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PŘEDMLUVA 

 

 

Vážený čtenáři,  

 

jedná se o volné zpracování knihy „A Narrative of the Life 

of Mrs. Mary Jemison“, což je příběh bělošské dívky, která 

se v raném věku dostala do indiánského zajetí a zbytek ži-

vota prožila mezi Irokézy – Seneky. Je to dramatický popis 

reálného života mezi indiány v době Francouzsko-indiánské 

války a posléze Války o nezávislost, který je oproštěn od ro-

mantického přikrášlení. Vyprávění je doplněno o další his-

torická fakta, která náš příběh doplňují a snad i obohacují.  

 

Přeji pěkný výlet do minulosti. 

Taufer Nahkohe Boris 

Nahkohe´s Indian´s Collection, 2018 
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I. - DĚTSTVÍ A BITVA U GREAT MEADOW 

 

 

Mojí rodiče pocházejí z Irska nebo ze Skotska, to přesně 

nevím. Podlé mého se ale narodili v Irsku, a tak to budu ve 

vzpomínkách uvádět. Můj otec Thomas Jemison si vzal za 

ženu Jane Erwinovou, se kterou v roce 1742 opustil Irsko a 

odstěhoval se do Ameriky. Na palubě lodi Maria William 

připluli do Philadelphie v Pensylvánii. Rodičům se v Ame-

rice líbilo daleko více než v Irsku, kde zrovna zuřily občan-

ské nepokoje a náboženská netolerance. Vláda v Pensylvá-

nii byla pokojná a osadníkům se pod ní dobře dýchalo.  

Už v Evropě se rodičům narodily tři děti, synové John, 

Thomas a dcera Betsey. Já se narodila roku 1743 přímo na 

palubě korábu Maria William. Zprvu naše rodina žila ve Phi-

ladelphii, ale brzy jsme opustili město a přestěhovali se do 

pohraničí na Marsh Creek, kde otec založil farmu a během 

osmi let ji pěkně rozšířil. Hospodářství prosperovalo a plo-

dinám i zvířatům se dobře dařilo. Kdyby nám divoká puma 

sem a tam neodnesla nějaké jehně, či tele a po nocích by 

v lesích nevyli vlci, byl by na naší farmě dokonalý klid a mír. 

V Americe naši rodinu rozšířili ještě bratři Matthew a Ro-

bert. Na dětství vzpomínám ráda a s nostalgií jako na ob-

dobí štěstí a pohody. Naše farma mi tehdy přišla jako doko-

nalý ráj, ale to už je dávno pryč. Zbytek života jsem prožila 

ve společnosti indiánů.  
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Na jaře roku 1752 začali indiáni přepadávat pohraniční 

osady a mnoho lidí zabili. Další rok to bylo ještě horší! Při-

bylo zabitých i unesených. V roce 1754 přišla na pomoc 

osadníkům armáda a milice plukovníka George Washing-

tona. Jako milicionář sloužil i můj strýc John Jemison, 

který padl v bitvě na Great Meadow (Fort Necessity). Ne-

dlouho předtím zemřela i jeho manželka, moje teta a o jejich 

sirotka se nějaký čas starali mojí rodiče.  

 Na naší farmě u Marsh Creek byl zatím klid, i když ne-

přítel operoval poměrně nedaleko. Otec se dále věnoval ze-

mědělství a doufal, že naše armáda Francouze a indiány vy-

žene, a tak na podzim rozšířil pole. Zima 1754-5 byla tak 
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mírná, že se otec těšil, jakou bude mít příští rok dobrou 

úrodu. S pomocí nejstarších bratrů opravoval hospodářské 

budovy a připravoval půdu na osev. Dobytku a ovcí jsme 

měli na tehdejší poměry hodně, ale to vše bylo tak pomíjivé. 

Mír zničí válka a zdraví vám vezme nemoc a život jako ta-

kový se vypaří jako ranní rosa při východu slunce.  

 Jednoho krásného jarního dne roku 1755 otec oséval 

pole, bratři měli také nějakou práci a já šla k sousedům pro 

koně. Jejich farma stála od té naši asi dva kilometry daleko. 

Cestou jsem asi byla napadena indiány. Nevím, co se tehdy 

přesně stalo, ale příbuzní mne našli ležet na cestě v bezvě-

domí. Prý jsem vypadala jako mrtvá. 
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Great Meadow 

 

Bitva u Great Meadow nebo také u Bitva u Fort Necessity 

byla svedena třetího července roku 1754 na místě dnešního 

města Farmington (Fayette County, Pensylvánie). Byl to je-

den z prvních střetu mezi Francouzi a Angličany na počátku 

Sedmileté války, známé také jako Francouzsko-indiánská. 

Roku 1753 začali Francouzi stavět řetězec pevností, aby za-

bránili britským obchodníkům v přístupu do údolí Ohia. 

Jenže Britové měli lepší zboží a indiánům se moc nelíbilo, 

že Francouzi stavějí na jejich území pevnosti. Jejich velkým 

odpůrcem byl Tanacharison, náčelník Mingů, známý též 

jako Poloviční král.  

Do Ohia, na které si dělala nárok i Virginie, byl vyslán 

jako emisar major George Washington. Plukovník odešel 

v prosinci roku 1753 do francouzské pevnosti Fort Le Beouf 

v Ohiu, aby tamnímu veliteli Saint-Pierrovi předal guverné-

rův dopis, který měl být předán kanadskému guvernérovi 

v Quebecu. Saint-Pierre plukovníka zdvořile přijal a stejně 

zdvořile odpověděl, že Francouzi Ohio nikdy nevyklidí. Wa-

shington se vrátil do Williamsburgu, aby informoval guver-

néra Roberta Dinwiddieho, jak se věci mají. Guvernér se roz-

hodl, že v kritické oblasti nechá postavit pevnost a tímto 

úkolem pověřil kapitána Williama Trenta.  

 Když Angličané se stavbou započali na soutoku řek All-

egheny a Monongahely v únoru 1754, poslali Francouzi do 

inkriminované zóny pětisetčlennou armádu Kanaďanů a in-

diánů pod velením Claude-Pierra Pécaudy de Contrecour. 
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Šestnáctého února dorazila armáda na staveniště pevnosti, 

kde pracovalo třicet šest Angličanů, takže nebyl problém 

dělníky vyhnat. Francouzi pevnost dokončili a nazvali ji Fort 

Duquesne. V březnu guvernér rozkázal Washingtonovi, aby 

se vydal na západní hranici znovu a pořádně ji zabezpečil. 

Plukovník vedl do pole sto řádových vojáků z pěšího jihoka-

rolínského pluku a 300 mužů provinciálního virginského re-

gimentu. Cestou se potkal s kapitánem Trentem, který při-

váděl vyhnané Angličany. Doprovázel ho i Tanacharison, 

který slíbil, že Angličany se svými bojovníky podpoří. Wa-

shington se rozhodl, že postaví novou pevnost šedesát kilo-

metrů jižně od Fort Duquesne na místě zvaném Great Mea-

dow.  

Ke konci května poslal Francouz Saint-Pierre na prů-

zkum Jeana Coulona de Villiers de Jumonville s třiceti pěti 

muži, a když indiánští zvědové informovali Washingtona 

o jejich přítomnosti, plukovník proti nim poslal kapitána 

Hoga, aby je zlikvidoval. Dvanáct indiánských zvědů při-

vedlo pětasedmdesát Angličanů k francouzskému táboru. 

Ráno Britové zaútočili a v následující bitvě, či spíše masa-

kru padlo dvanáct Francouzů, dva byli zraněni a třiadvacet 

jich bylo zajato. Mezi padlími byl i velitel oddílu Jumonville. 

Někdo tvrdí, že ho zabil tomahavkem Tanacharison, ale 

podle jiného svědectví byl zastřelen britským vojákem.  
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George Washington 1772 

 

Anglická pevnost nebo spíše palisádová ohrada s jedinou 

budovou uprostřed byla dokončená třetího června a Wa-

shington ji pojmenoval Fort Necessity. Palisády byly dva me-

try vysoké a uvnitř stál provizorní muniční sklad. Do devá-

tého připochodoval virginský regiment a hned po něm oddíl 
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pravidelné armády. Washington byl informován, že ve Fort 

Duquesne je jen malá posádka špatně zásobených Fran-

couzů, tudíž sebral tři stovky Virgiňanů a šestnáctého 

června s nimi vyrazil k Red Stone Creek. Cestou se sešel 

s Tanacharisonem, který se omlouval, že Angličany nemůže 

podpořit, což bylo nemilé sdělení.  

Majorovy informace ohledně Francouzů byli dost skres-

lené. Dvacátého osmého totiž z pevnosti vyrazilo šest set 

Francouzů a Kanaďanů se stovkou indiánů. Vojsku velel 

Louis Coulon de Villiers, bratr zemřelého Jumonville.  

 Washington neměl na vybranou a okamžitě dal příkaz 

k spěšnému návratu do Fort Necessity a zanechal za sebou 

proviant i munici. Do pevnosti se vrátil prvního července, 

ale zdaleka ještě neměl vyhráno. Chatrné muniční skladiště 

bylo špatně chráněno proti prudkému dešti, který se jako 

naschvál spustil hned druhý den. Major musel nechat vy-

hloubit odvodňovací příkopy, a také dal příkaz kácet okolní 

lesy, které mohou nepříteli skýtat strategickou výhodu.  

Villiers rychle postupoval po cestě, kterou předtím upra-

vili Angličané a v „Jumonvilleově soutěsce“ (místo pojmeno-

vané po padlém veliteli), objevil těla zabitých druhů, které 

nechal pohřbít.  

 Třetího července v jedenáct hodin stály Villiersovy oddíly 

na dohled od Fort Necessity. Francouzi zaujímali bojové po-

zice na okraji lesa a Washington nechtěl připustit, aby se 

tam opevnili, jelikož jeho muži nestačili hvozd pořádně vy-

klučit. Plukovník sešikoval oddíly a vedl je rovnou do pole a 

Villierse mu postavil čelem. Britové měli k dispozici dvě 

otočná děla, kterými způsobili nějaké ztráty indiánským bo-
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jovníkům, ale virginská milice ztratila nervy a prchla do pev-

nosti, takže Washington zůstal s řadovým vojskem v poli 

sám, takže musel zanedlouho také ustoupit.  

Villiers přeskupil oddíly a začal tvrdě pevnost a předsu-

nuté linie ostřelovat. I když Britové palbu opětovali, jejich 

střelba nebyla zdaleka tak účinná. Střely z mušket a 

kanónů létaly Francouzům vysoko nad hlavou a navíc za-

čalo znovu hustě pršet, což mělo neblahý účinek na špatně 

chráněné pevnostní zásoby munice.  

 

 
 

Villiers předpokládal, že se tu každým dnem mohou ob-

jevit britské posily, proto navrhl vyjednávání. Šel k pevnosti 
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v doprovodu důstojníka pod bílou vlajkou a Washington mu 

vyslal vstříc dva důstojníky a překladatele Jacoba Van 

Braama. Neukáznění Virgiňané v pevnosti i přes zákaz, za-

čali pít alkohol, takže jejich bojová morálka byla definitivně 

pryč. Villiers Angličanům navrhl, že mohou pevnost opustit 

se zbraněmi, válečnými standartami a se ctí, což Washing-

ton za daných okolností přijal. Čtvrtého června Washington 

a jeho vojenské jednotky opustily Fort Necessity za tlukotu 

bubnů a se s vztyčenými vlajkami. Byla to první a poslední 

kapitulace ve Washingtonově vojenské kariéře.  

  



 
13 

 

 

II. - ÚNOS A FORT CANAJOHARIE 

 

 

 Mé vzdělání dosáhlo jen takové úrovně, jaké tehdy bylo 

v pohraničí dostupné. Nějaký čas jsem chodila do provizorní 

školy, kde jsem se učila číst z knihy, která byla asi dvakrát 

menší než Bible. V opravdové Bibli jsem četla jenom trochu. 

Něco jsem se také dozvěděla z katechismu, ze kterého jsem 

každý večer předčítala rodičům, než jsem šla spát. Také 

jsem musela před matkou přeříkávat nějaká slova, o kte-

rých předpokládám, že byly modlitby. 

 Čtení, katechismus a modlitby jsem dávno zapomněla, 

ačkoli během těch prvních let, které jsem mezi indiány strá-

vila, jsem si modlitby stále odříkávala. Po revoluční válce 

jsem si ještě pamatovala jednotlivá písmena, ale od té doby, 

co jsem žila v zajetí, jsem nečetla. Teprve před pár lety mi 

misionáři laskavě věnovali Bibli, ze které mi k mému potě-

šení čtou sousedé. Možná, že bych si čtení ještě oživila, ale 

můj zrak už je příliš kalný.  

 V našem sousedství žil nějaký muž se švagrovou a 

dětmi, synem a dvěma dcerami. Byli to čerství novousedlíci. 

Mužův bratr tou dobou sloužil ve Washingtonově armádě. 

Jejich jména si už nepamatuju. Soused byl zrovna u nás na 

návštěvě a prohlížel si venku koně. Měl u sebe pušku, pro-

tože chtěl cestou domů ještě lovit. Moje rodina byla jako ob-

vykle plně zaměstnaná všední práci. Otec vyráběl něco ze 
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dřeva, asi topůrko na sekeru nebo co a maminka chystala 

snídani. Dva nejstarší bratři něco kutili u stodoly a malí 

sourozenci byli se mnou a sousedkou a jejími dětmi.   

 Snídaně ještě nebyla hotová, když jsme z venku uslyšeli 

řadu výstřelů a křik. Maminka se sousedkou hrůzou málem 

omdlely. Přede dveřmi ležel zastřelený soused a také mrtvý 

kůň. Jak jsem se později dozvěděla, indiáni sledovali sou-

seda, až k našemu domu. Poté, co ho útočníci zabili, vrhli 

se na tátu a zajali ho. Pak vtrhli do domu, kde nás všechny 

pochytali. Starším bratrům Thomasovi a Johnovi se poda-

řilo uniknout. Později odešli do Virginie, kde žil náš dědeček 

Erwin. To mi pověděl pan Fields, který žil během revoluční 

války v mém sousedství.   

 Útočníků bylo deset. Čtyři Francouzi a šest Šavanů. In-

diáni pobrali z domu, co se jim hodilo, hlavně jídlo a potom 

s námi spěšně opustili farmu. Šli jsme lesem a za námi 

dětmi kráčel indián, který nás občas popoháněl bičem. 

Takto jsme cestovali až do tmy, aniž bychom něco pojedli, či 

vypili. Když malé děti žádaly o vodu, indiáni jim naznačili, 

ať pijí moč. V noci jsme se utábořili v lese bez ohně, bez pří-

střeší a bez jídla. Indiáni nás hlídali s největší bdělostí. 

Úplně vyčerpaní jsme spali na holé zemi. Spánek nám po-

skytl jen malé občerstvení. 

 Za úsvitu jsme byli opět na nohách. Najíst jsme dostali 

až v poledne. Indiáni nám dali nějaké jídlo, co nakradli v na-

šem domě. Všichni jsme to přijali s vděčnosti, ne tak můj 

otec, který propadl úplné melancholii a nebyl schopen nic 

pozřít. Odpoledne jsme došli k vesnici, která se podle ta-

tínka jmenovala Fort Canajoharie. To byla jediná slova, 

která náš otec během té smutné pouti pronesl.  
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 V podvečer jsme došli na okraj tmavého a pochmurného 

močálu, který byl porostlý popínavými věčně zelenými rost-

linami a keři. Indiáni nás zavedli do bažin, kde jsme se ko-

nečně utábořili. K jídlu jsme dostali chléb a maso. Nejistota 

ohledně budoucnosti, která hlodala v naší mysli, byla horší 

než samotné útrapy pochodu.  

 Maminka během cesty prokázala ohromnou míru sta-

tečnosti a neustále nás povzbuzovala a utěšovala. Když si 

s námi povídala, naše utrpení bylo mnohem snesitelnější. 

Zato tatínek byl úplně na dně a ztratil veškerou naději na 

záchranu.   

 Po večeři ke mně přišel indián a sundal mi z nohou stře-

více s punčochami a místo toho mi nasadil mokasíny. Podle 

toho maminka usoudila, že mne indiáni nechtějí zabít, ale 

sama si o svém osudu nedělala iluze. Toho večera si ke mně 

přisedla, a pokud si to dobře pamatuji, řekla asi toto: „Má 

drahá Mary. Obávám se, že přišel čas, kdy se naše cesty na-

trvalo rozdělí. Tvůj život, mé dítě, bude myslím ušetřený, ale 

my ostatní pravděpodobně na tomto osamělém místě zhy-

neme pod indiánskými tomahavky. Jak se s tebou mohu roz-

loučit, moje milá? Co se s tebou stane, má drahá Mary? Ne-

mohu pomyslet na to, jak budeš žít v zajetí bez naděje na 

záchranu? To smrt mi vás vyrvala z náruče, i když jste ještě 

děti. Má drahá! Srdce mi krvácí při pomyšlení na to, co tě 

čeká, ale když si mé dítě zapamatuješ vlastní jméno a jméno 

rodičů, bude to dobře. Dej pozor, ať nezapomeneš svůj rodný 

jazyk! Nesnaž se ale utíkat, indiáni by tě určitě chytli, a to by 

byl tvůj konec. Nezapomeň na modlitby, které jsem tě nau-

čila, a často si je odříkávej. Bůh ti pak bude žehnat. Ať ti Bůh 

žehná, mé dítě!“  
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 Mezitím indiáni sundali boty a punčochy sousedovic 

malému chlapci a dali mu mokasíny. Vzpomínám si, že jsem 

plakala, když přišel indián, který mne a chlapce vzal za 

ruku a odvedl pryč. Slyšela jsem za sebou ještě hlas ma-

minky, jak za mnou volala: „Neplač, Mary! Neplač, mé dítě! 

Bůh ti žehnej a buď sbohem!“  

 Indián nás odvedl kus do lesa a uložil se na noc. 

Vždycky, jak jsem si vzpomněla na maminku, jak se mě sna-

žila povzbudit, rozplakala jsem se. Ten chlapec mě během 

noci několikrát přemlouval, abychom uprchli, ale já se bála 

a měla na mysli radu maminky. Co bychom si v pustině bez 

jídla a průvodce ostatně počali? Buď bychom zabloudili a 

zemřeli hladem, nebo by nás stejně dostali indiáni. Přesvěd-

čila jsem kamaráda, abychom zůstali v klidu.  

 Druhý den časně z rána přišli Francouzi a indiáni, ale 

nikdo z našich příbuzných s nimi nebyl. Bylo jasné, že je 

všechny zavraždili v tom močálu. Byla jsem nešťastná a bez-

radná. Bylo mi tak úzko, že jsem se ani neodvážila plakat. 

Měla jsem strach zeptat se, co se stalo mým příbuznými. 

Tak či onak bych se s těmi lidmi stejně nedomluvila, když 

jsem neznala jejich řeč a oni neznali moji. Jedinou úlevu my 

skýtaly tiché potlačené vzlyky.   

 Mé podezření ohledně rodičů se brzy potvrdilo. Dozvě-

děla jsem se, že všichni byli zabití a skalpováni. Rodiče, Ro-

bert, Matthew, Betsey, žena a její dvě děti, všichni byli utlu-

čeni tomahavky.  

 S chlapcem jsme dostali k jídlu chléb a maso a po jídle 

jsme pokračovali v pochodu. Jeden z indiánů za námi za-

hlazoval stopy. Všechno upravil tak, aby to vypadalo co 

nejpřirozeněji. To je zvyk indiánských zvědů a válečníků, 
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když jsou na válečné stezce, pokaždé za sebou pečlivě od-

straňují stopy. Proto se vyhýbají blátivé, mokré a měkké 

zemi. Nelámou po cestě větvičky a zbytečně nedupou trávu. 

Když se tak stane, snaží se to dát co nejpečlivěji do původní 

podoby.  
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