Amsterdame ilo u sotva 100 kolonistov. Indiáni stratili 1600 bojovníkov. Willem Krieft roku 1647 utiekol
s celým svojím prácne v úrade nadobudnutým majetkom v hodnote
400 000 guldenov (Manhattan bol kúpený za 60). Krátko pred návratom
vak pri pobreí Walesu jeho loï stroskotala a on sa utopil. Jemu podobným sa nieèo také stáva len zriedkavo.
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V Novom Anglicku medzitým osídlenci postupovali íriac civilizáciu a evanjelium. Indiáni z kmeòov Abenaki, Massachusetts, Mohegan, Wampanoag, stále viac ohrozovaní, sa spojili pod krá¾om Filipom
Metacometom a viedli vojnu známu ako vojna krá¾a Filipa. Dòa 19. novembra 1675 pritom vojaci z Connecticutu, Plymouthu a Massachusetts
zavradili viac ako 300 ien a detí z kmeòa Narragansett, bojovníci
z väèej èasti unikli. Odpor indiánov v Massachusetts sa vak zrútil.
V nasledujúcom roku upadol vïaka zrade akéhosi pokrsteného indiána
do zajatia Metacomet, jeden z najvýznamnejích vodcov povstania,
sebavedomý nepriate¾ bieleho pokroku a kresanstva.
Bol muèený, zmrzaèený a nakoniec roztvrtený. Ete desaroèia
vystavovali v Plymouthe jeho hlavu narazenú na kôl.
Amerièania jednoducho majú vkus. Svet to vie.
Rebel Nathaniel Bacon (príbuzný filozofa Francisa Bacona), rodinou
bohato vybavený peniazmi a uprataný z Anglicka do Virgínie, napadol
toho istého roku 1676 s indiánmi kmeòa Occaneechee skupinu Susquehanockov. A keï potom muèili Occaneecheeovia získaných zajatcov,
napadli Anglièania aj ich a asi 150 ich zabili, medzi nimi aj krá¾a
Persiclea, priate¾a belochov.

Kadý myslite¾ný hnus
Kolonisti sa dopúali kadého myslite¾ného hnusu. Nevynechali
iadny zloèin. Stále bezbrannejie obete okrádali vetkými prostriedkami a bez akýchko¾vek krupú¾. Stávalo sa, a nie raz, e domorodci
boli ako otroci predávaní do panielska, ako tých 27 indiánov, ktorých
kapitán Thomas Hunt zajal u v roku 1614 pri Plymouthe.
l Náèelníkov pozvali na mierové rozhovory, aby ich potom podplácali,
dohnali ku zrade, èi úkladne zavradili.
l Tak roku 1675 sa v grófstve Strattford, západne od Potomaku,
neïaleko dneného Washingtonu stalo, e 5 náèelníkov kmeòa Susquehanockov, ktorí prili na rokovania v úlohe parlamentárov, skonèilo s rozpolteným lebkami.
l Masakry, pri ktorých bolo zabitých aj mnoho ien a detí, neboli, keï
trochu predbehneme dej, ojedinelé ani v neskorom 19. storoèí.
l A ak mali takéto èiny niekedy súdnu dohru, ich strojcovia boli vdy
bleskovo oslobodení.
l Stále znova boli indiáni prepadávaní v spánku, vradení, a to aj
zajatci, a boli spa¾ované ich obydlia.
l eny pred zastrelením èasto znásilnili a vradili a z rozmaru skalpovali aj deti. Muov muèili, pohlavné orgány muov, ien i detí bo-

StrÆnka 38 (1,1)

06 UTAJOVANE DEJINY USA, SKURVENA AMERIKA B5 160 X 235 TLAC.QXD

...predvoj civilizácie alebo Root out the Indiens!

2.10.2016 22:47

StrÆnka 39 (1,1)

39

li ohavne mrzaèené, alebo odváané ako trofeje. Vojaci si èasto odrezanými private parts ien zdobili hlavice sediel alebo svoje chaty.
l Vojnu s indiánmi vak neviedla len armáda. Vlády jednotlivých tátov vyzbrojovali aj skupiny civilistov a iadali od nich, aby strie¾ali
indiánov na poèkanie. Guvernéri a volení zástupcovia ¾udu vypisovali prémie za kadý ukoristený indiánsky skalp.
Armáda s poteením razila devízu: K vykonaniu trestnej akcie sa hodí kadý Indián rovnako dobre ako ktorýko¾vek iný. Podobnú metódu
neskôr pouívali aj nacisti. Celé kmene alebo skupiny, napríklad Cherokeeov, boli potvané proti sebe alebo proti iným kmeòom, ako napríklad Cherokesovia proti Yamassom alebo Irokézovia proti Hurónom.
Pouívala sa taktika spálenej krajiny napríklad vo vojne so Senekmi.
Ak nebolo pouité priame násilie a indiáni neboli jednoducho masakrovaní, ponúkali sa monosti, ako sa ich zbavi menej otvorenou cestou, napríklad ak sa im najskôr ukradli najlepie loviská, drevo, pôda,
dobytok, keï sa znièili ich dediny a úroda, bolo zvyèajne moné necha
ich jednoducho umrie od hladu.
Dokonca aj pre indiánov posvätné hroby boli bielymi vykrádaèmi
systematicky pustoené. Domorodcov bolo tie moné necha zamrznú,
ak sa im najprv zobrali zbrane, kone a prikrývky. Odrezaní od zdrojov
potravy a vody, pod¾ahli smrtiacim chorobám.
Domorodci samozrejme aj pred príchodom belochov trpeli rôznymi
chorobami, predovetkým ltou zimnicou. Nepoznali vak najhoriu nákazu Európy, kiahne, ktorých prvé epidémie tam vypukli v 6. storoèí
a od neskorého stredoveku si roène vyiadali takmer sto tisíc obetí,
indiáni tie sotva poznali tuberkulózu a syfilis. To boli darèeky
kresanov, ktoré viedli k desivej tragédii, pretoe domorodci boli k chorobám bielych náchylnejí ako belosi sami. A táto bieda tie zvyovala
poèet samovrád, najmä medzi mladými indiánmi.
Autor Siegfried von Nostitz prirovnal situáciu týchto ¾udí ijúcich a
do zaèiatku 20. storoèia na pokraji existenèného minima k situácii politických obetí cárizmu vypovedaných na Sibír. Ak sa vak pokúsili z tejto biedy uniknú, ako napríklad Bannockovia alebo Cheyenovia v roku
1878, boli títo indiáni, ktorí nechceli niè iné ako sa vráti do svojej domoviny, prenasledovaní armádou, nechávali ich iba s nomi útoèi proti páliacim radom soldatesky a skalpovali ich.
Indiánmi kmeòa Nez-Percé v Oregone, ktorí sa vtedy, po 72 rokoch
mieru, vzopreli proti olupovaniu o pôdu, prenasledovali americké jednotky na ich takmer 1 600 km dlhom úteku cez hory do Kanady. Potom,
èo sa hladom, bojmi a neduhmi zoslabnutí indiáni vzdali, poslala ich
vláda v rozpore so svojimi s¾ubmi do maláriou nakazenej rezervácie
v Oklahome, kde z väèej èasti zahynuli.
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K násiliu a vradám sa ako na beiacom páse druilo poruovanie zmlúv a vôbec kdejaký podvod.
Neexistoval snáï iadny pinavý trik, ktorým by sa ich nepokúali
obalamuti a znièi, v neposlednom rade to bol tie znièujúci vplyv alkoholu, ktorý indiáni znáali ove¾a horie ako belosi. Zamrzli, zahynuli
vo vode, alebo sa v opitosti navzájom zabíjali. U v roku 1698 sa Delawarovia saovali: V dôsledku pitia pálenky zaniklo u sedem naich
kmeòov. Ich eny a dcéry boli zneuívané, alebo predávané za mizivú
cenu. Boli podvádzaní pri predaji kouín. Obchodníci dodávali nekvalitné potraviny za úernícke ceny. Vládni úradníci defraudovali finanèné podpory. Náèelníkov korumpovali, alebo si jednoducho vyrobili nejakých náèelníkov pre svoje potreby, pokia¾ sa vak vôbec nepostupovalo bez podobných zbytoèných okolkov a podpis na zmluve sa jednoducho nefaloval, èi sa pri òom neviedla ruka namol opitým indiánom.
Generál Sheridan hrozil vodcom Kiowov, ktorých zajal vïaka tomu,
e poruil posvätné právo pohostinstva, potupnou smrou obesením
a vydieral tak ich kmene. Boli od nich získané obrovské územia za peniaze, ktoré potom u neboli prijímané ako platidlo. Indiáni boli deportovaní bez toho, aby niekto vedel, kam.
Pri tom vetkom sa mali indiáni, aspoò mimochodom, oboznámi aj
s pravou vierou, mali na òu by obrátení a to aspoò tí, ktorí doteraz preívali. Bola to predsa kresanská povinnos. Krá¾ Jakub I., syn Márie
Stuartovnej, tie kolonizáciu povolil preto, aby domorodci boli získaní
a uvedení v znalos a poslunos námu Bohu, sviatostiam a kresanskej viere. A ako to prebiehalo v skutoènosti? Tak napr. existovalo
u Natikov v Massachusetts, v cípe indiánskej kolónie, v roku 1673 es
indiánskych kostolov. U o tvr storoèia neskôr, roku 1698, tam bol len
jeden malý kostolík so siedmimi mumi a tromi enami. Roku 1763 tam
ilo u len 37 indiánov a roku 1792 iba 5. V roku 1846 tu zostal u len
jediný potomok indiánov  estnásroèná dievèina  a biblia preloená
do jazyka u vymretých Natikov.

O era of good feelings a o období temna
Zopakujme ete raz, e boli aj belosi, ktorí s indiánmi sympatizovali, kresania, misionári, ktorí sa im snaili pomôc  hoci márne. Jeden
kmeò za druhým zanikal. Seminolovia na Floride, ktorí sa dlho a márne bránili, boli systematicky hubení najmä od roku 1819 za vlády prezidenta Jamesa Monroea v era of good feelings. Rovnako sa viedlo
Creekom, Choctovom, Mohykánom alebo Delawarom, ktorí kedysi sídlili pri atlantickom pobreí medzi riekami Hudson a Susquehanna. Aj
keï dnes niektorí ich potomkovia ete ijú v Kansase, v Oklahome.
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Avak ete medzi rokmi 1838 a 1951 poklesol napríklad poèet Pawneeov z 10 000 na 650. Jeden kmeò po druhom zanikal, takmer vetky zmizli v temnote dejín.
Po mnohých nezostali ani ich mená. Trestné akcie boli èasté, príli
èasté, vyèisovacie kampane a masakry boli schva¾ované, alebo dokonca riadené vládnymi úradníkmi, duchovnými, vojenskými velite¾mi,
boli vychva¾ované a ospravedlòované z kazate¾nice (von Nostitz)
 ilo o plánovito zaloený hon na ¾udí (Paul Radin).
Brutálne sa vak nepostupovalo len proti ¾uïom, ale aj proti
prírode. Tá pre bieleho votrelca neznamenala vôbec niè, bezoh¾adne ju
nièili, ete bezoh¾adnejie ako v Európe, znásilòovali ju a znásilòujú dodnes. Gigantický ekologický debakel.
Nemali zrejme vôbec iadny zmysel pre zázraky prírody, pre krásu
obrovských, takmer polovicu Severnej Ameriky pokrývajúcich lesov. Tie
vzali vôbec na vedomie, ako poznamenáva Alexis de Tocqueville, a vtedy, keï padali pod údermi ich sekier, hlboké lesy východu tiahnuce sa
od Maine po Mississippi. Pred 20. storoèím nikde nedolo k rozsiahlejiemu výrubu. Nechceli i s týmito lesmi, tak ako s nimi ili tí, ktorých
predtým okradli a vyvradili, ako indiáni.
Nie, neboli to len vrahovia, ale aj lupièi, zloèinci, bohatstva chtivá
zberba, ktorá túila len po jednom  po zisku, a to len po takom, ktorý sa dosiahne okamite. Bol im a je im nadovetko  je to ich Boh.
Voda, zem, zvieratá  vetko bolo premenené na striebro, na mince.
Najskôr zo vetkého vak lesy. Tie znièili najskôr, potom pôdu, bizóniu
trávu a za sto rokov, píe historik Carter, bola tretina plodnej pôdy odplavená do mora... Na planinách zaberajúcich desa tátov poznali indiáni okolo 70 rôznych druhov tráv, dnes tu rastú len tri.
Zelený Boh bol vyrúbaný, pôda vysatá, vyèerpaná. A zvieratá?
Mnohé druhy boli vyhubené, na severovýchode bolo poèas krátkej doby
ulovených 60 miliónov bobrov, indiáni 200 rokov ili z obrovských stád
bizónov, zo svojho hlavného zdroja potravy. Avak v roku 1883 ilo z niekdajích 13 miliónov bizónov u len nieko¾ko sto. A ete dlho pred koncom 19. storoèia, v roku 1885, padol posledný bizón  triumf opakovaèiek. Jeden lovec videl prériu tak husto pokrytú màtvymi zvieratami, e
bolo sotva uvidie zem. Èlovek mohol po ich màtvolách prejs 20 mí¾!
A ako rastie poèet prisahovalcov, zostrujú sa tie rozpory. Indiáni sa
zúfalo bránia, poèas 18. a 19. storoèia sú stále viac decimovaní a zatlaèovaní, na prahu 20. storoèia takmer vymizli.
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III. KAPITOLA

Genocída indiánov
v 18. a 19. storoèí
18. storoèie, storoèie osvietenstva, zaèína v Novom svete o.i. tým,
e vláda Massachusetts platí za kadý indiánsky skalp 12 libier. Roku
1722 sa cena zvýila na 100 libier. V roku 1745 stanovili zákonom
tyri novoanglické táty odmenu za kadý odovzdaný skalp  ako pri love divej kodnej, toti divochov.
védsky prírodovedec Pehr Kalm, ktorý od roku 1753 mnoho rokov
cestoval po severoamerických anglických kolóniách, zdôrazòuje ¾ubovô¾u, egoizmus, nespútanos okupantov a to, e nikdy nie sú spokojní
s tým, èo majú, nech je toho, ko¾ko chce. Chcú stále viac...
Tento nenásytný hlad vak vedie nielen k ïalím vojnám s indiánmi
 napríklad s Tuskarormi, najjunejím kmeòom Irokézov, po stovkách vybitých roku 1712 pri Neuse, s Jamasmi roku 1715, ale stále èastejie medzi sebou bojujú aj belosi. Roku 1754 prepuká desaroèná anglicko-francúzska vojna (17541763)  americká obdoba sedemroènej vojny v Európe
 prièom väèina indiánov bojovala na strane Francúzov, ktorí nikdy
nenapadli ich principiálne samostatné právne postavenie. Parískym mierom (1763) stratili Francúzi Kanadu v prospech Anglicka a Luisianu
v prospech panielska, ktoré zase odstúpilo Floridu Anglièanom.
Londýn indiánom v proklamácii zo 7. októbra 1763 garantoval ako
hranicu medzi èervenými a bielymi rieku Ohio. Krajina za riekou je
síce podriadená suverenite koruny, je vak vyhradená indiánom, ktorí
tam majú pod ochranou vlády neruene i.
Samozrejme len prázdne slová.
A nikto to nerozpoznal skôr a jasnejie ne Pontiac, náèelník Ottavov
z národa Algonkinov. Bojoval proti Anglièanom a v boji pokraèoval aj
po uzavretí mieru. Zatia¾ èo sa väèina kmeòov s Londýnom uzmierilo,
strhol svojich ¾udí v lete roku 1763 do mocnej vzbury. Conspiracy
of Pontiac (Pontiakovo sprisahanie) zasiahlo obrovské územie medzi
Ve¾kými jazerami a riekou Ohio, vade plamene a dym. Vraj vtedy
utieklo 20 000 bielych rodín, tisíc, mono dvetisíc belochov bolo zabitých.
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Màtvych indiánov nikto nepoèítal. Vieme vak, e boli obeami
masových masakrov, e boli vradení zvlátnym, celkom kresanským,
charitatívnym spôsobom. Dostávali do daru kiahòami nakazené odevy,
napríklad plachty, a týmto spôsobom boli v tichosti likvidovaní.

panielska a britská metóda
Tuskarorovia dodnes spomínajú: Viedli proti nám bakteriologickú
vojnu, keï nás hnali do Kansasu ... prichádzali vozy s dekami a atami.
Boli infikované èiernymi kiahòami. Nai ¾udia si ich brali a umierali,
umierali a umierali...
Skutoène roku 1763, kedy armáda a milície bojovali s Pontiakovými
prívrencami, navrhol britský generál lord Jeffrey Amherst divú zver
likvidova kiahòami, plyn osvietené 18. storoèie ete nepoznalo. Nie je
nejaká monos, ako medzi odpadlíckymi indiánskymi kmeòmi rozíri
èierne kiahne? pýtal sa lord plukovníka Bouqueta, ktorý vak dával
prednos inému, tie vak dos kresanskému postupu, panielskej metóde: Lovi ich anglickými psami sprevádzanými lovcami na koòoch;
to myslím povedie k tomu, e táto zberba bude vyhubená, alebo odstránená (to exstirpate or remove that vermin).
Generál zrejme súhlasil s touto metódou, pretoe sa u osvedèila
v Latinskej Amerike. Veï tam psy hispánskych uctievaèov Márie,
èasto kàmené indiánskymi nemluvòatami, èervenokocov trhali
za èas kratí ako je potrebný na odriekanie jedného Otèenáa; tie
väèie chytali indiánov ako oípané a rali ich, ako svedèí biskup Las
Casas. A tak protestantské náboenstvo ako vade na svete aj tu profitovalo a uèilo sa z katolíckeho. Mohol to by príklad ekumenického
èinu, ale ia¾ nemali britskí priaznivci tohto portu k dispozícii iadne
anglické psy. A tak lord Amherst ete raz odporuèil zásobi indiánov
prikrývkami a pouíva aj iné metódy na vyhubenie tejto prekliatej rasy. Nu, plukovník to skúsil, pretoe by bola koda nasadzova britských vojakov proti tomuto hmyzu. A skutoène, po nieko¾kých málo
mesiacoch vypukli medzi indiánmi v Ohiu èierne kiahne.
Primitívna metóda?  Ale úèinná!
A o 200 rokov neskôr sú ¾udia ïalej a z bojových vrtu¾níkov a bombardérov B 52 striekajú jed Agent Orange na obrovské plochy vietnamského a laoského daïového pralesa. A ete dnes  taký úspech to malo  sa vo Vietname, Laose a Kambodi rodia ako postihnuté deti,
duevní i telesní mrzáci.
Vetko chce svoj èas. Pokrok nezastaví. Èlovek sa vyvíja.
Napokon lord Amherst, zrejme vïaka priazni Boej, sa doil vysokého veku, zatia¾ èo náèelník Pontiac bol roku 1769 zavradený. Opité-
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ho indiánskeho strelca podplatil britský kupec. A Amerièania zveènili
Pontiaka v znaèke auta. Yankeeovia majú vkus. Svet to vie.

»Praying indians«
A vetko pokraèuje stále rovnako, kam sa pozriete, tam indiáni prichádzajú o pôdu aj o ivot. Vade sa s nimi zaobchádza horie ako so
zvieratami, ako s posledným odpadom. Keï roku 1775 revolúcia proti
britskej vlasti eskaluje vo vojnu za nezávislos, prichádzajú vak zrazu
indiáni obom stranám vhod. Vetci sa ich snaia získa za spojencov,
vypisujú prémie za skalpy svojich bielych nepriate¾ov, podnecujú divochov k vradeniu a potom sa na nich za to pomstia.
Americký generál Sullivan dostal svojho èasu od generála Georgea
Washingtona, vrchného velite¾a, prísne a dôrazné rozkazy oh¾adom
indiánskeho kmeòa Senekov: Nebra zajatcov a neprija kapituláciu
Senekov, kým nebudú znièené ich dediny a polia Senekov. Z takéhoto
dreva sú prezidenti ... pouíva sa taktika spálenej zeme, vypa¾ujú sa dediny, páli sa úroda a tí èo preili sú vystavení maximálnemu nedostatku. Nesmie sa im poskytnú monos, aby sa v budúcnosti spamätali.
Áno, divochov sa podarilo vybavi.
Divochov sa podarilo vybavi, aj keï sa z nich medzitým stali
kresania. Preèo aj nie! Od 4. storoèia do dnených dní vradili kresania kresanov, po miliónoch a s poehnaním cirkvi. Áno, a do dnených
dní dokázali kresania vdy vybavi iných kresanov najrozliènejími
spôsobmi, predovetkým vak tými najdesivejími.
Poèas vojny za nezávislos bola skupina nieko¾kých stoviek obrátených indiánov prenasledovaná z jedného miesta na druhé. Keï sa nakoniec blízki smrti hladom vrátili na jedno z pôvodných stanoví, aby
zoali vysiatu úrodu, èakalo na nich 200 belochov, dvesto bielych
kresanov èakalo na èervených kresanov. Vydávali sa za priate¾ov, prehovorili neastníkov, aby zloili zbrane, a potom ich povradili a skalpovali, nielen muov, ale aj staré eny a 34 detí!
A ako dokladá dobová správa, aj indiánky s demi na prsiach.
Dokonca aj belosi vraj boli zdesení. Guvernér John Penn vypísal
prémiu za chytenie páchate¾ov, odmenu, ktorú zvýil na 600 dolárov
za hlavu. Vrahovia sa zrejme teili priazni Boej, pretoe, ako píe
hrdo Pennsylvania Gazette, sa vrátili s osemdesiatimi ukoristenými
koòmi a mnohými batoinami bez strát do Ohia. To nie je vetko.
Pochodovali pred guvernérskym palácom vo Filadelfii a John Penn
s¾úbil vysokú odmenu za kadý èervený skalp, aj enský. John Penn bol
potomkom ve¾kého Penna. Vetko jednoducho potrebuje svoj èas.
Pokrok vak nezastaví. Èlovek sa vyvíja...
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Najhanebnejie zmluvy sveta
Napriek vojne za nezávislos postupovali kolonisti neustále vpred.
Postupne zaplavili Kentucky a Tennessee, roku 1779 zrovnali so zemou
11 dedín Èikamauguov v údolí rieky Tennessee. V roku 1784 sa muselo 6 národov Irokézov pri Fort Stanwixe zmluvne vzda vetkých svojich
práv na severozápadné oblasti.
Americká vláda èoskoro zaèala domorodcov podvádza. Poruovanie zmlúv a s¾ubov, vlastne vetky podvodné prostriedky sa tak stali rovnako samozrejmé ako vradenie ien a detí.
Delawarom u roku 1789 garantovali, e bieli obèania, ktorí sa pokúsia usadi na vyhradenej pôde, strácajú ochranu svojej vlády a indiáni sú oprávnení ich potresta pod¾a vlastnej úvahy. Prvý prezident
Spojených tátov amerických George Washington u v roku 1790 indiánom pris¾úbil, e iadny tát alebo osoba od nich nesmie kúpi pôdu,
bez toho aby o tom bola spísaná zmluva pod autoritou Spojených tátov a dodal, e vláda nikdy nedovolí, aby indiáni boli podvedení; bude
vraj ochraòova vetky ich práva.
l V skutoènosti vak americká vláda nepodviedla domorodcov raz, desakrát, 100-krát, nie, podviedla ich pri stovkách slávnostne uzatvorených zmlúv. V nasledujúcich 100 rokoch uzavrela s indiánmi
370 zmlúv a poruila z nich takmer kadú!
l iadna vláda na svete nedokázala za taký krátky èas vytvori
takú hanebnú históriu zmluvných s¾ubov. Americkí predstavitelia
opakovane v úplne podobných zmluvách s¾ubovali po predaji pôdy
zabezpeèi indiánom ich nové sídla, na all future times, naveky,
kým tráva porastie a voda poteèie.
l Vojnová sekera mala by zakadým zakopaná navdy, mier mal
by pevný a trvalý. Slová tých chlapíkov boli vak len mam a klam,
dodriavané len vtedy, ak ich plnenie nijako nezaaovalo.
A americká svorka preniká ne¾útostne ïalej, hladná po pôde,
úrode, kouinách, zlate a skalpoch.
l Indiáni sú vyháòaní odvadia¾, ich ploty sú nièené, dobytok rozkrádaný, mladí mui sú ruinovaní pálenkou, eny prostitúciou.
l Stále znova proti nim vyráajú osadníci, milície, dokonca aj armáda. Rezervácie sa ustaviène zmenujú, sú chudobnejie a vyprahnutejie.
l Ak èervení vagabundi sú hladní alebo chorí, proste ich vystrie¾ajú,
muov, eny, deti, zatia¾ èo vláda poruuje jednu zmluvu za druhou,
kadú uzavretú v mene amerického ¾udu.
l A keï sa zúfalí, hladujúci indiáni zdvihnú k obrane, reèní sa o Indian Atrocities (indiánskych ukrutnostiach).
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Od roku 1790 prebiehala päroèná vojna proti Indiánom z Ohia.
Spoèiatku síce nad jednotkami generála Josiaha Narmary víazili,
avak keï prevzal vrchné velenie Antony Wayne, utrpeli indiáni 20. augusta 1794 v bitke pri Fallen Timbers na rieke Maumee akú poráku,
ktorá natrvalo zlomila ich odpor na severozápadnom teritóriu.

Pane, audiencia skonèila!
Na konci 18. storoèia ratifikoval americký Senát priebene zmluvy
s indiánmi  s Irokézmi, Èerokézmi, Creekmi  bez toho, aby sa o to na
hraniciach niekto staral. Vláda im opakovane s¾ubovala mier a priate¾stvo, stále znovu s¾ubovala, e budú chránení pred lúpeami a e budú za kadé bezprávie odkodnení. Ich pôda a ich vlastníctvo im nebude nikdy odcudzené, vyhlasoval Thomas Jefferson (1801-1809),
tretí prezident USA, priate¾ indiánov. Avak u za nieko¾ko rokov
vyhlasuje Jefferson:
Budeme nútení vyháòa ich z lesov ako divú zver do hôr. Inokedy
zasa hovorí, e do krajiny indiánov bude vnesená vojna a e budú
decimovaní. Vojna sa tam vak nezastaví. Nikdy ich neprestane prenasledova, kým z nich na tomto brehu Mississippi zostane hoci jeden
jediný.
A tak sú indiáni stále znovu nútení vzdáva sa svojej pôdy.
Napríklad kmene Sakov a Foxov patriace k Algonkinom strácajú 3. novembra 1804  50 miliónov akrov v prospech USA. Roku 1814 stratili
Creekovia po jednom vojnovom aení dve tretiny svojej pôdy a museli
odís z juhu a západu Alabamy. Roku 1817 sú indiáni v Ohiu pripravení o takmer 4 milióny akrov pôdy, v roku 1818 potom prichádzajú
Èikasavovia o svoju vlas medzi Mississippi a severom Tennessee.
Toho istého roku zaèala prvá seminolská vojna. Generálmajor
Andrew Jackson, neskorí americký prezident, dostal rozkaz k útoku
deò po narodení Pána, 26. decembra 1817. Roku 1825 a 1826 boli
Creekovia donucovaní najprv k úplnej, neskôr aspoò èiastoènej rezignácii na svoju krajinu v Georgii.
Na rad prili aj Èerokézovia.
Títo indiáni usídlení na juhu, v Georgii, Alabame, Tennessee,
postupne prebrali spôsob ivota Amerièanov, ich civilizáciu, dokonca aj
kresanstvo. Napriek tomu Amerièania poruovali aj voèi nim bezoh¾adne kadú záruku. A keï sa náèelník Junaluska objavil u prezidenta Jacksona, ktorému v bitke pri Horse Shoe s piatimi stovkami
svojich najlepích ¾udí zachránil ivot, ktorý visel na nitke, prezident
ho len krátko vypoèul a potom povedal: Pane, audiencia skonèila!
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Len za vlády Andrewa Jacksona (1829-1837), navonok milujúceho mier,
vnútorne pokojného, je indiánom vnútených 94 zmlúv. A 28. mája 1830
podpisuje Jackson Indian Removal Act, ktorý ho oprávòuje deportova
vetky na východe USA ete ijúce indiánske kmene na západ od Mississippi. Je opustených 77 miliónov akrov pôdy a vyhnaných 79 000 ¾udí.
Je to jedno z najväèích nútených vysídlení v dejinách.
Proti Èerokézom je vyslaná armáda, na ich území je uvrhnutá nútená správa, následne je vydraené.
l Armáda sliedi po indiánoch s pomocou psov. Sú zatýkaní, veaní,
mui sú odvádzaní z polí, eny z domov, deti sú odoberané rodièom.
l Nakoniec je 15 000 Èerokézov odvleèených do Arkansasu a tisíce ich
pritom zahynie.
Vojak Burnett, èlen sprievodného oddielu pri pochode såz (od polovice novembra 1838 do konca marca 1839), informuje, e vyhnanci museli ís snehom a ¾adom bosí, e hynuli zimou, chorobami, týraním. Nikdy nezabudnem na nemý smútok onoho rána. Náèelník John
Ross zaèal modlitbu, a keï bol zatrúbený signál, vyskoèilo mnoho detí
a svojimi malými rúèkami mávalo na rozlúèku horám ich domoviny,
ktoré nemali u nikdy uvidie...
Pú vyhnancov sa stala pochodom smrti... Keï bol pochod na konci,
lemovalo nau cestu asi 4 000 tichých hrobov...
Pomocou Removal-Act z roku 1830 je od indiánov oèistená oblas
väèia ako stredná Európa. Minister vojny sa koneène zbavil starostí
s indiánskou otázkou; dokopy ich nezostáva viac ako 5 000. A Jacksonov nástupca van Buren chváli teroristickú akciu ako dielo korunované úspechom...
Osud Èerokézov sa s malými odchýlkami stal osudom vetkých indiánov. Stále znova toti dochádzalo k ich vyháòaniu za barbarských
podmienok, prièom pri presune mnoho ¾udí hynulo na následky útrap,
ako to bolo napríklad pri deportácii Ponkov z Dakoty.
A rezervácie boli nielen stále menie, ale aj horie, nedali sa obrába, boli bezcenné, pobyt tam znamenal hladovanie.
A tak èervenokoci obèas utekali, prenasledovaní armádou. Èejenovia preli roku 1878 tisíc mí¾, kým jeden z ich náèelníkov Dull Knife
uväznený so svojimi ¾uïmi vo Fort Robinsone/ Nebraska vyhlásil:
Nechceme tam naspä, je to nezdravá zem a ak tam budeme musie
zosta, vetci zomrieme. Nechceme a nepôjdeme spä. Môete ma tu zabi, ale nedonútite ma, aby som sa vrátil! Pri jednom pokuse o útek
v ¾adovej zime roku 1879 bol vyhladovaný a premrznutý húf, ktorý sa
len s nomi v rukách vrhol proti strie¾ajúcim vojakom, zmasakrovaný,
zahynulo pritom aj nieko¾ko ien, detí a dojèiat.
Vojaci màtvych potom skalpovali a zhanobili.
l
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...a tva ich ako divú zver
Mississippi sa mala sta trvalou hranicou, vetky územia na západ
od tejto rieky mali vytvori obrovskú rezerváciu vyhradenú len pôvodnému obyvate¾stvu. Èoskoro vak kolovali historky o vynikajúcej úrode,
obrovských stádach bizónov, o zlate  a Yankeeovia prenikali nezadrate¾ne ïalej, hnaní túbou po pôde, zlate a podporovaní technikou,
eleznicou a paroplavbou.
l Bola vedená druhá seminolská vojna, ktorá tento kmeò takmer vyhubila. V tej dobe vynaiel Samuel Colt bubienkový revolver, ktorý
sa osobitne osvedèil pri strie¾aní indiánov.
l Roku 1848 sa Kalifornia, Texas a Nové Mexiko pripojili k USA.
Neslávne známa California gold rush (kalifornská zlatá horúèka)
vyniesla na povrch mimoriadne lotrovský spolok gaunerov, zloèincov, vrahov.
l Prenasledovanie potom bolo ete brutálnejie a opä, èo nezvládli
kolty, puky, noe, o to sa postarali choroby a hlad.
l Zo 100 000 indiánov, ktorí ili v polovici 19. storoèia, teda v èase objavenia zlata, ich v Kalifornii na konci storoèia zostalo sotva 15 000.
l Posledný slobodný kalifornský indián bol nájdený duevne chorý
a hladom napoly màtvy na dvore bitúnku v Oroville  poslali ho
do múzea.
Yankeeovia majú vkus. Svet to vie.
V Arizone a Novom Mexiku od zaèiatku operovala armáda, hoci tam
ili niektoré z najcivilizovanejích kmeòov, napríklad Navajovia, známi chovom oviec a spracovaním vlny, alebo Pueblania s vlastnými kolami a kostolmi. Napriek tomu boli najväèie kmene Pueblanov prakticky zlikvidované, zvyok silno decimované. Aj v tátoch, ktoré susedili s Kaliforniou na severe, v Oregone a Washingtone, vybíjali domorodcov v pravidelných krvavých bitkách.
V indiánskych vojnách okolo polovice 19. storoèia, aj neskôr, nelo o niè iné ako o vyhladenie indiánov, predovetkým muov, ale aj
ien a detí. Pouíval sa najbrutálnejí teror. Tu aj inde boli eny znásilòované celými húfmi muov, deti boli zotroèované. Indiáni nemali
právo vlastni pôdu. Ich dediny boli vypálené, stáda, úroda, obleèenie,
potraviny nièené. Niekedy ich lovili ako králiky, jednalo sa s nimi ako
s nepríjemným hmyzom. Posledné zvyky indiánov potom boli naháòané do èoraz meních rezervácií, ktoré nakoniec aj tak zaplavili zlatokopovia a kolonisti. Bola to totálna vojna.
Rozkazy generála Carletona z roku 1862 oh¾adom indiánov v Novom
Mexiku zneli: Neveïte s nimi iadne rokovania... Muov treba zabíja
(slairi), kdeko¾vek ich stretnete... Vetci indiánski mui musia by
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zabíjaní, kedyko¾vek a kdeko¾vek... Carletonova stratégia, v ktorej nemalú úlohu hrala aj túba po zlate, bola schválená najvyími miestami.
Generál Sherman, ktorý rád a èasto hovoril o extermination (o vyhladzovaní), dovolil v rozkaze z 15. októbra 1868 svojim jednotkám výslovne vo vojne s indiánmi robi vetko, èo sa na mieste javí ako vhodné; nestrpím, aby dochádzalo k nejakým vágnym obvineniam z krutosti a ne¾udskosti. Generál Sheridan nariaïuje v apríli 1868: ...ich majetok musí by znièený tak, aby boli ve¾mi chudobní, ... vodcov bánd
v tejto vojne je potrebné vea, kone indiánov pozabíja ... atï. a ete
o desa rokov neskôr vyhlásil tento generál pri trestnej akcii proti
Utom, ktorí zabili jedného majora a jedného agenta: Budú vyhubení
a musia zmiznú z povrchu zeme.
Podobné rozkazy vydáva v roku 1869 pri boji proti Apaèom generál
Ord, divoký likvidátor:
Nabádam jednotky, aby Apaèov chytali a vybíjali (root out) s nasadením vetkých prostriedkov a aby ich prenasledovali ako divú zver.
To bola bená dikcia. Kto by sa potom èudoval, e opakovane dochádzalo k masakrom, e dokonca úplne mierumilovní, belochom
naklonení a pre belochov pracujúci indiáni, ako napríklad Apaèovia kmeòa Arivapa, padli na jar 1871 pri Fort Camp Grante v Arizone
za obe horde Amerièanov a Mexièanov? Vojenský lekár Dr. Briesley,
ktorý videl tábor posiaty zohyzdenými màtvolami ien a detí, chaty
v plameòoch, nemal prakticky príleitos poskytnú niekomu lekársku
pomoc, pretoe tam bola odvedená
dôkladná práca, ... zraneným rozbili hlavu kamene. Dve najkrajie
eny leali v polohe, ktorá s ïalími nálezmi svedèila o tom, e boli najprv znásilnené a potom zastrelené. Takmer vetci màtvi boli zohyzdení.
Desamesaèné diea bolo dvakrát postrelené a bola mu takmer odseknutá noha.
Vrahovia nezabili vetkých, v kresanskom milosrdenstvo odviedli
29 detí, z ktorých 22 predali v mexickej Sonore do otroctva.
Keï sa 100 lumpov od Camp Grantu dostalo pred súd, padol ortie¾
poèas dvadsiatich minút: Nevinní.
Rozumní vojaci sa márne ohradzovali. Generál Curtis napríklad
písal 12. januára 1865 do Washingtonu:
Ako rád by som zachránil sluných a priate¾sky zmý¾ajúcich
(indiánov) a protestoval proti bitúnkom na enách a deoch. Avak ...
nemono prepoèu veobecné volanie osídlencov a vojakov na hranici
po nevyberavom vybíjaní (indiscriminate slaughter). Tento týl sa mi
hnusí, ale takto to jednoducho beí, od Minnesoty po Texas...
Generál Crooke priznáva v júni 1878 v Army and Navy Journal,
e márne iadal o potraviny, rovnako ako vedúci agentúry jednej rezer-
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vácie na rieke Snake River, ktorý potom Bannockom na pol roka dovolil zaobstaráva si obivu. Avak, sauje sa generál Crooke, v tej krajine pre nich niè nie je. Bizóny sú preè a králikov sa nedá nachyta dos.
Èo majú robi? Smr hladom im pozerá z oèí... Neèudujem sa, e títo
indiáni siahajú k vojne, keï vidia svoje eny a deti hladova a keï sú
odrezaní od posledného zdroja pomoci.
A potom polú nás, aby sme ich zabili. Je to hanba!
Poslanec Vorhees v kongrese dokonca vyhlásil:
Ak útoèíme na indiánov na smr chorých poèas zimného pokoja
v ich chatrèiach, namiesto toho, aby sme ich civilizovali, a neberieme
oh¾ad ani na eny a deti, ...potom je to genocída, bez oh¾adu na vek
a pohlavie..

Koniec:
vojna proti Èejenom, Siouxom a Apaèom
V rokoch 1861 a 1865 zúrila vojna s Èejenmi z kmeòa Arapaho,
od roku 1862 do roku 1876 vojna proti Siouxom a v rokoch 1871 a 1886
vojna s Apaèmi.
Èejenovia, prevalcovaní zlatokopmi a okradnutí o svoje loviská, boli nakoniec pacifikovaní generálom Sheridanom. Sheridan miloval neortodoxné zimné výpravy, pri ktorých nepriate¾ nemohol ani utiec, ani
úspene bojova, pretoe v prérii nebola potrava pre kone. pecialitou
tohto generála bolo noèné obk¾úèenie spiacich domorodých dedín a útok
na ne za svitania. Týmto spôsobom zmenil Sheridan roku 1864 údolia
Shenandoah na vypálenú pú, take ani prelietavajúce vrany tu u
nenali iadnu potravu..., ako sa vyíval generál Grant.
l Dòa 29. novembra 1864 prepadol v Colorade plukovník J. M. Chivington, rovnako za svitania, s 1 000 mumi 150 chatrèí Èejenov
a zabil vye 450 ¾udí, predovetkým ien a detí.
l Pri rieke Washita sa opä za skorého rána vrhol oddiel pod velením
plukovníka Custera na spiacu èejenskú dedinu, za zvuku trubiek
a s mohutným pokrikom. Výsledok: 100 zabitých muov, 50 màtvych
ien a ete viac pobitých hladujúcich detí  úlovok, ktorým sa pluk
potom pýil pred generálom Sheridanom.
l Plukovník Custer sa ostatne nakoniec stal národným hrdinom
a symbolom indiánskych vojen.
Èejenov okradli o vetok majetok, o územie väèie ako táty Pennsylvánia, New York a New Jersey  a tak naplnili úèel vetkého toho
vradenia. V správe jednej komisie sa píe: Zostala im len piaï zeme.
Nakoniec sa vak ukázalo, e aj to bolo príli ve¾a.
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Siouxovia, prérijní jazdci, kedysi bohatý, potom vak oklamaný
a podvedený, duevne a fyzicky upadajúci ¾ud, ivý nakoniec len z korienkov a nevareného zrna. V zmluvách  vdy obsahovali slávnostné naveky  z nich boli vymámené milióny akrov pôdy, za babku, ak
u niekto vôbec zaplatil. Napríklad roku 1851 boli pripravení o 295 miliónov akrov záhrady Mississippi za cenu 6 1/4 centu za aker, odhadom za stotinu hodnoty, ktorú táto pôda mala o dva roky neskôr.
V lete 1862 sa Siouxovia v Minnesote pozdvihli pod náèelníkom
Little Crow, kedysi priate¾om belochov, a v azda najväèom povstaní indiánskych dejín zabili takmer tisíc bielych muov, ien a detí  bol to
následok dlhoroèných lí, poruených s¾ubov, podvodov, nehanebného
vykorisovania, ako vyhlásil vo Washingtone biskup z Minnesoty. Bol
za toto priznanie takmer lynèovaný.
Niektorí Siouxovia utiekli. Iní boli deportovaní do akéhosi koncentraèného tábora v Crow Creek v Dakote a odtia¾ stále ïalej a umierali
ako muchy a ïalích zavesili na ibenicu. Náèelník Little Crow, zastrelený pri zbieraní bobú¾, skonèil v odpadovej jame jedného bitúnka.
V Minnesote, budúcej obilnici Ameriky, u neil jediný indián.
Inde vak pokraèoval lov.
Generál Sherman napríklad píe 28. decembra 1866 generálovi
Grantovi, vrchnému velite¾ovi armády: Musíme proti Siouxom postupova s maximálnou prísnosou a k ich vyhubeniu  muov, ien i detí. Niè iné nezasiahne toto zlo a pri koreòoch! Inokedy Sherman zase
tve: Vetci indiáni lipnúci na starých loviskách sú a zostanú nepriate¾skí, kým nebudú vystrie¾aní (killed off). Alebo: Èím viac ich zabijeme tento rok, tým menej ich budeme musie zabi budúci rok. Veï generál obhajoval názor, e vetci musia by zabití, alebo draní v chudobe. Takéto direktívy preukazujú jeho vodcovské kvality a Sherman
sa stáva roku 1868 vrchným velite¾om US-Army. A jeho éf Grant v budúcom roku prezidentom. Výkony prináajú odmenu.
Roku 1875, keï v Junej Dakote v indiánskych rezerváciách kopalo
150 000 zlatokopov, prepukla ïalia vojna so Siouxami, ktorých viedli
náèelníci Sitting Bull a Crazy Horse. Po mnohých bojoch vak museli
Siouxovia kapitulova. Èas, ktorú viedol Sitting Bull, unikla do Kanady. Crazy Horse bol nasledujúceho roku na ceste ku generálovi Crookovi, s ktorým mal rokova, zastrelený akýmsi vojakom a Sitting Bull,
jeden z posledných ve¾kých vodcov Siouxov, zomrel nakoniec rukou
indiánskeho policajta.
Posledná indiánska vojna skonèila v septembri 1886 zajatím apaèského náèelníka Geronima, ktorý po tyri roky bojoval s Amerièanmi
v Arizone, Novom Mexiku a Mexiku. O mesiac neskôr zasväcuje prezident Cleveland v Upper Bay, juhozápadnom cípe Manhattanu, sochu
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Slobody. G. B. Shaw sa smial, e je síce známy svojou iróniou, ale na
nápad postavi v newyorskom prístave sochu Slobody by sám nepriiel.
Keï sa vláda roku 1890 rozhodla vyriei problém zvyku Siouxov,
utiekli indiáni do Badlands, nehostinného kraja pri Wunden Knie
v Dakote. Dòa 29. decembra 1890 boli obk¾úèení nieko¾kými oddielmi
7. kavalérie pod velením plukovníka Forsytha a vyli zo svojich stanov, aby odovzdali zbrane. Tu padol výstrel, vraj zo strany Siouxov,
a plukovník dal svojim jednotkám a zvlá tyrom na vrchoch rozostavaným delám rozkaz k pa¾be. Zakrátko lealo na zemi 200 màtvych
alebo takmer màtvych muov, ien a detí, zostávajúci utekali do rokliny
za horiacimi stanmi, ktoré vak boli v dostrele diel. Delostrelecké granáty a salvy prenasledujúcich vojakov ich vybavili.
Prenasledovanie bol masaker, utekajúce eny s demi v náruèí boli postrie¾ané, aj keï odpor u ustal a vetci bojovníci boli
buï màtvi, alebo umierali. (Radin)
Gestapácké metódy, len o pol storoèia skôr. Generál Miles zaèal proti svojmu plukovníkovi Forsythovi konanie, avak minister vojny ho rehabilitoval, indiánske vojny tým definitívne skonèili. Posledný zvyok
indiánov bol napchatý do rezervácií a sie agentúr, pevností a vojenských hliadok bdela nad tým, aby kadý pokus o odpor bol udusený.

iadne rezervácie
pre pinavých divochov
V poslednej tvrtine 19. storoèia u v USA neexistovali iadni slobodní indiáni. Vyèíòali medzi nimi choroby a hlad, bieli civilisti a vojaci ich strie¾ali, okrádali, oobraèovali a poruovali najslávnostnejie
zmluvy. Ak na zaèiatku 19. storoèia vlastnili indiáni ete 300 000 km2
pôdy, potom o pol storoèia neskôr to bolo u len 100 000 km2; potomkovia lupièov a vrahov vak vlastnili takmer 9,4 miliónov km2, 94-násobok, samozrejme pod¾a » práva «. Pretoe násilie vytvára právo.
Násilie vak ete nikdy nevytvorilo spravodlivos.
Potom, èo bolo domorodcom, cudzincom, odobraté takmer celé ich
vlastníctvo, zníili sa Amerièania na to, aby im priznali obèianske práva. Indiánom z tzv. piatich civilizovaných kmeòov (Èerokézom, Creekom, Èoktavom, Èikasavom, Seminolom) v roku 1902, vetkým ostatným potom a 2. júna 1924. Napriek tomu vak mnohí indiáni nesmeli
voli. Ete v roku 1940 im toto právo voli odmietalo 7(!) severoamerických tátov.
A stále najväèia èas indiánov ivorila aj naïalej vo ve¾kej
chudobe.
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Ete v 60. rokoch 20. storoèia bol priemerný príjem indiánskej rodiny 1 500 dolárov roène;
viac ako polovica indiánov v USA bola trvalo alebo èasto bez práce,
v niektorých rezerváciách stúpla nezamestnanos a na 86 %.
A 90 % ich obydlí bolo hlboko pod tandardom, v 80 % chýbala
teèúca voda, voda z potokov a kanálov bola pod¾a úradnej správy
zrejme zdraviu kodlivá,
tuberkulóza sa u indiánov vyskytovala 7-krát a 8-krát èastejie ako
u bielych Amerièanov, detská úmrtnos bola dvojnásobná,
priemerný vek sa pohyboval okolo 42 rokov, u arizonských indiánov
dokonca len 30 rokov.
Komentár je zbytoèný.

Samozrejme sa pokúali posledné zvyky èervených obdari výdobytkami americkej civilizácie a kultúry tým, e im vnútili koly. Ale,
ako hovorí jezuita John F. Bride, nepodarilo sa nám na indiánsku mentalitu urobi ani ten najmení dojem. To je predsa radostný výsledok.
A v istom oh¾ade dosiahli americké pedagogické metódy napriek vetkému alebo skôr kvôli vetkému dokonca pozornos budiacu rekord.
Pod¾a bieleho psychiatra a poradcu Association of Indian Affairs,
Dr. Dana 0´Connela, je poèet samovrád medzi indiánskymi tudentmi
vysokých kôl viac ako 100-násobne vyí ako je priemer národa.
Ete v 20. storoèí staval prezident Theodore Roosevelt (19011909)
výslovne hodnoty barbarstva proti civilizácii, staval slávny triumf
vojny vysoko nad víazstvo v mieri a chválil obrovskú chu k boju
a vlka v srdci zabijakov.
Ete v 20. storoèí priznáva prezident Theodore Roosevelt, vzor a ob¾úbený prezident svojich nástupcov Reagana a Busha:
Som ve¾mi vzdialený tomu, aby som si myslel, e len màtvy indián
je dobrý indián, ale verím, e to platí pre 9 z desiatich indiánov, a èo
sa týka toho desiateho, tým sa nechcem bliie zaobera. Rozhodne
má lotrovský kovboj viac morálnych princípov ako priemerný indián.
Ete v 20. storoèí sa prezident Theodore Roosevelt staval za zbavenie indiánov práv vetou: Naa ve¾ká krajina nie je iadnou rezerváciou
pre pinavých divochov. A vradenie indiánov sa tomuto prezidentovi
javí len o nieko¾ko stupòov menej významné ako vybíjanie divej zveri!
Kto takto myslí a hovorí, a navye verejne, a stojí na èele
národa, je gangster, avak iadny malý, vedný, ktorého podobným
prirovnaním skôr kompromitujeme, rovnako ako uráame svine a psov,
ak ich menom titulujeme niektorých ¾udí.
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IV. KAPITOLA

Vznik USA
Rovnako ako osídlenci podvádzali, okrádali, vradili právoplatných
vlastníkov zeme, podobne sa správali bieli lupièi medzi sebou. Holanïania bojovali proti védom, ktorí postavili svoje prvé chaty v roku
1640 na brehoch Delaware, avak Nové védsko po iba 17 rokoch zase
stratili. Francúzi bojovali proti panielom. A Anglièania bojovali proti
vetkým, proti Holanïanom, panielom, Francúzom. A tak jeden lupiè
likvidoval druhého a najväèí, najmocnejí lupièi bojovali proti sebe
navzájom  a uèili svet morálku.

Nové Anglicko prichádza
V údolí Connecticutu odmietli novoanglickí puritáni starie nároky
Holanïanov s tým, e by bolo hriechom takú dobrú pôdu neobrába.
Nasledovali dlhoroèné roztrky.
l Poèas vojny v roku 1652, prvej britsko-holandskej námornej vojny,
bola holandská pôda zabavená a u nikdy nebola vrátená.
l Roku 1662 pririekla Charta krá¾a Karola II. plantáe v Connecticute nezákonne Anglicku. Územie siahalo od Massachusetts na severe a po Long Island Sound na juhu, od zálivu Narragansett
na východe a po Pacifik na západe.
l Poèas druhej britsko-holandskej námornej vojny (16641667) dobylo Anglicko celé Nové Holandsko. Pod¾a najlepej britskej tradície
vplávalo 29. augusta 1664, ete v najhlbom mieri, nieko¾ko anglických fregát s 36 delami do úin Nového Amsterdamu. Obyvate¾om,
ktorí sa poddajú Jeho britskému Velièenstvu, bol pris¾úbený ich majetok, dedièské právo, sloboda svedomia. A pretoe (i) Holanïanom
boli ich záleitosti bliie ne vlas, musel Peter Stuyvesant, posledný guvernér Nového Holandska (známy svojou ve¾mi pohyblivou, striebrom vykladanou drevenou nohou), kapitulova.
l Dòa 4. októbra 1664 bol Nový Amsterdam na poèes svojho nového
pána, vojvodu z Yorku, premenovaný na New York. A 31. júla 1667
získalo Anglicko mierom z Bredy dobytý holandský majetok.
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Takmer 100 rokov trvalo Anglièanom ne zo Severnej Ameriky vytlaèili Francúzov. Avak obsadením Montrealu v roku 1760 sa aj Nové
Francúzsko dostáva úplne do anglických rúk. A toto víazstvo významne posilnilo sebavedomie britských kolonistov.
Od zaèiatku 18. storoèia zaloilo Anglicko na východnom pobreí
Ameriky reaz kolónií  roku 1733 vznikla Georgia ako 13. kolónia
a o jednu generáciu neskôr, roku 1760, tu ije 1 267 000 obyvate¾ov.
Koneène sa zbavili zahranièných nepriate¾ov. Teraz by sa chceli tie
zbavi závislosti na táte, ktorý im dopomohol k víazstvu. Murín splnil
svoju povinnos...
Anglièania v zámorí (teda noví Amerièania) sa mohli ostatným prisahovalcom ubráni len s pomocou Londýna a vïaka nej nakoniec roku 1763 zdolali aj Francúzsko. Kým ich Francúzsko ohrozovalo, cítili sa
materskej krajine zaviazaní a ochotne prijímali akúko¾vek pomoc.
Avak po francúzskom debakli, bez skutoèných nepriate¾ov, prestali
pociova nejaké spojenie so tátom svojho pôvodu. Mohol im by teraz
ukradnutý. Tým skôr, e Londýn do Severnej Ameriky nielen investoval, ale chcel aj ai a ovplyvòoval politický a hospodársky vývoj
vo svoj prospech.

Povstanie trhovcov
Rast britskej svetovej ríe so sebou niesol samozrejme aj zvyovanie
záae, Londýn od kolonistov potreboval viac peòazí a menej konkurencie. A tak, aby utlmila výrobu vlny, klobúkov, rumu a eleza, vydala
Británia rad retriktívnych zákonov  roku 1699 Woolenact, 1732 Hat
Act, 1733 Melasses Act, 1750 Iron Act. Toho istého roku zakázal parlament menovým zákonom (Currency Act) kolonistom vydáva papierové
peniaze. Roku 1764, po poráke Francúzska, mýkal vojnou zadlený
Londýn z Ameriky peniaze prvýkrát prostredníctvom zákona o cukre.
Zároveò na neanglický tovar uvalil vysoké dovozné clá a kolonisti nesmeli dováa francúzske vína a zahranièný rum. Roku 1765 kolkový
zákon (Stamp Act) zaviedol zdanenie o.i. kníh, novín, hracích kariet,
poistenia, licencií a dokumentov vetkého druhu.
Avak teraz, keï ide o peniaze, sa Amerièania u nechcú na hre podie¾a. U nepociujú vïaku za pomoc vo vojne proti Francúzom a proti
frankofilnému náèelníkovi Ottawov Pontiakovi, proti ktorému boli sami
znaène bezmocní, teraz pociujú skôr odpor a zlos,
pretoe teraz ide o ich najsvätejiu sviatos  zisk!
Je charakteristické, e a teraz mono hovori o vzniku americkej
civilizácie. A je tie charakteristické, e rebélia nevychádza z ¾u-
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du, pretoe ten aj tak nemá èo strati. Nie, sú to blahobytné, vplyvné kruhy Nového Anglicka, ktoré ani vo sne nenapadlo, aby sa verejne
prejavili, a ktoré nemajú ani pomyslenie, e by sa mali podriadi obmedzeniam, plati náklady a dane. Sú to výrobcovia, lodiari, obchodníci,
pekulanti s pozemkami, èo otriasajú postavením parlamentu, ktorí nechcú prija jeho zákony, ktorí nechcú pripusti výber iadnych platieb
bez súhlasu kolónií: No Taxation without Representation. To znamená, iadny výber daní bez súhlasu tých, ktorých sa týkajú a ktorí vôbec
nesedia v parlamente vo Westminsteri.
U v roku 1764 vyhlásili niektoré kolónie embargo na britský tovar.
Kolkový zákon z 22. marca 1765, ktorý sa dotkol práve zámoných, prikúril pod kotlom zloby. Zaèínajú vznika tajné spolky Sons of Liberty
tvorené práve bohatými a vplyvnými organizujú odpor. Je prehliadané
colné a daòové zákonodarstvo materskej krajiny. Z francúzskych západoindických ostrovov sa pauje vetko potrebné. Dochádza aj k násilnostiam. Krá¾ovskí vyberaèi daní sú natretí asfaltom a zabalení do peria, nièia sa dokumenty, akty, vily vysokých koloniálnych úradníkov.
Dòa 26. augusta 1765 spálil rozvánený dav v Bostone dokumenty
súdu viceadmirality a znièil dom a obsiahlu kninicu viceguvernéra
a Najvyieho sudcu Thomasa Hutchinsona. O tyri dni neskôr, keï sa
s demi dostal do bezpeèia, informoval, e z najlepie zariadeného domu
v provincii zostali len holé múry a podlahy. Dav si odniesol okolo 900 libier terlingov, porcelán, rodinné obrazy, obleèenie, nábytok, knihy, rozrezal dokonca periny a zvyok dokonale znièil. Rozbili aj plot a vyali
staré stromy. Obraz podobnej ruiny Amerika ete nevidela.
Tabula rasa. Postup je charakteristický. Èo im stojí v ceste, je prevalcované, a to kedyko¾vek, keï ide o peniaze...

Bostonský masaker a pitie èaju
alebo uráka najsvätejieho
Anglický export do Severnej Ameriky klesal takým spôsobom,
e krá¾ Juraj III. zruil mimoriadne nenávidený kolkový zákon. Obyvatelia New Yorku mu za to zriadili sochu. Ich vïaka vak nemala
dlhé trvanie. Keï 29. júna 1767 stráca pokladu Townshend vyhlásil
takzvané externé (a teda na kolónie sa vzahujúce) daòové zákony
(American Import Duties Act), odpovedali obchodníci v Bostone, New
Yorku, Filadelfii, Baltimore a ïalích miestach bojkotom tovaru zaaeného Townshendovým clom, predovetkým luxusného tovaru; ivotne
dôleité poloky z tohto bojkotu vyòali.
Následkom bol obrovský pokles dovozu do kolónií. Len medzi rokmi
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