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cizi velikány cti,
jiných též v úcta byl.

Zliugel.

D TÉ
se

prospšným

snaha

poii a

vždy v tom smru, býti krajanm v zemi této usazeným

má

hivnou

a malou

Malý

tomu naskytne.
národním

kdy osudem vržen byl jsem na pole novináské, nesla

chvíle,

i

Již

pispti k

tém asto ve vydatnjší

pomr

i

jich

pouení, kde píležitost

mne

z

práci

pekáží okolnosti rzné a proto

poátku zmocovalo,

svobodnou zem tuto byl

zvolil za

ástmi

svj nový domov,

djin nové

tomu odpomoci, pikroil jsem k popsání
pijalo

další a já odhodlal

zahrnuje v
lásce, s

dobyli
jejich

sob

jakou

sob

pokus

tento

první

lid

se

dlouhou

konen
adu

velikých

tm. kteí

vlasti své

— což jest a

již

sob

že náš lid

vdomí,

že

,,

in a

což

eský, který

až dosud není

povzbudilo

Obanské

mne

k

práci

války', kterážto

doba

obtavosti,
vlasti.

tenástvo

.

svdící o nezmrné

Poznati velikány, kteí

zem, znamenati bude ctní

vážnosti a úcty u hrdého národa

považují za odrodilce každého, kdo
byl za

— naopak šííme

seznámen

puzen snahou nedostatku

Války sa neodvislos

vdkem,

k sepsání

— a tím dobydem

povinnosti své k cize zemi,

cizin

s

,,

americký lne ku své svobodné

rického. Nenáležím k

nevrnými

mj

vlasti a

nesmrtelných zásluh o svobody této

památky

zaplašilo

snahy slabších pracovník dojdou ocenní dle zásluh.

pi samých poátcích mého psobení seznal jsem,

ani s nejdležitjšími

se k

hlouek povolaných pracovník na našem

jest jen

veškeré ostýchání, které se
za stávajících

svojí

svj domov

zvolil;

ame-

vrn

nestáváme

plní

se tím

dobrou povst jména eského v dálné

bude vždy hlavním cílem snahy mé.

Aby

zárove nestranné, erpal jsem

dílo bylo úplné a

spis

a k líení pipojil

jsem,

.že

i

mnohé

mé

práce ona pesahuje

zkušenosti vojín
síly,

úmorné, celodenní práci novináské a
dílo vycházelo v

mn

tolik

,,

jelikož
ješté

dílo

vnovati mohl jsem

se

a

doufám,

že

mnohý

pouze po

jí

a tu nedostávalo se

O

nesnázích,

práce moje byla spojena, zmiuji se jen proto, bych tím vyprosil
pijetí

seznal

pi vedlejším zamstnání veerním;

sebe menší vyžadovalo.

i

rzných

eských; však záhy

Duchu asu" po osmi stránkách týdn

asu, co by

látku z

poklesek tu

a

tam

s

jakými

si

shovívavé

se vyskytnuvší

bude tím

omluven.

Odevzdávám

mu

dílo toto

pijetí laskavého, což

esko-americké veejnosti

mne bude spruhou k

další

celými djinami

zem

zamýšlím' krajany seznámiti

s

s

nadjí, že dostane se

práci,

neboC co nejdíve

této.

yOSEF ERMÁK.

cJaK

fénix, bájný pták, též svoboda

dýmu požár

vždy v

lovk

než

se rodí,

„brate" ekne lovku,

své ruce v krvi lidské zbrodí.

Od
svj

vk

bylo

tak:— náš mistr Jan

vydecl na

život

hranici;

John Brown pro tutéž vinu ctnou
s hrdostí

Však

kráel k

v tentýž okamžik,

sklonil jeden

již

zaal v hlavách

A

rozum

rozum

s

kdy

ped katem

nebo druhý,

šíj

vést

šibenici.

jejich

pedsudkem

krajan
boj tuhý.

Vždy vítzí,

zvítzil.

v zem krvavá kde sákne vláha a okov zlomený a
v

nž

hrob ad,

pítel nepítel se

nám znaí smr,
se brala

otc

jímž

svorn kla.

ped

lety

našich snaha.
Bartoš Biltner.
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Ž dne 4.
bh
)ezna ro-

ku 1857

dosazen

byl na stolec pre-

James

sidentský

Buchanan
sylvanic,

7,

Penn-

byl

to

poátek nové éry
v historii této veliké republiky.

Spojené Státy
dlouhého a krvavého
zápasu, jehož výsledek nikdo pedvídati nedovedl. Otázka otroctví hýbala témér veškerými vrstvami lidu amerického, každý védél,
že nastává doba rozhodná.
Šlechetní mužové, kteí již po nékolik rok vzdor
veškerému protivenství prohlašovali stále otroctví za ohavnou skvrnu, hyzdící
jméno této svobodné zem, nyní tím smleji poali vystupovati a pátelé otroctví opt s tím vetší tvrdošíjností poali své ohrožené zájmy hájiti. Byla to doba
všeobecného rozilení na všech stranách, byly to poátky velkého boje bratrovražedného, v kterém ohavná skvrna otroctví konen pece smyta byla
však smýti musely ji proudy krve lidské.
Kabinet presidenta Buehanana sestaven byl jak následuje: Lewis Cass,
státní tajemník; Howell Cobb, tajemník pokladny; John B. Floyd, tajemník
války; Isaac Toucey, tajemník námonictví, Jacob Thompson, tajemník vnitra;
Aaron V. Brown, vrchní poštmistr a Jeremiah S. Black, vrchní návladní.
nalézaly se na pokraji

—

ob strany inily zimniné píprav)- ku koBuchanan zvolen byl stranou, která utvoila spolek s pátel
otroctví a ti snažili se nyní nejen otroctví v zemi udržeti, ale dokonce pivésti
toto k vtšímu rozkvtu ješt a rozšíiti ho až na státy severní, neb jak známo, obmezeno bylo pouze na jižní státy.
Za

této vlády to bylo, co

nenému

boji.

i

Spojené Státy svrhly se sebe roku 1776 jho vlády anglické, prohlášena
však ohyzdnou skvrnu otroctví zárove smýti,
neodvislost nové této vlasti
toho se odvážní vlastenci amerití neodvážili. Když teno bylo v kongresu prohlášení neodvislosti Jeffersonem vypracované, neozval se nikdo proti vt, že
Ale když ostrými slovy odsuzováno bylo hanebné
,, všichni lidé jsou si rovni."
obchodování s ernými otroky, tu pozvedli se vyslanci jižních stát, nebof tím
Sever tedy, aby zachován byl vnitní pokoj v
jejich zájmy byly ohrožovány.
Místo, kde odsuzováno bylo otroctví, vytrženo
povolil.
této dob boulivé
Spojené Státy prohlášeny za svobodné, ale v okoz prohlášení neodvislosti
vech úply tisíce erných lidí; zástupci, kteí podepsali prohlášení, ve kterém
drželi na svých plantážích tisíce lidí v
stálo, že ,, všichni lidé jsou si rovni"
okovech a nechali je surovými dohlížecí týrati spsobem pímo neslýchaným.
a staí vlastencové
Sever povolil jenom proto, aby zachována byla jednota

—

—

—

—

—

nemli

v dobách

tch

smyto bude lidskou

Ob

tušení, že

neuplyne ani sto

let,

kdy ohyzdné znamení

toto-

krví.

strany domluvily se na tom, že otroci dováženi býti

mohou do Ame-

jenom dvacet rok; po dvaceti letech mlo dovážení z Afriky ustati, v
Americe však mohli býti otroci prodáváni stále. Sever domníval se, že zastavením dovážení nových otrok toto po letech zde samo vymizí, le v tom se
Dobu dvacíti rok dovedli jižní baroni využitkovatí
státníci velice pepoítaH.
ve svj prospch. V dob prohlášení neodvislosti nalézalo se v Americe asL
1,191,364 otrok, a v roce 1820, kdy tprv dovážení erného masa" do Ameriky

,,

riky zastaveno bylo,

mli

jich Jihané již 1,538.038.

Otroctví na mí.st aby pomíjelo, spíše se šíilo; pstování bavlny vysilovalo
otrokái jižní museli pomýšleti na to aby stále nabývali pdy
Na vymýtní skvrny té nedalo se ani mysleti, Jihané vždy odpovídali
nové.

pdu

—

,

rozhodným: ,,my se odtrhnem!" Však pece konen docíleno toho, že ustanovena hraniní ára, po kterou otroctví bude trpno; Jih na to pistoupil pouze
pod jednou podmínkou a sice: že každý otrok, který by pes hraniní áru
prchl do .stát severních, bude moci býti stíhán a zpt odveden. A Sever opt
vlastn povoliti musel, jelikož moc vládní byla v rukou otroká.
povolil
Však stálým pibýváním pisthovalectva, které usazovalo se po vtšin

—

odpor proti otroctví; za to ale otrokái jali se vyNaléhali na to, aby hraniní ára b} la
stupovati se smlostí obdivuhodnou.
zrušena a aby v nov tvoivších se územích mohli se usazovati se svými otroky
Konen ješt zákon o
a aby území pijata byla mezi státy co státy otrocké.
stíhání otroctví zosten tak, že každý oban byl povinen zadržeti uprchlého a
vrátit jej jeho majiteli, zaež obdržel 10 dollar odmny; kdo by však pronásle-

ve státech severních,

rostl

dovaného ernocha byl

i

skryl, byl pokutován.
Velikou pozornost vzbudilo v dobách tchto rozhodnutí pe Dred Scotta,
které stalo se práv v dob nastolení nového presidenta. Podrobnosti události,
té jsou následující:

8

Dred Scott byl mladý ernoch a majetkem dra. Emersona, vojenského
lékae v Missouri. Když léka onen odebral se na rozkaz roku 1834 do Rock
Islandu ve státu Illinois, vzal mladého otroka s sebou. Zde žil major Taliaferro,
který vlastnil mladou otrokyni; pozdji dr. Emerson a major posláni byli do
pevnosti Snellin^ (nyní ve státu Minnesotta). Tam, za svolení svých pán,
Dr. Emerson koupil otrokyni, by
pojal Scott mladou otrokyni za manželku.

manželé mohli žíti pohromad a když se tmto narodily dv dítky,
nimi do Missouri, kde celou rodinu prodal jistému New-yoranu.

vrátil se s

Dred Scott zadal žádost za své osvobození, odvolávaje se na to, že nkolik
rok pebýval na svobodné pd. St. Louiský Circuit (obvodní) soud rozhodl ve prospch Scotta, však nejvyšší soud státu Missouri rozhodnutí toto opt
k nejvyššímu soudu Spojených Stát, jemuž tenkráte
pedsedal soudce Roger B. Taney, marylandský otroká. Všichni písedící
soudcové byli otrokái a rozhodnuto proti Scottovi však výsledek porady
jejich nebyl veejn prohlášen, ekalo se, až president Buchanan bude nastolen.
Rozhodnutí nejvyššího soudu bylo v tom smyslu, že osoba, jejíž pedkové byli
pivezeni do Spojených Stát co otroci, nemá vbec práva odvolávati se k souSpojených Stát; jinými slovy eeno, že osoba, jejíž pedci byli kdysi v
otroctví, nemá vbec žádných práv co oban.
zvrhl a Scott odvolal

.se

;

dm

Vrchní soudce pi tomto rozhodnutí prohlásil, že ti, kteí sepsali a podenemli na mysli erné plemeno, když prohlásili,
lidé
jsou
si
rovni";
,,všichni
že ernoši byli považováni jen za vc, za zboží
že
jakési a že ernoši jsou vbec nespsobilí obcovati s blochem; dále že ernoch
nemá žádných práv, kterých by bloch šetiti musel a konen že erné plemeno mže býti zákonit udržováno v otroctví ku prospchu blocha.
Jalc srovnávalo se prohlášení toto se smýšlením tch, kteí ústavu tvoili,
Zmínil jsem se již, kterak
o tom podává nám historie dostatených dkaz.
veliký Amerian Jefferson odsuzoval otroctví a jen na na nátlak Jihan a k vli
psali prohlášení neodvislosti,

udržení svornosti v

dob

boulivé, byly

vty

otroctví zavrhující vytrženy.

Po prohlášení rozhodnutí nejvyššího soudu, kde soudce Taney
dokázati, že zakladatelov této republiky nepovažovali

ernocha

snažil se

ani za

lov-

smlouva a vbec veškerá usnesení, elící
k obmezování otroctví jsou protiústavní; že ani kongres ani zákonodárství nemá
práva klásti meze otroctví a byf toto šíilo se tebas po celé Unii.
tomuto prohlášení spojená strana demokratická,
A jak zachovala se
která nominovala a zvolila presidenta Buchanana.'^ Prohlásila toto rozhodnutí
nebo otroctví jest prý národní institucí a každý má právo zaza konené
vádti ho v kterékoliv asti Unie a že lze na samém Bunker Hill zamstnávati

ka, prohlásil tento ješt, že missourská

vi

—

i

otroky.

Vdcové strany té však se pepoítali, majíce za to, že lid bude s prohlášením tím spokojen. Lid poznal, že nejvyšší soudní stolice zachovala se strannicky a na celé to rozhodnutí pohlíženo bylo práv tak jako na mínní kteréhokoliv prostého obana. Lid, jenž nenávidl otroctví, opouštl stranu tuto
a vstupoval v ady strany nové, která na prapor svj napsala hrdé heslo: rovné
právo všem!
Zvolenému presidentovi bylo oznámeno rozhodnutí nejvyššího soudu díve,
nežli bylo veejn prohlášeno a on také v nástupní ei uinil o vci té zmínku,

naznaiv tak zárove smr, kterým se bráti míní. Vyjádil nadji, že rozhodvždy vyídí palivou otázku a že on milerád se podrobí, af zní jakkoliv;
dle rozhodnutí soudní stolice má se prý v každém území hlasováním rozhodovati, má-li tam otroctví býti trpno ili nikoliv; ku konci ei své vyslovil nanutí to na

rozhoené mysle

opt

co nejdíve utichnou.
Rozhodnutí nejvyššího soudu ješt více
rozvášnilo lid, v kterém každá jiskra citu vzpírala se proti zotroování erného
plemene- a záhy vyšlehl plamen, jehož rudá zá osvítila plemenu tomuto cestu
k úplnému osvobození.
Boulivé doby tyto, které byly jenom pedzvstí velikého, netušeného zápasu, vyvolaly na djišt muže na pohled prostého, však vlastnostmi svými neobyejného; muže, jenž obtoval vše, jmní, blaho rodiny, ba život svj syn
svých dávno tajené myšlénce: osvobození erného plemene od jha otroctví,
zbavení zem této hnusného znamení Kainova.
Tento muž jmenoval se John Brown.
Zavdím se zajisté tenám, pakli že o neobyejném muži tomto se nkolika slovy zmíním, aby krajané moji blíže seznámili se s lovkem, který
svj
na oltá myšlénky osvobození otrok položil blaho rodiny a konen
dji, že

Však mýlil

obyvatelstva

se tento starý politik.

-

i

i

i

i

vlastní život.

John Brown narodil se r. 1800; žil s otcem na venkov a zabýval se rolPozdji vstoupil do semináe, chtje vnovati se stavu knžskému,

nictvím.

le brzy

seznal, že nehodí se

rozhodn

pro stav tento.

Roku

1820 pojal za

manželku Dionethu Liiskovii, která nejspíše že pocházela z rodiny njakého
{)i
eského pisthovalce. Provozoval stále rolnictví, pozdji též ováství
celý svj
tom všem ale ani na okamžik nespustil se myšlénky, které byl
život zasvtil: osvobození plemene erného, rozbíti ona pouta, která zarývala
se do masa nebohých otrok!
Brown shromáždil kolem sebe etu odhodlaných muž, mezi nimiž byli
synové jeho a s tmi pomáhal uprchlým otrokm k útku. Otrokái mli smeky cviených ps, mli v každém státu nesíslný poet slídi, však který ernoch dostal se pod ochranu Brownovu, byl pro otrokáe ztracen. Nikdo nebyl

—

tém

i

s to vypátrati

skrýše,

kam Brown pronásledované ernochy
Brown

schovával, nikdo

neznal cesty, kudy je dopravoval do Kanady.
dou tajnou stezku, ba každý kámen a když konen nastal zápas mezi otrokái
a Seveany o území Kansas, smí-li totiž býti pijato do Unie co stát otrokáský
neb nikoliv
byl Brown první na jevišti, kde s malou etou svojí stal se brzy
znal každou skrýš, kaž-

—

postrachem najatých, spustlých hord otrokáských.

Na nátlak zástupc jižních bylo v kongresu prohlášeno, že jest to vcí lidu
v území rozhodnouti, má-li území býti pijato co stát otrokáský neb ne. Nyní
nastal zápas.
Ze severních stát poali se do Kansas sthovati osadriíci, aby
hlasy svými pomáhali k vítzství myšlénce protiotrocké. Však Jih také nelenil.
Vysýlaldo Kansasu ozbrojené tlupy, ty vnikaly do síní volebních, zmocfiovaly
se krajin, zastrašovaly svobodomilovné obany a kdo se jim na odpor chtl po-

Sb

tato neštítila se nejtoho sbily nebo dokonce se svta sprovodily.
násilnictví a kde komisa volební žádal na nich, by vykázali se
obanskými listinami, byl jednoduše sbit a úadu svého zbaven; kdokoliv odvážil se slovy kritisovati toto násilnické jednání, byl chycen, obalen dehtem a peím
stavit,

hnusnjšího

vyhnán neb veejnými místy na odiv a pro postrach jiným vodn. Guvernér
na poínání takové klidné, nebo pi^ál otrokám a takovým násihiickým spsobem byly volby provedeny do zákonodárství a zvolena vtšina otroká, kteí také pro nový stát vypracovali ústavu otroctví dovolující.
V boulivé dobé této objevil se zde Brown. Odvážný muž tento nechtl
Shromáždil kolem sebe
slyšet o njakém vyjednávání — on chtl iny!
asi padesát bojovník a s tmi zapoal válku proti smekám ozbrojených zloinc z Jihu sem vyslaných. S hloukem tím vrhal se se zoufalou odvážlivostí

a

pohh'žel

^z^^cZ^y/ífí^j

v ústrety silným
zapálila jeho

sborm

domov

—

sluneního zsílel
strašnou pomstu na

Na

—

<^^^^.Pí?^^^^2.<ž^'í^í^

a vždycky vítzil.

A

když

konen

rota jedna

v Oswatonii, syna odvedla, který v zajetí následkem úpalu

pozvedla se pravice Brownova do výše a on písahal
kteí tolik bdy na rodinu jeho uvalili.
president poslal spolkové vojsko do Kansas, které mlo
tento dovedl se obratn vyhnouti; pozdji president
le nikomu
hlavu Brownovu vypsati cenu 500 dollar
bojovníka dostati do své moci. Tlupa ítající asi 500

tu
ty,

nátlak Jihanú

potíti Browna, vsak

Buchanan nechal na
nepodailo se tohoto

—

6

ozbrojenc pepadla po druhé osadu Oswatonii, kde Brovvnova rodina bydlela;
syn jeho, který se sem odebral, aby pole ošil, byl zabit a stavení spálena. Brown
uslyšev to, vrazil se šestnácti bojovníky svými do ddiny a po dlouhém,
krvavém boji zahnal lupiskou rotu, která prchala v zmatku nejvtším.
Rozervané pomry v území Kansas, urovnal v roce 1856 vrchní správce
John W. Leary, naež protivné strany cestou parlamentární usilovaly, by Kansas
ovšem že každá strana s jinou ústavou.
pijat byl mezi státy

—

V

záí roku 1857

sešli se

pívrženci otroctví na sjezdu v I.ecompton, na

ece Kansas a zde prohlásili, že nikdo nemá práva v území tomto držitelm
otrok pekážeti. Ve smyslu tom vypracovaná ústava státní byla pedložena
lidu k odhlasování. Však jelikož dle tehdejšího volebního zákona nebylo dovoleno hlasovati proti ústav, tak že a hlasovali obané tak neb onak, vždy
schvalovali hlasem svým otroctví, proto mnoho oban zdrželo se hlasování a
tím se stalo, že lecomptonská ústava pijata byla velkou vtšinou.

Walker nastoupil úad správce, prohlásil, že veškerých práv
šeteno
pi volb do zákonodárství. Prohlášením tímto pátelé snah
protiotrokáských povzbuzeni vzchopili se a zvolili vtšinu svých zástupc do
srtmu; též jejich kandidáti do kongresu byli zvoleni. Místní zákonodárství pak

Když

R.

J.

býti musí

rozhodlo pedložiti lecomptonskou ústavu lidu znovu k odhlasování a tato byla
zavržena vtšinou desíti tisíc hlas. Však president vzdor tomu, že prohlásil
podvoliti se vli obanstva kansaského, poslal lidem zavrženou ústavu kongresu

odporuením, aby schválena byla. Ošemetný Ruchanan ve svém poselství
,,že otroctví pro Kansas bylo ureno nejvyšší mocí, nebof otroctví
schvaluje samotná ústava Spojených Stát.
Kansas že jest tak otrokáským
státem jako Georgia nebo jižní Carolina."

s

pravil,

Kongres však neuposlechl rady presidentovy, ale usnesl, ústavu pedložiti
aby tento sám o ní podruhé rozhodoval. Lid zavrhl ji opt velkou
vtšinou a od té doby nabyli odprci otroctví v Kansasu vrchu. Strana ta
mohutnila den ze dne a v lednu, roku 1861, práv když obanská válka poínala
zuiti, bylo území Kansas pijato mezi státy
co stát svobodný. Nyní tvoilo
Unii tyiaticet stát a nkolik území.
Mezi tím co v Kansas ob strany vedly tak tuhý zápas o nadvládu, snažili
se otrokái, aby se ješt více
erným masem" zásobili. Akoliv samotnou
ústavou zapovídáno bylo dopravování otrok do Ameriky po roce 1808, pece
nyní hanebný obchod ten opt zavádn byl.
ernoši v Africe bylí chytáni a
zaváženi do Ameriky, kde bohatým plantážníkm do otroctví byli prodáni.
Casopisectvo jižních stát obchod ten omlouvalo, ano s kazatelen bylo jednání
lidu znovu,

—

,,

i

takové schvalováno.
Vynikající kazatel, dr. James H. Thornwell prohlásil, že dle jeho

ení .obchod
,

s

pesvd-

ernými otroky iní est misionáským spolenostem"

a v

konvenci obchodní, odbývané ve Vicksburgu roku 1859 dokonce prohlášeno,
že všechny zákony,
již státní nebo spolkové, zapovídající obchod s otroky,
by mely býti zrušeny. V senátu žádal jižní zástupce, John Slidell, aby americké

a

lod od

afrických

beh

byly

dom

povolány, by

otrokám

v jich

obchod

nepekážely.

Zákon o stíhání otrok nyní také pinášel trpké ovoce a stal se píinou
astých spor mezi otrokái a jejich protivníky. ím více Jihané namáhali .se,

aby

by zavádno bylo všude,

otroctví stalo se národní institucí,

—

ím

více

pak

tím více stoupenc zase
soudní zámysly tyto podporovala
nabývala na severu strana alwlitionist (protiotroká"), která chtla všemi
silami zasaditi se o to, by skvrna tato se jména veliké republiky americké co

moc výkonná

nejd-íve

i

smyta

byla.

("ernoši stiháni

byli

do severních stát a ukrutnosti

neslýchané na nich páchány; mužové, ÍQwy, dti, jako dobytek honni byli
skrze svobodné státy do otroctví; zákonem každý oban nucen byl státi se
honcem uprchlých otrok a která žena by podala sklenici vody na smrt znavené, z otroctví prchající ernošce, podléhala trestu, jako by byla dopustila se

ížkého zloinu.

A ím vtší ukrutnosti na ubohých ernoších ped

zraky

Sevean

páchány

byly — tím více kypla krev tchto a se všech stran voláno bylo, aby poínání

takovému

již

jedenkráte pítrž

Niemný

uinna

byla.

zárove rouškou, pod kterou páchány byly
slídii jižními ty nejvtší ohavnosti; sta muž, žen a dtí vyrváno bylo ze stedu
rodiny a zavleeno do otroctví; nikdo nedbal toho, zda vyhlídnutá obC narodila
se ve státu svobodném; postailo jenom když se dokázalo, že v nkom koluje
krev ernošská a již nebyl jist, nebude-li pepaden a na Jih zavleen.
zákon ten

stal

se

Soudní zápisky zaznamenávají nesíslný poet takých pípad, které jsou
nejohavnjší skvrnou v historii této svobodné zem. asopisy v dob té hemžily se zprávami o ukrutnostech na ubohých ernoších páchaných, z nichž
jeden tuto na píklad uvádím:
lednu roku 1856 uprchlí dva ernoši s ženami a tymi dtmi z Kentucky
<Jo státu Ohia.
Všichni byli jenom lehce odni a vytrpli dsná muka. Pes
zamrzlou eku dostali se až do Cincinnati, následováni byvše pedstaveným

V

svým, který

se za nimi

komo

pu.stil.

V

Cincinnati nalezli u jednoho

ernocha

k domku se

písteší. Jejich úkryt však byl vypátrán a majitel otrok
spolkovým maršálem, žádaje za jich vydání. Tito vdouce dobe, co je oekává,
chtli radji v zápasu zahynouti a postavili se na odpor. Však pronásledovatelé
vypáili dvée a erných uprchlík se zmocnili. Matka tech dítek umínila si
dostavil se

tmito zahynouti, nežli by se do otroctví vrátila a chtla naped zavraždit
pak sebe. i^odailo se jí pomocí nože zmaiti život nejstarší dcerušky
a tžce poranila druhé dv.
bílé
krásného to dcka, které bylo pleti
Díve však nežli mohla na sebe ruky vztáhnouti, byla zatena. Úady chtly
však dle
ji zadržeti a souditi dle zákon státu Ohia, kde zloin byl spáchán
rozhodnutí nejvyššího soudce spolkového nesmly státní zákony pekážeti zákootroká.ským a tak matka s ostatními byla odvedena zpt do Kentucky
a nikdy více o nešastnici té nedošlo žádných zpráv.
radji

dti

s

—

a

tém

—

—

nm

i

Lid severní nemohl se více neinn na poínání takové dívati a projevoval
všude nevoli svoji, jak jenom pomry tomu dovolovaly. V nkterých zákonodárstvech státních pijaty byly pedlohy, kterými obané zbaveni byli povinnosti stíhání uprchlých otrok.
Dle zákona otrokáského bylo každému z plemene ernoch pocházejícímu
upíráno právo, býti souzenu pro njaký pestupek porotou a nešastník takový
nikam nemohl se odvolat, nebo všude poukaneml nikde žádného zastání
zovalo se na prohlášení nejvyššího soudce spolkového, že ,, ernoch nemá práv,
kterých by bílý lovk nucen byl šetiti". Dále prohlásil, že státní zákony

—

8

nikdy nesmí býti na pekážku zákonm otrokáským vbec. Prohlášení to bylo
rozhodné v odporu se zákonem státu New Yorku, dle kterého považován každý
ernoch za svobodného, jakmile tento octl se v obvodu hranic jmenovaného
Zákonodárství státní podporovalo se vší rozhodností znní zákona toho
státu.
a odsoudilo jednohlasné jednání nejvyššího seudu spolkového.
Stát Ohio
následoval New York a konené .státy Maine, Massachusetts a Wisconsin jaly
se považovati ernochy za svobodné,
zjevné dosud neprotivily se zákonu
otrokárskému, dokavad tento nebyl odvolán.
Poínání takové zase vyvolávalo velkou nevoli mezi náelníky jižními,
kteí nepestávali pi každé píležitosti mysl lidu rozohovati proti Seveanm
a všude vyzývali, by zákony otrokáské provádny byly s tou nejvtší písností.
Úmysl jejich byl patrný: chtli Sever mocí dohnati k násilnému odporu, aby
tak mli postaitelné píiny k odtržení se, neb kd} ž by to ukázalo se býti
nevyhnutelným, k obanské válce.
Pozornost lidu amerického na njaký as odvrácena byla od otroctví a
zraky všech pojednou obráceny byly k území Utah, kde usazeni byli mormoni.
Tito již na poátku roku 1857 žádali, aby Utah pijat byl mezi státy a když
žádosti jejich nebylo vyhovno, poínali hroziti zjevným odporem.
Na radu
svého náelníka Brighama Younga zniili všechny zápisky soud Spojených
Stát a chtli zavésti si samostatnou vládu. Však president Buchanan zbujnost
tuto brzy potlail, zbavil Younga úadu správce území a ustanovil na jeho
místo Col. Alfreda Cumminga. Zárove ustanovil soudce licklese co vrchního
soudce onoho území a vyslal s nimi dva tisíce a pt set vojáku, by chránili
Však Young byl rozhodnut postaviti se na
je pi vykonávání jich povinností.
odpor vlád, vydal k lidu provolání, by se zbraní v ruce opel se vojsku. Lid
chopil se zbraní a když spolkové vojsko vtrhlo do území, vpadli jim mormonští
Malá armáda, byvši takto
jezdci v týl a odebrali mnoho zásob potravních.
ohrožena, odebrala do zimního tábora a ustanovený guvernér Cummings prohlásil v Utah stav obležení. Na jae však r. 1858, když byl president Buchanan
slíbil milost všem mormonm, kteí poslušní budou zákon spolkových, uznal
sám Young za moudejší podvoliti se, pijal guvernéra Cummingse, ale prohlásil,
Však mormoni zstali v Utah po dnes
že se svým lidem území radji opustí.
a nkolikráte marn žádali, by území Utah pijato bylo mezi státy. V roce
1862 již zvolili své senátory, pijali ústavu, však kongres na žádost jejich za
pijetí mezi stát}' odpovdl pijetím zákona, který trestá mnohoženství v každém území. Zákon ten byl stále mrtvou písmenou, až v dob poslední otázka
mormonská poíná picházeti na petes a snad konen pece jednou dokáme
i

a

i

se jejího vyízení.
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l^pád Broxvnv do Harpers Fcrry.
Jeho následky.
Smrt Hro7vnova. -Republikánská strana. — Konvence demokratická v Charles tonu.
Rostrka r- demokratické stran.
Tajný plán pivrenc otroctví.
Zásady
stran.
Lincoln svolen za presidenta.
-

—

—

NA

jižním

—

behu eky Potomac, kde

pojí se tato s

—

ekou Shenandoah,

roz-

kládá se malé msteko zvané Marper's Ferry. V dob té nemlo msteko více než 4.000 obyvatel, však vláda Spojených Státi mla zde velkou
zbrojnici, kde uloženo b}-lo na 200.000 runic, nkolik dl a hojnost náboj.
Zbrojnice této se zmocniti, ozbrojiti erné otroky a vyvolati tak všeobecné
povstání

po celý

ernoch

—

to bylo

myšlénkou Brownovou, k tomu konal pípr.ivy

tém rok.

Brown

ml

za to, že jakmile

ernochu

vtiskne

stane se zoufalý bojovník za své osvobození

muž
tví

by

Život otrocký nenií pouze

se zklamal.

vychovaný
kynulo

lovk nemá

mu

odvahy

—

tlo

postaviti se

a v

tlo

ruky

tom

— on

i)ušku, z

tohoto

tento jinak zkušený

znií ducha; v otrocna odpor svému utlaovateli a
i

jisté vítzství.

jménem Smith najal farmu blíže Harpers r'err\', kam potaji
neetní jeho stoupenci a snášeny zbran.
Se sedmnácti blochy a pti ernochy chtl zmocniti se Brown zbrojnice
a pinutit všechny virginské otroky k vzpoue.
Dne 17. íjna r. 1859 vnikl za
soumraku do msteka a aby tím vtší zdšení a zmatek mezi obyvateli spsoHrftwn pod

scházeli se

bil, nechal petínati plynové roury a strhati tcle<.írafické dráty.
Kolem desáté
hodiny shasly všechny plynové plameny a mezi tím co lid zdšen pobíhal sem
a tam, nevda co se to dje, pospíšil lirown k zbrojnici, které se také beze
všeho odporu zmocnil.
Mezi odvážlivci tmi byli též ti synové Brownovi,
Owen, Oliver a Watson, pak jeho ze Thompson. Když mli zbrojnici v rukou
svých, pozatýkali blízké otrokáe, s nimiž však vlídn bylo nakládáno. Brown
byv tázán, jakým pr;'ivem se inu takového odvažuje, odpovdl: ,,Chci osvoboditi otroky a iním tak právem všemohoucího boha!"
Jako blesk rozlétla se zpráva tato po celém msteku a okolí a / tlupy
Brownovy ozývalo se: ,,Jsme abolitionisté a pišli jsme osvobodit erné otroky!"
Tu a tam ozval se výstel lichou nocí, zde opt vidn byl prchající ernoch
— a to utvrzovalo zdšený lid v domnní, že silné vojsko protiotrokáské
pitrhlo a zaíná vésti válku proti Jihu. Ješt pede dnem vysláni jsou posli
na všechny strany a milice státní volána do zbran. Brown, jehož tlupa bhem
noci znan sesílila, ml dosti asu prchnouti s ukoistnou zbraní do hor
však on váhal; ekal, že co nejdíve obklopen bude nepehlednými zástupy
tch, o jichž osvobození usiloval. Chvíle trapné nejistoty brzy minuly. Ozvaly

—

se výstely, rachot

virginskou (500
po.stavilo asi

se sto

300

muž

námoníky;

dvacíti muži!

bubn

a v

malé

muž), baltimorskou

chvíli byl

(600

Brown obklíen

muž); msteko

a colonel Robert K. Lee pitrhl sem

tato síla

státní

milicí

Harpcr's

Vitx-ty

z

Washinj^tonu

vojska pivolána byla sem, aby svedla boj

s

—
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Brown bránil se se svým hloukem zoufale v zbrojnici celý den, až noc
perušila nerovný ten zápas. Hoj ustal
ale ve zbrojnici odehrávala se scéna
dojemná. Zé všech bojovník zbyli již jenom tyi, kteí byli s to další odpor
klásti.
Syn Brownv, Oliver, byl již mrtev, Watson zápasil se smrtí. Maje
hlavu umírajícího syna na klíne a ohmatávaje jeho slábnoucí tepnu, napomínal
šedý bojovník stále ostatní, by bdli a byli pohotov.

—

-

Ráno

uinn

optný

Brown žádán byl, aby se vzdal
To ovšem nemohlo
znovu zapoal. Vojáci chtli vypáit dvée
le rychlou

byl

útok na arsenál.

— ale on chtl, aby mohl v pokoji
býti dovoleno a boj

odejíti se zbraní v ruce.

—

\m!í''!i^:^';íii^í?ík:*!

John Brown v Ha P6.

palbou obleženýci\ byli odehnáni.
rozbili

—a

z

tchto

vystoupili

tyi

podniknouti boj s touto pesilou.
Vojáci zstali okamžik zaraženi

]'osléze
lidé s

s

Ferry.

námoníci velkým ebíkem dvée
napaženými puškami; byli hotovi

i

—

však hned zahmla salva a když kou
se rozplynul, bylo vidti ti reky klesající k zemi a krvácející z tžkých ran.

Brown

stál nepohnut jako socha a z dvou ran inula se rudá krev.
Jeden
piskoil a fal starce do tváe a ješt na zemi ležící byl Brown bodnut.
Rozzuený lid chtl se na vrhnouti a jej rozsápati
\šak bylo mu v tom
vojskem zabránno.
Veškerého umní lékaského použito b)lo, aby Brown zachován byl pro

vojín

—

—

u

—

postaven pied soud
však celé pelíení bylo spíše posmchem
Nic nebylo pipuštno, co sloužiti mélo ku prospchu
obžalovaného
chátra v soudní síni charlestonské perušovala surovými výkiky obhájce a když tento dovolával se svobody slova, bylo mu eeno, aby
Brovvn pak, ješt nemocný, s tváí spuchlou, pohlížel na veškeré
radji ustal.

šibenici,

líyl

slepé spravedlnosti.

—

to soptní s opovržením a snášel veškeré ústrky se stoickým klidem.
Když
obhájce jeho chtl porotce pesvditi, že Brown je pomaten, maje za to, že byl
vyšší mocí povolán k tomu, aby osvobodil erné otroky, pokáral jej za to sám
Brown v delší ei, po které klesl vysílením do mdlob; když procitl, oznámen

mu

byl

ortel:

Dne

smrt provazem!

vzení na popravišt. Kráel
mli, dsili se okamžiku
toho více, nežli obC sama.
Se všech konin svoláno sem vojsko; Brown
vystoupil na lešení a rozhlédl se kolem
pak spoutanýma rukama sejmul s
hlavy klobouk. Nedsil se smrti ^— elil jí nkolikráte v boji
nelekal se ani
nyní. Šerif podávaje mu šátek pravil:
,,Až budete pipraven upuste šátek co

pevn

—

3.

a

prosince,
ti,

kteí

1859 vyveden byl Brovvn

neobyejného muže

z

utratiti

—

—

— ,,Díky," odvtil

Brown, ,,toho není zapotebí, já jsem vždy pipraaby bylo vše krátce vykonáno." Nkolik minut dsného
oekávání uplynulo, nežli se vojsko rozestavilo. Konen dáno znamení
Browna nebylo více.
propadišt kleslo
znamení."

ven.

Hlete

jen,

—

—

Pokus Johna lírowna, s hrstkou stoupenc svých osvoboditi otroky a
Spojené Státy ohavné skvrny, zdál se býti na první pohled šíleným,
také se nezdail a stoupenci Brownovi jakož
on sám zaplatili odvážlivost tu
svými život)', zanechavše zde opuštné vdovy a sirotky; le pec ml v záptí
malý hlouek tento usiloval: brzy pestalo vyjednávání a nastala doba
to,
in. Nejvtší nepátelé Brownovi, kteí prohlašovali jej z poátku za fanatického šílence, doznati museli, že inem svým uspíšil zápas, který díve i pozdji
Historie americká kivdí Brownovi, že nestaví jej mezi nejpedpijíti mušek
njší muže, kterým piítá se zásluha o odstranní otroctví. Pokus Brownv
probudil dímající vrstvy, které nestavly se ješt ani na tu ani na onu stranu
nastalo rozdvojení, každý nucen byl voliti adu, v které chtl bojovati;
ekalo se jen na první ránu co znamení k všeobecnému boji.
Republikánská strana, která napsala na prapor svj smlé heslo: svoboda
erným otrokm!
z poátku ítala jen málo stoupenc, však nyní jako mocné
tleso pitahovala k sob rzné frakce a vynikající muže, kteí vidouce rychlý
vzrst strany této, spchali pod její prapor, aby pomáhali zlomiti moc otrokáské vlády, která doposud ídila osudy zem této.
zbaviti

i

o

—

—

—

Zchytralí vdcové jižní picházeli k tomu poznání, že nebudou s to zvoliti
svého presidenta a poínali pracovati na uskutenní dávno chované myšlénky
roztrhnouti Unii a založiti svoji vlastní vládu na Jihu, jejíž hlavním základem
a nyní naskytovala se jim k
by bylo otroctví. To bylo jejich dávným snem
jeho uskutenní ta nejkrásnjší píležitost. Otrokáský zákon poínal hnusiti
ženám jak na Severu tak na Jihu a proto volání, že
se šlechetným mužm
diákona toho na Severu není šeteno, nemlo by na lid žádoucích úink; jiné

—

—

i

i

bh

událostí sám byl píznivý.
k odtržení nebylo. Až nyní teprv jim
jižních,
Strana, která zvolila Buchanana, pozstávala z demokrat severních

píiny

i

však nyní poínala se

trhati,

nebof severním

demokratm

protivilo se

poínání

12

otroká práv

tak jako republikánm.
Zejména strana vedená senaotrem
Stephen Douglasem shodovala se v zásadách svých v otázce otroctví s republikány. Jižní politikové pracovali všemi silami k tomu, aby demokratická strana
roztržením stala se bezmocnou. To dle jejich náhledu posloužilo by více k
uskutenní smlého plánu Jihanú, nežli optné zvolení presidenta pomoci spotedy rozhodní odprci otroctví zvolí svého
jené demokracie. Republikáni
presidenta a pak bude se moci k celému Jihu zvolati: ,,Pry s panstvím Severu!
dol s abolitionisty!" Toto heslo mlo by žádoucí úinky a celý Jih vzplane
touhou po odtržení od protiotrokáského Severu!
Tak poítali nyní politikové jižní a tímto plánem se zanášejíce. vstupo\ali
do konvence charlestonské dne 23. dubna 1860, kde na\Tžen ml být kandidát

—

pro

úad

presidentský.

mst Jižní

V

ustanovený den sešlo se kolem šesti set delegátu \- hla\níni
Caroliny, Charlestonu a zvolili za pedsedu konvence Caleb Cushinga
chusetts.

—

Již

pedbžném jednání pozorovati
seznáno, že v dob krátké základy
pi

bylo.

kam smují

z

Massa-

politikái

spojené demokracie budou
nevyhnuteln rozpadnouti se musí.
Zvolení Cushinga za pedsedu konvence uspokojilo Jihan}- úpln, nebo
byl on znám co pívrženec otroctví; pece však když Jih usilovati poal o roz-

jižní

brzy

oteseny tak mocn,

že tato

Cushinga cit vlastenecký a on prohlásil: ,,Až potud a
Byl pak horliv^ým pívržencem národní vlády.
Cushing-, když zaujímal místo co pedseda konvence, pravil me/.i jiným,
že posláním demokracie jest ..obnoviti starý ád a zachovati neporušenou
právomocnost stát." Prohlásil dále, že republikáni chtí zniit ústavu a popuzují jednu polovinu Unie proti druhé, ímž snaží se pivolati na zemi tuto hrúz\'
obanské války; vznešeným posláním spojené demokracie že jest udeit a
zvítzit nad nepáteli ústavy spolkové."
tržení Unie, zvítzil u

ne dále!"

,,

boulivým potleskem - jenom
všeobecným nadšením strhneb by nemli
porážku republikánské stran)'

Pítomní delegáte odmnili

se za slova ta

-

vyslanci ze stát otrokáských nenechali se tímto

—

Oni rozhodn nepáli si
odtržení.
Oni naopak chtli docíliti toho, by strana demokratická
byla poražena a za tím úelem chtli spsobiti roztržku stj co stj.
Ješt ped sejitím konvence vdlo se, že nejvtší nadji na nominaci
demokratickou ml Stephen Douglass, který otroctví nepi^ál. Proto také vstupovali Jihané do konvence této s úmyslem navrhovati platformu, v které
otroctví prohlašováno bylo za národní instituci, vdouce, že strana Douglassova platformu takovou zavrhne a to mlo býti píinou k roztržení.
nouti.

píin k

Ustanoven byl výbor, v nmž zasedal z každého státu jeden delegát, na
Vyslanec massachussettský (Mr. Butler> ve výboru
tom navrhl, aby pijata byla Platforma cincinnatská", pijatá v konvenci, v
které nominován byl za presidenta Buchanan
platforma tato uznávala
svrchovanost Stát, t. j. aby v každém území lid sám rozhodoval, má-li tam
otroctví býti trpno, ili ne.
Nyní naskytla se Jihanm první píležitost k
provedení jejich plánu a oni také okamžiku toho použili tím, že platformu
Butlerem navrženou zavrhli. Vtšina výboru hned na to vystoupila s návrhem, aby cincinnatská platforma" byla pijata s tím dodatkem, že kongres
a vbec žádná zákonodárná moc nemá dle rozhodnutí nejvyššího soudce Taneyho
vypracování platformy.

,,

;

,,

13
dodatek tento
do otázky otroctví
otroctví
za posvátnou
demokratická prohlásila
míchati

se

;

elil k tomu,

aby strana

a neporušitelnou

instituci

národní.

Nyní již severní demokraté poínali nahlížeti, kam jižní jejich spojenci
míí; proto také menšina výboru rozhodla vyjíti jižním baronm vstíc a trochu
Chtli, v pádu že by pijata byla ,,cincinnatská platforma", podvopovoliti.
Ba
liti
se rozhodnutí nejvyššího soudu spolkového o ústavnosti zákonu.
dodatek, v kterém odsuzováno bylo co nejrozhodnji jednání sbor
pijali
známému zákonu otrokáskému. Však
zákonodárnvch v .severních státech,
i

vi

,-r-"^.

"^ -^.~ ^ .^'^XsS^
Provádni zákona otrokáského.

Butler nechtl ani tolik povoliti a tak se stalo, že výbor vrátil se do konvence
temi zprávami vtšiny, menšiny a zprávou Butlerovou.

s

:

Dlouhá a velmi prudká debata rozpedla se o tom., která platforma by
pijata býti mla. Avery ze Severní Karoliny, který b>'l pedsedou výboru
vtšiny, prohlásil, že pakli by demokratická strana mla prohlásiti, že uznává
svrchovanost stát, museli by jižní zástupci považovati krok ten za ohrožování
svých zájm. Debata trvala až do dne 29. dubna (1860) a ráno dne 30.
konen pikroeno k hlasování. Galerie byl}' obecenstvem peplnny. Nejdíve hlasováno o platform Butlerem navrhované, kteráž byla zavržena. Na
to hlasováno o platform navrhované menšinou výboru a tato pijata.
Nyní spiklí Jihané vystoupili zcela zjevn; deleg^ace ze státu Alabama
nechala ústy svého pedsedy L. Pope Walkera prohlásiti, že z konvence

u
Ostatní delegáti

z jižních

stát

a všichni pak sešli se v St.

Andrews

Halí,

vystupuje.

píkladu alabamských
kde poali zakládati novou, neodvislou stranu politickou.
Roztržka demokratické strany byla hotovou
událostí
otázka otroctví rozštpila starou Demokracii a nebylo více
nejmenší nadje na optné slouení. Jihané dosáhli, po
byli toužili
a o navrácení se k staré stran nechtli ani slyšeti.
Lid charlestonský uvítal
roztržku s neobyejným nadšením a ulice byly po celou noc oživovány rokunásledo^^ali

—

em

jícími

obany.

Následujícího

dne

odštpenci

majíce James A. Bayarda

ele, zorganisovali se a nazvali konvenci svoji

úsmšky

z

tch, které

byli opustili a

byli usnesli, že sejdou se

optn

v

dne

ervnu

3.

,

z

Delaware v

.konvencí národní",

kvtna

tropili

si

sezení odroili, když se

v Richmondu, stát Virginia.

Též

druhá strana sezení odroila, aniž by byla nominaci uinila a mla sejíti
se v Baltimqre dne 18. ervna.
Odštpenci sjeli se dne 11. ervna v Richmondu, však Robert Toombs
a jiní vynikající politikái zaslali jim dopi.sy, radíce v nich, by prozatím
žádných krok inno nebylo, ale aby znovu vstoupili do konvence baltimorské
a tam postavili se na odpor nominování Stephen Douglassa.
Tak se také
stalo; konvence richmondská byla odroena a vtšina delegát spchala do
Baltimore, kde chtli žádati o pipuštní do konvence, z které dobrovoln

i

byli vystoupili.

V ustanovený den konvence demokratická v Baltimore zahájena s Cushingem na míst ped.sednickém. Prvním pedmtem debaty bylo, mají-li býti
odštpenci pipuštni, ili ne. Nkteí, obávajíce se, že roztržení strany by
znamenalo porážku, páli si, by z Richmodu pišlí byli pipuštni; jiní však
navrhovali, aby pipuštni byli jenom tehdy, když se zavážou zstati pi
usnesení vtšiny. Po delší debat záležitost odkázána výboru, který ve své
zpráv odporuoval, aby na místo odštpencú pipuštni byli pívrženci
Douglassovi. V nastalé debat, která byla velmi prudká, odporuovali nkteí
znovu dovážení ernoch z Afriky, za ež byli odmováni boulivou pochvalou, však odporuení výborem pijato nebylo, naež následovalo vystoupení
2 konvence delegát stát otrockých.
Druhý den, 23. ervna, vystoupil
Cushing s vtšinou delegace massachussettské.
Oznámiv vystoupení své,
Butler ku konci ei pravil
Nemohu zasedati v konvenci, kde africký
obchod s otroky, což jest ped zákony mojí vlasti lupistvím, jest za takového
souhlasu odporuován !"
Místopedseda Todd z Ohia zasedl na místo pedsednické a v jednání
pokraováno, až konen zde pro úad presidenta jmenován jest Stephen A.
Douglass z Illinois; nominace tato provedena tém jednohlasn. Za místopresidenta navržen Hershel V. Johnson z Georgie. Odštpenci sešli se pod
pedsednictvím Cushinga, nazvali stranu svoji Národní Demokracií a navrhli
za presidenta Johna C. Breckenridge z Kentucky a za místopresidenta Jos.
Lave-a z C>regonu. Nedávno v život uvedená nová strana, která nazývala
se
National Constitutional Party", nominovala Johna Bella za presidenta a
Edwarda Everetta za místopresidenta; republikánská strana pak v konvenci
chicagské jmenovala pro úad presidenta Abrahama Lincolna z Illinoisu, a
Hannibala Hamlina z Maine za místopresidenta.
i

:

,,

,,

1;7

Kcpublikánsk;i strana smle i)osta\ila se proti otroctví a proti rozhodnuti
nejvyššího soudce spolkového; prohlásila, že ústava spolková nejenom nedovoluje, ale rozhodn zavrhuje otroctví a že opané. v}'kládání této jest politickým rouhastvím, které podrývá pokoj celé zem. Ku konci v prohlášení zásad

svých

pravili

lidskosti a

,,žc

nové dovážení otroku

z

Afriky

ohavnou skvrnou devatenáctého

jest

zloinem páchaným

proti

století."

("tyi presitlentští kandidáti byli v poli. Strana demokratická byla rotržena
Frakce Dou^lassova nezaujala v otázce otroctví žádné stanoviska
na dobro.
rozhodné, taktéž strana Bellova nechtla prohlásiti veejn, jak v nejdležitjšf
otázce té zachovati se míní. její zásadou, jak z prohlášení vysvítá bylo: Zachováni ústavy, zachováni celistvosti I 'nic a provádiii zákon. Zde ponecháno^
bylo obanm, vykládati si zásadu tuto jak práv jí rozumli. Pouze výstední"
frakce demokratická, vedená Breckenridtj,em a strana republikánská, vedena
Prvnjší umínili si buto
Lincoln-em postavily se na rozhodná stanoviska.
zavésti v Americe otroctví do všech státu neb zniiti Unii, republikáni zase
prohlašovali, že nastávající volby budou ,, zápasem mezi otroctvím a svobodou" a že ,,Unie nemže existovati z póla svobodnou a zpola otrockou."
tato nepamatuje zuf-ivjšího zápasu volebního nad tento, z kteréhc
posléze vyšel co vítz kadidát strany republikánské Abraham Lincoln, obdržev
i

Zem

—

hlas nad o.statními kandidáty.
Naznail jsem krátce, jaký byl tajný plán Jihan: roztrhnouti demokratickou stranu, pivoditi její porážku a pomoci tak republikánm k vítzství. Plán
jejich, jak vidt vydail .se tak jak si byli páli. Nyní zbývalo to ostatní k vykonání a sice: rozohniti mysle jižního obyvatelstva proti ,,abolitionistické vlád" a
vétšinu

posléze pozvednouti páži k poslední

rán

a petnouti svazek, který dosud poutal

k severním.
kteí na tuto zem uvalili hrzy obanské války, nebylo mnoho
za to však byli velice obratní a inní. Nejileji poínal si Williarhs L. Lancey
Ten odvažoval se až do severních stát, hlásaje zde zásady otroz Alabamy.
a lid severní byl tak ohnivými slovy jeho unesen, že poslouchal jej se
zbožnou úctou. Vrátiv se na Jih, poal rozohovati slovy plamennými mysle
obyvatelstva a z jeho volání vyznívalo stále: ,, dodejme si odvahy! strhnme
Jih v revoluci! Pry s vládou abolitionistickou!"
Novou píinu vynašli si Jihané, aby tím více mysle lidu proti Seveanm

jižní státy

—

Tch muž,

ká —

Lincoln obdržel o milion hlas

mén,

všichni jeho soupei
keslo presidentské, stane
Chladnoucí mysle
se uchvatitelem, jelikož nemá zákonnitou vtšinu hlas!"
lidu musely být znovu burcovány a na Jihu opt ve všech asopisech ba s
vzhru, naše svoboda jest v nebezpeí!"
kazatelen hkísáno:
Lid nechal se kikem tímto ohlušiti tak, že neslyšel více mírné napomínání
on nechal se zaslepiti, že nevidl, v jakou záhubu
rozvážlivjších státník
demagogy jižními jest veden; poal viti a záhy po celém Jihu nalezla slova
politických spiklenc velého ohlasu.
popudili.

dohromady

a tu Jihané

strhli

pokik:

nežli

,.Zaujme-li

i

,,

—

KAPITOLA

—

III.

Pípravy k odtrženi.
Touha po samostatiu' vldd.
Statni konvenee.
Rozileni v Charles tonu.
:
Kroky k odšt pni jijnieh státech.
pene.

—

—

—

—
—

Smýšleni llr^í^ianú.
Tajné ai:;itace odšte-

zákonm
Jihu od Severu, nezavdalo pouze
PODNT k odtrženívolba
pouhé záminky, na jaké
Lincolnova. Byly
protivení se

otrockým, nebo

to

jižní

baroni dávno byli cekali, však myšlénku

—

na odtržení
však obávali se

tajili

již

dlouhá

léta.

veejn vystoupiti, jeliOni dávno snili o samostatné vlád
kož nedostávalo se jim jiskry, pomocí které by rozplameniti mohli mysle
)banstvo státu .severních pestalo poslouchati zákon otroobecného lidu.
a tuto dobu uznali politikái
káských
Lincoln zvolen za presidenta
jižní za nejpíhodnjší k uskutenní svých sn. Sám Robert Harnwell Rhent v
konvenci charlestonské s velikým pathosem pravil: ,,Není to snad událost
to nespusobilo zvolení Lincolna za presidenta, to nezavinilo
jediného dne
to jest událost, na kterou pipravovali
neposloucháni zákona otrokáského
jsme se plných ticet rok. Co týe se zákona o pronásledování otrok, já sám
"
Francis S. Parker v té samé konvenci
pochyboval o jeho ústavnosti
pravil:
,,Není to žádný keovitý záchvat, který snad náhle zemi tuto postihl,
Lawrence M. Keit piznal se, že byl
to pipravuje se již od tí-iceti rok."
úasten odštpenského hnutí od té doby, co vstoupil do politického života.
<

—

—

—

—

—

Z toho vysvítá, že jih dávno pomýšlel na odtržení od Severu, však oekáneb vdom lhal
Proto mýlil se
prejenom píhodné k tomu doby.
sident Buchanan, když ve výroním poselství svém r. 1860 pravil, že ..ustaviné
míchání se Sevean do otázky otroctví pivodilo nynjší nesnáze." ("asopis
De Bou>'s AVr-zWc, hlavní to or^án otroká, pinášeje úsudek o presidentovu
,,jest to velikou mýlkou domnívati se, že abolitiposelství, mezi jiným pravil:
Pisthovalí kavalíi,
onisté jsou píinou rozkolu mezi Jihem a Severem.

—

val

—

Jakobini a Hugenoti usazovali se ve státech jižních, Puritáni ve státech sever."
druzí jsou rozenými otroky
ních.
Prvnéjší jsou tídou panovanou

—

Jiný asopis

jižní psal,

.

že jest to nesmyslné tvrditi, jako

žvast" zavinil roztržku a dodal:
ponížení velké v tom, jsme-li

..Jihany nutí k

my

by

.

.

,,abolitionistický

tomu svdomí, nebof

cítíme

stavni vládou na stejný
stupe se severními neotesanci." Na jiném míst opt prohlašoval: ,,My jsme
tím nejvznešenjším plemenem celého svta!"
,,

jižní

kavalíi"

mli Seveany obyvatelé Jižní Karolíny. Samovládu a toužili po njakém krárepublikánskou
nenávidli
zvaní vdcové
celé
sláv
pi dvoru skvíti a erby se
se
v
mohli
kavalíi"
jižní
lovství, aby ,,
Proto
tím usilovnji naléhali na
vidli.
také
v
Evrop
byli
to
honositi
jako
pohlíželi
ku dvoru anglickému
obdivem
Oni
s
Severu."
.surového
odtržení od
nejednou ozvaly se
slavnostech
a
dvorních
erbech,
po
hermelínu,
toužili po
královské,
který by nad
rodiny
nkoho
z
zde
mli
jenom
,,Kéž bychom
hlasy:
Však

v nejvtším opovržení
lidu

—

,

—

námi vlády

se uvázal!"

Karolíny byli stále v tajném spojení
se odtržení od Severu.
vyjednávalo
politiky jižními a ustavin

Nepokojní živlové

Jižní

s

ostatními

Již

v roce

icS59 státní

zákonodárství Jižní Karolín)- prohlásilo, že .hotovo jest

s

,

ostatními

otrockými státy vyjednávati o založení Jižní Konfederace."
Politikové Jižní
Karolíny chtéli pro svj plán získati hlavn Virijinii a proto také státní guvernér vyslal tam C. G. Menningena, aby V^irgiany k spolené práci povzbudil.
Ten vydal k obyvatelstvu provolání, které konilo slov)-: ..\^ rukou Virgian
n\ní ponechávám \éc celého Jihu." Však Virgiané váhali, ne snad z vlastenectví
ale obávali se. že by Jižní Konfederace zavedla opt dovážení otrok
z Afrik}', což b\' znan uškodilo \'irginii. která s otrok)- dlala nejxtší obcho<!)•.
Menningen vrátil se tedy s nepoízenou.
Zmínil jsem se krátce o p"íinách, které vedly Jih k adboji proti Severu,
aby tená mohl o všem utvoi^iti si jasný pojem. Hlavní podnt k tomu zavdalo, že Jihané považovali sebe za lepší tf-ídu lidí a s opovržením pohlíželi na
Seveany, s nimiž peci ped zákonem stavni byli na stejný stupe. Ze to bylo

—

hlavní píinou, to dokazují slova nkterých politik; na odtržení pomýšleno

b)do již ped
nepatrnou.

—

a v dobách tch peci protiotrokáská agitace byla
asopis CJiarlcston Mcrciiry, když válka již zuila (1864)

roky

tí^iceti

Pece

ale

jDrohlásil:
Jižní Karolína vrhla se v zápas tento pouze za udržení otroctví a
,.
pro nic jiného. Neodvislost Jihu nemá žádného jiného podkladu
neodvislost
a otroctví musí státi nebo klesnouti spolen!"

—

Když volba Lincolnova

byla zajištna, chtli politití

vdcové

Jižní

Karo-

však byli dkladn na vše pipraveni, svoláno
jest zvláštní zasedání zákonodárství na den 5. listopadu do Columbia, kam
picházely povzbuzující depeše z jiných stát. ,, Severní Karolína se odtrhne,"
znla zpráva z Raleigh. ,,Náš stát jest pro odštpení," oznamováno jest z
hlavního msta Alabamy. Taková též zpráva pišla z Georgie. Z Washingtonu,
sídelního msta vlády spolkové, telegrafováno:
,. Nkteí Jihané
nalézající se
ve služb vlády, nasadili palmové kokard)- a prohlásili, že jsou hotovi vydati
se na pochod k Jihu."
Depeše z Richmondu znla: ,, Pakliže se odtrhnete,
pošleme vám na pomoc vojsko."
Nejdležitjší však byla druhá depeše z

hned pikroiti k inu.

h'ny

Aby

následujícího: ,, Bute pevni; veliké množství zbraní bude
posláno na Jih ze spolkového arsenálu. President (Buchanan) jest ve
velkých rozpacích; on peje Jihu, však bojí se podporovati snahy jeho veejn."

Washingtonu znní
7-ítra

Depeše tyto picházely jedna za druhou a byly posýlány hned do Charlestonu, kde spúsobily to nejvtší rozilení.

Lid sbíhal se na ulicích a všude živé

stát a zavedení samostatné vlády. Kde bylo
nkolik oban pohromad, tam hned vyskytl se nkterý eník, který mysle
lidu ješt více rozohoval. Všude \'olána sláva neodvislosti Jihu, hudba znla,
dla hímala a po celou noc plály slavnostní ohn. Každý oban okrášlil epici neb klobouk kokardou (shotovenou z modré hedbávné pentle a uprosted
nápodobený palmový strom.) Spolkové úadovny jsou zaveny a odevzdány
rokováno bylo o odtržení

s veškerou formalitou v

jižních

moc

státu.

Dne

7.

listopadu distriktní soudce

hodnost svoji co vládní úadník a pravil k porotcm:
vykonával jsem povinnost svoji co spolkový soudce, dle
Stát v Jižní Karolín." V té samé dob složili úady své

složil

McGrath

,,Dnes naposledy

zákon
výbrí

Spojených
cla a spol-

kový návladní.
Zákonodárství Jižní Karolíny zasedlo v den zvolení Lincolna a hned v
sjezdu, kde o otázce odtržení od

obou domech podány návrhy na svolání
J08.

ermák: „Obanská

válka".-

'i*
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Unie rozhodnouti se mlo. Nkteí ro/.vážli\'jší politiko\é radili, by se ješt
posekalo, však vtšina nechtla o tom ani slyšet. Obávali se, že by mysle
lidu, nyní zvolením Lincolna rozbouené, po ase se utišil}' a oni jiak museli b\ekati na novou píležitost. Oni chtli kouti dokud bjdo železo žhaxé; lidu
bylo namlouváno, že bjii již zástupci Jihu vysláni ke dvorm evropským a že
všechny mocnosti jsou Jihanm naklonny. Jeden eník prohlásil dok(Mice.
že b}- ])rý se nkolik státu odtrhlo, chce
ž,e jedna velmoc (Francie) v ])ádu
uiniti smlouvu na dodá\'ání ba\"lny, co se jí v zemi té spotebuje; žádal, aby se
rozhodlo hned, nebo ,,budeme-li ekati na spolené vystouj)ení," pravil,
otroctví a práva státu budou opuštna
svrchovanost státu a vc celého
Jihu bude ztracena!" James Chestnut, tehdy len spolkového senátu, byl též
pro neodkladné odtržení a len zastupitelstva
.W. Boyce pravil: .Jediné
co nám zbývá jest ozbrojiti se. jakmile jenom dostane se n;im vrohodných
Na Jižní Karolín jest, aby co nejdíve odtrhla
zpráv o zvolení Lincolna!
se od Unie I"
Ostatní lenové mluvili v tom samém smyslu a dne 12. listopadu konen"

—

,,

W

,

Zákonodárství prohlásilo též úplnou ,, Svrže státy mají úplné právo od Unie se
odtrhnouti, jelikož nejsou podízeny vlád spolkové; ony nebyly vhuiou tou
utvoeny a nenáleží k ní, státy naopak utvoily spolkovou vládu; od nich že
tato pi-ijímá svoji moc."
pijat návrh, svolati zvláštní sjezd.

chovanost jednotlivých Stát." to

jest.

Ostatní otrokáské státx' následovaly píkladu Jižní Karolín\' a všude inn\kroky k odštpení. V Georgii nejinnjším byl tehdejší senátor spolkový Robert
Toombs, který získal si velikých zásluh o uvalení války ol)anské na tuto zemi.
V ei své, kterou ml dne 13. listopadu v Miledgeville. pravil: ..Povolejtevaše syny zpt z armády, z námoních lodí. ba z každé vládní služby. Podržte
Kupte za
zbra a vrhnte krvavý oštp do
si dan ve vašich pokladnách.
toho doupte pali a vrah! (Sevean) .... Dvacet rok práce, namáhání a
pipravování nedocílilo by ty výhody, jaké získá Sever, pakliže 5. bí-ezen najde
Udete tedy, dokud as!
nás ješt v Unii!
Já žádám V^ás. dejte mi do
ruky me. nebo ncdáte-li mi jej Vy, jako že bh je nade mnou, chopím se ho
mu byl vtisknut v pravici, však muž
sám!" — Dokat se eho byl žádal
tento, který ped vypuknutím války ml hrdinství plná ústa, co vojín os\dil
se býti tím nejvtším zbablcem.

n

— me

-

Zákonodárství státu Georgie následovalo píkladu Jižní Karolín}- a naídilo^
Taktéž zachovalo se zákosvolati konvenci, kde jednati se mlo o odtržení.
L. G .C. Lamar, tehdejší kongresník z Mississippi,,
nodárství mississippské.
pedložil již lidu vypracovaný plán píští Jižní Konfederace; krátce ped zvolením vyslanc do alabamské konvence prohlášeno ve .sjezdu methodist v

Mongtomery,

že uznávají

prospch

do\'ážení

otrok

z

Afriky, že otroctví jest

schvalovanou samým bohem; ku
konci prohlášení svého pravili: ,,Naše srdce jsou s Jihem; bude-li potebovati našich paží v boji za neodvislost, nebudeme neinní v hodin nebezpeí."
Posléze též státy Florida, Louisiana a Texas následovaly píkladu ostatních a náelníky prohlašováno, že státy mají úplné právo odtrhnouti se; státy
prý utvoily vládu a ne vláda státy a proto tyto, nejsou-H s vládou spokojeny,

moudrou, lidskou

mohou

a spravedlivou

institucí,

se odtrhnouti a utvoiti vládu svoji vlastní.

A práv tch stát, v kterých.
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nejvíce natropeno bylo

kiku

o „utvoení nynjší vlády" nestávalo v

dob, kdy

vláda spolková utvoena byla; nékteré pak byly majetkem cizích mocností,
(juvernéi jižních stát souhlasili úpln s odštpenci, jimž jest tajn nadržo-

bylo samotným presidentem a jeho kabinetem.
Takové bylo hnutí v jižních státech, které celilo k zniení Unie. Prvního
kroku odvážila se Jižní Karolína a když zákonodárství státní uzavelo svolati
sjezd, kde jednati se mlo o odtržení, rozejeli se eníci po celém státu a všude
utrpení Jižní Karolíny v Unii." Proto také
lidu barvami nejernjšími líili ono

v;'ino

,,

m;'i

prý Karolína nejen právo odtrhnouti

se, ale jest to ,.její

svatou poxinností."

Podávám zde výatek z ei jednoho vynikajícího eníka, aby tená >eznal,
v jaké nenávisti jižní politikové
jakým spúsobem lid hnán byl v revoluci

—

mli

severní polovici této

mající ceny ti

milion\\

zem:
]\ikli

,,\'^

otázce této," pravil,

že u volebního

osudí

,,

jedná se o majetek

rozhodnete,

že

Jižní

má ješt

na dále zstati ve svazku, obtujete za ti miliony vašeho
Hoj, moji
jest mrchou, plnící zápachem nozdry Jihu
Unie
majetku
nkolik
s
vláti
korouhev
s jjalmou
ješt
týdn
a
vy
spatíte
opevnní
jiátelé,
se
to
Konfederace!"
harlestoii
J/<7r///-j/
jal
opt
vyzývati
všechny
znak
t
Jižní
v
úadech
dstojenství
nebo pi vojští, aby ihned úady a
Jihany, nalézající se
složili a spli ku pomoci Jihu, který pipravoval se k odboji proti Severu.
Vyzvání toho uposlechlo mnoho úadník v Jižní Karolín.
Admirál
Shubrick, který též pocházel z Jižní Karolíny a nechtl vyzvání fanatických
Karolína

.

.

.

.

.

.

—

politik uposlechnouti, stal se pedmtem tch nejsprostších útok, za to ale
oslavován co velký vlastenec Lieutenant J. R. Hamilton, který v pevnosti
Monroe vydal provolání k všem Jihanm v služb námoní se nalézajícím a
mezi jiným pravil: ,,Co Jih na vás nyní žádá jest: piplujte s lomi s mužstvem, abyste mohli tchto použíti proti utlaovatelm našich svob.od a proti
i

nepátelm našeho

lidu!"

Výbory pro bezpenost byly na všech stranách organisovány a povinností
tchto bylo potlaiti každé hnutí, které by nebylo v souhlasu se zámysly odštpenc. Oadníci výbor tchto mli právo rozhodovati sporné otázky mezi

obany

a jejich rozhodnutí b\'lo

konené

— odtud nebylo odvolání.

Hlídky

tmito výbory ustanovené mohly zatknout kteréhokoliv obana, pakli že tento
byl v podezení, že lne k Unii, a pedvésti jej k soudu ped výkonný výbor.
Veškeré schzky ernoch, teba za úelem služeb božích svolané, byly rozhá-

nny

co protizákonné;

bílí

osadníci, kteí byli v podezení, že lnou k abolitio-

v\hánni, v mnohých pípadech dehtem a peím obaleni a na
odiv vystavováni.
A tak psobením výboru toho stalo se, že v Jižní Karolín
jednohlasn rozhodnuto bylo pro odtržení, nebot sml hlasovati jenom ten,
kdo byl znám výboru bezpenosti", že bude voliti do sjezdu vyslance, který
bude hlasovati pro odtržení Jižní Karolí.iy od Unie. Tak bylo odtržení Jižní
nistm,

byli

,,

Karolíny zajištno

—

kostky byly vrženy

!
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KAPITOLA

,

IV.

—

—

Jiítii Karoli)iy vecjn proJilášoio.
Plán tnjcnuiika pokladny.
Presidentovo poselství.
Idálosti v pístavu charlestonskui.
Zráda
tajemníka Floyda.
DopraveJií vojska do pevnosti Suniter.
Xástup-

Odtroii

—

ee

—

—
—

Floydv jmenován.

DNE

do sjezdu Jižní Karolíny a tito
David F. Jamieson zvolen b}'l
17.
pedsedu.
Když
ale
dele<^áti
mli
skládati
písahu,
za
postavila se jim v cestu
mrzutá pekážka. Ústava Jižní Karolíny naizovala, že vždy pi podobných
píležitostech má býti nejdíve písaháno na ústavai spolkovou.
Však exguvernér Adams nen-echal se naízením tím másti a pihlásiv se k slovu, pravil:
jsme se, abychom zniili tuto vládu a ne ji podporovali !"
,, Sešli
Ostatní
delegáti byli toho samého mínní a tak pikroeno k jednání beze všech pc3.

sjeli

prosince

se v

r.

hlavním

i86c) byli z\-oleni v}'slanci

mst

Columbia dne

ílepsaných formalit.

Pedseda Jamieson zaujmuv
pravil:

pronesl

,,

Nemohu vám

nic

místo, oslovil

shromáždní krátce

a ku korci

lepšího odporuiti nežli slova Dantonova, která

pi poátcích francouzské revoluce

a sice: ..Odvahu.

— opt odvahu --

Slova tato vyvolala mezi shromáždnými velkou boui
pochvaly, však hned na to vše utichlo a vyslanci pohlíželi zaražen jeden na
druhého. Práv ve chvíli této pinesena sem byla zpráva, že v
poínají

a bez konce odvahu!"

mst

povážliv zuiti neštovice. Dán návrh na odroení, emuž však nkteí stavli
Vyslanec W. P. Mills zvolal: ,,Svt se
se na odpor, obávajíce se výsmchu.
vám vysmje a zvolá: to jest ta vychvalovaná rytískost Jihu.^" Však pánm
vyslancm hrozilo nebezpeí a oni vzdor všemu zdržování s nejbližším vlakem
odejeli do Charlestonu, kde v Institute Halle v jednání pokraováno.
Nejdíve ustanoveny rozliné výbory, jako výbor na prozkoumání
Jižní Karolíny k Spojeným Státm ohledn veejného majetku, nalézajícího se
v obvodu hranic, výbor na prozkoumání pomr obchodních a konen výbor
pro spojení s ostatními otrokáskými Státy. Též ustanoven zvláštní výbor,
kterému uloženo vypracovati prohlášení odštpení; jednáno bylo o zavedení
prozatímní vlády pro ostatní Státy, které budou chtít následovati píkladu Jižní
Karolíny, o vyslání zvláštních komisa do Washingtonu, kteí by s vládou
mli vyjednávati o postoupení majetku nalézajícího se v Jižní Karolín a
konen zvoleni zástupci, kteí mli sejíti se se zástupci ostatních otrokáských

pomr

Stát

a

spolen

vypracovati plán pro Jižní Konfederaci.

Výbor, kterému uloženo vypracovati prohlášení odtržení se
od Unie, pedložil k odhlasování provolání následujícího znní:

Jižní

Karolíny

,,My obrané Státu Jižní Karolíny, s/iromádní v konvenei, prohlašujeme
pijaté námi v konve)ici dne 2j. kvétna teta Páné jeden
tisíc sedm set a osmdesát osm, kde ústava Spojených Státfi byla scJiválena,
jakož i veškeré skutky Generálního sJíromáždni státního, kde schvalovány
byly dodatky k zmínéné ústave, jsou tímto odvolány a Unie stávající mezi
yižni Karolínou a ostatními Státy pod jménem ,, Spojené Státy Americké"
tímto, že proJilášení

se tímto ruší."
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Bylo to v poledne 20. prosince 1860, kdy provolání toto výborem bylo
konvenci pedloženo a ve ti^i tvrté na jednu všemi pítomnými zástupci pijato.
Shromáždní v dob té zasedalo v St. Andrew's Halí a uzaveno, odebrati
se v prvodu do Institute Halí, kde v sedm hodin veer u pítomnosti státních
úadník a množství lidí potvrzen zrádný in tento, jemuž však pezdíváno
bylo
in osvobození.
Unie jest rozštpena
Slova tato jako bleskem rozletlá se po celé zemi. V ulicích charlestonských oslavováno prohlášení to, jako slaveno bylo ve Philadelphii prohlášení
obchody
neodvislosti r. 1776.
Letáky s prohlášením rozhazovány po ulicích
zastaveny, lid se sbíhal a všude provolávána sláva Jižní Konfederaci. Dámy
objevovaly se již s ,,odštpenskými klobouky" na hlavách, korouhve vztyeny,
se všech vží ozýval se hlahol zvonu, hudba hrála na námstí a ve všeobecný
jásot ten zaznívalo hmní dl.
Nkolik mladík odebralo se na hrob Johna
C. Calhouna na hbitov sv. Filipa a zde složili slavnou písahu, že ,,chtí obtovati své životy, majetek est neodvislosti Jižní Karolíny."

—

!

—

i

Prohlášení neodvislosti Jižní Karolíny podepsáno bylo u pítomnosti guverhodnostá státních. Když všichni zástupci byli svá jména na

néra a jiných

Prohlápeetl pedseda prohlášení lidu a ku konci dodal:
odštpení bylo podepsáno a já tímto Stát Jižní Karolínu prohlašuji za
první rozhodný
svobodnou obec." Lid na to odpovdl ohlušujícím jásotem,
listinu podepsali,

,,

šení

—

krok byl

V

uinn.

sídelním

mst

vlády spolkové, Washingtonu, panovalo nad poínáním

Jihanu rozílení veliké, zejména kruhy obchodní sledovaly

krok odštpenc.

níkm ohromné

Jižní plantážníci dluhovali severním

sum)-

penz

cházely. Tajemník pokladny

a od

jisté

doby

již

s

napnutím každý

obchodníkm

a továr-

peníze odtamtud žádné nepi-

Cobb také pomáhal Jihanúm

jak jen mohl.

Když

nastoupil úad, byla pokladna spolková peplnna penzi, však Cobb zrádným
jednáním svým zniil veškerý úvr spolkové vlády a v roce 1860 již nucen byl
dlužiti se na velké úroky peníze, aby jen mohlo se zaplatiti za rzné práce, pro
vládu konané. Spsobem tím snažil se tento ministr uvésti vládu v rozpaky
finanní v pedveer velikých událostí. Však ješt jiným, ne mén podlým
spsobem snažil se Jihanúm pomoci. ,, Nepodnikejte nieho nyní," pravil k
ním v dvrném dopisu, ,,ale j)stujte dále bavlnu." Za bavlnu platili Seveané
o rok na ped — Cobb chtl docíliti toho, aby bavlna byla pstována, peníze
za ní pijaty
Tím pišli by Seveané o miliony penz.
ale tato nedodána!
Kdyby plantážníci tento plán byli prohlédli, zajisté že nebyli by se propjili
k takovému podvodu —- ale co ceiek vdl o tajných šmejdech prohnanýcli
politik!
Lid zde byl proto jen, aby v dob rozhodné chopil se zbran a bil
se v poli se svými bratry, mezi tím co šmejdilové tito hovli si doma pi
ohnivém vín.
Sestaticátý kongres ml se sejíti dne 3. prosince a dobu tu národ americký
oekával s velikým rozechvním. Vše dychtiv ekalo na výroní poselství
presidentovo
každý žádostiv byl zvdti, jak vysloví se nejvyšší úadník o
otázce, která hýbala celou zemí. Poselství presidentovo konené bylo kongresu
posláno, ale s jakou napnutostí bylo na všemi vrstvami lidu ekáno, takové
zklamání spsobilo. Báze a nerozhodnost zírala z každého odstavce. V dob,
-

—

—

^

'

—

slyšel samé nekdy lid oekával od nejvyššího úradník-a svého rázná slova
japné vytáky; Buchanan pál otrokám, však obával se to projeviti veejné.
Nesouhlasil s tmi, kteí chtli docíliti roztržení Unie, ale neml dosti odvahy
íci jím, že odtržení od Unie nesmí trpno býti. Tak snaže se uspokojiti strany
ob, neuspokojil žádnou.
Nad jedním odstavcem poselství však mli Jihané dosti píin jásati; bylo
to kde president inil zmínku o otrokáském zákonu a protivení se jemu ve
Mezi jiným pravil, že vystupování zákonodárství nkterých
státech severních.
severních stát proti otrokáskému zákonu jest protiústavní a že státy tímto
poškozené mají úplné právo k odporu, když byly veškeré pokojné a ústavní
prostedky vyerpaly. Odštpenci nemohli si páti nieho více.

Nejvtší pozornost vzbudila v poselství ona místa, kde president inil
zmínku o tom, mají-li jednotlivé státy právo odtrhnouti se od Unie. Díve však
úsudek svj o veledležité otázce této pronesl veejn,

nežli

ml

poradu se

spolkovým návladním, Jeremiah S. Blackem. Smýšlení presidenta Buchanana
bylo krátce takové, že každý stát má zddné právo k odtržení se a když už
jednou se odtrhne, že není zde moci, která by byla s to donutiti jej k navrácení
Odtržením se stát pestává býti ástí této republiky a pomocí
^.do Unie.
Násilným donucením
vojska tomu chtít zabraovat, bylo b\' protizákonní.
státu k návratu do Unie bylo by vypovídátu'm války, uinili by se z oban
dotyného státu nepátelští spojenci" a tito mli by pak úplné právo dle toho
jednati." V tom sm\-slu mluvil president Buchanan na radu spolkového ná^dad,,

,,

ního ke koni^resu; však jeho vlastní

svdomí

snad káralo

jej

za tato slova a

bázlivý a nerozhodný Buchanan odhodlal se také nkolik slov pronésti, kterými

A

otlsuzoval.
v jednom odstaxxi piznal Jihanm
právo k odštpení, pec prohlásil odtržení za zloin a nauku o svrchovanosti
stát za politické rouhaství.
,,Kd\-bychom mli se dle toho íditi," pravil,
,,byla by naše vláda jako provaz z písku, který rozsypal by se pi každém
zavanuti vtru. Spsobem tím," i)okraoval, ,, mohlo by se našich tiaticet
stát rozdlit na tolik též nepátelských republik. Unie roztržena by mohla
býti tak na mnoho zlomk bhem nkolika týdn a její utvoení stálo naše

odštpení co nejrozhodnji

mnoho

otce

strádání, práce, ba

i

krve."

sám lekl se tchto smlých slov a proto v záptí zase spléivým balsámem. aby ránu. Jihu tímto domnle zasazenou, zacelil.
Navrhoval, ab\' pijat byl dodatek k ústav týkající se otroctví; dodatek jeho
President snad

chal

s

elil k tomu, povznésti otroctxí na národní instituci, chrániti otrokáe

\'

domnlých

zákon

právech, provádní zákona otrokáského a prohlášení všech

jejich

zákonu tomu na Severu pijatých, za neplatné.
již podotknuto neuspokojil Buchanan poselstvím svým stranu žádnou.
V senátu mluveno o poselství s posmchem. Senátor Jefferson Davis pravil:
V
diplomacie, neb ta nenávidí uritost."
,, Poselství to má veškeré vlastností
další ei své kritisoval oste presidenta, vytýkaje mu nerozhodnost a bázlivost.
Senátor Halí z New Hampshire pravil, že president zachoval se jako pštros,
,,Xa jednom
který schováním hlavy do písku chce se vyhnouti nebezpeí.
míst se praví," pokraoval, ,,že Jižní Karolína má práxo a píinu k odtržení
se od Unie; po druhé zase, že nemá k tomu prá\a a po tetí konen, že my
nemáme prá\'a jí v tom zbraovat!
proti

Jak

23

Mezi lidem pano\aIo to nejvtší rozilení. Z Jižní Karoiín\- docházely na
a v této rozhodné dob na stolici nejvyššího
Sever pedzvsti blížící se boue
úadníka sedl muž slabý, nerozhodný. V dob, kdy národ oekával rázná a
rozhodná slova, dokal se spousty všelikých diplomatických obrat a vytáek;

—

—

president Jiuchanan kolísal, chtl nakloniti si stranu jednu, aniž ml v
úmyslu pi tom znepáteliti si druhou.
Mezi tím prohlášena úplná nedvislost Jižní Karolín)' a \' té samé konvenci
iistanoveiT výbor, který ml odebrati se do Washingtonu, aby s vládou vyjedV^ypracováno též provoláni k ostatním
nával o vlastnictví majetku vládního.
otrokáským Státm, v kterém udávány byly píiny k odštpení a Státy vyzvány k spolupsobení. V jírovolání tom praveno mezi jiným: .Jižní Karolína
,

Pevnost Sumter v pístavu charlestonském.

oddlena od vás. Chceme býti velikou otrokáskou Konfederací,
ást zem nežli vlastní kterákoliv evropská mocnost a
ítající tyikrát tolik obyvatel, nežli celé Spojené Státy ítaly v dob, kdy
Vše co od jiných žádáme jest,
prohlásily svoji neodvislost od Anglie ....
aby nás ponechali svému osudu .... Spojeni budeme tvoiti velikou, slavnepeje
která

si

b\-

býti

objímala vtší

nou a blahobytem oplývající obec, jejíž sláva vnikne do všech civilisovaných
Žádáme Vás proto, by
zemí, o níž ješt pozdní vkové vyprávti budou.
jste spojili se s námi k utvoení Ko)ifcdcracc otrokdských Státíi" Však v celém
tom provolání nebyla udána ani jedna píina, která by opravovala k odštpení od Unie
pouze poukazováno na to, že Seveané otroctví nepejí, nesouhlasí s otrokáským zákonem a nechtí uznati rozhodnutí nejvyššího soudu

—

spolkového.
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V

týž den, kdy prohlášení neodvislosti Jižní Karolíny bylo pijato, vydá!
guvernér (Pickens) provolání, v kterém lidu oznamoval, že Jižní Karolína
Charlestonské asopisy druhý den již pináje nyní územím samosprávným.
šely zprávy z jiných stát pod ohlavením: ,, Zprávy z ciziny." Památný peníz
byl též ražen a pijata korouhev; korouhev ta byla z erveného hedbáví a nesla
patnáct modrých hvzd, sestavených v podob kíže. Patnáct hvzd znamenala
patnáct otrokáských stát.
V konvenci této zvoleni byli též komisai, kteí mli odebrati se do jiných
stát a pozvati zástupce tchto k sjezdu do Montgomery, Alabama, kde by
Guvernér Pickens prohlášen jest co hlava
Jižní Konfederace utvoena byla.
nové vlády a oprávnn pijímati vyslance cizích zemí. Tento ihned sestavil
svj vlastní kabinet
a kola nové vlády uvedena v pohyb.
Charlestonský pístav nyní stal se též djištm rozilujících událostí. John
B. Ployd z Virginie, byl jedním z nejhlavnjších spiklenc, jichž snahou bylo
zniiti Unii
a ten samý Floyd zastával v této dob nejdležitjší úad -tajemníka války. Zrádný P"loyd vidl, že nastává boj
a proto odzbrojoval
Sever a Jih zaopatoval zbranmi nábojem. Arsenály severní byly vyprázovány
zbran odváženy na Jih. Vrchní velitel vojska, generál Winfield Scott
upozoroval Floyda, aby nechal opevniti pevnosti v charlestonském písta\'u
le Floyd na místo aby uposlechnul, poslal na Jih nové zásoby zbraní a
náboj. A když colonel Gardiner, velitel pevnostní uinil pokus zásobiti se
více potebami válenými
byl za to Moydem odvolán a na místo jeho dosazen Major Robert Anderson.
Anderson pocházel z Kentuck}' a Ployd vidl v
vrného stoupence
však brzy ml dosti píležitosti pesvditi se, kterak se mýlil.
Jihu
státní

—

—

—

i

—

—

—

nm

—

Anderson seznal úmysl odštpenc, kteí zamýšleli všech pevností v
pístavu charlestonském se zmocniti a proto nepestával vládu žádati, aby
pevnosti zásobila více náboji a více mužstva tam poslala. Upozoroval zejména
na pevnost Moultrie, v které byla jen malá posádka. Však vrný vojín tento
netušil ani, že žádosti jeho picházely do rukou zrádce
kterému jenom prospch odštpenc na srdci ležel. Proto také žádosti jeho nedbáno, ani kd}ž
psal: ,, Mraky se hroziv stahují a boue vypuknouti mže každým okamžikem.
Chci vyhýbati se srážce s lidem Jižní Karolíny tak dlouho, jak jenom esC naše

—

dovolí.

stavu,

Nic by tak nezabránilo krveprolití, jako kdyby nás nalezli v takovém
se jim to zdálo býti pímo pošetilostí nás napadnouti."

aby

V

ten samý den, co tento dopis Anderson odeslal, prodal Floyd deset
pušek z vládního arsenalu odštpencúm Georgie; ped tím poslal pt tisíc
pušek do Virginie a veliké množství rzných zbraní a náboj posláno do jiných
stát.
asopis Mobile Advcrtiscr, hlavní to orgán odštpenc v Alabama,.
zcela veejn prohlásil, že bhem dvanácti msíc b)'lo posláno odštpencúm
pouze ze springfieldského (stát Massachusetts) arsenalu ptaticet tisíc pušek.
,,Jsme velice povdni panu Floydovi," psal zmínný list, ,,za jeho bystrozrakost, kterou osvdil v dob této odzbrojením Severu; nelze s uritostí udati,
mnoho-li zbraní a náboj nám bylo posláno, však není pochyby, že dnes již
každý Jihan, který unese zbra, mže ní býti zaopaten."
Takovým spsobem
odpovídal ministr války na všechn\' žádosti Andersonoxy, ba ml ješt tolik
odvahy, že chtl na Jih dla tžká dopraviti, emuž ale b)'lo zabránno.
tisíc

—

2$

Floyd seznal, že Anderson
k

zámyslm nekalým

a chtél

ministr vojenství umínil

sborm,

které se v Jižní

si

vrným

jest píliš

jej

opt

ponechati

odvolati,

jej

Unii, nežli

le bylo

již

tedy osudu, maje za

Karolín práv tvoily, podaí

aby dal

se použíti

pozd
to,

že

a zrádný
vojenským

se pevností pístav-

ních zmocniti.

,

Pevnost Moultrie byla jen slab opevnna a vtšina mužstva v ostatních
pevnostech jevila velikou náklonnost k odštpencm. Nejdležitjší a zárove
také nejpevnjší pevností byla pevnost Sumter
svoji,

zásoby zbraní

smlý

H}1 to

i

—

a do této dopraviti posádku
plánem majora Andersona.
nebo odštpenci mli své strážné lod v pístavu.

potravin, bylo

plán,

s tím pouze asi tyem dstojníkm a usneseno dopraviti
na místo nejdíve ženy, dti a potraviny. Vše dopraveno na lo a pevezenok pevnosti na Jones Islandu; zde vymlouváno se na to, žo na pevnin není
dostatek písteší a proto všichni zstali na lodi až do veera. Ti rány z dla
mly býti znamením k vyplutí k pevnosti Sumter.
Jihané mli za to, že Anderson chce dopraviti ženy a dti jinam proto, že
oekává každou chvíli útok na pevnost Moultrie a proto nekladli žádných

Anderson svil

se

Vnitek pevnosti Sumter.

—

pekážek.
Pozd veer, když msíc vrhal bledou svoji zá na celé okolí,,
peplavena byla celá posádka do pevnosti Sumter. Na dané znamení pirazila

—

lo s ženami, dtmi a potravinami
Andersenv plán byl proveden.
pevnosti Moultrie zstali pouze asi ti dstojníci, kteí zatloukli dla, zniili
vozy a petínali žerd, aby na tchto nemohli Jihané vztýiti svoji korouhev.
sem

i

Když bylo

V

vše vykonáno, telegrafoval Anderson ]^loydovi:

,,Mám

tu

est

oznámiti vám, že se mi pod ochranou boha podailo dopraviti do pevnosti
Sumter celou posádku, vyjma ranhojie,
dstojník a sedmi muž."

ty

Floyd však o tom uvdomen byl odštpenci díve nežli telegram Anderjej došel a zuivost jeho nad smlým inem tím neznala mezí.
Ihned
telegrafoval Andersenovi:
Došla mne zpráva, dnes ráno (23. prosince), že
jste opustil pevnost Moultrie, zniil dla a peplul do pevnosti Sumter. Nevím
zpráv té, jelikož nebyl k tomu žádný rozkaz dán. Vysvtlete celou tu záležitost." Však Anderson klidn odpovdl:
Depeše ona byla pravdivá; opustil
jsem pevnost Moultrie, jelikož kdybych tam byl napaden býval, byla by

senv

,,

,,

56
posádka zniena a my ztratili bychom moc nad celým pístavem. Zniil jsem
by jich nemohlo býti užito proti nám."
K polednímu dostavil se do pevnosti Sumter knz, který s vojíny peíkal
modlitbu a prosil boha za pomoc. Po modlitb hudba zahrála ,,Hail Columbia"
a korouhev Spojených Stát vztýena za všeobecného jásotu.
Sotva že hvzdnatý prapor zavlál ovzduším v samém stedu zrádných
•odštpenc, piplul sem posel od guvernéra Pickense s rozkazem, aby Anderson
ihned vrátil se s posádkou do pevno.sti Moultrie. Anderson neuposlechl a byl
<léla,

prohlášen za

,,

zrádce Jihu."

Tajemník války zuil a ve schzi kabinetu naléhal na presidenta, by Anderson byl odvolán. President však žádosti té nevyhovl, nastal spor, který
ml za následek odstoupení Floyda. Na jeho místo ustanoven byl Joseph
Plolt z Kentucky, vrný unionista, který hned po svém nastoupení dopsal
Andersonovi a v dopise pochválil tohoto za jeho in. Z rzných stát docházely
Andersona povzbuzující depeše a zákonodárství státu Nebrasky nechalo mu
Ve vtších severních mstech o.slavován
telegrafovati ,,Šfastný nový rok."

Andersonv in pálením

z

—

Chot majora Andersona.

Zména

kabÍ7ietu.

—

hmoždí.

—

KAPITOLA

V.

dl

a

Okrádáni vlády.

—

Konvence

Boj poínal.

—

Útk

taje mni ka lUoyda.

Ijslanei jfini Karoliny ve Washingtonu.

o sásobeni pevnosti Sujntcr.

kaz.

-

miru.

—
—

—

Odtrženi ostatních stát.
Konvence v Montgomery.

—

Pokus

Dix-v

—

—

roz-

Ustaveni

yižni ko/ifcderacni vlády.

NEOHROŽKNÝ
již

major Anderson byl v pevnosti Sumter ve velkém nebezmalá posádka musela
peí. Nepátelství mezi Jihem a Severem rostlo
každé chvíle býti pipravena na útok; mimo to hrozilo ješt jiné nebezpeí

— nemohl se
za

totiž

každým krokem.

—

na vrnost posádky své

úpln

spoléhati.

Zráda íhala

na

— který by bdl nad
chrabrého vojína — však

..Aspo jednoho vrného soudruha

—
—

bezpeností Andersonovoul"
tak volali pátelé
stále zstávalo to pi pouhém pání.
A eho lekali se mužové to vykonala slabá, nemocná žena. Ona nejen
ae sama zaopatila, ale
dovezla až do pevnosti ohroženému vojínu toho nejlepšího soudruha, který stál po boku pána svého pak v tch nejkrutjších
i

zkouškách.
Byla to choC Andesonova a sluha, kterého mu pivezla, jmenoval se Petr
láskou
Hart, který sloužil v mexické válce s Andersonem a lnul k
bratrskou.
V dob, o které píšeme, byl lenem new-yorské policie a paní

nmu

Andersonová nalézala se v témž mst v ošetování lékaském. Jakmile uslyv jakém nebezpeí cho její se nalézá, poslala pro Harta a tázala se ho,
zdali by s ní chtl jeti do pevnosti Sumter.
Hart pohledl na svoji ženu, tato
Madame, já pjdu."
bez rozmýšlení pisvdila a íart odvtil:

šela,

,,

Za t\ria(lvacct hodin po této rozmluv v)-dala se pant Aiidersonová,
pemlouvání léka, s Ilartem na cestu po drá/.e do Charlestonu. Ac
byla velmi slabá a cestou mohla si pivolati nebezpenou nemoc, nedbala toho;
manžel byl v nebezpeí, poteboval upímného pítele a pi pomyšlení tom
veškeré obavy mizely. Od tvrtka veer až do nedle nejedla, nepila, ba ani
oka nezamhouila; ji sílila pouze myšlénka, že spéje ku pomoci ohroženému

V/cdor

choti.

Když

jela skrze Virginii, Jižní a Severní Karolínu,

neslyšela nic jiného

Andersona, vycházející z úst Jihan; v nedli ráno pijela s
Hartem do Charlestonu a vymohla si dovolení navštíviti pevnost Sumter.
Když loka pistála a jméno paní Andersonové bylo veliteli oznámeno, spchal
tento dol a s výkikem:
,,Má udatná choti!" sevel ji ve svou náru.
,, Pivedla jsem ti Petra Harta." znla odpov, ,, dítky jsou zdrávy,
odjedu dnes
veer zpt."
A po nkolikahodinném odpoinku nastupovala opt zpátení
cestu do New Yorku, kde nucena byla ulehnouti, nebo pokoušela se o ní
prudká horeka. Však vykonala pec co si byla umínila: pivedla choti svému
ti msíce
soudruha, který po celou dobu oblehání
stál
po boku
chrabrého velitele.
nežli kletb}' na

—

—

—

—

—

vrn

Vládní kruhy ve Washingtonu byly událostmi v pístavu charlestonském
velice rozíleny, však rozílení to dostoupilo

stupn

nejvyššího, kd}'ž se roz-

okradena o $800.000; z poátku prohlašoBylo již všeobecn známo,
váno, že ástka zpronevená sahá až do milion.
že Cobb zúmysln pivádl vládu do finanních nesnází a nyní také hned vdlo
se, že zpronevení $800.000 jest dílem tajemníka Thompsona a známého již
Floyda. Velká porota msta Washingtonu také obvinila "loyda z ..porušení
dvry v nho kladené, zpronevení penz a konen spiknutí proti spolkové
vlád"
však díve nežli toto usvdení oznámeno bylo veejn, prchl zrádný
tajemník války do Virginie, kde odštpenci byl pijat s otevenou náruí a byl
hned uinn brigádníkem. Jeho místo v ministerstvu, jak již povdíno, zaujal
Joseph Holt. z Kentucky.
hlásilo, že

spolková pokladna

b)'la

i

—

V

ministerstvu nyní nastala

zmna

úplná; generál Cass, tajemník zahra-

niních záležitostí, podkoval se a návladní spolkový, Black, zaujal jeho místo;
návladním jmenován Edwin M. Stanton. John A. Di.x, vynikající patriot newyorský povolán v elo odboru finanního; tajemník vnitních záležitostí se též
úadu svého vzdal a odejel do Mississip{)i, aby zde vstoupil v ady odštpenc.
Lid oekávaje od zmny této obrat k lepšímu, poal opt volnji dýchati.

—

v krátké dob byly vlny veejnosti opt
Klid ten však nepotrval dlouho
Washingtonu
pijeli v\-slanci z Jižní Karolíny, kteí
do
že
})išli vyjednávati s vládou o postoupení spolkového majetku, nalézajícího se v
obvodu hranic jmenovaného státu; tito zvolili za tajemníka svého Wm. H.
Prescotta a snažili se s celou dstojností cizích vyslanc vstoupiti ve v)'jednávání s vládou spolkovou. Však pokusy jejich byly perušeny krátce samotným
presidentem, který jim nechal oznámiti, že píjme je co oban v soukromé,
Nkolik dopis bylo mezi nimi a presinikoliv ale v jejich úadní hodnosti.
dentem vymnno obsahu velmi ostrého a po desíti dnech vrátili se páni

Tozeen\- zprávou,

,,

diplomati"

zpt

s

nepoízenou.

vrnými rádci a proto on poal
odštpencm. Na radu generál

President Buchanan obklopen byl nyní

stavti se na rozhodnjší stanovisko proti

i

28
Scotta a Dixe rozhodl poslati zásoby

tím

úelem vypravena

i

New Yorku

z

posilu posádce v pevnosti Sumter.

obchodní

lo

,,Star of the

West"

a

Za
aby

špehouni jižní oklamáni byli, udalo se, že lo pluje do Savannah. Však o tajném
plánu tom dozvdl se tajemník Thompson práv v dob, kdy posýlal své
podkování a ten nemeškal a oznámil to telegraficky do Charlestonu. Proto
také když lo tato objevila se dne 9. ledna u pístavu charlestonského, bylo na
Kapitán lod nechal
ní páleno z násp, které si byli povstalci zde naházeli.

—

však odštpenci nemli pro hvzdnatý
páleno bylo dále, tak že kapitán b)d donucen k
návratu.
V pevnosti z poátku nevdli co se dje, však záhy seznali, že
povstalci zahání lo nesoucí jim posilu a zásoby. Bylo zde dosti dl, že baterie
nakázáno nepodle Anderson
na náspech mohly býti rychle umleny

hvzdnatou korouhev

vztýiti

lo

prapor více úcty a na

—

ml

zmn

na

nebude útok uinn a on nevda o
v ministerstvu, zstal neinným divákem. Tento in odštpenc byl krátkou
zde vypálena první rána
v krátkosti ozýpedehrou k velikému dramatu
valo se hmní dl a rachot pušek po celém Jihu.
nikati

nieho díve dokavad

—

—

Jižní Karolína zasadila Unii první ránu a byla na to nesmírn hrdá. Velitel
posádky, major Stevens, který nechal páliti z dl na americkou korouhev, stal
se hrdinou dne.
Veškeré asopisectvo chválilo jeho odvážný in a lid všemožným spsobem uvádn byl v nadšení pro odboj proti Unii. Nesvdomití
demagogové ti ani nepomýšleli, v jakou zkázu ženou klidné obyvatelstvo zem
oni chtli dv polovice republiky všemožným spsobem popuditi proti sob,
dohnati je ku krvavé srážce
byli toužili. Jenom že výsledek
a dosáhli po
byl zcela jiný, nežli jaký oni byli oekávali, nebo za tyry roky byl Charleston
zboen
hlavní msto Columbia stráveno požárem, každý otrok osvobozen
a ti, kteí tak hrd vyzývali Unii k boji a snili pi tom o samostatné vlád,

—

—

—

em

—

nalézali se na

útku ped

trestající

rukou spravedlnosti.

Jižní politikové nemínili více ustoupiti

—

a pakli že

lid

nebyl ješt dosti
to
ze Severu;

—

nadšen pro povstání, musela na pivolána býti branná moc
Proto také
docíliti dalo se prohlášením odštpení všech otrokáských stát.
pohlavái Jižní Karolíny naléhali na náelníky sousedních stát, by co nejdíve
následovali jejich píkladu. Také bhem msíce ledna 1861 šest stát svolalo
konvenci a prohlásilo své vystoupení z Unie; nejdíve odvážil se ku kroku tomu

Dne 10. ledna prohlásil své odstoupení stát
Georgia dne 19., Louisiana dne 26. a Texas i. února.
V dob té též politikové ve Virginii snažili se o to, aby stát tento vstoupil v
ady odštpenc, ano již cvieny zde byly dobrovolné sbory vojanské, tak
zvané ,,Minute-men"; sbory tyto, jak pozdji najevo vyšlo, ureny byly k tomu,
v rozhodné chvíli zmocniti se hlavního msta Washingtonu a všech spolkových
stát Mississippi (dne 9. ledna.)

Florida,

Alabama dne

1

1.,

i

V

úadoven.
nkterých státech zmocovali se povstalci pevností, arsenál
a mincoven; v Louisiana dokonce již také
pošta a celnice odevzdána byla v
moc domácím úadníkm -— a president Buchanan neodvážil se proti poínání
i

takovému zakroiti.
Jihané proto poínali si s takovou smlostí, jelikož dostávalo se jim dosti
mravní pomoci od demokratických politik Severu. V rzných demokratických konvencích v severních státech prohlašováno, že strana ta všemožn'stavti se bude proti snahám republikán, kteí chtí prý odštpené státy pi,,
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mti k poslušnosti; tím prý jen pivolá se na zeni bratrovražedná válka".
mli za to, že Jih má postaitelné
aspo vtšina jich
Severní demokraté
píiny k odtržení se, jelikož jeho zájmy (protivením se zákonm otrokáským
na Sexeru) jsou ohrožovány a jsroto prohlašovali, že zakroováním xyvolána
by byla válka; oni byli proti bratrovražedné válce ne snad z lidskosti, ale nechtli, aby se Jihanm v jich ádní pekáželo.

—

—

Toto poínání severních demokrat dodávalo Jihanm ješt více odvahy,
neb oekávali, že Sever, dojde-li k zápasu, bude také rozštpen a oni tak
Proto také nejednali více skryt, nýbrž
zcela hrav cíle svého dosáhnou.
zcela veejn prohlásili úmysly své. Jeden z vynikajících Jihan pravil: ,, Naším úmyslem jest zmocniti se armády moci námoní a všech odbor vládních;
m)- nedovolíme, aby hlasy elektoralní (pro Lincolna) byly sítány; my
prohlásíme Buchanana na dále za prozatímního presidenta, bude-li on initi,
co my budeme chtít pakli ne, ustanovíme nkoho jiného my zmocníme se
pak vytrhneme
arsenálu v Harper's Ferry a lostva váleného v Norfolku
Jihanm poštstilo
na Washington a zde zavedeme úpln novou vládu."
se také díve, nežli vláda liuchananova schýlila se ke konci, zmocniti se na
mnohých místech majetku vládního, tak že vláda spsobem tím ztratila na
i

;

;

;

—

30,000.000 dollar.

smleji a generál Dix, tajemník pokladny, vyslal
Orleansu a Mobile, aby zabránil zajmutí zde se
Velitel jedné lod, Breshwood, nechtl rozkaz
nalézajících celniních lodí.
jednatele Dixova uposlechnouti, naež tento ihned o tom Dixe telegraficky
Jihané poínali

si

stále

zvláštního jednatele do

New

uvdomil. Dix pak dal jednateli svému následující rozkaz ,, Vyite Lieutenantu Coldwellovi, aby ihned zatkl kapitána Breshwooda a ujal se velení
na jeho lodi.
Pakliže Breshwood pa svém zatení odváží se pekážeti ve
:

vykonávání vašich povinností, budiž považován za buie. Paklíe kdokoli
se strhnouti americkou vlajku, zastelte ho na mist!"

osmli

Tento rozhodný rozkaz byl prvním znamením, že vládní kruhy pi-estaly
Lid na Severu již
pohlížeti na rozsáhlé pípravy k zniení Unie.
poínal býti nepokojným, nebof nejvyšší výkonná moc, president Buchanan,
pohlížel na poínání Jihan se založenýma rukama a Dixv památný rozkaz
Však depeše tato nedošla svého cíle,
naplnil Seveany opt novou nadjí.
nebot stanice telegrafická v New Orleansu nalézala se v rukou rebel; Jihané
mincovny a celnice
následkem toho zmocnili se všech lodic a mimo tch
v mst se nalézající; v mincovn nalézalo se hotových penz, zlata a stíbra
za $536.000 a to vše padlo do rukou Jihan.
kde
Nejvtší rozilení v dobách tchto pano\ alo v státech stedních
strana Unionist zápasila o pevahu s odštpenci. Však ve Virginii, Tennessee
a Missouri brzy odštpenci zvítzili a státy ony též postavily se proti Unii.
V Kentucky a Marylandu dlouho byl boj nerozhodným posléze guvernér
Marylandu zachránil stát ten pro Unii, stát Kentucky ale prohlášen za

neinn

i

—

;

,.

neutrální", což pro obyvatelstvo bylo tím horší, nebof zápas protivných stran

pak
•

trval zde

na dále.

zatím obmezoval se na odbývání schzí a odsuzování tch,
Seveané páli si pokoj a chtli na oltá míru pinésti
sebe vtší, pokud by své cti pi tom nezadali. Veškeré urážky, Jihany

Na Severu

lid

kteí chtli zniiti Unii.

obf
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v tvá metané, snášeny trplivé, neb mlo se za to, že sporné stran)'
peci jednou bez krveprolití pijdou k dorozumní. Touha po zachování míru
na Severu byla tak veliká, že když z Virginie vyšel návrh na svolání sjezdu
(zvaného sjezd míru") do Washingtonu, byli !r\everané ihned volni vyslati tam
bystí politikové pedvídali, že návrh ten nepochází z touh}své zástupec,
po zachování pokoje, ale že Jihané pouze chtí nabýti více asu k nastávajícímu
zápasu.
Sjezd míru" zahájen byl ve Washingtonu dne 4. února 1861. Bývalý
president Tyler z Virginie, zvolen jest za pedsedu.
Když zasedal na stolici
pedsedy, pravil Tyler k shromáždní: ,,Vaše vlastenectxí pekoná veškeré
pakli že docílíte naped toho, by jste povznesli se nad strany.
pekážky
A

vlád

,,

a

,,

—

co jest strana u porovnání se snahou, elící k záchran
výkik radosti rozlehne se po celé zemi !"

vlasti

?

Uite

tak a

Shromáždní nadšen pijalo* slova tato a hned na to se strany Jihanú
podán byl návrh, aby otroctví uznáno bylo za národní instituci. Návrh tento
ovšem pijat býti nemohl a pijat zprostedkující návrh, že otroctví má býti v
S tím zdáli se Virgiané
dosavadní form .zach(n'áno.
pedseda Tyler
Ped rozpuštním shromáždní Tyler ješt pravil ,,Mám za
býti spokojeni.
to^ že dospli jsme k výsledku, jaký za panujících okolností dal se oekávati.
Co mne se týe, budu se snažit, by odporuení sjezdu bylo pijato." Politikové
v Richmondu však nezdáli se býti s výsledkem .sjezdu valn spokojeni a Tyler
byl nucen smýšlení své zmniti, což on také uinil v dob velmi krátké, neboC
za šestaticet hodin po rozpuštní sjezdu v ei své v Richmondu držené prohlásil, že ,,Jih nemá od republikánské strany nieho k oekávání" a od té doby
Nkteí severní politikové nemýlili se, když
používal svého vlivu proti Unii.
prohlašovali, že sjezd tento nemá míti jiného úelu, nežli aby Jih nabyl více
asu k pípravám.
V týž den, kdy zahájen byl ve Washingtonu sjezd míru", .sjelo se nkolik
politiká v Montgomery, Alabama, aby zde ustavili samostatnou vládu, takzvanou Jižní Konfederaci. Zástupci tito ustanoveni byli ve .sjezdech rzných
stát, kde jednalo se o odtržení od Unie a akoli prohlašovali, že jednají jménem
lid obecný vzdor tomu v dležité té otázce neml ani hlasu:
.jižního lidu"
v žádném státu nebylo dáno lidu k odhlasování, pejc-li si odtržení od Unie
neb ne a vyslanci, kteí spojili se, aby ustavili novou vládu, nebyli ku kroku
ale pouze nkolika ctižádostivými politikái, kteí
tomu splnomocnni lidem
uznali za dobré vzpomenouti na lid teprv tehdy, když potebovali potravu
i

:

,,

—

,

—

pro

dla Sevean

—

!

Georgie zvolen za pedsedu tohoto sjezdu, však hned na
že mezi vyslanci panuje veliká žárlivost, z které
nepátelství.
Všichni jeli do sjezdu s pevnou nadjí,
povstala nesvornost a
njaké vynikající postavení pi nové vlád. Bylo zde mnoho
že odvezou si
Hovvell

Cobb

z

poátku jednání seznáno,
i

dom

takových, kteí po samo.statné vlád toužili jenom proto, aby njaké
a nyní byla uchaze mnohem více, nežli úad.
úady získali

tuné

—

•

Jednání z vtšího dílu vedeno bylo tajn. Ustanoven byl výbor tin;ictilenný, který vypracovati ml plán pro prozatímní ustavení vlády. Zákonodárství státu Alabama povolilo plmiliónovou pjku, aby nová vláda nitla
,,nco pro zaátek." Dne 7. února (1861) výbor pedložil vypracovaný plán;
za vzor sloužila výboru ústava spolková, kterou na nkterých místech jenom

;{i

svým zájmm

pispúsobili; pijato

jméno Aincrickc Koiifcdcrahii

Státy.

— Dne

února ústava pro novou vládu byla pijata a všichni zástupci jménem stát
svých složili slib vrnosti. Mned na to pikroeno k zvolení presidenta a jeho
námstka. Za presideiita zvolen b\'l ycffcrson Davis z Mississippi a za jeho
námstka Alexandr H. Stephens z (leori^ie. Venku shromáždnému lidu
výsledek volby hned oznámen a ten vypukl v nadšený jásot. Stcphens-ovi
ten samý veer uspo.idáno zastaveníko a v podkovací ei tento pan místopresident sliboval skvlou a slavnou
budoucnost Jižní Konfederaci.
Kd\'ž ustanoven byl stálý výbor,
jakož
výbor k vypracování plánu
pro stálé zízení vlády, pikroeno k
jednání o korouhvi a peeti. Návrhy
rzné docházely konvenci
každý den a konen usneseno, aby národní korouhev nesla v modrém poli
8.

i

tém

sedm hvzd

— nebo sedm stát zaPee

svoji Jižní

nemla

nebo

hájilo boj proti Unii.

Konfederace nikdy

—

dubnu roku
Konfederace po-

tato z An.frlic došla až v

1865 a v

dob

té již

valena byla v prach.

Když

dozvdl

JeíTerson Davis

se

o svém zvolení za presidenta, pospíšil
ihned do Montgomery, kam dorazil

dne

15.

února a byl lidem uvítán

s

neobyejným nadšením. Dla hímala, hudba hrála a lid chytrými demagogy zfanatisovaný provolával slávu

presidentu Jižní Konfederace.
krátce oznail stanovisko Jihu.

Na

Jefferson Davis.

nádraží Davis promluvil k lidu a v

Pravil, že

doba vyjednávání

již

ei

dávno byla
kdo postaví

minula a dodal: ,,My nyní stanovisko zaujaté budeme hájiti a
nám na odpor, necháme mu pocítiti jižní prach a jižní ocel
My ochráníme naše práva a udržíme naši vládu za každou cenu. My
nežádáme nieho; my nechceme nieho .... Pakli že jiné státy chtjí pistoupiti k naši Konfederaci, mžou tak uiniti za podmínek námi urených.
Naše
odštpení od Unie jest úplné a na žádné další vyjednávání, na žádné dohodnutí
."
nelze více pomýšleti
Davis byl nastolen dne 18. února a hned také
jmenoval celý kabinet, jafk následuje: Za tajemníka státu Robert Toombs,
pokladny Charles A. Memminger, války LeRoy Pope Walker, námonictví
Stephens R. Mallary a John H. Reagan za vrchního pošmistra; vrchním návladním jmenován Judah P. Benjamin. Roztržení Unie bylo nyní hotovou skuteností
republika naše mla dva presidenty.
se

.

—

.

.
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KAPITOLA
Pípravy JiJian k

válec.

—

— stava pro novou vládu pijata. — Li)icolnova
— Spiknuti. — Lincoln nastolen. — Jini vyslanci
I'

cesta do Washingtonu.

ve Washingtoiu.

VI.

•

Posádka v Suvitcr v nehezpei.

uskutenny své dávné sny
JIHANE vidli
padlo tm krátkozrakým politikm, že Se\er
již

a v sílené radosti ani nena-

na poínání to nemže se
Oni mli za to. že ten ,,zdemoralisovaný Sever" nebude ani njakého odporu schopen. Jihané mli zbran
lid již byl demagogy jižními tak zfanatisován, že ekal jen dychtiv na první zavolání
kdežto
na Severu jevila se malomyslnost, ba mnoho demokrat severních symi)athisovalo s Jihany. Proto také asopisectvo jižních stát mluvilo o Severu s tím
nejvtším opovržením; Charleston Couricr dokonce pravil: ,,Naše vláda mže
stále

neinn

dívati.

—

—

Seveany za vzboui^ence a neuznati jejich vládu; však bude-li
docíleno pokojné rozdlení a naše Konfederace uznána bude všemi velmocemi
co vlá,da dc facto, pak možná že se Severem vstoupíme ve vyjednávání."

považovati

—

Sever se nám nemže postaviti," voláno opt
všude, kdekoliv chtl by nám odpor klásti
,,

—

s jiné

strany, ,,my porazíme jej

nebot jeden Jihan vyrovná se

udatenstvím pti Yankee-m."

poád klid — lid jenom ve veejných schzích odsuzoval
zrádné jednání odštpenc; tito však vykládajíce klid dosavadní za známku
slabosti — poínali si tím smleji.
President Davis splnomocnn povolati do
zbran jedenkrát sto tisíc dobrovolník a uzavíti patnáctimilionovou pjku

A

na Severu

na osm procent.

inny

kroky k zavedení poštovnictví a sorganisování moci
aby všechny pevnosti jakož
úadovny odevzdány byly nové vlád; P. G. T. Beauregard, lousiani veškeré
ský kreol, který opustil hvzdnatý prapor, ustanoven byl brigadním generálem
Na poátku
a poslán do Charlestonu, aby zde ujal se velení nad povstalci.
msíce bezna pijata ústava a zvoleni vyslanci do Washingtonu, kteí mli
s vládou spolkovou vejíti ve vyjednávání o všech otázkách ,,obou vlád" se
týkajících; když bylo na sjezdu jednohlasn usneseno, aby na Jihu zadrženy
byly všechny peníze, kterých se byli nezákonnitým spsobem zmocnili, bylo
sezení odroeno.
Práv v té chvíli, kd\' Jefferson Davis ubíral se do Montgomery, by dosazen byl na stolec prvního úadníka Jižní Konfederace, v té samé chvíli co Davis
" v té
prohlásil ,,že kdo Jihu postaví se na odpor, pocítí jižní prach a ocel
dob ubíral se ze svého domova ve státu Illinois do Washingtonu Abraham
Lincoln, aby nastolen byl co president Spojených Stát Amerických.

námoní.

Sjezd, který zvolil Davise, naídil dále,

—

Byla to doba

kritická, v které

Lincoln ujímal se vlády; rozštpení Unie

bylo skuteností; Jih stál pipraven se zbraní v ruce a byl odhodlán hájiti
ekal jen na první píležitost k boji. Naproti
své zájmy co nejtvrdošíjnji
arsenály na Severu prázdny, neb
tomu pokladna spolková byla vyerpána
zbran ped tím již všechny dopraveny byly na Jih zrádnými ministry Bucha-

již

—

nanovými.

nmu

b}-ly

—

—

zrak}' celého národa k
Lincoln vidl ped sebou úkol titanský
le on klidn nastupoval cestu k sídlu spolkové vlády.
obráceny

—

3S(

pomr

Jaká to sila duševní soustedna musela býti v muži, který za
tak
rozervaných dovedl klidn eliti všemu nebezpeí, dovedl pi^ekonati ty nejvtší
pekážky, dovedl zvítziti a rozštpenou Unii opt zceliti! To dokázal muž,
který pod nuzným krovem spatil svtlo svta, který v mládí svém živil se
tžkou prací na farm, v lesích, ba v jedné dob co lodník na Mississippi!
Ped lety Lincoln v potu tvái a s krvavými mozoly pomáhal otci vykonávati
nejtžší práce
znám jenom nejbližšímu svému okolí
nyní miliony vlastenamerických pohlížely k nmu co k spáse této veliké republiky.
i

—

c

—

"^o^^-^^c^^^
Jefferson Davis byl v

roky.

dob

té stár

Davis byl postavy menší, složité

tyicet

pt rok,

Lincoln padesát dva

— Lincoln byl šest stop a tyry palce

vysoký a vyznamenával se neobyejnou silou; kdežto Davis byl výtený spoleník, pohyb elegantních, nevyznamenával se Lincoln pílišnou uhlazeností.
Oba byli rozeni v Kentucky, však Davis v mladém vku svém odejel s
rodii do Mississippi. Byl vychován v pepychu, navštvoval vojenskou akademii ve West Point a sloužil v mexické válce pod tchánem svým, Zachary
Jc8.

ermák: „Obaonká

Viílka".

3*
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Taylorem; byl vynikajícím lenem kongresu a za presidenta Pierce byl

mníkem

—

taje-

Lincoln naproti tomu narozen byl v chudob. Když byl 6
rok stár, odsthovali se rodie jeho do Jižní Indiány; tam mladému Abrahamu
zerela matka. Žil zde s otcem až do 19. roku, kdy tento složil veškerý
majetek a nastoupil cestu do státu Illinois. Usadil se v okresu Coles. Až do
svého 19. roku navštvoval Lincoln asi 6 týdn školu
ostatní as strávil pi
tžké venkovské práci, jen nkteré veery mohl tráviti u svých zamilovaných
knih.
Pracoval dále na farm
studuje piln doma; pozdji byl zamstnán na dopravní lodi na ece Mississippi
však vytrvalostí svojí dospl tak
daleko, že po krátkých studiích pipuštn byl k soudm co právník.
Pozdji
zvolen byl do zákonodárstva státu Illinois, stal se vynikajícím eníkem
po
krátké dob již setkáváme se s Lincolnem v kongresu a posléze národ zvolil
války.

—

—

—

—

jej

za nejvyššího

úadníka

této republiky.

Lincoln byl velice nábožný a pi všem podnikání prosil boha za pomoc;
pi svém odjezdu ze Springfield pravil: ,,V onu všemohoucí bytost já spoléhám;
i vás, f)átele, prosím, byste prosili též nejvyššího za pomoc."
Lincoln jel do Washingtonu pes New York, Philadelphii a Harrisburg
á byl cestou nadšenými zástupy pozdravován.

V

Baltimore sosnováno bylo spiknutí, jehož cílem bylo úkladné zavraždní
Lincolna na jeho cest do Washingtonu. General Scott a jiní ve Washingtonu
^'dli o spiknutí tom a poslali k Lincolnovi zvláštního posla, aby jej varoval.
Lincoln pijel do Philadelphie dne 21. února a zdržel se zde do druhého dne,
aby vlastní rukou vztýil prapor na Independence Halí v den narození Jiího
Washingtona. Veer dvrný pítel Lincolnv (Mr. Judd z Chicaga) pozval

Lincolna k sob, kde setkal se nov zvolený president s Pinkertonem, známým
tajným. Pinkerton totiž byl již ped tím nkolik dní v Baltimore, kde pátral
ale jména spiklých dopo spiklencích. Podailo se mu seznati celý plán

—

zvdti

se nemohl.

Lincoln nechtl uviti, že by spikjenci mli skuten v úmyslu jej zavražvšemu zrazování, že pojede pes Harrisburg, jak pvodn
zamýšlel. Když se ale vrátil do svého hotelu (Continental) nalezl zde syna
senátora Sevv^arda, který mu pináše4 tutéž zprávu z Washingtonu. Nyní teprve
Lincoln uvil, že mu hrozí nebezpeí.

diti

a rozhodl vzdor

Po odbyté slavnosti ve Philadelphii odejel ve spolenosti Sumnera a jiných
však
do Harrisburgu. Odtud dle pvodního plánu ml jeti do Washingtonu
plán ten byl zmnn a Lincoln veer ješt odejel zpt do Philadelphie a pes
Baltimore do Washingtonu. O této své cest vypravuje Lincoln následující:
,,V New Yorku dostal jsem pkný bobrový klobouk, v kterém byl ješt jiný
vlnný. V udaný veer dal jsem si tedy onen vlnný do kapsy a vyšel ven
zadem. Venku teprv dal jsem klobouk na hlavu a ubíral se s páteli mými
k nádraží. Byl jsem úpln zmnn. Na nádraží v Baltimore jsme se dlouho

—

—

zdrželi

— lidé chodili a

mnul.

A

tak

asn v

—

le nikdo si mne nepovširozmlonvali kolem mne
jsem opustiti Harrissobotu ráno, kdy dle programu

ml

burg, pijel jsem do Washingtonu."

Lincoln byl páteli svými ve Washingtonu srden uvítán a když hned po
píchodu svém navštívil presidenta Buchanana, tento nechtl ani zrakm svým
viti. Též generál Scott byl nemálo potšen nad tím, že Lincoln vyhnul se

.
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nástrahám a povolal do Washingtonu množství vojska, tak že odštépenci byli
pekaziti nastolení Lincolnovo za každou
nuceni vzdáti se zamýšleného plánu
sídla
výkonné
vlády ^e dosud nevzdali.
cenu; však plánu, zmocniti se
Odštpenci zatím snažili se využitkovati doby, dokud na kesle presidentském zasedal Buchanan a obtžovali jej všelikými žádostmi. Guvernér Jižní
Karolíny, Pickens žádal na majoru Andersonovi vydání pevnosti Sumter
však žádosti té vyhoveno nebylo. Návladní Jižní Karolíny, Hoyne, odejel do
však
Washingtonu, aby vymohl na presidentu rozkaz k vyklizení pevjíosti
Buchanaii vida, že vláda jeho schyluje se ke konci, umínil si veškerou zodpovdnost svrhnouti na bedra svého nástupce. Buchanan sestoupil se stolce
jsa v opovržení a nenávisti u obou stran.
presidentského

—

—

—

—

velikým rozechvním oekával dne 4. bezna, kdy Lincoln ml
býti nastolen, neb v nástupní ei každý nový president naznauje smr své
A Lincoln také nikoho nenechal v pochybnostech, on pímo a rozpolitiky.
naznail
stanovisko své
a tisíce lidí, kteí
jeho poslouchali, prohodn
nadšený
jásot.
každou
vtou
v
pukali za
Když byl ujistil Jihany, že nemá v úmyslu, pímo i nepímo pekážeti
otroctví v tch státech, kde otroctví stává, prohlásil, že Unie zachována jnnsí
odtržení se jediného státu od této že jest nemošnosti.
býti nerozštépena
,,Mám za to," pokraoval, ,,že slova tato nebudou vykládána co výhržka
Pi tom nebude
já pouze prohlásil, že Unie musí hájena a zachována býti.
a lidská krev také prolita nebude, nebude-li národní
zapotebí prolévání krve
vláda k boji donucena." Když byl povdl Jihanm, že tito v právech jejich
nebyli zkracováni a že tedy nemají píin k nespokojenosti, konil
svoji
slovy: ,,Ve vašich rukou, moji nespokojení obané, a ne v mých, spoívá nyní
Nebude zápasu, pakli že vy jej sami nezaponete."'
otázka obanské války.

Národ

s

—

e

—

—

—

e

Však na Jihany laskavá a -zárove výstražná slova Lincolnova nemla
spli k uskutenní svých sn a nemínili více ustoupiti. Pohlavái
sami vdli, že nemají žádných píin k odboji — však oni chtli míti

úink — oni
jižní

svoji

-

samostatnou vládu a nyní k provedení dávno tajeného plánu naskytla se

nejlepší píležitost.

President Lincoln sestavil, svj kabinet následovn:
Za tajemníka státu
jmenován Wm. H. Sevvard z New Yorku; tajemníkem pokladny jmenován
Salmon P. Chase z Ohia; války Simon Cameron z Pennsylvanie; námonictví
Gideon Welles z Connecticut; tajemník vnitra Coleb Smith z Indiána; vrchní
poštmistr Montgomery Blair z Marylandu a vrchním návladním jmenován
Edward Bates z Missouri. Nová tato vláda vnovala nejdíve pozornost stavu
moci vojenské námoní, jakož zlepšení pomr finanních. V dob té mli
i

i

všechny dležité pevnosti (vyjma ty) v jižních státech ve
své moci, zárove všechny arsenály. Vládního vojska ítalo se všeho všudy
šestnáct tisíc, které nalézalo se z vtšiny v západních státech, aby hájilo osadníky ped divokými kmeny indiánskými. Poet ten se ješt ztenil, když zrádný
generál Twiggs vzdal se s temi tisíci muži a množstvím zásob válených
texaským povstalcm.
Námoní moc taktéž nebyla píliš vydatnou v dobách tch a vláda mla
skoro pouze dv lod a sice Brooklyn s 25 dly a Reliéf % dvma dly. S lodí
Brooklyn nemohlo se do charlestonského pístavu veplouti a Reliéf byla ped

rebelové skoro

již

i
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krátkým asem poslána do Afriky. Ke všemu tomu ješt velké množství
schopných dstojník námoních opouštlo prapor Spojených Stát a nabízeli
Lincoln brzy po svém nastolení seznal, že válka s Jihem
služby své Jihu.

—

neodvratnou a že nutno pomýšleti na obranu. Nežli ale odhodlal se k
vrné pívržence
odražení rány míené proti Unii, dosadil všude do
vlády; Lincoln vdl, že vtšina úadnictva pála Jihu a proto chtl díve,
nežli rozhodný krok uiní, zbaviti se zrádc.
Jak již z pedu pedvídáno, byli ve sjezdu v Mongtomery ustanoveni vyslanci, kteí mli odejeti do Washingtonu a s ,, vládou severní" vejíti ve vyjednávání o ,, spolených zájmech". Dva z tchto vyslanc (John Forsyth a Martin
pijeli do sídelního msta dne 5. bezna (1861) a hned tajemníka
J. Crawford)
Nebyli pipuštni, nebot vláda spolková neuznávala
státu žádali o slyšení.
Oni ale zaslali Sewardovi ,, pamtní spis", v kterém oznaJižní Konfederaci.
movali, že jsou zástupci vlády a že chtjí pedložiti své povující listiny. Seward v odpovdi své poukázal vyslancm na zásady vyjádené v Lincolnové
nástupní ei a sice že žádný stát nemá práva k
odtržení a proto také ze žádné konfederatni
Páni vyslanci
vlády ped zákonem nestává!
Washingtonu
asi
msíc,
pokoušezdrželi se ve
pedpuštní
co zástupci ,, soujíce se marn o

jest

úad

sední vlády,"

do

ad

naež

tch, kteí

se vrátili,

již

lovici republiky této

hrd
k

aby

postavili se

vyzývali severní po-

boji.

Dležitou otázku mla vláda nyní rozluštiti
a sice: mla posádka v Sumter býti sesílena
anebo pevnost vyklizena.'' Lincoln nechtl Jihadáti píinu k nepátelství a proto nejdíve
vyslal Gustava Foxe do Charlestonu, aby pesvdil se o stavu posádky Andersenovy. Fox

—

nm

W. H. Seward.

se vrátil a oznámil, že má-li posádce v pevnosti

Sumter poslána býti posila a zásoby potravin, musí se tak státi ped 15. dubtak
nem. President však byl naklonn k návrhu, opustiti pevnost docela
aby odštpenci nemli píiny k nepátelství. Ale když Jihané vystupovali
Ihned vydal
stále smleji, teprv odhodlal se Lincoln k inu rozhodnému.
rozkaz, aby do pevnosti Sumter poslána byla posila a zásoby potravní. Devt
lodí vyplulo dne 9. dubna k Charlestonu, však jenom tem podailo se piblížiti
k pístavu. Pro veliké boue nemohly se odvážiti blíže. Rebelové, vidouce,

—

že vláda nemíní více

s

rebely zahrávati

— obrátili jícny dl na pevnost a

jali

se tuto bombardovati.

Na chvíli tuto ekali povstalci s hoící nedokavostí. Když president dne 8.
dubna guvernéru Pickensovi oznámil, že pošle pomoc posádce v Sumter, panoBeauregard, který byl velitelem
valo v Charlestonu to, nejvtší rozilení.
povstalc, obdržel od konfederaního tajemníka války Walkera rozkaz, aby
žádal vzdání se posádky v Sumter a pakli že rozkazu toho nebude uposlech-

aby jednal,
Beauregard

nuto,

,,jak

za dobré uzná."

odpovdl:

,,

Stane se tak

zítra."
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KAPITOLA
Voláni po krvi.

—

VII.

Charlestonu. — Obleháni pevnosti Sumter. —
— Anderson opoušti pevnost. — Voláni do 3 brané. —
— Konfederani kongres.

Události

i>

Utrpni posádky.
Vypraveni

lodi.

skoro poínal — a stát Virginia doposud neprohlásil
BOJod Unie.
Váhavost a neodhodlanost Virgiíian zavdala na
již

nepátelským projevm

a

Virgiané nazýváni jsou

zrádci

„vci

své odštpení
Jihu

podnt k

Jihu".

V dob

však nalézali se v Charlestonu dva Virgiané, Robert A. Pryor, mladý právník a Edmund Ruffin. Ti nepestávali odštpence ujišovati, že Virginie nezstane neinným divákem, jakmile jen první rána otese vzduchem.
Pryor-ovi
uspoádáno zastaveníko a on v podkovací ei své pravil, že Virginie vstoupí
v adu konfederaních stát, jakmile první kapka krve prolita bude.
Se všech stran nyní voláno bylo po krvi; lid poínal ochlazovati -- což
té

zdálo se býti

pohlavárm

jižním

nebezpeným znamením

a proto se všech

aby pikroilo se k inu, sice že v lidu zvítzí touha po pokoji
a navrácení se k Unii. Clen alabamské legislatury (Gilchrist) pravil k avisovi
Pánové, pakliže nepostíkáte oblieje alabamského lidu krví
a jeho kabinetu:
bude stát Alabama opt pi Unii bhem desíti dn." Podobné zprávy docházely se všech stran a proto veliteli charlestonských rebel dáno na srozumnou.
aby srdce jižního lidu rozohnil prolitím krve.
Beauregard nerozmýšlel se také dlouho a uinil majoru Andersonovi
vyzvání, aby se vzdal; veškeré zásoby potravní byly v pevnosti takka již vyerpány a Anderson vdl, že nedostane-li se mu pomoci, bude nucen se vzdáti.
Nicmén na první vyzvání Beauregardovo pece odpovdl: ,,lVIoje esf a
stran naléháno,

,,

—

a povinnost velí mi, pevnost držeti."

Jefferson Davis

vdl,

že

lod

jsou

již

na

cest se zásobami a proto naídil Beauregardovi, aby jednal rychle. Dne 12.
dubna ve 3 hodiny ráno, bylo Andersonovi oznámeno, že za hodinu pilba na
pevnost zapone, pakli že se posádka nevzdá. V Charlestonu odbývána válená
porada a telegraficky svoláno z okolních krajin na tyi tisíce ozbrojených reV uritou hodinu probuzeno bylo charlestonské obyvatelstvo ránou
bel.
z James Islandu vržen byl do pevnosti granát, který ve vzduchu se s dsným
taskotem roztrhl. První projektil tento vypálil onen starý Virgian, jménem
Ruílin, který si milost tu vyprosil a po celý život svj se tím pak chlubil; v
roce 1865, když Jih byl pokoen, zastelil se staec ten, nebo nemohl prý peZa malou chvíli po první rán chrlen byl
žíti zniení svobod ,,své jižní vlasti."
ohe již z tinácti dl a projektily jako krupobití narážely na silné zd
pevnosti Sumter.
však
V sedm hodin ráno poala baterie pevnostní statn odpovídati
Anderson brzy seznal, že není s to rebelm njakých škod spsobiti. Po celý
den hmní dl otásalo vzduchem. Na obzoru objevily se ti lod, které vyslány byly se zásobami
však tyto nebyly s to pro boui pistáti
posádka
musela zstati bez pomoci. V Charlestonu panovalo rozílení veliké. Stechy
byly plny lidí
vše pohlíželo k malé pevnstce, v které pouze sedmdesát vojín bránilo se mocnému nepíteli. I ulice byly plny lidí a každý muž,

—

—

dom

—
—

—
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ím jenom

—

mohl
chtje býti úasten pi^i dobývání
behu. Nkolikráte byly kasárny v pevnosti
zapáleny a mužstvo muselo zanechati obrany a hasiti ohe.
Vedro panovalo
Ani boulivá noc
nesnesitelné a vojíni nemli nic jiného k jídlu nežli slaninu.
neutišila dla, z jichž jícn chrlena byla zkáza na malou posádku.
Ráno dne 13. zapoala palba ješt s vtší zuivostí. Nkolikráte vypukl
ohe a kou hrozil vojínm zadušením, tak že tito museli na zem padnouti a

každý chlapec

ozbrojil se

pevnosti, která stála ti míle od

Ohe hrozil zachvátiti skladišt
si oblieje mokrými šátky.
Anderson rozkázal, by devadesát sud prachu vházeno bylo do vody.

zakrýti

i

a major

—

hvzdnatá korouhev náhle
V adách rebel pojednou rozlehl se jásot
zmizela a rebelové považovali to za znamení vzdání se posádky. Ihned také
bylo vidti loku k pevnosti plující. Korouhev však sražena byla kulí, která
perazila žer a Petr Hart, vrný Andersonv pítel nemeškal a vzdor nebez-

peí vztýil opt hvzdnatý prapor na hradbách.
Mezi tím piplul gen. Wigfall, od Beauregardova štábu k pevnosti, maje
uvázaný a žádal o vstup, nebo byl v nebezpeí usmrcení kulí rebelskou.
Když byl do pevnosti vpuštn a sdlil Andersonovi, že
pichází od Beauregarda a že tento pistupuje na podmínky Andersonem kladené
svolil chrabrý velitel, aby nad pevností vztýena byla bílá korouhev.

bílý šátek na konci šavle

—

Pozdji vyšlo na jevo, že Wigfall nebyl Beauregardem splnomocnn a
Anderson rozhorlen chtl bílou korouhev opt strhnouti. Na domluvu ostatních dstojník nechal ji však vláti až do té doby, kdy bude moci dorozumti
se s Beauregardem.
Oba velitelové vstoupili ve vyjednávání, jehož výsledek byl, že Andersonovi dovoleno odplouti s posádkou, což se také stalo dne 14. dubna; posádka
pevezena jest na malém parníku na lo Baltic, na které dopravena byla do

New

Yorku.
Guvernér Pickens pozoroval boj skrze dalekohled a veer promluvil k
,,Díky bohu
válka zapoala a my buto zvítlidu; mezi jiným též pravil:
zíme anebo záhynem! .... My pokoili prapor Spojených Stát! Jest to
ponejprv v historii této zem, co hvzdnatá korouhev pokoena byla. Hrdý
prapor ten nesnížil se ped žádnou velmocí na svt a triumfáln vlál po celých
sedmdesát rok; ale dnes, dne 13. dubna, musel se snížit ped malým, ale slav-

—

státem — - Jižní Karolínou!"
Vyklizení pevnosti Sumter spsobilo mezi Jihany radost pímo šílenou,
neb mli za to, že nyní celý Sever se ped Jihem pokoí; zvony zvuely, msta
byla osvtlena, dla hímala a na všech návrších plály slavnostní ohn. Vdcové jižní namlouvali rozjaenému lidu, že v nkolika dnech vyženou Lincolna
Nkteí dokonce pedpovídali, že
z Washingtonu a založí tam novou vládu.

ným

na úpatí Bunker Hill (stát Massachusetts) úpti budou erní otroci pod biem
surových dozorc.
Major Anderson zahrnován byl na Severu poctou za jeho neohrožené hájení pevnosti Sumter a president jmenoval jej brigádníkem.
V té samé dob, co rebelové tak rozhodn vystoupili v pístavu charlestonském, inn byl pokus o dobytí pevnosti Pickens na ostrov Santa Rosa;
pevnost tato byla klíem k pístavu v Pensacola, ve státu Florida. Blíže pevnosti jmenované nalézaly se ješt dv menší a sice pevnost Barrancas»

—

•
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Španloyé) a pevnost McRee; blíže Pensacoly byla lodNad pevnostmi ml velení lieutenant Adam Slemmer, moci námoní
Commodore Armstrong. Slemmerovi oznámeno, že bude uinn pokus

(kterou zde postavili
nice.

velel

o dobytí pevnosti, jakmile floridští politikové prohlásí odštpení státu od Unie
a ten ihned jal se initi p^ípravy k obran. Seznav, že by nemohl se
udržeti dlouho v menších pevnostech, nechal dopraviti celou moc vojenskou,
která se zde nalézala, do pevnosti Pickens, což stalo se dne lO. ledna 1861.
týž den prohlášeno bylo odštpení Floridy od Unie a hned na to objevilo se zde
asi pt set rebel, žádajíce o vydání pevnosti. Armstrong byl bezmocný, neboC
vtšina dstojnictva pála rebelm; tito také bez velkých obtíží zmocnili se
lodnice jakož obou pevností, Barrancas a McRee.

—

V

i

Lieutenant Slemmer byl nyní odkázán pouze na sebe; pevnost Pickens sice
však posádka celá
chránna silnými zdmi, na nichž nalézalo se 54 dl

—

byla

Pevnost Sumter po odpluti Andersena.

lodnice vyzván byl Slemmer, aby se
vzdal, le vyzvání toho uposlechnuto nebylo. Dne 15. ledna col. W. H. Chase
z Massachusetts, který velel povstalcm, ml se Slemmerem soukromou rozvšak Slemmer
mluvu a snažil se jej slovy úlisnými pohnouti k vzdání se
oblehání.
nastalo
zstal na svém, že bude se hájiti, dokud bude moci, naež
ítala 81

muž.

Za dva dny po

vzetí

—

Rebel pibývalo sem každým dnem
posádce v pevnosti Pickens

vod

z

New Yorku

posilu.

a lieutenant

I.

a spolková vláda rozhodla poslati

Nkolik sbor vojanských vysláno sem po
L. Warden byl po pevnin poslán do Pensa-

rozkazem pro kap. Adamse, který velel nkolika lodím v pístavu, aby
Warden obávaje se zatení, zniil
též posádce pevnostní pispl ku pomoci.
listiny, když se byl s obsahem jejich seznámil a pibyl do Pensacoly dne 10.
dubna. Col. Braxton Bragg byl zde velitelem rebel. Warden oznámil Braggcoly

s

vyslán jest s ústním posláním ke kap. Adamsovi a obdržel prvodní list.
Rozkaz došel v as, nebo Braggjiž hotovil se k útoku na pevnost. Warden se
vrátil a odejel s vlakem do Montgomery; jakmile ale Bragg se dozvdl, že
ovi, že

40

posádka byla

do Montgomery. aby Warden byl zaten,
Byl vržen do vzení a tam držán byl až do listopadu, kdy

sesílena, telegrafoval

což se také stalo.

vymnn. To

obanské války.
sem lod z New Yorku s vojskem a lieut. Slemmer
odplul se svoji posádkou do New Yorku na odpoinek; on, jako major AnderKol pevnosti Pickens pak neudalo se
son byl pi^edmtem pocty všeobecné.

byl

Za nkolik

byl první zajatec

dní pipluly

i

bhem

následujícího léta nic dležitého.

Dne 14. dubna spsobeno
pohanní hvzdnatého praporu
ta pijata jest s jásotem

—

bylo veliké rozílení po celé zemi zprávou o
jižních státech všude zpráva
na Severu opt spsobila tu nejvtší roztrpenost;
v Charlestonu.

V

všude ozývaly se hlasy nevole a na vládu doléháno otázkou: Co nyní.^ Presisident Lincoln nenechal národ na odpov dlouho ekati; za tyiadvacet hodin
po vyklizení pevnosti Sumter vydal provolání, v kterém žádal sedmdesát pt
V provolání svém pravil, že nkolik stát
tisíc muž k potlaení jižní rebelie.
spiklo se proti zákonm této republiky a jelikož spiknutí to nabylo takové
moci, že nemže býti potlaeno cestou zákonní, jest tedy nucen svolati milici
do zbran a dovolávati se vlastenectví lidu, by vládu v jejím poínání podpoZároveíi svolal národní kongres na den 4. ervence, aby o stávající
roval.
krisi pojednal.

V

severních státech provolání presidentovo sp5'obilo nadšení

—

na Jihu
opovržením a posmchem; guvernérové jižních stát odpovídali presidentovi, že k pokoení Jihu nevyšlou ni jediného vojína a proGuvernér státu Tennessee dokonce
hlašovali krok vlády za protiústavní.
ni
jediného
vojína
nedá
ale padesát lišíc, bude-li toho
Tennessee
pravil:
ochran
práv
našich
a
práv
jižních
ku
bratr." Podobné odpopoteba kázati,
jižních
stát;
z
Montgomery
došla zpráva, že provovdi picházely ze všech
lání Lincolnovo pijato bylo Davisem a jeho kabinetu s potupným smíchem.
asopis Mobile Advertiser pinesl dne 16. dubna následující oznámku: ,, PijíK doptání u Jeff. Davis-e,
mají se nabídky na dodání 75.003 erných rakví.
Montgomery, Alabama."

však pijato bylo

s

,,

—

Však ona sebedvra a vychloubavost Jihan brzy ochladla, když tito ses jakým nadšením chápal se lid severní zbran a spchal k ochran
hvzdnaté korouhve. Otcové opouštli rodiny své, aby rozmnožili ady neohrožených obhájc celistvosti Unie. Historie zaznamenává nám nesíslný poet
píklad, kde manželky samy vyzývaly muže své, by tito chopili se pušky,,
kde matky americké obtovaly poslední své dít k ochran hvzdnatého praV dob této podal národ americký dkaz, že ve chvíli nebezpeí vždy
poru.
vlasti dovede býti pohotov, neb tisíce odhodlaných muž všech
ochran
k
shlukli se kol praporu hvzdnatého — k jeho ochran nastapovolání
a
stav
zbraním, pro dovedli umírati! Z množství tch
nepátelským
svá
prsa
vovali
lásky
k vlasti amerického lidu zaznamenávám zde dva.,
nevyrovnatelné
píklad
znali,

aby tenáové dovedli utvoiti si pojem o nadšení, jaké v dob té na Severu paDo jednoho puškaského závodu na Broadway, v New Yorku vešla
novalo:
stará matka s devatenáctiletým synem a koupila mu pušku vše co k válenéi

Když mu vci ty v krám odevzdávala, pravila:
,,Zde synu mj, to jest vše, co mohu pro tebe uiniti; jdi a služ vlasti. Bh
provázej — to jest vše, co americká matka nyní pro syna uiniti mže!"

mu
té

tažení jest zapotebí.
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V jiném

míst

dal k

zdali otec

pihlásil se osmnáctiletý mladík k vojsku.

tomu

Nemam

Když

—

byl tázán,

,,Pak musíte
úadníkova.
Mladík odešel; za púl hodiny se vrátil a pedložil písemné svolení matino.
Uadník rozevel psaní a s tží zadržel slze, když etl: ,,Je to mj jediný syn
on jest mé vše - ale já jej daruji vlasti."
I krajané naši, kteí pijali tuto svobodnou zem za svj nový domov
spchali v šiky neohrožených obránc Unie. Nkteí zanechali etné rodiny
jiní opt rodie
opustili dílny a náiní emeslnické neb rolnické zamnili
za pušky. I oni cítili, že povinnost volá do pole každého obana a s hrdostí
svolení,

odvétil:

pinésti písemní povolení od matky,"

,,

znla

otce."

odpov

—

—

—

—

poznamenávám,
získali

si

že v kterémkoliv pluku více

u svých velitel

ech

sloužilo

pohromad

—

estné uznání!

Harper's Ferry.

V

—

budov vlály hvzdnaté korouhve
dámy krášlily své
a ervenými a když ve schzích veejných
šaty
poalo se prohlašovati, že sídlo výkonné vlády jest v nebezpeí, poaly se
všude organisovati sbory vojanské a vše dychtiv oekávalo na zavolání, aby
vytrhlo ku behm Potomacu.

mstech

se všech

stuhami bílými,

modrými

Tak jako na Jihu asopisectvo prohlašovalo, že Sever ani neodváží se k
tak na Severu též lid
njakému odporu, ale že pokoí se ped hrdým Jihem
oddával se podobným klamným nadjím, v emž ješt veejnými asopisy byl

—

utvrzován; tyto pedpovídaly, že Jih piveden bude k poslušnosti bhem ticeti
dn. Chicagský jeden asopis dokonce pravil: ,,
ustoupí nám východ s cesty;
totof jest válka západního lidu. My sami vybojujeme vše bhem tech msíc.

A

Stát Illinois

sám porazí celý

ponechána pouze nám ....
se kongresu."

Jih!

My pejeme

Jižní

rebelie

si, aby celá ta záležitost byla
bude poražena ješt ped sejitím
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Události, které krátce na to následovaly,

ovaly

pesvdily

ob strany, jak

—

pece-

pohlavái
opovržením
na obou stranách zdáli se zapomínati, že k zápasu hotoví se americký lid
jehož hlavní charakteristikou jest hrdost, vytrvalost, který dovede zápasiti s
houževnatostí bezpíkladnou.
Za dva dny po vydání provolání Lincolnova vydal též JeíTerson Davis
provolání k jižnímu lidu, v kterém mezi jiným pravil, že
Lincoln zamýšlí
uiniti vpád do jižních stát, zmocniti se pevností, zrušiti neodvislost Jihu a
vehnati Jihany v porobu." Vyzýval zárove k vypravení lapacích lodí, které
by pepadaly na vodách obchodní lod Spojených Stát. President Lincoln
vydal na to ihned jiné provolání, v kterémž varoval ped takovým námoním
lupistvím; dále prohlásil, že veškeré pístavy ve státech jižních budou uzaveny
a kdo dopaden bude na jižních lodích, s tím že naloženo bude dle zákona, jako
s námoním lupiem.
Kongres konfederaních stát svolán byl do Montgomery, Alabama, ku
dni 29. dubna (1861) a zde prohlášeno, že mezi odštpenými státy a Spojenými
Státy vypukla válka a president Davis jest splnomocnn k vypravení ozbrojených lodí, jakož
vydání listin, které by velitele opravovaly ku zajímání a
loupení obchodních lodí, náležejících Spojeným Státm. Zárove vypsána cena
20 dollar za každou osobu, která zajata bude na spolkové lodi.
strany
tedy již svolávaly lid do zbran a válka mezi dvma polovicemi republiky této
již ve skutenosti poínala.
své

síly.

Jedna strana pohlížela na druhou

s

—

,,

i

Ob

KAPITOLA

Vin.

—

—
—

OdŠtSjezd ve státu Virginia.
Smýšleni obanstva násilné potlaeno.
Události
peni Virginie.
Konfederati cJiti se zmocniti WasJíingtomi.
v Harpcr s Fcrry a Gosportu.
Vojsko ze státu Massachusetts do
Lincolnova
Washingtonu.
Spolkové vojsko v Baltimore napadeno.
rozhodná slova.
General Butler
Sestaveni výboru k cJiránéni Unie.
v Marylandu.
Baltimore v moci spolkového vojska.

—

—
—
—

—

—

V DOB

—

všeobecného rozílení, v pedveer obanské války zraky lidu
obou polovic Unie obráceny byly k Virginii, odkud každým dnem oekávalo se rozhodnutí, zstane-li pi Unii, i vstoupí-li v ady stát odštpených.
Státní konvence zahájena byla v polovici msíce bezna a sezení trvalo celé
dva msíce. Veliká vtšina zástupc lnula k Unii, ano ped samým odroením konvence návrh na odtržení Virginie byl zavržen 89 hlasy proti 45. Však
pívrženci Jižní Konfederace neztráceli ješt nadje
ba poítali na jisté
vítzství, neb kde chytrost a uskok by nic nepomohly, tam zamýšleli vzíti
útoišt k násilí.
Nejvtší rozílení panovalo zde v dob, kdy starý Virgian Edmund Ruftin
vypálil první ránu na pevnost Sumter.
Z Charlestonu byl pípad ten ihned do

—
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oznámen a depeše konila slovy: ,,Tato rána míti bude
na Virginii více vlivu, nežli celé spousty e'í." A také bylo tomu tak. Hned po
tomto oznámení ozval se v hlavním mésté Virginie hlahol zvon a hmní
Válka zaala
dl a mezi lidem pxnovalo to nejvtší rozechvní.
jak zachová se Virginie
tizal se guvernér Pickens telegraficky. Guvernér Virginie
Lether odvtil: ..Konvence rozhodne." A shromáždní také v dob krátké
k rozhodnutí pišlo. Když teno bylo zde prohlášení presidenta Lincolna a
jeho vyzvání, aby posláno bylo vojsko do sídelního msta, strhla se v konvenci
taková boue, že pívrženci Unie vidli, jak marný jest všcchen odpor a vzdávali se jeden po druhém; ti pak. kteí mli ješt tolik odvahy klásti odpor,
vydávali se již v nebezpeí života. Však pec ješt než konvence byla odroena a rozhodováno o otázce: ,,Má Virginie odtrhnouti se hned.''"
byla
vtšina pro Unii.
Virfjinic telegraficky

—

,,

.-'"

—

nevdli

co poíti, aby plán svj provedli; na rozhodnutí
spoívalo hlavn provedení plánu
nebof na
zmocniti se Washingtonu; proto odhodKdyž
lali se k poslednímu prostedku.
Spiklenci

Virginie

již

ekal celý

Jih

—

nm

že vzdálením se desíti Unionist z konvence nabyli by pívrženci
Konfederace vtšinu, došli k desíti zá-

seznali,

stupcm, o kterých vdli, že jsou vrnými Unionisty a tm dali na vybranou:

Buto

hlasovati pro odštpení, neb se

anebo být obšenu. Vrní tito
vidouce, s jakými lidmi jest
jim jednati a že by odporem dalším jenom vydali se v nebezpeí, aniž by Unii
vzdáliti

vlastenci

byli s to prospti,

vzdálili

Merrimac.

se a tak se

státní konvenci, aby Virginie piusneseno též, aby se otázka ta dala
ješt lidu odhlasovati
však JeíT. Davisovi bylo již telegraficky oznámeno, že Virginie vystoupila z Unie.
Guvernér Letcher jal se initi pípravy k
zmocnní se arsenálu v Harper's Ferry a lodnice v Gosportu; D;ivis poslal
Alexandra Stephense hned do Richmondu, aby Virginii formáln pijal mezi
konfederaní státy, což se také stalo za týden po usnesení a msíc ped dnem,
kdy lid hlasováním ml rozhodovati, zdali si peje odtržení od Unie i- nikoliv!

stalo, že

dne

17.

dubna i86r pijat návrh v

stoupila k Jižní Konfederaci.

—

Bylo

sice

veer dne 23. dubna a v konvenci ihned
ele stál ex president Tyler, který se ml se zástupcem
Dohodnutí docíleno již druhý den.
Jižní Konfederace o všem dohodnout.
Virginie pijata jest do Konfederace a JeíTersonu Davisovi dána moc nad veškeStephens pijel do Richmondu

zvolen výbor, v jehož

rým vojskem

schválena jest ústava Konfederace a zvoleni
uzaveno nabídnouti jižní vlád msto Richmond za stálé sídlo. A to vše uinno bylo, aniž by se bylo ekalo na rozhodnutí lidu.
také již z pedu o to bylo postaráno, aby lid nerozhodl jinak, nežli
jak si politití vdcové virginští páli, neboC když den hlasování pišel, byl lid
na rukou nohou ovázán a nucen hlasovati pro odštpení. Kdo lnul ješt k
Unii, tomu dáno na srozumnou, by radji co nejdíve stát opustil; ,,kdo pov tomto státu;

zástupci do kongresu.

Le

i

Ku

konci
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nám na

staví se

pi svém

odpor, ten pocítí jižní prach a jižní ocel"

Proto také, když nesíslný
stát

aneb

se ukrýti,

poet vrných pívrženc Unie musel

aby vyhnul

— tu

virginský hlasováním rozhodl pro odštpení."

v adu konfederaních
Waghington!"

V

Harper's

Ferry,

stát,

již

se

kde stýká se

A

sotva že Virginie pijata

všech stran

eka Potomac

voláno
s

nalézal se vládní arsenál, kde složeno bylo devadesát

V

opustiti

když v den volby lesklo se
snadno mohli Jihané jásati, že

se násilnostem,

každému obanu ped oima ostí bodáku
,,lid

— slova ta pronesl

nastolení Davis a také ponejprv uvedena jsou v skutek ve Virginii.

:

,,

Vzhru

na

ekou Shenandoah,
pušek a mnoho

tisíc

dob této stežen byl arsenál pouze nkolika vojíny, jimž
Roger Jones. Ten vdl, v pádu že by Jihané udeili na
arsenál, nemohl by se ubrániti a proto umínil si vše radji zniiti, nežli vydati
v ruce rebel. Také když i8. dubna virginská milice objevila se ped Harper's
Ferry, zapálil Jones prach a v krátké chvíli celý arsenál znien byl požárem.
Malá posádka pak prchla pes most a uchýlila se do kasáren Carlisle v Pennnáboj.

boulivé

velel lieutenant

Povstalci nezmocnili se zásob zbraní, ale opanovali jedno z nejdle-

sylvanii.

žitjších míst pro
tisíc

válené operace.

V

msíci kvtnu nalézalo

se zde

již

osm

rcbelského vojska.

Výprava proti vládní lodnici v Gosportu setkala se pro rebely s vtším
zdarem; lodnice ta nalézala se na ece Elizabeth, proti Norfolku a nalézaly se
zde dva tisíce tžkých dl, ohromné množství náboj a mnoho materiálu pro
stavbu lodí. V ece zakotveno bylo nkolik válených lodic, kterých se rebelové chtli zmocniti a proto položili do vody pekážky, by lod nemohly na
moe vyplouti. Velení ml zde Commodore C. S. McCauly, který poznal
hrozící nebezpeí, když bylo pozd.
Svými dstojníky nechal se oklamati,
když tito slibovali mu vrnost a oddanost, nebo tito opustili jej hned, jakmile
odštpení Virginie bylo prohlášeno.
Všichni zradili hvzdnatý prapor a
do služby ku gen. Taliaferovi, který pitáhl s vojskem do Norfolku
dne 8. dubna, aby lodnice se zmocnil.
McCauly vida nezbytí, kázal veškeré lod zapáliti a vše zniiti, co by jen
rebelové upotebiti mohli; za sedm milion vládního majetku bylo znieno, le
Merrebelové peci zmocnili .se všech dl a nkolik lodí, mezi nimiž byla
Dležité místo torimac, kterou Jihané pozdji petvoili na obrnnou lo.
bylo v moci Jihan až do kvtna 1864, kdy dobyto bylo zpt gen. Woolem.
Nyní, když válka již ve skutenosti zaínala, poali Jihané ukazovati svoji
vstoupili
1

i

vláda spolková seznala, že byl nejvyšší as na .svolání vojska, nebo v
dob byli by se byli rebelové zmocnili hlavního msta. Však stále ješt
oekávalo se, že Jihané na Washington udeí a proto se všech stran sjíždli se
sílu a

krátké

sem ozbrojení obané, aby

sídlo národní vlády hájili.

Stát Massachusetts byl první
1

86 1, kdy

Andrew

již

srážka Severu

pohotov

s

brannou mocí.

Na poátku

roku

zdála se býti neodvratnou, svolal guverjiér

s Jihem
do zbran a pt

dobrovolník cviilo se ve zbrojnicích, aby hotovi byli na první zavolání. Guvernér Andrew vyzval ješt ostatní
sousední státy k spolupsobení a vyzvání toho z vtší ásti také bylo uposlechnuto.
Jakmile došlo provolání tajemníka války, aby státy vyslaly ozbrojené
.sbory k hájení msta Washingtonu, stálo již druhý den vojsko massachusettské
milici státní

§

tisíc
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Sbory
na bostonském námstí v plné zbroji a ekalo na povel k pochodu.
massachusettské byly pod velením brigádníka Benjamina F. Butiera, který
kázal, aby šestý regiment, jemuž vele 1 colonel Jones z Lowellu, vydal se ihned
na cestu po dráze pes New York, Philadelphii a Baltimore do Washingtonu.

Dne 1 8. dubna nkolik pennsylvanských sbor táhlo skrze Baltimore a
byly napadeny se všech stran rozzueným lidem, nebof baltimorské obyvatelstvo bylo velikou vtšinou naklonno Jihanm. Však k vtší srážce toho dne
nedošlo a vojsko šastn dojelo do Washingtonu a bylo umístno v kapitolu.
Baltimorané však umínili si nyní nepropustiti žádné severní vojsko a když se
rozhlásilo, že vojsko massachusettské ubírati se má skrze Baltimore, dostoupilo
rozhoení obyvatelstva nejvyššího stupn; na všech stranách inny pípravy k
napadení vojska. Policejní šéf (Kane)
jakož mayor msta byli též naklonni rebelm a nepiinili se ni nejmenším, aby pokoj a poádek byl
zachován a krveprolití odvráceno.
i

Šestý regiment massachusettských

dobrovolník pijel na nádraží baltimorské dne 19. dubna (1861); lid poi:a.\

se sbíhati se všech stran a chápal

—

obušk, pušek
vbec
všeho co jenom do ruky pišlo, by
vládnímu vojsku cestu skrze msto
zamezil. Jedenáct železniních voz
s vojskem taženo bylo mstem komi
z jednoho nádraží na druhé a ulice
byly tak lidem peplnny, že asto
muselo zastaveno býti, jelikož nebylo
lze skrze dav ubírati se v ped. Rozílení mezi lidem rostlo ím dále tím

se kamení,

více, až

konen

poal

dešf kamení

sypati se na železniní vozy.

Koí

do koní a rychle ujíždli k
Pepadeni vojska v Baltimore,
nádraží
však dva vozy byly rozzueným lidem v
zadržány a vojsko donuceno vystoupiti ven. Vidouce
se obklopenu rozzuenými tisíci, utvoili vojíni tverec a s nasazenými bodáky
ubírali se v ped.
Se všech stran sypalo se na
kamení, nkterým pušky byly z rukou vyrvány, nkolik stelných ran padlo, však vojíni nevšímali si toho a jen rychle
kráeli dále. Lid již poínal si jako šílený a posléze s divým rykem udeil na
onch sto spolkových vojín. Velitel neetného sboru toho vida, jaké nebezpeí mu hrozí, rozkázal, aby vypáleno bylo mezi lid. Zavznla salva
po
které nkolik oban kleslo k zemi a hned na to nastala krvavá ež.
Lid s
divokým rykem vrhl se na vojsko, které bránilo se zoufale. Sedm oban
již leželo na zemi mrtvých a nkolik ranných
vzbouence
a pohled na
iešt více rozvášnil. Za ustaviného zápasu kráelo vojsko k nádraží a za každým krokem muselo brániti se proti rozlíceným davm. Posléze dostali se na
práskli

—

mst

n

i

—

—

n
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sebou dva mrtvé a osm ranných. Hvzdnatý prapor, kterého
stále vlál vesele ve vzduchu nad hlavami zásp zmocniti
pasících.
První tato krvavá srážka na pevnin udala se práv ve výroní den
bitvy v Lexingtonu (Mass.) kde též prvn krev prolita byla za neodvislost Ameriky a vtšina tch vojín, kteí v Baltimore napadeni byli, pocházeli z okresu
Midlesex a byli potomky chrabrých osadník, kteí v okresu tom pipravili
porážku anglickému vojsku.
Baltimorské drama vyvolalo po celém Severu to nejvtší pohnutí a v
nkteré chvíli zdálo se, že msto stane se obtí pomsty, neb se všech stran
voláno, aby Baltimore srovnáno bylo se zemí.
Však dležitjší události brzy
upoutaly pozornost severního lidu.
Vojsko pennsylvanské a massachusettské pitrhlo do Washingtonu v
nejvyšší as, nebo za deset dní po události baltimorské podailo se rebelm
perušiti veškeré spojení Washingtonu se Severem, jak železniní tak i telegras úadiiictvem. svým byl jako v zajetí.
fické a president Lincoln
Nkolik dní
bylo by Jihanm podailo se
ješt kdyby se byly vojenské sbory opozdily
zmccniti se Washingtonu.
Obanstvo státu Marylandu, které vtšinou pálo odštpencm, usneslo se,
že žádné spolkové vojsko více skrze stát tento propuštno býti nesmí.
Zvolen
místo a pinesli

s

—

vzbouenci chtH

-

:

i

—

výbor, který odejel do Washingtonu, aby presidentovi usnesení to oznámil.
Lincoln pijal výbor velmi laskav a když byl tento úel svého poslání oznámil,
navrhl president, aby vojsko dopraveno bylo po vod do Annapolis a odtud

as

Marylandu táhlo k Washingtonu. Však vyslanci
aby pes málo obydlenou
ani na to pistoupiti nechtli a prohlásili, ,,že noha vojína Spoj. Stát nesmí
vstoupiti na pdu Marylandu."
Pozdji navštívila presidenta jiná delegace, která prý zastupovala náboV ele delegace té stál Rev. Fuller,
ženskou stranu v jmenovaném státu.
který snažil se presidenta Lincolna pesvditi, že by pokoj mohl býti úpln
zjednán, kdyby ,, uznána byla neodvislost odštpených stát." Pi tom vyslovil
nadji, že žádné spolkové vojsko nepotáhne více skrze stát Maryland. President
klidn eníka vyslechli naeží-pravil
,,Já musím míti vojsko k ochránní
Washingtonu. Povstalci karolínští již sem pes Virginii táhnou, chtí se zmocniti
msta a mne obsiti. Co mohu init.-* Pravím, že musím mít vojsko a jelikož
toto nemže podlézti pod Maryland ani pes stát ten pelett, imisi jiti skrze
:

podotkl, že ptasedmdesát tisíc Marylanan
odpor,
odvtil Lincoln chladn:
vojsku
na
Doufám,
spolkovému
postaví se
aby
onéch
Marylandu
dosti
místa,
tam
ptasedmdesát
tisic
jest
pánové, že
v
Vyslanci
na
to
odejeli
zpt
nikdy
více
neobtpohbenof
a
imiš mohlo býti
žovali presidenta Lincolna podobnými žádostmi.

Marylandr Když jeden vyslanec

,,

Jak již povdíno, podailo se rebelm perušiti veškeré spojení Washingtonu se státy severními, tak že generál Scott, vrchní velitel spolkového vojska,
nebyl s to vydávati poteljné rozkazy. To vida gen. John L. Wool, velitel východního oddílu spolkové armády, ihned pospíšil ke guvernéru státu New
Yorku a spolen pak s výborem zvaným ,, Union Defence Committe" (výbor
k hájení Unie, jehož pedsedou byl gen. Dix a tajemníkem Wm. E. Edward.s)
utvoili plán k

obran

msta. Jelikož gen. Wool nemohl domluviti
sám vrchního ízení veškerého vojska na východ,

sídelního

se s gen. Scottem, ujal se

4^
;

vyslal silnou posádku

do pevnosti Monroe a pak; vysýlal nepetržitý proud

vojska do Washingtonu.

.

.

Baltimorané, aby zamezili vojsku spolkovému táhnouti skrz, zniili veškeré
mosty nalézající se severn od msta, tak že vojsko bylo nuceno po vod plouti

do Annapolis a odtud pák vydati

se na

sem sedmý regiment new-yorský, pak

pochod k Washingtonu. První piplul
pod col. EUsworth-

rjew-yorští zuavové

em

a sbory massachusettské pod gen. Butlerem.
Butler nechal obsadit/ ihned
železniní koleje mezi Annapolis a Washingtonem a tak docílil opt ásteného
spojení se sídlem spolkové vlády.
Dne 25. dubna obsadil Relay House, devt
mil od Baltimore, kde koleje dráhy Baltimore Ohio zahýbají k Harper's Ferry.
General Scott umínil si zmocniti se msta Baltimore a obsadit toto vojskem
spolkovým. Dle plánu samým vrchním velitelem vypracovaného, mlo se k
výprav této použíti dvanáct tisíc muž vojska a to mlo táhnouti k mstu se

Vojsko spolkové v Bílém

dom.

ty

stran.
Gen. Butler však seznal, že k docílení toho jest zapotebí spíše
rychlého jednání, nežli velkého potu vojska a proto vyžádal si na gen. Scottovi
dovolení, aby sml v Baltimore zabaviti nco skryté zbran a pi tom zatknouti

nkolik elnjších rebel; když gen. Scott, nemaje ani tušení, co gen. Butler má
v úmyslu, svolil k jeho žádosti, povolal Butler šestý massachusettský regiment
do Relay House. S tím a ješt nkolika sbory vsedl na vlak, který vyjel smrem k Harper's Ferry, však za chvíli již letl zpt kol Relay House k Baltimore, kde zastavil na veer, práv když zuila prudká boue a hustý dešf lil
se s oblak.

mst

neml ani tušení, že na nádraží pijelo vojsko
Dešf neustával, tak že málo lidí bylo na ulicích a hrení mstem
tažených dl ztrácelo se v dunní hromu. Butler dorazil beze vší pekážky na
Federal Hill, odkud mohl zahájiti palbu v pádu poteby do kterékoliv ásti
msta; ráno (dne 14. kvtna 1861) vydal v asopise Clipper provolání k obyvavatelstvu a teprv z toho lid baltimorský seznal, že msto pes noc octlo se v
Nikdo skoro v celém

spolkové.

4^

moci vládního vojska.
gen. Scott chtl

emu

Bhem
použíti

jediné noci docílil gen. Butler

dvanáct

tisíc

muž,

s tisíci

muži,

k

což tohoto ovšem nemálo

pobouilo. Obviniv Butlera, že jednal o své vlastní vli, žádal, aby byl odvolán.
Dobrosrdený president Lincoln vyhovl starému generálu, odvolal Butlera,
doposud. Nepeale povýšil jej a uril mu širší pole psobnosti, nežli jaké
nyní
Baltimore
toto nebylo více
vojska
táhl
skrze
a
tržitý proud vládního

ml

znepokojováno.

jakým nadšením severní obané chápou se zbraní, aby
ránu na celistvost Unie již namíenou odrazili a rebely pokoili — se zimniním
chvatem jali se initi rozsáhlé pípravy ke krvavému boji. Jak již povdíno,

Když

Jih seznal, s

pomr

oni oekávali, že Sever nepostaví se za stávajících
že klidn pohlížeti bude na to, kterak Unie trhá se na
se

šeredn

zklamali.

Sever pijal hozenou

picházeli k poznání, že

chtí-li

mu

dv

k odporu a vláda
polovice
a v tom

—

rukavici a Jihané

pomalu tak

neodvislost svoji uhájiti, musí pipraviti se na

dlouhý, zoufalý boj.
President Jižní Konfederace, Jefferson Davis, svolal kongres ku dni 29.
dubna do Montgomery, aby tento uinil potebných krok k zapoetí války.
dob té nalézalo se již za $40,000.000 vládního majetku v rukou Jihan a

V

muž

ozbrojených stálo v poli; polovina armády této nalézala se
áru až k Norfolku a Harper's Ferry. Na poátku msíce
kvtna vysláni byli zástupei Jižní Konfederace do Evropy, aby získali vlády.
Podél pobeží od Hampton Roads až k Rio Grande shasnuty jsou všechny
majáky a mnoho lodí vypraveno bylo na vody, aby chytaly lod vládní.
President Lincoln brzy seznal, že státní milice nepostaí k potlaení rebel
a vydal dne 3. kvtna nové provolání, žádaje o 64.000 dobrovolník na dobu
Pevnost Monroe, strategicky to dležité místo v severovýchodní ásti
války.

tyicet

tisíc

ve Virginii a tvoila

Virginie, jakož

ton

i

uinno jest

jak den pijíždli

Msto Washing-

pevnost Pickens, byly sesíleny a opevnny.

stediskem veškerého vojska, které picházelo

sem ozbrojené sbory a umístny

z

východu. Den

jsou ve vládních budovách.

Kapitol promnn jest v kasárny, rovnž i východní kídlo Bílého domu. Zde
rozloženo jest vojsko, zde skládány sudy s moukou, masem a vbec snášeny
byly sem veškeré poteby válené i zásoby potravní. Místnosti pod terasem
na obrovské pekárny, kde denn peklo se šestnáct tisíc
kapitolu

pemnny

bochník

chleba.

r.
1861, byl Washington se všech stran opevnn a
myšlénky
na dobytí sídla spolkové vlády. Též západní
Jihané museli vzdáti se
vlád
na pomoc; dv polovice republiky amestáty vysýlaly ozbrojené sbory
boji
jedna za rozštbratrovražednému
rické pipravovaly se k dlouhému,
celistvosti.
pení Unie, druhá za zachránní její

Nežli nastalo léto

—
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KAPITOLA

IX.

— Vpád do Virginie. — TrucJilivý osud Col. FJlswortha.
— Srážka u SewalVs Pointu. — Utvoeni novéJio státu. — Prvni potytka na
Louis. — eská setnina.
pevnin. — Událostiv Missouri. — Rozileni v
— Pepadeni ,,Camp Jackso. — Úastenstvi ech. — Zinna sidla
konfederaíni vlády. — Jefferson Davis ve Virginii — JcJio slavné pijeti.

Colonel Robert Lee.

St.

COLONEL

Robert E. Lee, jeden z nejlepších ženijních dstojník spolkové
armády nalézal se ve Washingtonu v dobé, kdy Virginie prohlásila své
odtržení od Unie. Vrchní velitel gen. Scott lnul k nmu láskou bratrskou a
svil se mu s celým plánem, dle kterého zamýšlel operovati proti rebelm,
když tu Lee náhle prohlásil, že musí jíti se svým státem a odejel, aby tasil
zbraíi proti Unii.

—

Lee
Jihané nabídli mu vrchní velitelství nad vojenskou mocí ve Virginii
nechal omámiti se zdánlivým leskem budoucí slávy a podlehl. Po vzdání se
pevnosti Sumter meškal ve Washingtonu ješt asi týden, seznámil se se všemi
zámysly a plány vrchního velitelství a tmito vzácnými vdomostmi obohacen, odejel do Virginie, aby postavil se v elo odštpenc.
Akoliv Lee pocházel z Virginie, pec odstoupení jeho pekvapilo každého
více, nežli kdyby zrády té se byl dopustil kterýkoliv jiný dstojník spolkový.
Lee byl synem ženy zvané ,,Lowland Beauty", která byla první láskou velikého
patriota amerického, Jiího Washingtona. Otec Lee-v bojoval za neodvislost
manželka Lee-ova byla prapravnukou Marthy WashingtonSpoj. Stát
ové, v jeho dom nalézalo se mnoho vzácných památek po otci této republiky,
velikém vlastenci mountvernonském, le to vše nezdálo se míti na Lee-a vlivu;
jeho stát se odtrhl od Unie a Lee prohlásil, že ,,musí jíti se svým lidem."
Odejel tedy a pevzal velení nad virginskými rebely; pozdji stal se nejvyšším velitelem celé vojenské moci na Jihu.
Prvním inem Lee-ovým bylo, že naídil naházeti náspy na Arlington
Heights, odkud snadno operováno býti mohlo proti Washingtonu. Však práv
když zapoato mlo býti s pracemi, poslal sem gen. Scott velkou sílu vojska.,
tak že plán rebel byl zmaen.
Spolkové vojsko, které vtrhlo pes Long Bridge do Virginie, naházelo zde~
náspy, které dobe obsadilo a opevnné místo nazváno jest Fort Runyon, ku
poct gen. Runyona; jiný oddíl armády zaujal místo, kde Lee chtl nechat
naházeti náspy a z tch páliti na Washington. Zde též se opevnil a m.ísto ono
nazváno Fort Concoran.
Col. EUsworth poslán byl se svými zuavy, aby zmocnil se msta Alexandrie.
Jedna ást vojska táhla k mstu po pravém behu eky Potomac,
sbory Ellsworthovy byly tam dopraveny po lodích.
Jakmile vystoupili na
beh, postavil se EUsworth, mladík to teprv 24letý, v elo svých vrných a
vtrhl do msta; naídil, aby nejdíve zmocnili se telegrafní stanice, tak aby
zpráva o pepadení msta nemohla býti na všechny strany telegrafována.
Když mladistvý vdce bžel v ele svého vojska skrze msto, spatil na
jednom dom vláti rebelskou korouhev. ,,Tu musíme dostati!" zvolal EUsworth:

—

Joíi,

ermák:

,,

Obanská

Tálka."

4*^
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a vnikl do domu. Rychlostí blesku vybhl nahoru a strhna prapor rebelský,
V chodb však vyšel mu v ústrety majitel
ubíral se s ním vítzoslavn zpt.
domu, jménem Jackson, v ruce maje pušku. Vida Ellswortha s korouhví
kráeti po schodech dol, vypálil naíi a celý náboj vnikl mladému reku do tla,
tak že tento okamžit skácel se mrtev k zemi. Však Jackson zaplatil in ten
v záptí svým životem, nebo vojíni, kteí s Ellsworthem vnikli do domu, vrhli
se na zuivého starce; jeden prohnal mu kuli tlem a druhý, by dílo pomsty
bylo úplné, vrazil mu ostrou ocel pímo do srdce.
i

Severní vojsko mezi tím zmocnilo se telegrafní stanice a zajalo ticet jižních
set pších.
Smrt col. Ellswortha dojala velice presidenta Lincolna; mladík ten v
kancelái Lincolnov studoval práva a byl velice oblíben. Mrtvola poslána
byla jeho starým rodim a pohbena s velikou okázalostí.

jezdc a pt

Konfederaté nechali naházeti náspy na bezích eky Potomac, aby zamezil^
vládním lodím tudy plouti k Washingtonu. Též náspy naházeny jsou blíže
Hampton Roads, nedaleko pevnosti Monroe.
Sem poslán byl kap. J. H. Wards s malým
lostvem; povstalci v dob té mli již v moci
své Norfolk a postavili silnou baterii dl pi
ústí eky Elizabeth, na Sewas Pointu; kap.

Ward
na a

objevil se zde s
zahájil z

lod

lostvem dne

20.

kvt-

Freeborn ihned prudkou

palbu na rebelskou baterii. Jihané nekladli
zde skoro žádného odporu a rozprchli se na
všechny strany. Ward doplul bez pekážky
až k Washingtonu, kde podal zprávu Commodoru Stringham-ovi; nyní zamýšlel po

ece

plouti

sem a tam

a

však v Aquia Creek narazil

stežiti

opt

behy,

na silnou

baterii rebelsKou a strhla se prudká, ale ne-

Col. E. E. Ellsworth.

nkolik dní uinil Ward
opt útok na rebelské náspy u Matthias Point, chtje rebely odtud vypudit,
však lostvo spolkové bylo odraženo a kap. Ward zabit; rebelové na to opanovali eku. tak že potrava pro vojsko nemohla více do Washingtonu po vod

rozhodná

bitva; za

.

býti dopravována.

—

Jak známo pevládal ve Virginii živel protiodštpenský a musel mocí pívrženci konfederace potlaován býti. Živel ten pocházel hlavn ze západní ásti
nebo zde obyvatelstvo lnulo vrn k Unii. To psobilo rebelm
Virginie

—

nebo

ás

mla

n

mnoho

starostí,

píiny,

že tudy vedena byla dráha Baltimore Ohio, která spojovala

tato

státu

pro

velikou dležitost

již z té

Maryland

dále kým západem. Z Richmondu vypraveno jest tedy nkolik sbor vojenských aby krajin tchto 9e zmocnily, však obané byli na to pipraveni; chopili
se pu šek a postavili se vetelcm na odpor.
Když v konvenci richmondské jednalo se o odtržení Virginie a strana
Un ionist, v záp. ásti státu toho bydlící vidla, že odtržení nelze více zabrá
ni^^i, svolána jest konvence do Wheeling; na budov, v které konvence odbýV ána byla, rozvinut hvzdnatý prapor. Všichni zástupci byli jednoho smýšlení

s

,

5Í
a sice, že západní ásf Virgínie nesmí podvoliti se diktatorství nkolika zrádc;
prohlášení odštpení Virginie od Unie bylo s tou nejvtší rozhodností odsouzeno a uzaveno svolati konvenci na den ii. ervna, kde jednati se mlo
o odtržení záp. Virginie od ásti východní.
Jednání toto pobouilo nemálo pátele Jihu a guvernér Letcher ihned roz-

asu velel ozbrojené moci ve Virginii, aby
do Wheeling, zabavil zde veškeré zbran náležející
vlád spolkové a ozbrojil jimi ty, kteí pihlásí se k jeho praporm; zárove
dal mu na srozumnou, že by veškeré telegrafické spojení msta Wheeling s
Washingtonem mlo býti perušeno, by se obané nemohli dorozumti s vládou.
V ustanovený den sjeli se zástupci rzných okres záp. Virgine do
Wheeling, kde prohlášeno, že záp. Virginie zstává vrnou Unii; úadníci jsou
vyzváni, aby složili písahu vrnosti. Konen prohlášeno úplné odtržení se
od Virginie, která pistoupila ke konfederaci jižní a Francis H. Pierrepont
zvolen prozatímním guvernérem nového státu. Záp. Virginie, co nový stát
pijata byla do Unie 20. ervna 1863.
kázal col. Porterfieldovi, který toho

s

nkolika sbory

vtrhl

Pierrepont svolal ihned do
Kelley.

Však

to odolati

a

zbran domácí obranu,

obrana tato ítala jedenáct

sborm

Porterfieldovým, který

sem

set
s

jíž

v ele

stál

col.

muž, pec jenom nebyla s
Proto
velikou mocí táhl.

práv ustanoven velitelem
ohioského oddílu spolkového vojska a pod jeho velením nalézala se záp. Virginie.
McClelian pekroil s vojskem eku Ohio a spojiv se s Kelleym, táhl
proti Porterfieldovi, kterého po krátké šarvátce ve Philippi na hlavu porazil a
vojsko jeho na všechny strany rozprášil.
První tato srážka nepátelských
vojsk na pevnin strhla se dne 2. ervna 1861.
Po této porážce rebel zavládl
v záp. Virginii na njaký as pokoj.
V nastávající krisi nejvíce trplo obyvatelstvo stedních stát; politití
vdcové stát tch pedstírali sice vrnost Unii, ale pod jistými podmínkami a
sice, když vláda ponechá Jihanm jejich neodvislost; když však president
Lincoln povolal obany do zbran, aby jižní revoluci potlaiti mohl, tu asopisectvo vrhlo se s bezpíkladnou nevázaností na Lincolna a Louisville Journal
dokonce prohlásil, že Lincoln jest nespsobilý pro úad, k jakému byl ,, nepáteli vlasti" zvolen; ve velké schzi v Louisville (Kentucky) odbývané prohlášeno, že ,,stát Kentucky ponechává si právo voliti stranu kteroukoliv"; dále
prohlášeno, že ,, spolené zájmy nutí Kentucky sympathisovati s tmi, kteí
snaží se otroctví udržeti, pec ale zstanou vrni Unii tak dlouho, doktid vláda
nebude si výbojné proti Jihanm poinaíi a pokud Šetiti bude jejich práv."
žádal Pierrepont o pomoc; generál McClelian byl

i

Sorganisována

jest též

,,

státní garda"

k chránní

zájm

státu;

v elo gardy

jenom ku
prospchu rebel, nebo mnoho gardist na jeho domluvu opustilo svj
prapor a vstupovalo v ady jižních rebel. Pozdji
sám Buckner pidal se
k jižní armád.

té postaven Cap.

Simon

B. Buckner, který postavení svého používal

i

Obyvatelstvo státu Missourri bylo z vtšiny smýšlení protiotrokáského,
úady pece nalézaly se v rukou pátel rebel. Zejména guvernér
Jackson pál Jihanm a ve spojení s nkolika tajnými zrádci snažil se o to, aby
V elo
ozbrojené moci missourské použito bylo ve prospch odštpenc.
ozbrojených sbor postaven D. M. Frost, který graduoval vojenskou školu ve

le

hlavní
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West
moci

Point; Frost umínil

si

zmocniti se

St.

louiského arsenalu a dostati do své

Nathan M. Lyon.
Louis metropolí Cech amerických a
všichni naši krajané hlásili se neohrožen k Unii, ba
za její celistvost byli
hotovi bojovati.
„Národní Noviny", v St. Louis vycházející, pinesly dne
,,My obané v státu Missouri jsme tak
4. kvtna (1861) následující lánek:
seveni, že pro nás jiná pomoc není než se ozbrojiti, ve zbrani se cviiti a pak
své životy a práva svá hájiti. Babské jsou myšlénky na útk. Kam utéci.''
St.

V

Louis. Vojenské moci vládní v St. Louis velel Cap.

dobách tchto bylo

msto

St.

i

Do

Illinois.^

pipravuje.

Tam je válka. Do lowy.'' Tam je válka. Do Kansas.' Tam se vše
Do Jihu.' Tam již dla hímají. Zstaneme-li doma neozbrojeni,

budeme pomalu povinni guvernérovi otrokáskému
se

bíti.

jest

Nyní

si

rozvažte milí rodáci!

sloužiti a

pak pro otroctví

Zbrojte se! Neozbrojený

lid

v této

dob

otrokem."

Kterak slova

na krajany naše úinkovala, o tom vypravuje ob. Jan

ta

strázni

lo na ece

Potomac,

Rock, Ark. bydlící), který též na první vyzvání chopil
Slova ta mla úinek, poali jsme se scházeti, nejprve
se pušky, následující
v hostinci u p. Karla Rotha ve zvláštní svtnici tajn, nebo vci v St. Louis
Nad mstem k jihozápadu byl rebelský tábor, zvaný
stály tenkráte asi takto:
kolovaly všeliké
po rebclském guvernérovi ,,Camp Jackson", o kterém v
Povsti o
povsti; tvrdilo se, že je tam od 2000 4000 rebelských voják.
táboe mohly býti pehnané, ale jisto jest, že bylo to hlavní stedisko všech
missourských rebel. Tábor byl velikým postrachem celého msta, které bylo
samém
velikou vtšinou smýšlení unionistického. Všude mluvilo se jak v
rebelové se tajn scházejí a"' zaizují setniny zvané Minuté men", v kterých po
tajmo ve zbrani se cvií; se strachem oekával každý, kdy rebelové msto
pepadnou a Nmce povraždí. Píina toho mla býti, že evropští pisthovalci

Borccký (nyní v

Little
:

,,

mst

—

mst

,,

vyjma

Iran

volili

skoro všichni republikánského presidenta

Abrahama Lin-

ped

rebely poali se

colna, a že byli pro zachování Unie.

Nmci

organisovati v každé

ward

Tak

ze strachu

v setniny zvané ,,Home Guard".

Byl jsem
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organisátorem eské šetniny v první ward, ale na loo muž jsme to nepivedli.
Když se nás asi 50 v hostinci u Karla Rotha pi^ihlásilo, poali jsme se cviiti v
pochodech a v nkterých zaátených obratech po tajmo v nov postaveném
krám na severovýchodním rohu deváté a Soulard ulice. Cviil nás F. Hovorka,
bývalý vojín rakouský. Brzo na to vystoupilo se s cviením a hned organisovány celé pluky. Vyšší dstojníci již byli
nkým ustanoveni aneb
aspo vdli, že budou od Spojených Stát placeni, proto se jich všude dosti

bu

ochotn

dostavilo.
Naším plukovníkem byl p. Almstead a podplukovníkem
Rombauer. Mužstvo však nemlo posud žádné pontí o platu, po niem se
neshánlo, leda aby obdrželo zbran.
Konalo všecka cviení posud bez
zbraní ochotn a dychtiv, jak se za to mlo na obranu svojí a msta. Ponvadž
eská setnina sestávala ze samých zrostlých a statených muž, chtli nás
p.

—

nmetí dstojníci, zvlášt podplukovník Rombauer mezi jiné setniny rozdliti,
my jsme se proti tomu opeli, že radji pjdem dom, nežli bychom k tomu

ale

pohromad, tvoili jsme v setnin ,,C" první etu.
jsme v U. S. arsenálu ped kapitánem Lyon-em písahu
vrnosti praporu a ústav Spojených Stát, obdrželi jsme zbran a pijali
aktivní službu pro Unii pod jménem ,, United States Reserv Corps."
Z našinc byli následující dstojníci vyvoleni: Josef Vodvarka, nadporuík (first
lieutenant); Frant. Hovorka, první šikovatel; Josef Brož, desátník. Pan Frant.
Pešek stal se pozdji písaem pluku. Kapitán naší setniny ,,C." byl Nmec,
Hildebrant, druhý poruík byl taktéž Nmec, Esroger. Akoliv byli jsme
posud každý ve svém obleku, jeden ist obleen, jiný ušpinný a teba otrhaný, nevadilo to té nejlepší harmonii, všecky ovládal jeden svorný duch a láska
k Unii. Náš pluk íslo první sestával z deseti setnin a každá setnina mla
sto muž; s píslušnými dstojníky bylo nás pes 1000 muž. Naše kasárna ili
Head Quarters byla v známé zahrad Jaegers Garden. V rozsáhlém sále a v
pízemí bylo urité místo pro každou setninu vykázáno, k rozestavení zbran
byly zaízeny police a každý muž dle ísla ml svoji zbra na svém míst, za
dne jedna a v noci druhá setnina vystídaly se na stráži. Cviení v pochodech
a se zbraní odbýváno piln a dvakráte denn, dopoledne odpoledne; každý s
ochotou dostavil se v pravý as a konal vrn každé služby jemu vykázané.
Spali jsme když nebylo noní služby doma, potravy se nám nedostávalo žádné,
ujídali jsme rodiny své, které z vtšího dílu trply nedostatek a bídu, vždy
nikdo nic nevydlával."
svolili.

Dne

7.

Nechali nás tedy

kvtna

složili

—

i

i

V

Novinách" teme pak o tchto ozbrojených sborech násle
Domácí obrana stojí ve zbrani. Více odhodlanosti u našich
rodák a naše setnina mohla býti veskrze eská. Pro nedostatený poet jsme
nuceni pipojiti se k Nmcm. V setnin se nachází 46 Cecho-amerikán, statedující

tchže

,,Nár.

posudek:

,,

ného to lidu a nmetí dstojníci jsou nad tím
muži ozdobiti mohou."

hrdi,

že svá

kídla takovými

Potraviny jakož poteby válené do tábora Jackson dodávala vláda konfederaní, nad táborem vlála rebelská korouhev
a kap. Lyon seznal brzy
St.-louiských i
úmysl odštpenc.
V táboe hrála hudba a mnoho
dam picházelo sem, aby se bavili pohledem na život panující v ležení. Kap.
Lyon umínil si tábor tento též prohlédnouti, aby seznal lépe smýšlení zde
panující a prohlédl si dobe opevnní. Pestrojil se za vznešenou dámu, zahalil
i

—

oban

nechal se v koáe do tábora dovézti. Prohlédl
nechal na druhý den svolati domácí gardu. Asi pt
shromáždilo se kolem Lyona, naež vytrhli
neb sedm tisíc ozbrojených
Gen. Frost zaslal Cap. Lyonovi list, v
z msta pi^ímo k rebelskému táboru.
kterém žádal za vysvtlení, co poínání takové má znamenati; však Lyon
odpovdl tím, že tábor se všech straii mužstvem svým obklíil a žádal na
Frostovi bezvýminné vzdání se. Frost vida, že marný by byl veškerý odpor,
vzdal se. Rebelové byli gardisty se všech stran obklíeni a vedeni do arsenálu;
cestou srotil se lid a uinn jest útok na spolkové vojsko. Toto vypálilo mezi

obliej hustým závojem,
vše

dkladn

a vrátiv

naež

se,

oban

pt muž zstalo ležeti mrtvých neb tžce ranných;
na útk. Kap. Lyon za tento svj odvážný in byl povýšen a
postaven v elo missourských dobrovolník.

vzbouence

a asi dvacet

ostatní dali se

Oban

Jan Borecký, který výpravy na ,,Camp Jackson" s ostatními krajany se též súastnil, popisuje tuto následovn: ,, Ješt jsme zbran naše jak
Bylo to dne lo. kvtna
náleží neomakali, když mli jsme jich inn použíti.
po ranním cviení; dostali jsme rozkaz, aby každý muž dostavil se ve 12
hod. v poledne na Head Quarters. V uritou dobu byli jsme všichni na svém
míst. Odbyla se prohlídka zbran, mužstvu se poprvé ukázalo, jak se patrony
Dán rozkaz k nabíjení a v malé
nabijí a každý z nás obdržel deset náboj.
chvilce s nabitou zbraní a nasazenými bodáky dal se celý pluk na pochod.

Hluboké

ticho panovalo mezi družstvem,

kam jdeme

a co se

má

díti. Sli

každý

nco

tušil,

ale nikdo

nevdl

jsme, kde to mohlo býti, úžlabinami a když jsme

To bylo nám nápadné.
napomenuti podplukovníkem, aby jsme zachovali co možno
nejvtší ticho.
My jdeme do boje!" ,,My jdeme do ohn!" pošeptávali jsme
Hildebrandt
a poruík Vodvarka kráeli pi nás tak tiše jako
sob. Kapitán
pna; ale první seržant Hovorka pravil nám urit: ,,Jdem do boje!" Nkteí
Když jsme dorazili na naše
se tomu smáli a nkteí pi tom strachy bledli.
urité stanovisko, vidli jsme tu již státi v adách domácí gardisty; doplnili
jsme kruh a Camp Jackson byl obklíen. Hluboké ticho panovalo všude a s
napnutím ekal každý co se bude dále díti. Na to vyslal kapitán Lyon vyjednavatele do tábora, aby se vzdali; s napnutím ekal každý jak to dopadne, ale
za malou chvíli objevil se nad táborem bílý praporec a vzduchem rozlehalo
Davy divák zatím shromáždily
se hluné ,,Hurrah!" ,, Rebelové se vzdali!"
se za zády gardist, mezi nimi mnoho odštpenc; ti jsouce rozlíceni nad
vzdáním se gen. Frosta, vypálili nkolik ran z revolver do gardist; dstojník
jeden tžce zrann, klesl k zemi. Gardisté vidouce svého poruíka na zemi v
Nkolik osob zranili a žena
krvi, nkolik jich vypálilo zbran své do davu.
jedna padla mrtva k zemi; nastal poplach a lid se rozutíkal. Mezi touto scénou
složili a odevzdali rebelové svoje zbran kapitánu Lyonovi a jeden pluk dobrovolník obsadil tábor. Kolem 800 zajatých rebel vedli gardisté skrze hlavní
samém panovalo ped tím veliké
V
ulice msta do U. S. arsenálu.
zdšení, všecky obchody byly pozavírány; pi našem píchodu do msta od

se

nkterému

Byli jsme

návrší vyhnouti nemohli, šlo to klusem.

písn

,.

mst

západní strany, slyšeti bylo jen samé spílání seveanm a volání slávy JefT.
Davisovi. Jinak bylo v druhé a první ward, zde byli jsme vítáni veselým
Ze se vzetí tábora bez
jásotem, paní a dívky rozdávaly kytice gardistm.
vtšího krveprolití zdailo, piísti dlužno ráznému kapitánn Lyonovi. Rebelové
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byli z

nenadání pesilou unionist pepadeni a k odporu nepipraveni a museli

kdyby

se vzdáti;

obané

se

byli bránili,

mohlo

povstati kruté krveprolití.

A

byli

bylo by nás pec více padlo, protO'
že jsme byli ve zbraní nevycvieni; nkteí ped tím jaktživi pušku v ruce
nemli.
Rebelové mli postavení výhodné a ve zbrani byli vycvieni a tomohlo býti pro nás velmi osudné. Tábor Jackson byl vzat, mstu, totiž unionistm se ulehilo, každý cítil se bezpeným. V arsenálu museli rebelové druhého
ozbrojení

dne

složiti

nadšeni

s

rebely se

bíti,

písahu vrnosti praporu a ústav Sp.

Jan

St.,

naež

byli

propuštni na

Borecký.

Propuštní rebelové odebrali se pímo do JeíTerson City (státního
novo guvernérem Jacksonem a generálem Pricem zorga-

svobodu.

kapitolu); zde byli na

zárove pišly jim odjinud posily a zde prohlásili se pro jižní
Lyon nyní povýšený za colonela, stal se velitelem ozbrojené
moci v státu Missouri, sebral nkolik pluk St.-louiských dobrovolník, mezi
nisováni a

i

konfederaci.

nimi byli

i

nmetí

turnéi a táhl k Jefferson City.

Jelikož bylo vyhrožováno,

budou rebelové Turner Halí boiti, bylo polovici našeho pluku rozkázáno,
obsaditi Turner Halí; byla tu eská setnina. Lyon nalezl však JeíTerson City
od nepítele vyklizený jal se jej dále pronásledovati; turnéi vrátili se zpt a
pluk náš byl ustanoven, aby obsadil státní
v JeíTerson City. Ráno o osmé
hodin mli jsme odjeti po dráze z Central Markétu. V tom ase byli jsme již
že

i

i

dm
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v stejnokrojích: stejné šedé blzy, takové též spodky a stejné klobouky. Mužstvo táhlo po sedmé ulici k nádraží a co muž, tolik bylo též žen. Každá mla
pi sob nkolik dtí; nkteré mly malé ješt na rukou. Jaktživo nevyjde mi
Z toho
z pamti to louení otc s rodinami; ženy a dti plakaly a otcové též.

patrn vysvítá, jak otcové a ženatí mužové vbec vypravují se do krvavých
boj, zvlášt zanechávají-li manželky a dítky v bíd a nezaopatf-ené tak jako
toho asu v St. Louis vesms bylo. Již svrchu podotknuto, že více než rok
nebylo žádných výdlk a pakli otec etnjší rodiny rok a déle nic nevydlá,
musí se dostaviti neúprosná bída. Byly ovšem v každé ward utvoeny kluby,
které pro ubohé rodiny gardist pijímaly a vybíraly rozliné potraviny, kam
hlad, nežli aby se
to ale stailo.'' Mnohá žena snášela radji nejkrutší bídu
byla odhodlala tuto almužnu žádati, která ostatn za mnoho nestála. V
Jefterson City, kde bylo prázdno a úplné ticho, pobyli jsme týden a vrátili se
opt do St. Louis. Sotva že jsme byli doma, již vyzývali nás dstojníci k jiné
výprav; mužstvo se zdráhalo a teprve nyní vyšlo najevo, že jsme ustanoveni
pro innou službu, že obdržíme pravidelný žold dobrovolník, as náš že obnáší
ti msíce služby. Pipovdno každému, kdo nové výpravy se zúastní, že
.=obdrží $io a nežli bude moci vláda zaplatiti, že sumu tu prozatím msto zapjí.
Více než dv tetiny mužstva pipovdlo úastenství této výpravy. Dostal
každý tch deset dollar a k tomu ,,order" od kapitána, kdo by chtl do krám,
aby mla manželka jeho doma úvr. V ase tom mla býti organisována nová
i

armáda, jelikož

práv

vypršela lhta služby

onm tímsíním

dobrovolníkm.

Za organisátora, vrchního velitele ustanoven gen. John C. Fremont. V arsenálu St.-louiském byly asi dva pluky lovv^ských dobrovolník pších, pluk jízdy
Illinoiské a v málo dnech vypraveno sedm parník po ece Mississippi od arsenálu.
Pi vstupování na lod nebylo již tak truchlivých výjev a louení, jako
když prvn odjíždli jsme do Jefferson City. Pluli jsme po ece dol, až jsme
pistáli pi protjším behu u Cairo, v státu Missouri, v tch místech, kde eka
Ohio vtéká do Mississippi. V úhlu mezi obma ekama zaízena byla pevnost
násp, opatena hrubými

menšími dly.
Tábor náš z naprotjši strany
Když jsme my sem pišli, bylo již všecko
zpustošeno od našich pedchdc. Byli jsme tu prozatím nežli naverbovány byly
jiné pluky dobrovolník, asi 14 dní; pt dní drželi nás tu pes as naší služby,
pak pivezla lo jiné vojsko a nás vzala zpt do St. Louis. Podotknouti dlužno,
že zbytek tch, kteí se výpravy naší na Birds Point nezúastnili, nuceni byli
potom nastoupiti výpravu jinou, k Rolla. Pišli tu v položení nezdravé, že
skoro každý Vrátil se zimnici stížen dom."
z

i

rozkládal se na jedné veliké farm.

—

Když pak

vládní kruhy vidly, že nastává dlouhý boj a dobrovolníci byli

k vojsku na ti roky, tu mnoho našich krajan vrátilo se ku
svým rodinám, nebo tyto stížený b}ly nedostatkem a nkteí pidali se k jiným plukm, tak že eská setnina zanikla úpln.
žádáni,

aby

dali se

Nežli nepátelství .zjevn vypuklo, byl

ech

lenem

státní

milice missourské

P^rantišek Strachovský (pro snazší vyslovení nechával se však nazývat

Suda); když válka zdála se býti neodvratnou a Strachovský vidl, že guvernér
Jackson chce použíti vojenské moci ve prospch rebel, odešel ješt s pti
dom, neb nechtl státi se nevrným praporu hvzdnatému. Strachovskýmu
však vzata jest puška, naež on ohlásil se u kap. Lyona a pistoupil k jeho

67

sborm

co dobrovolník. Pozdéji stal se dodavatelem potravin pro vojsko. Prodlal celou válku a s ním sloužili též jeho dva svakrové, Voráek a Fr. Konrád.
Fr. Strachovský pochází ze Švihová u Klatov; nyní bydlí ve státu Louisiana.
Na poátku mésíce ervna gen. Lyon vyjednával s generálem Jacksonem o
smíení, však Jackson za první podmínku postavil rozpuštní domácí gardy; na
podmínku tu gen. Lyon ovšem pistoupiti nemohl, naež Jackson odejel do
sídelního msta JeíTerson a vydal provolání, v kterém žádal o padesát tisíc
muž vojska, které by chtlo bojovati pro Jižní Konfederaci. Korouhev odštpenská v Missouri vztýena a v elo vojenské moci postaven gen. Sterling

Guv. Jackson nechal petínati telegrafní dráty a vytrhati železniní
Louisem a sídlem výkonné moci
státní.
Zápas mezi nepátelskými vojsky nyní
trval v Missouri bez ustání po celou dobu války
Price.

koleje mezi St.

a obyvatelstvo

Ob
ním

mnoho

tím trplo.

strany nyní zbrojily

s

chvatem zimni-

— vše pipravovalo se na dlouhý, krvavý zá-

Jihané doposud nespustili se myšlénky
zmocniti se Washingtonu a veškerá moc vojen-

pas.

úelem do Virginie.
aby prý byl Washingtonu. blíže,
pesídlil se s celým kabinetem svým do hlavního
msta Virginie, Richmondu. Na všech stanicích
vítán byl nadšenými zástupy; vjezd jeho do Rich-

ská

stahovala se za tím

JeíTerson Davis,

mondu

byl v

pravd

triumfální a na hlavu toho-

to zrádce vlasti sypal se pravý dešf
liv se

jen objevil.

K

kvítí,

kdeko-

shromáždnému zde

lidu

ml

ohnivou e, v které líil budoucí velikost a
slávu konfederace a lid poínal si jako šílený,
Mezi jijak slovy Jeffersonovými byl rozjaen.
Rebelská korouhev.
ným pravil, jak Jih závidí Virgiiianm, že tito
mohou zasaditi první ránu ,, zpupným vetelcm". ,,My dospli již tam," pokraoval, ,,kde vyjednávání veškeré koní a nezbývá nám nic jiného, než chopiti
se zbraní.
Až naskytne se nám píležitost, my udeíme tak jako udeili naši
Naším nepátelm ponecháváme nízké
otcové a jak písluší jejich synm.
my pouze za tyto nízké iny co
vraždní, pálení a urážení bezbraných žen
muži budeme se mstíti!" Lid pi tch slovech propukl v šílený jásot, radostné

—

mst

volání rozlehalo se po celém
a zdálo se, jako by ani nechtlo míti
konce. Pro Davise koupen jest
a vším pohodlím a nádherou zaopaten.
Zde Davis žil a vládl nad Jižní Konfederací skoro tyry roky.

dm
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KAPITOLA

X.

—

-

—

Rebelové vypuzeni z Harpers Ferry.
Udáproklamace.
Národní armáda na PotoBitva u Big Bethel.
macu.
Washington opt v nebezpeí.
Francie, Anglie a Rusko.
Sesíleni moci námoní.
Jednání v kongresu.
Úastenství vlastenekých zen.
Dobroinné spolenosti.

J^efluregardová
losti ve

—

Virginii.

—

—
—

—

—

—

VELITELEM

vojenské moci v Manassas (mezi Washingtonem a Richznámý nám Beauregard, jemuž udlena hodnost generála. Beauregard vdl, že nejd"íve nutno jest ,, srdce Jihan rozohniti" a proto
vydal k lidu provolání, v kterém nazýval Lincolna tyranem, sahajícím na

mondem)

stal se

posvátná práva Jihu; obvioval nejvyššího úedníka americké republiky pímo
z lupiství a zákenictvi, nebo ,, pochopové jeho vnikají prý do byt soukromých oban, vraždí a pášou zloiny, nad kterými vzkypti musí krev
každého lovka." ,,Na tomto zápasu," pravil Beauregard ve svém provolání,
,, záleží vše,
est jejich, est jejich žen a dcer
co mužm mže býti svatého
jejich bohatství životy!"
Beauregard provoláním tímto docílil, eho si byl
pál, však historie uí nás, že veškeré ty hanebnosti, z kterých on Seveany
obvifíoval, páchány byly vojsky jižními
Jihané v nesmiitelné zášti
obhájcm Unie dopouštli se takových skutk, že tmto podobné zaznamenává
pouze historie z dob barbarských.
Ku konci msíce kvtna opustil hvzdnatý prapor Unie výtený ženijní
dstojník Joseph E. Johnston a postaven jest jižní vládou v elo rebel v
Harpers Ferry a Shenandoah Valley. V té samé dob gen. Robert Patterson
sbíral vojsko v okolí Chambersburgu ve státu Pennsylvania, aby mohl postoupiti proti Jihanm v Harper's Ferry ležícím.
Vrchní velitel spolkové armády
gen. Scott naídil však Patterson-ovi, aby nepodnikal nieho, dokud nebude si
Jist své pevahy nad nepítelem, nebo tento prý je velmi etný a má výborné
postavení.
Díve ale nežli Patterson mohl na nepítele udeiti, tento ustoupil
rychle k Winchesteru, což bylo zásluhou udatného col. Lewis Wallace-a, velitele zuav ze státu Indiána.
Regiment tento byl výten vycvien ve zbrani
a ležel neinn v jižní ásti Indiány. Colonel Wallace žádal nepetržit, aby
byli též v nastávajícím zápasu zamstnáni a žádosti jeho bylo vyhovno.
Wallace obdržel rozkaz, aby táhl co nejrychleji ke Cumberlandu (v západní
Virginii) a statní ti vojínové za ti dny dorazili na urité místo. Po 24 bodinném odpoinku vydal se Wallace se svými zuavy opt na pochod proti rebelm
a dne 12. ervna udeil na
s takovou silou, že tito ani neodvážili se k
odporu a prchali do svých opevnm, byvše následováni osadníky. Johnston v
domnní, že táhne sem velká síla severního vojska, vyklidil Harper's Ferry.
Pozornost obou polovicí republiky této obrácena byla opt k pevnosti
Monroe; jak již povdíno. byla pevnost ta strategicky dležitým místem a Col.
Magruder, který opustil severní armádu a postaven jest v elo oddlení jižního
vojska v koninách tchto, inil všemožné pokusy pevnosti se zmocniti. Gen.
Butler, velitel oddlení spolkového vojska ve Virginii a Sev. Karolín,
hlavní stan svj v pevnosti Monroe a umínil si proti Magruder-ovi s oddlením
vojska postoupiti. V elo výpravy postaven jest gen. W. E. Pearce. Vojsko-

—

—

i

—
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táhlo proti nepíteli ve dvou oddleních; v
piblížila se

k

Nkolik

sob

blíže,

dob noní

však, když

oddlení

považovali jedni druhé za nepítele a zaali na sebe

muž

bylo zabito a ranno, nežli osudný omyl byl spozorován.
svým v Big Bethel. Stelbou upozornn byl na
vojskem
Magruder ležel
blížící se vojsko spolkové a proto svolal z okolí ozbrojené sbory k sob, tak že
když Seveané sem pitrhli, nalezli nepítele úpln k boji pipraveného. Strhla
se krátká sice, ale velmi prudká šarvátka, v které severní vojsko bylo poraženo.
Zde zabit byl též lieut. Greble, jehož ztrátu želeli všichni, kdož mli píležitost
Greble byl nejen vojín udatný, ale k mužstvu vlídný a proto byl
jej poznati.
velice oblíben.
Když vidl, že porážka nedá se nikterak odvrátiti, pikvail k
páliti.

s

Pohled na pevnost Monroe.

svým dlostelcm, aby jim dal rozkaz k ústupu. Sotva že rozkaz ten pešel
pes jeho rty, piletla nepátelská kule dlová a zasáhla Grebla zrovna do
skrán. S Greblem zahynul zde též major Theodor Winthrop, len Butler-ova
Zpráva o porážce této spsobila velikou radost na Jihu, za to ale lid
s obavami pohlížel vstíc novým událostem.
Když Johnston opustil Harper's Ferry, došly gen. Pattersona zprávy, že
co nejdíve obdrží rozkaz, aby pekroil eku Potomac.
Patterson tedy hnul
se od Hagerstownu k Williarasportu, kde bylo snadno reku pekroiti a vyslal
na druhý beh osm tisíc muž pod gen. Codiwallader-em. Však v tom došel
Pattersona telegram od gen. Scotta, v kterém tento žádal, aby yeškeré
pravidelné vojsko a nco dobrovolník posláno bylo neodkladn do Washingtonu.
V záptí došel druhý telegram téhož znní a ráno dne 17. ervna tetí,
v kterém gen. Scott mimo opakování své žádosti ješt dodal: My jsme seveni
štábu.

severní truchlil a

,,
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zde; pošlete vojsko, o které

již

znan

však byv
do Marylandu.

uposlechl,

dvakráte jsem žádal bez odklad."
oslaben,

musel

s

Patterson

ostatním vojskem couvnouti

Nebezpeí, jaké nyní hrozilo Washingtonu, bylo skuten veliké, nebof
sem všechnu svoji moc, hotov se v rozhodné chvíli
na msto udeiti ješt pt^ed sejitím se kongresu. Vláda konfederaní podporována byla odštpenci virginskými a marylandskými, ba samotné sídelní msto
bylo plno rebel, kteí všemi možnými prostedky snažili se pomáhati Jihu.
Pozdji vyšlo též na jevo, že nkolik rebel ve Washingtonu sídlících nabídlo
se konfederaQÍ vlád, že vyhodí kapitol pomocí prachu do povtí, až kongres
bude shromáždn a president v sezení pítomen
a jižní vláda plán ten
schválila.
Ti, kteí stále do svta prohlašovali, že pouze chtí mstíti zloiny a
bezpráví Seveany páchané, schválili plán k spáchání takové hromadné vraždy;
•dokázáno bylo též, že konfederaní generální návladní, Judah P. Benjamin ml
se spiklenci delší poradu, kde o odvážném plánu tom bylo jednáno.
K provedení jeho však nedošlo; buto spiklenci obávali se, že by pistiženi býti mohli
pi pokusu anebo snad sami v rozhodné chvíli zdsili ae zloinu, jaký za sougen. Beauregard stáhnul

i

—

hlasu vlády své spáchati zamýšleli.

Dne

4.

ervence

(1861), ve

výroní den prohlášení

neodvislosti americké

republiky, sešli se zástupci národa v kongresu; zraky severního lidu obráceny

byly k nim, neb od nich oekával rázných krok k zachránní Unie. Doba
byla velice kritická.
jedna polovice v odboji a rebelské
Unie roztržena
vojsko již ohrožovalo Washington; na váleném poli až dosud nekvtlo Sevepíliš štstí a všude panovala následkem toho zmalátnlost; nerozhodné
dosud živly poaly se kloniti na stranu Jihu, neb oekávalo se, že v krátké
dob Jihané vítzoslavn vtrhnou do msta spolkové vlády. I pomr Unie k
zahraniním mocnostem nebyl utšený. Jak z pedu povdíno, jižní- vláda

—

anm

dvorm evropsT<ým, kteí líili stav vcí v Americe
pád severní polovice zdál se býti jen otázkou krátké doby. V tom
smyslu psali vládám svým
vyslanci, nebo v nkterých chvílích skuten
povrchní pozorovatel za to míti musel, že boue z jihu na sever se valící

vyslala své zástupce ke
ták, že

i

Unii znií.

Evropské vlády mly ješt jiné píiny, pro straniti rebelm. Rozkvt
severoamerické republiky zdál se jim býti velice nebezpený, nebof nespokojení
a
národové evropští též jednou mohli by zatoužiti po republikánské vlád
pomyšlení to korunované hlavy dsilo. Francie a Anglie hlavn zajímaly se o
zdar Jižní Konfederace, ano vlády tyto šly tak daleko, že oznámily i ostatním
mocnostem své smýšlení v oekávání, že tyto vstoupí s nimi ve spolek ku po-

—

hmotné pomoci americkým rebelm.
Konfederace uznána je.st velmocemi co válená moc, však pi tom zárove

skytování mravní

i

prohlásily všechny svoji neutralitu, ehož hlavní píinou bylo pátelství
velmoce slovanské, Ruska, k Unii. Alexandr II. v dobách tch hotovil se
sejmouti pouta s rukou nevolník a proto naklonn byl také více tm, kteí
stáli v boji proti otrokáským baronm.
Když car naídil vyslanci ruskému
ve Washingtonu, aby ujistil spolkovou vládu o velých sympathiích Ruska v
nastalé krisi, tu zalekly se ostatní vlády tohoto mocného spojence Unie a
poínaly si mírnji.

—
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V
stupc;
bylo

senátu zastoupeno bylo 23 stát a v dolenní snmovn zasedlo 154 zájižní státy ovšem nevyslaly sem zástupce své, však v obou domech

pec

hodn

tch, kteí zastávali nauku o .svrchovanosti stát" a
veškerému zakroování na Jihu se strany vlády.

dosti

proti

,

President ve

ma polovicema
tisíc muž, aby

byli roz-

píinách sporu mezi dvpodrobn poínání rebel, naež žádal o tyry sta
rebelm ráznji zakroeno býti mohlo; dále žádal o tyry

svém

poselství zmínil se nejdíve o

Unie, vylíil
proti

milion dollar na válené

útraty.
S poselstvím presidentovým zaslány
byly kongresu též zprávy tajemník. Tajemník války (Simon Cameron) žádal,
aby dobrovolníci byli bráni n^ ti roky, nebo vidl, že zápas s odbojným
Jihem nebude tak brzy skonený; dále žádal povolení penz na bžná vydání
a ustanovení výpomocného tajemníka války.
Tajemník pokladny (Salmon P.
Chase) žádal na kongresu $240,000.000 na útraty válené a^$8o,ooo.ooo na bžné
vydání vlády; ve zpráv své navrhoval záro^^efi rzné cesty, jakými by sumy
tyto zaopatiti se daly.
Též tajemník námonictví (Gideon Wells) žádal za
ustanovení výpomocného tajemníka a ustanovení komisa, kteí by vyšetili,
zdali osvdilo by se v nastalém zápase používání obrnných lodí a plovoucích baterií.
sta

Kongres pikroil ihned k inu po petení poselství presidentova a zpráv
tajemník. Presidentova žádost na svolání dobrovolník jednohlasn schválena
a uzaveno povolati do zbran ptkrát sto tisíc muž; na útraty válené povoleno $500,000.000 a veškeré návrhy tajemníka pokladny
námonictví jsou
schváleny. Všichni zástupci seznali, že nastává doba rozhodná a že vlád musí
býti poskytnuta podpora všemožná, by tato mohla odbojnému Jihu zasaditi
rozhodnou ránu díve, nežli vzpoura nabyde širších rozmr. Tajemník námonictví ihned zakoupil sto a sedmaticet lodí, které nechal upraviti pro služby
válené* a uzaveny smlouvy na postavení velkých obrnných lodí. Ani o
mužstvo nebyla více nouze, neboC místa zrádných uprchlík vyplována jsou
rychle vysloužilými již a zkušenými dstojníky námoními, kteí opouštli
role neb obchody a nabízeli ve chvíli nebezpeí své služby ohrožené vlasti.
i

V roce 861, tedy v dob, o které tuto píšeme, sorganisována byla v
Chicagu eská setnina, kterou ve zbrani a rzných pohybech vojenských cviil
Slovák Gheza Michaloczy. Muž tento byl roku 1848 rytmistrem v uherském
vojšti, však po revoluci prchl do Ameriky a žil mezi Cechy v Chicagu. Setnina
pijala jméno ,,SIavonian Lincoln Rifle Company" a v msíci únoru zapsáni
byli následující lenovy:
G. Michaloczy, Filip Ferdinand, Josef Dvoák, A.
Kovats, Josef Ferdinand, Fr. V. Petro, Jan Mendlík, Alois Uher, Fr. Novák,
Jos. Kyšperský, Josef Soukup, Jan Talafous, Fr. Kukla, Prokop Hudek, Jan
Vrabec, Vác. Kohout, Fr. Smola, Ant. Havelka, Jan Stank, Karel Soukup,.
Antonín Ferdinand, Fr. Píbramský, Eduard Katka, Josef Fišer, Fr. Zirman,
Aug. Kuera, Jan Martínek, Jos. Novák, Jos. Horn, Josef Havlík, Jan eicha,
Martin Moravec, J. Novák, Alb. Kubíek, Josef Kabrna, Jan Slavík, Jan Wolf,
Ant. Mach, Fr. Žabokrcký, Jan Salomon, Nikodém Tábor, Josef Strádal, Josef
Adámek a Frant. Pavel. Cviení svá setnina tato odbývala v místnosti Antonína Máchy na rohu ulic Canal a Randolph. Byl to první sbor vojenský, který
v nastávajícím zápase mezi dvma polovicema Unie povolán byl z Chicaga k
inné služb; však jelikož mnoho Cech k vli rodinám svým zstalo doma a
1

setnina

doplována musela

býti cizinci, odloženo jest

stalo pouze „Lincoln Rifle Co."

nm

Když malý

jméno ,,Slavonian" a zi6. dubna opouštl

tento sbor dne

již jenom dvanáct ech, o jichž zkušenostech uinna
Chicago, bylo v
bude zmínka pozdji.
spolkového
Když kongres se sešel, nalézalo se asi tikrát sto tisíc
bylo
obanstvo
stupn
a
nejvyššího
dostoupilo
vojska v poli, však nadšení lidu
muži
nejenom
Však
republiky.
záchran
hotovo obtovati krev i jmní své k

—

muž

—

úastenství amerických žen ve válce.

spchaly d(
Ženy americké konaly pravé divy obtavosti; tisíce žen dívek
útlé dívky, >
a
ranných
ošetování
povinnosti
na
se
pevzaly
ležení, aby zde
pepychu vychované, snášely ty nejvtší svízele váleného tažení a dnem
kropili pdu
nocí posluhovaly tm, kteí chtíce Unii zachovati nerozštpenou,
Dixova,
dáma
L.
Dorothea
slena
stála
tohoto
hnutí
ele
zem té svoji krví. V
vidla,
Ta
když
povahu.
lidumilnou
svoji
pro
ctna
to po celé zemi známa a
k ošetování ranných
že válka jest neodvratnou, nabídla vlád své služby
sboru, R. C
zdravotního
Náelník
pijato.
vdností
nabídnutí její bylo s
odkanemocnicích,
v
služb
k
se
hlásivší
dívky,
pak všechny paní a
i

i

;

Wood

63

Dixov.

Jeden historik o službách si. Dixcvy a amerických žen
nocí po
.Jako andl útchy pracovala tato obtavá žena dnem
celou dobu války ar kde mohla, mírnila utrpení ranných vojín, aniž by mla
k oekávání dosti malé odmny za svoji obtavost. Ona spla od jednoho
bojišt k druhému, od táboru k táboru, od nemocnice k nemocnici, všude poskytujíc pomoc trpícímu a povzbuzujíc kleslé mysle k nové vzmužilosti.
Le
mla pi sob sta a sta obtavých spolunebyla ona osamocena v této práci
pracovnic, které se stejnou horlivostí a sebezapením vykonávaly skutky milokonfederaním.
Možno íci, že ženy
srdné jak ve vojšti spolkovém, tak
americké v této tžké dob nedaly se v hrdinství pekonati muži."
Obyvatelstvo všech mst vítalo spolkové vojíny nadšen a oekávalo je
vždy s pipravenými zákusky a nápoji, aby tito posilnili se na další pochod.
zoval k

vbec

si.

píše:

i

—

i

Jídelny a nemocnice pro vojsko ve Philadelphii.

Veliká vtšina vojska z východních stát ubírala se skrze msto Philadelphii;
bylo obyejn peplaveno u Camden pes Delaware, pistálo na Washington
avenue, naež po dráze dopravováno bylo k sídlu výkonné moci vládní. Nkteí
pijeli sem hladoví a dlouhou cestou unavení a nebyli s to zaopatiti si njaké
oberstvení ped odjezdem. Toho povšimnula si cho jednoho chudého emeslníka uvaila kávu, naež mezi vojáky tuto rozdávala. Píkladu toho následovaly ihned jiné ženy a zásobovaly vojíny vším potebným. Posléze utvoila
se spolenost, která obrala si za úel zaopatovati vojsko tudy táhnoucí
potravou.
Jeden oban (Mr. Cooper) propjil své místnosti, které promnny v jídelny a každý vojín spolkový, který se zde pihlásil, obdržel zdarma
vše,
jenom požádal. Jedna taková místnost nazvána byla Union Volunteer
Rcfreshnient Saloon, druhá TJie Union Volunteer Saloon. Obanstvo philadelphické zásobovalo jídelny vším potebným, tak že vzdor nepetržitému proudu
vojska, které tudy táhlo, toto bylo vším zásobováno a zásoby potravin nikdy
po dobu války nebyly vyerpány. Pozdji vedle místností tch zízeny nemoci

o
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kam pinášeni

byli ranní a byli obtavými ženami dnem
nocí ošetozdejší prokazovalo ranným velké služby.
hasistvo
váni.
Též
Když tisíce
ranných vojín po lodích sem bylo piváženo, nebylo dosti pbvoz, na kterých
by ubožáci dopraveni byli do nemocnice a oni následkem toho mnoho trpli.
Hasii vždy na dané znamení vyslali povozy své k pístavu a co nejrychleji
dopravovali nemocné na místa, kde jemné ruce žen obvázaly zející rány a
nice,

snažily se

i

všemožným spsobem

utrpení

vojín

KAPITOLA

—

zmírniti.

XI.

—
—
—
—

Spolkové vojsko v západní Virginii.
Konfederaté ve Virginii.
RebelKonfederani lapací lod.
ské hnuti v Baltimore potlaieno.
PatterPohyby spolkového vojska.
son pekrouje eku Potomac.
Bitva v
Blackbur7Í s Ford.
Bitva u BulVs Run a její následky.
Válené
Zrádný guvernér.
operace v Missouri.
Smrt gen. Lyona.

—
—

—

—

—

HLAVNÍ

armáda konfederani nalézala se nyní v Manassas, majíc v ele
svém známého nám již gen. Beauregarda. Johnston ležel se silnou mocí
vojenskou ve Winchesteru, aby mohl Beauregardovi pispti v pádu poteby
na pomoc. Generál Patterson ležel s osmnácti tisíci muži spolkového vojska v
Martinsburgu a bedliv stežil každý pohyb Jihan; z Manassas vysýlal Beaurégard silné sbory vojenské do okolí za úelem zaopatování spíže. U Vienna
jeden sbor takový srazil se dne 17. ervna s regimentem ohioských dobrovolník a rebelové byli po krátké šarvátce zahnáni. Národní vojsko po šarvátce
té couvlo,

naež

konfederaté se

opt

vrátili

a obsadili Vienna.

Rebelové chtli udržeti v moci své hornatou krajinu Virginie, nebof zde
mlo vojsko jejich výborné postavení. Dráha Baltimore a Ohio, po které spolkové vojsko dopravováno bylo do Washingtonu, byla stežena silnými sbory
vládními a na poátku msíce ervence nalézalo se asi 20.000 spolkového
vojska pod gen. McClellanem v Grafton. Velitel rebel v záp. Virginii po své
porážce byl odvolán a na jeho místo dosazen jest gen. R. S. Garnett, jehož
hlavní stan nalézal se v Beverly. V krajin Gre^t Kanowba nalézala se též
velká síla vojska jižního, které vedl bývalý guvernér H. A. Wise a proti nmu
se sbory ohioskými stál gen. J. D. Cox.
Gen. McClellan umínil si svésti s rebely bitvu a v ele desíti tisíc vojska
hnul se proti Garnettovi, chtje na jeho armádu udeiti u Laurell Hill, blíže
Beverly; v elo
tisíc muž postaven jest gen. T. A. Morris, který táhl v
táž místa pes Philippi.
Jiný sbor, vedený gen. Hillem vyslán jest východním
smrem od Philippi, aby zde zamezil rebelm ústup do alleghanských hor a
spojení se s Johnstonem ve Winchesteru ležícím.
Když vojsko spolkové hnulo se ku pedu, dozvdl se gen. McClellan, že
col. John Begram se silným oddlením vojska jest opevnn u Rich Mountain
Gap, aby krýti mohl zad gen. Garnetta. Ihned vyslán jest sem colonel (pozdji

ty
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Pegrama z jeho opevnní vypudil. Rosencras po
neschdných cestách hornatou krajinou táhl za ustaviného dešt, chtje
Pegrama pepadnouti náhle. Tento však byl zvdy svými o blížícím se nepíteli uvdomen a sotva že dne ii. ervence objevili se „modí hoši", jak
severní vojíni nazýváni byli, blíže opevnní, oboil se na
Pegram s devíti
sty muži.
Útok ten byl neobyejn prudký, le národní vojsko stálo jako ze
a rebely zpt zahnalo.
Rosencrans vyznamenal se v srážce této zvláštním

generál) Rosencrans, aby

n

udatenstvím a

jest

ihned povýšen.

Pegram svolal veškeré svoje sbory po okolní krajin rozptýlené a inil
pípravy k novému útoku; spolkové vojsko v Rich Mountain octlo se nyní v
postavení velice nebezpeném, nebot rebel byla zde veliká pesila; gen. Mc
Clellan však, jakmile k sluchu jeho doznl rachot pušek, spl Rosencrans-ovi
ku pomoci. Pegram nedokal jej, ale seznav, že by otálením zde dokal se
nové porážky, použil tmavé noci k ústupu, ímž zad armády Garnettovy zstal
odkrytý. Garnett dozvdl se o tom ješt V as a zanechav u Lawrel Hill
dla, stany

povozy, ustoupil co nejrychleji
k Huttonsville. McClellan pustil se za prchajícími rebely, kteí rozutekli se mezi
hory v krajin Cheat River. Pegram pozdji
i

pece

byl dostižen asi se šesti sty muži a

vzdal

se

McClellanovi dne

14.

ervence.

Ostatní pronásledováni byli gen. Morrisem
a u Carricksfordu byl dopaden jeden sbor,

Garnettem v ele.

s

Strhla se prudká bitka,

v které Garnett byl zabit a jeho vojsko rozprášeno. Mezi tím též Cox vypudil VVise-a
z krajiny Kanawba, tak že záp. Virginie
byla rebelského vojska úpln zbavena. Gen.

McClellan ve zpráv své do Washingtonu
Gen .H. H. Wies.
,, Podailo
se nám potíti
úpln nepítele v záp. Virginii. Ztráta naše
obnáší tináct mrtvých a ne více než tyicet ranných; nepítel ztratil dv
mrtvých a ranných a tisíc zajatých. Mimo to ukoistili jsme sedm dl."
zaslané pravil:

st

Konfederaté vzdor této porážce nemli v úmyslu tak lehce vzdáti se panství
v záp. Virginii, nebo odtud mohli zásobovati potravinami veškeré vojsko,
ležící ve východní Virginii.
General Robert Lee po smrti Garnettov ustanoven byl vrchním vdcem vojenské moci konfederaní a bývalý tajemník
války, Floyd, dosazen byl na místo gen. Wise-a; však on byl v brzku odvoi

nebo

zápas v krajinách tchto znovu poínal a konfederaní vláda chtla,
aby další operace válené ízeny byly zkušenými váleníky. Gen. McClellan
povolán byl vládou spolkovou v elo armády potomacké a gen. Rosencrans
lán,

pevzal velení nad vojskem ve

Virginii.

Na poátku msíce ervna,

tedy v dobách, kdy vojska obou polovic Unie
Baltimore jest silná
zbran, vyšlo na jevo, že v
strana odštpenc a ti že v rozhodné chvíli chtí rebelm býti nápomocni pi
dobývání Washingtonu. I zákonodárství státu Maryland bylo z vtšiny na
stran Jihu, nebo výbor, zvláš k tomu zvolený, ujistil Jeffersona Davise, že

poínala v

J08.

poli kížiti

ermák: „Obanská

válka."

mst

5*
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s Jihem a jsou hotovi býti vlád konfederaní
nápomocni k dosažení vítzství. Však vláda spolková rázn zakroila a veškeré
hnutí Unii nepátelské v krátké dob zde potlaila. Gen. N. P. Banks byl
velitelem vojska v Annapolis, maje hlavní stan svj v Baltimore. Ten sesadil
zrádného šéfa policejního, Kane-a a odvezl jej do pevnosti Mc Henry. Na
místo jeho ustanovil váženého obana baltimorského, Kenley-ho, však rada
policejních komisa zdráhala se tohoto potvrditi. Gen. Banks nechal pány komisary zatknouti a odvézti do pevnosti Warren v pístavu bostonském. Ostatní
pívrženci konfederace jižní neodvážili se více zjevn své smýšlení na jevo dáti
a Maryland vším právem od té doby poítán jest mezi státy, které po celou
dobu zápasu stály vrn pi Unii.

všichni zástupci sympathisují

Jak

již z

pedu vyprávno,

vláda konfederaní ustanovila též odbor námoní
lodí.
První lo toho druhu, Jihany

a vydán jest rozkaz k vypravení lapacích

na vody vyslaná byla Lady Davis; na poátku ervence (1861) kižovalo již
20 lodí ve vodách amerických, které pepadávaly a olupovaly obchodní lod
vládní. Jedna z lodí tch ( Savannah) byla chycena, mužstvo postaveno ped
soud a obžalováno pro lupiství, však pozdji naízeno, aby drženi byli co vojenští zajatci. Jiná jižní lo ( Petrel) vyplula z charlestonského pístavu za úelem
loupení a pustila se za vládní fregatou Lawrence, nebo Jihané považovali ji za
njakou velikou obchodní lo. Když lo Petrel piblížila se k frcgat, zahml
z této hromadný výstel a Petrel v nkolika minutách zmizela, na kusy roztíštna, pod hladinou vodní.
Zraky obyvatelstva obou polovic republiky obráceny byly k Virginii,
odkud každé chvíle oekávány byly zprávy o dležitých událostech. V okolí
Washingtonu nalézalo se již nesíslné množství vojska spolkového; v Manassas

—

s armádou ítající
mocí rebel ve Winchesteru,

Junction, asi 30 mil od Washingtonu, ležel gen. Beauregard

tyicet

tisíc

muž.

Gen. Johnston

ležel se silnou

pipraven každé chvíle hnouti .se proti McClellan-ovi, kdyby tento vytrhl z
hornatých krajin s úmyslem spojiti se s gen. Patterson-em na ece Potomac.

Ob tato vojska,

proti

sob

byla každým dnem sesilována a vše zimnibubny k pochodu.

stojící,

n oekávalo chvíle, až zavíí

Gen. Irwin McDowell velel oddlení vládního vojska ve Virginii, maje
svj v Arlington House. Beauregard ml výhodné postavení a
spojen byl dráhou se sídlem konfederaní vlády a žírnými krajinami Shenan-

hlavní stan

doah Valley.
Dne 16. ervence oznamovaly telegramy z Washingtonu, že generál Mc
Dowell hnul se s armádou svoji ku pedu proti Beauregardovi, zanechav asi
patnáct tisíc muž k ochránní sídla vlády.
Armáda McDowellova ítala
padesát tisíc muž a rozdlena byla na pt divisí, které vedeny byly brigádníky Daniel Tyler-em a Theodorem Runyon-em, colonely David Hunter-em,
Samuel P. Heinzelman-em a Dixon S. Mills-em. Armáda konfederaní byla
rozložena podél BulFs-Run, jak nazýván jest pítok do eky Occoquan; ady
jejich táhly se v délce asi 8 mil od Union Mills, kde dráhy Orange a Alexandria vedou pes potok, až ke kamennému mostu u Warrentonského mýta.
Mimo to meškala záloha v Manassas a ve vzdálenosti asi deset mil od hlavní
armády byla pedstráž opevnna v Centreville a jiná ve Fairfox Court-house.
General Patterson meškal v Martinsburgu a ml naízeno zastoupiti gisn.
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Johnston-ovi cestu, tak aby tento v rozhodné chvíli nemohl pispti na pomoc
gen. Beauregard-ovi. Patterson pekroil eku u Williamsportu dne 2. ervence
a blíže Falling Waters srazil se jeho pedvoj, vedený colonelem Abercrombiem s pedvojem Johnston-ovým, který .veden byl známým ..Stone-wall"

Jackson-em a
bitva trvající

vdcem jižních jezdc,
asi pl hodiny, v kteréž

J.

Strhla se prudká

E. B. Stuart-em.

Unionisté, byvše sesíleni brigádou col.

Thomase, zstali vítzi. Konfederaté vidouce pesilu, dali se na útk a byli
vládním vojskem pronásledováni asi pt mil. Druhý den gen. Patterson vtrhl
do Martinsburgu, kde sesílen byl též gen. Sanfordem z New Yorku a zde zstal
neinn ležeti celých trnáct dní.
General Winfield Scott, vrchní velitel vojska spolkového nebyl s to pro
pokroilé stáí íditi osobn pohyby vojska a následkem toho povinnost ta spoívala na bedrách gen. McDowella. Ten naídil gen. Tyler-ovi, aby dne lO.
ervence postoupil se svým vojem k Vienna, naež druhý den ráno hnula se i
hlavní armáda ku pedu. Úmyslem McDowellovým bylo, uiniti na ady konfederaní
zdánlivý útok a odvrátiti jejich pozornost od
hlavního voje, s kterým chtl McDowell dostati se rebelm v týl a donutiti tak Beauregarda a Johnstona k opuštní opevnných
míst, odkud stále ohrožovali Washington..
Plán tento by se byl McDowell-ovi snad'
zdail, nebýti zrádc, jimiž sídelní msto doposud se hemžilo. Ti podávali co nejrychleji
gen. Beauregardovi zprávy o zámyslech a
pohybech Unionist. Dokázáno jest, že pes
všecku obezetnost, jaká pi vrchním velitelství panovala, zrádcové zmocnili se všech
Generat Beauregard
dležitých zpráv a plán a v jednom opuštném stanu rebelském nalezena byla vojenská mapa, jejíž originál dva dny ped tímto nálezem byl teprv ve Washingtonu
shotoven.

McDovvellovy sbory pohybovaly se rznými cestami ku pedu a nikde ne-s odporem; konfederaté prchli z Fairfox Court House
Centreville,

setkaly se

i

sotva že první

ady Unionist

nebo mli

se objevily; vojíni proto brali se v

n

ped

s

veselou

pochod do Richmondu bude pro
pouze zábavným
výletem. Le gen. Beauregard, byv seznámen se zámysly Unionist, vábil
tyto v nastraženou léku.
Gen. Tyler vyslal nkolik sbor na výzvdy k
BulTs Run a Blackburn's Fordu, kde vojíni spolkoví narazili na silné oddlení
vojska rebelského, jemuž velel gen. Longstreet; strhla se krátká bitva, které
myslí,

za

to,

že

hlavn sbory michiganské, massachusettské a new-yorské, jimž
vydatn pomáhalo Ayer-ovo dlostelectvo. Unionisté jsou poraženi a ucouvli
k Centreville. McDowell seznal, že plán dostati_se rebelm v týl nelze provésti
súastnily se

a také se

ho vzdal.

^^i^i^^^^i^j^^i-:''':

Srážka u Blackburn's Fordu objevilafmoc konfederat a McDowell pišel k
náhledu, že jest nejvyšší as, aby
ej

též ta okolnost, že

uinn

lhta služby

K

tomu pudila

tisícm dobrovolník

mla vypršeti

byl rozhodný útok.

asi desíti
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dob;

v krátké

máždno

veškeré jeho vojsko v

potu

ticet

pt

tisíc

muž,

bylo shro-

v okoh' Centrevilie a hotovo každé chvíle proti nep"íteli postoupiti;

zdlouhavé dopravování zásob potravních však zdrželo zde vojsko až do 20.
ervence, kdy armáda poínala se již znan teniti z píin s hora udaných.
Dne 21. ervence (1861) ve 2 hodiny ráno hnulo se konen národní
vojsko a táhlo ku pedu ve tech oddleních.
Nepehledné moe bodák
blyštlo se v mdlém svtle msíním. General Tyler, s brigádníky Shenckem
a Sherman-em as dlostelci Ayres-ovými a Carlisle-ovými, táhl kol Warrentonského mýta ke kamennému mostu, zanechav Mills-e a Richardson-a v zadu,
aby stežili Blackburn's Ford. Úmyslem Tylerovým bylo uiniti zdánlivý útok
na nepítele blíže mostu, naež druhé dva sbory vedené Heinzelman-em a
Hunter-em, mly pekroiti rychle BulTs Run u Sudley Church a udeiti na
General McDowell byv churav, vezen byl v koáe, však
levé kídlo rebel.

k

pohyby vojska jsou provádny, vyšvihl se na
a
cválal v ped; on byl první, který objevil se
na míst, kde pozdji strhla se památná ona bitva.
Dležité vci udaly se mezi tím na stran konfederat, o kterých gen. Mc
vida, s jakou zdlouhavostí

v

prvodu Brackett-ových jezdc

"Dowell neml nejmenšího tušení.
Když Unionisté postoupili proti Fairfox
Beauregard
ihned zprávu Jeíif. Davis-ovi a ten naíCourt House, podal o tom
dil gen. Johnston-ovi, aby spl Beauregard-ovi na pomoc.
Proti Johnston-ovi
však stál gen. Patterson a Johnston chtl-li rozkazu uposlechnouti, musel Patterson-a
poraziti aneb se mu obratn vyhnouti. Rozhodl se pro poslednjší,
nebo nechtl plýtvati zbyten silami a také podailo se mu úpln Patterson-a
obelstít. Stuart-ovu povstnou jízdu vyslal na výzvdy a Patterson maje za to,
že Johnston hotoví se k útoku a jízda tato že zkoušeti má jen sílu spolkového
vojska, jal se initi pípravy k boji; asu toho využitkoval Johnston, obešel
Patterson-a a dorazil bez pekážky do Manassas. Píchodem Johnston-ovým

bu

byla armáda
nežli

jižní

znan

sesílena,

tak

že

ítala

armáda McDowell-ova. Gen. Johnston byv

o

starší

tyi

tisíce

muž

více

Beauregarda, pevzal

nyní vrchní velení.

General Tyler zahájil památnou bitvu tuto vržením granátu do ad konfederaních u kamenného mostu, kde velel colonel Evans; za tím následoval
druhý a v malé chvíli již zasypáváni jsou Jihané pravým deštm smrtonosných
projektil.
General Beauregard maje za to, že zde Seveané podniknouti chtí
hlavní útok. poslal Evans-ovi ihned posilu. V té samé chvíli uinil Johnston
prudký útok na levé kídlo McDowell-ovo u Blackburn's Ford-u, chtje šiky
Sevean rozraziti a v zmatek uvésti. Útoící vedeni byli generálem Ewell-em.

Le

ze a vrhali do útoník takový dešt kulí, že
generálové Johnston a Beauregard s výšiny úzkostliv
pozorovali prbh zápasu. V dáli na severu zvedly se sloupy prachu, ehož
za to, že gen. Patterson spje na pomoc McDowellovi.
se Johnston zalekl;
Unionisté

tito klesali

stáli

houfn

jako železná

—

9.

ml

Bitva byla

ím

dále tím zuivjší.

Dla

na obou stranách hímala, pušky

druhému
potebnými rozkazy. Colonel Evans brzy seznal, že útok gen. Tylera
byl jenom zdánlivý, nebo došla jej zpráva, že silná oddlení vojska táhnou sem
lesem a hned na to zvdové pikvaili s novou zprávou, že jiný armádní sbor
práv pekrouje Buls Run u Sudley Church. Zpráva ta týkala se sboru Col.
rachotily a v dešti kulí bylo vidti jezdce cválající od jednoho šiku ke
s
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spl rychle na bojišt a Evans ihned sestavil pluky své do
šik proti blížící se posile a gen. Bec byl se svým záložním vojskem
vyslán na pomoc Evans-ovi.
Netrvalo to dlouho, Unionisté se objevili na
oteveném poli a nová bitevní vava zapoala. Unionisté pokroili tak blízko
proti adám rebelským, že zápasící vojska dlila pouze malá íka, pes kterou
vrhána byla smrt a zkáza z obou stran. P>vans-ovy ady poaly kolísati, ncbof
Buinsida, který

bitevních

neobyejn prudký a toto bojovalo s udatností obdivuhodnou.
V rozhodné chvíli však dostalo se Evans-ovi posily a on znovu
oboil se na spolkové vojsko; štstí válené na to poalo se obraceti ku
stran rebel, nebof tchto byla zde nyní pesila; pojednou mezi Unionisty
zavzní hlasité ,,hurá" a jako železná ze postoupily ady Sevean opt ku
pedu; na bojišt pikvail major Seykes s batalionem pravidelného vojska.
Nesíslný poet ohnivých jícn vrhal ohe do
nových bojovník
le tito postupovali chladn v ped, nechavše mrtvé ranné za sebou. Koule
za
rebelské jako krupobití bily mezi národní vojsko a trhaly jeho ady
—
každým krokem ekala na
le tito odmeným krokem postupovali
smrt
dále.
General Wilson se svoj brigádou chtl zaskoit kídlo rebel vedené
Burnside a
Jackson-em
a zkušený tento váleník donucen byl k ústupu.
Porter s takovou prudkostí udeili na šiky Evans-ovy, Bee-ovy a Barton-ovy,
že tito též nuceni byli k ústupu, zanechavše své ranné na bojišti.
Generálové
Sherman a Keyes pekroili BulTs Run a spli podél eky do vavy bitevní;
nátlaku tomu rebelové nebyli s to odolati a poali couvati.
útok národního vojska byl

—

etz
i

—

n

—

Unionisté vidouce již jisté vítz-tví, s novým nadšením vrhali se v krvavý
zápas
velitel na druhé stran zmocovala se zoufalosC. Generálové Johiiston

—

a Beauregard inili všemožné, aby píchající zastavili a roztrhané šikv sestavili.

Na

útk Jihan a tito na rychlo sestaveni do bitevSevean. Neekali dlouho; za malou clivíli
dýmu píšerné poadí bodák a boj znova zapoal. Concoran-v

blízkém návrší zastaven

jest

ních šik. oekávali po druhé útok
zalesklo se v

Všichni jako na povel shodili kabáty a vše
nepotebné a vrhli se proti adám rebel s nasazenými bodáky. Jihanm
dostalo se posily a Unionisté jsou zpt zatlaeni.
Však jen na okamžik; jako
mocné vlny od behu odražené s novou vzteklostí bijí proti úskaiím
tak
pluky Sevean znovu útoí na ady rebelské.
Zápas o tuto vysoinu byl
irský regiment byl v nejprudší sei.

—

vlastn hlavním bojem u BulTs Run. Jihané nejsou s to prudkému nátlaku
Unionist odolat
ústup po druhé mní se v útk.
ada za adou povoluje
General T. J. Jackson v kritickém okamžiku tom pikvail s posilou. ,,Oni nás
tlaí zpt!
Kryjte nám záda, musíme couvnouti!" zvolal na generál Bee.
,,Nuže," odvtil chladn Jackson,
.necháme jim pocítit bodáky." Bee
nabyl nové odvahy:
seate se!" zvolal na své prchající voje,
Stjte
,ytam stoji Jackson jako kamenná zed! ( Stone -tvall) "de cvitzinic nebo
semenier Úinek tchto slov byl zázraný: ^Stone-xuallT ..Stone-walir ]dX\
se prchající volati a v malé chvíli zaveden jest v adách rebelských opt poádek a útk zastaven. Od té doby chrabrý generál ten nazýván byl ..Stone-

—

—

—

.,

—

,

wall" Jackson.

práv

Johnston a Beauregard podšeni neoekávanou silou
druhým. Beauregard na zpnném
koni picválal, aby osobn ídil bitvu a Johnston odkvapil na blízký vrch. aby

Bylo

Sevean,

poledne.

vysýlali na bojišt jeden pluk za
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prbh

mohl pozorovati. Zraky jeho stále obracely se k Shenandoah
Bez této ml malé nadje na vítzství. O
jedné hodin již Seveané dobyli silné posice Jihan u mýta, však vítzství
nebylo pojištno, dokavad rebelové nebyli sehnáni s výšiny, o kterou vedl se
lépe

boje

Valley, odkud oekával posilu.

Aby

hlavní zápas.

toho docíleno bylo, jest vysláno

pt

brigád a sice Porter-

ova, Howland-ova, Franklin-ova, Wilcox-ova a Sherman-ova, aby udeily na

Brigády ty podporovány jsou batteriemi Pickett-ovou,

levé kf-ídlo Jihan.

Griííin-ovou a Arnold-ovou, jakož Palmer-ovou jízdou;

Keyes byl vyslán, aby

udeil na rebely na pravém kídle.
Diviše Col. Ileinzelmanna zapoala znova útok. Jihané obrátili na ni celou
granáty praskaly v adách Unionist a inily mezi nimi dsné
baterii dl
mezery; blízko výšiny nalézalo se malé návrší a tam kázal McDowell postaviti
dla a páliti do ad konfederat; pi tom mli býti nápomocni Ellsworth-ovi
zuavové, jimž velel col. Farnham; na levém kídle opt nalézaly se sbory newyorské, massachusettské a minncsottské. Když voje tyto za dešt nepátelských
kulí ubíraly se v ped, napadeny jsou náhle ze. zálohy v boku silným oddle-ním jižní pchoty a povstnou jízdou Stuart-ovou. Jezdci vnikli pímo do ad
zdšených zuav a poali mezi nimi hrozn ádit.
jejich se vzpínali a
sešlapovali nejbližší m.uže, kteí nemohli rychle ustoupiti.
Co nevykonalo
kopyto kon, to dokonila šavle jezdcova. Colonel P^arnham však neztratil
duchapítomnosti, rychle seadil zuavy a byv sesílen nkolika sbory ješt,
oboil se na jízdu s takovou silou, že tito obrátili se k útku.

—

Kon

Když vidl

minnesottskému
Konfederaté obrátili smrtonosné stely na tento vrch a všichni dlostelci klesli k zemi mrtví, neb smrtelranni. Bitva zuila nyní na celé
a vítzství zdálo se stále kloniti na
stranu Sevean.
Byly již ti hodiny a gen. Johnston ztrácel mysle, nebof
považoval bitvu za ztracenou.
,,Oh, jenom tyry regimenty ješt!" pravil,
obrátiv se ke col. Cocke-ovi.
ady couvaly
den
pomoc nepicházela
ten zdál se býti pro Jihan)- ztracen.
Col. Estvan, který u BulTs Run bojoval na stran Jihan, popisuje stav
armády jižní ve spise ,,War Pictures of the South" následovn:

regimentu, aby

col.

Heinzelman, že zuavové

prchají, naídil

spl ku pomoci dlostelcm.

n

áe

—

Le

—

Slavná armáda byla rozprášena. Pýcha Jihu leží zde
zkrvácena, pošlapána na zemi. Pouze malý hlouek dosud shromáždn jest
náek
kol rozstílených korouhví.
Nadje tisíc byly zmaeny; chrapot
zoufalé volání slyšeti bylo na všech stranách. A na tomto dsném míst náhle
objevil se na svém blouši president (JeíTerson).
Jaké pocity musely se muže
toho zmocovati pi pohledu tom
a kd}-ž mrtvoly generál Bartowa a
Fishera byly sem z vavy bitevní pineseny ?
Slunce poalo se sklánti
k západu, jako by nechtlo se více dívati na tuto bdu. Konfederaté opouštli
jedno postavení za druhým a když uprchlíci z voj Beauregardových spchali
kolem volajíce: ,,Beauregard je poražen! Longstreet je zabit! Již je po všem!"
,,Jaký to pohled!

—

—

—

.

.

.

.

Hmní

dl blížilo se
malomyslnost tch nejodvážlivjších.
ta hudba nám oznamovala, že jsme na dobro poraženi.
Marné byly pokusy, zastaviti prchající. Všude inny pípravy k útku, ba
nkteí již zaházeli pušky a spli s místa nebezpeí. Johnston a Jackson jako
šílení projíždli roztíštné ady
však jejich volání nikdo více neslyšel. Kule

tu zmocnila se
víc

a více a

i

dsná

—
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nepátelské

již

lítaly až

Podávám zde úsudek

k

nám

a ,,útk" byl jedinou

jižního vojína, z kterého

myšlénkou všech

tenái

seznají, že

."
.

.

.

Seveané

nad svým vítzstvím. Le nežli ješt slunce schovalo se
za hory, muselo býti svdkem dsné porážky Sevean.
Štstí válené jest
nestálé
jediná minuta zmní vše
iní z vítze poraženého, z poraženého

již

mli píinu

jásati

—

—

vítze; tak stalo se

i

zde.

Johnston obracel stále dalekohled svj k Shenandoah Valley; odtud ekal
spásu
a ta se dostavila.
Veliké sloupy prachu na silnici se zvedající byly
první zvstí, že toužebn oekávaný generál Kirby Smith se blíží na po-

—

moc poraženým.
Kirby pichází!" zvolal jeden dstojník a slova ta šla od úst k ústm a
opakována jsou v malé chvíli tisíci. Prchající rebelové náhle, jako tajemnou mocí, jsou zastaveni a na první povel opt staví se elem proti vítzícím
,,

Seveanm.

W.<2?S»--'

Bojišt Bulis Run.

Gen. Kirby Smith pikvail v as, aby palmu vítzství vyrval gen. Mc
Dowellovi z ruky. Kdyby se byl jen asi o hodinu opozdil, byl by narazil na
vítzné Unionisty.
osud rozhodl jinak; když Unionisté dlouhým bojem
znaveni, spoinuli na dobyté výšin, objevily se ped nimi nov pibylé pluky
Smith-ovy a jako divokou vichicí smeteni jsou náhle Seveané s výšiny. Jihané
poínali si jako draví tygi
zdšení zmocnilo se všech pluk severních.
Nebyl to více boj
ale nemilosrdné vraždní pemožených
potírání prchapluk
vítznými
jících.
za
druhým
prchal
s
výšiny,
pronásledován
Jeden
rebely, kteí do prchajících vysýlali pravé krupobití kulí.
V divokém úprku
tom niil pítel pítele, jen aby mu v bhu nepekážel. Celá armáda Mc
Dowell-ova, která již jásati poínala nad dobytým vítzstvím, prchala v nejvtším zmatku; pda pokryta jest mrtvolami a rannými, zabitými kofími,
rozbitými vozy a pekácenými dly
a každou minutu rebelské kule poet
zabitých
ranných ješt zvtšovaly. Seveané nechali za sebou ti tisíce
mrtvých, ranných
zajatých.
Posléze podailo se gen. Davis-ovi rebely
zaraziti, nebo Hunt-ovo dlostelectvo zahájilo na
takovou prudkou palbu,
že tito od dalšího pronásledování ustali.

Le

—

—

—

—

i

i

n

v

dobrovolnických sborech, které bitvy u BulTs Run se súastnily, nalézalo se nkolik Cech, však nebylo mi lze dostati od nich podrobnjší zprávy;
dozvdl jsem se po delším pátrání pouze, že v šarvátce u Fairfox Court-house
zabit byl Vojtch Koka, který náležel k 5. pluku dobrovolník michiganských,
setniip, H.
Na stran Jihan u Buls Run bojoval Jakub Hanzlík, který vzat
.,Když jsem po bitv u BulTs Run jel
byl Jihany k vojsku v New Orleansu.
pes bojišt," praví jmenovaný ve svých zápiskách, ,,bylo toto mrtvolami tak
poseto, že pi každém kroku musel kfí mj po nich šlapati."
Když telegramy oznamovaly zvs o dsné porážce, jakou národní vojsko
utrplo u BulTs Run, tu v prvních okamžicích každý vrný pívrženec Unie
úžasem; z poátku nikdo nechtl tomu viti, ale když picházely podrobnosti, hluboký smutek zavládl mezi lidem severní polovice této republiNyní teprv každý picházel k poznání, s jakým nepítelem jest vlád
ky.
zápasiti.
V samém Washingtonu mlo se za to, že spolkové vojsko bude míti
s rebely snadnou práci a také když McDowell vytrhl do pole, aby svedl s
Beauregardem bitvu, byl následován množstvím obyvatelstva washingtonského
i z okolí; ba
vznešené dámy v koárech pijely z hlavního msta, abys návrší
pohlížeti mohly na ,,to krásné divadlo".
Všichni považovali bitvu tu za njaký
manévr, vojskerp spolkovým uspoádaný k pobavení vznešených dam a pán
washingtonských. Však nežli slunce úpln zašlo, vidti bylo panstvo v zdšení
prchající zpt; tu a tam mezi utíkajícím vojskem vidti bylo vznešené dámy,
pány senátory a kongresníky, po silnici pak koáry, vozy potravní a dla a
podivná tato smsice prchala v tom nejvtším zmatku k Washingtonu. Nkde
byly cesty zataraseny pekácenými dly neb vozy, však smsice tato pádila

—

onml

i

,

prese vše v

ped; opoždní

se

znamenalo

dovali prchající a vysýlali mezi

jistou smrt,

n stále déš

závojem svým zakryla hrzný obraz, jaký

Smutný výsledek

zíti

bitvy ohromil národ

nebo

rebelové pronásle-

Brzy nastala noc a temným
bylo v okolí BulTs Run.

kulí.

—

—

však ne na dlouho. Proídlé
lid hotov byl pinésti
na oltá vlasti
nejtžší.
Americký lid má tu vlastnost, že nad neštstím
i
by sebe vtším dlouho .se nepozastavuje
ale s vtší energií nežli díve
pouští se v boj s nepíznivými živly.
Gen. Patterson byl velmi oste posu/.ován, že nedovedl zadržeti Johnstona
ve Winchesteru, však vyšetováním pozdji bylo zjištno, že zachoval se dle
rozkaz, jaké od vrchního velitelství obdržel.

ady obránc

Unie byly opt v krátké

obt

dob

vyplnny,

—

Mezi tím též na západ válka poínala ím dále tím více zuiti a zejména
ve státu Missouri, kde gen. Lyon inil všemožné pokusy o potlaení rebelie.
Zrádný guvernér státu toho, který v JefTerson City vztýil rebelskou korouhev,

vojskem dále na západ a toto vedeno gen. Pricem, opevnilo se blíže
Zde udeil na rebely generál Lyon a rozprášil je, naež tito
couvli do jihozápadní ásti Missouri a zastavili se blíže hranic státu Arkansas.
Gen. Lyon zstal v Booneville asi trnáct dní, pipravuje se k válenému tažení
proti Jacksonovi, který v jihozápadním Missouri svolával vojsko pod prapor
konfederace. Gen. Lyon též vydal provolání k obyvatelstvu, v kterém ujišoval
pívržence Unie, že vláda nemá nic jiného v úmyslu, nežli chrániti životy
majetky obyvatelstva celého státu. Provolání to mlo velký vliv na nerozhodné
odtáhl

s

Booneville.

i

živly a sesílilo

znan

v Missouri stranu protirebelskou.
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Dne

ervence

I.

(1861) nalézalo se v Missouri deset

vojska a jednou tolik mohlo býti

V

státu Illinois.
proti

rebelm

dob

tisíc

silné

Rebel

muž

vládního

chvíle povoláno ze sousedního

Colonel Franz Siegel táhl v ele nkolika

nalézajícím se na hranicích Kansasu a Arkansasu.

vence narazil na
Carthage.

téže

sem každé

oddlení rebel, vedené Jacksonem

Dne

sbor
er-

5.

a Rainsem,^ blíže

byla zde velká pesila, tak že po krátké bitv zatlaen jest

Springfieldu.
Jakmile o tom dozvdl se gen. Lyon, ihned
na pomoc. Dne 13. ervence utáboil se blíže ležení Siegelova a
pevzal nad spojeným vojskem vrchní velení. Mezi tím asem však pitrhla
sem velká síla rebel z Texas pod generály McCullochem, Rainsem, Pearcem
a McBridem, kteí spojili se s Fricem a nyní v potu asi 20.OCK) muž táhli na

zpt k

Siegel

mu

vytrhl

Lyon neml

Springfield.

více než 6.000

muž, me-

nimiž 500 jízdy a osmnáct dl, ale vzdor tomu
odhodlal se svésti s rebely bitvu.
Dug Spring,
zi

asi

devatenáct mil od Springfieldu,

U
ob

vojska se-

dne 2. srpna. Rebelm velel gen. Rains.
Lyons-ova jízda uinila na nepítele takový prudký
útok, že rebelové udšeni tázali se jeden druhého:
,,Jsou to lidé anebo áblové.-*"
Jihané jsou poraženi a couvli k Wilson Creeku, kde se dne 9. utáboili, chtíce po dlouhých pochodech sob odpotkala se

inouti.

Le gen.
asu.

Lyon nedopál jim

asn

odpoinku mnoho

k

ráno vytrhl proti nim a táhl ve dvou

proudech; jednomu velel Lyon sám a voj tento
na rebely v ele. Druhý voj, který
ítal 1200 muž vedl Siegel; tento
s sebou
General Lyon.
šest dl a ml udeiti na nepítele ze zadu. Bitva
zapoala, jakmile první ady Unionist se objevily;
voj gen. Lyonse nalézal se v nejprudším ohni a vojíni, následujíce píkladu
svého chrabrého vdce, konali pravé divy udatnosti. Gen. Lyon vidn byl
všude, kde bitva nejvíce zuila. Na statném koni svém cválal od jednoho místa
k druhému, pobízeje skutky
slovy k zmužilosti.
pod ním klesl
on
sám rann do nohy do hlavy
však Lyon nedbal; vyšvihl se na kon svého
poboníka, majora Sturgise, zamával kloboukem, nad hlavou a vyzval vojíny,
aby jej v bitevní vavu následovali. V okamžiku tom pilítla nepátelská kule a
zaryla se udatnému generálu do tla blíže srdce. Lyon klesl s kon a v nkolika minutách skonal.
Bitva zuila až do jedenácti hodin, kdy rebelové, byvše
na všech stranách pemoženi, couvli. Unionisté ztratili v srážce této asi tináct
set muž, ztráta Jihan ítala se na ti tisíce.
Dne 11. srpna odtáhlo severní
vojsko, vedené gen. Siegelem k Rollo, asi sto dvacet pt mil od St. Louis.
Stát Missouri nikdy neprohlásil své odtržení od Unie, nicmén v konfederaním kongresu v Richmondu zasedali politikové ze státu toho, kteí prohlaudeiti

ml

ml

i

i

šovali, že zastupují

—

konfederaní

stát Missouri.

K

—
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— Obleháni Lexingtonu. — Neiitralita Kentucky konfe— Události ve východní ásti Kentticky — Btickner-m'
F7'e^nont odvolán. — Krvavá se ve Springfield-ti. — Bitva v
vpád.
Belmont-u. — Válené operace v severozápadní Virginii. — Váleni v
záp. Virginii skoneno. — Dobyti Hatteras Forts. — Události v okoli
pevnosti Pickens. — Operace u pobezi Jižní Karoliny. — McClellan v ele
spolkové armády. —
Vzhru na Richmondí' — Bitva u BulVs Bluff.

Fremont v Missouri.

deraty po7'ušena.

,,

Fremont, osvdený vojín spolkový, meškal práv v Evrop, když
ve Spojených Státech Severo-amerických obanská válka poala zuiti.
Nakoupiv pro vládu zbran, spl rychle nazpt, ab}' postavil se do ad tch,

TOHN C.

kteí životy své nasadili za celistvost Unie. Byl ihned ustanoven general-majo-

rem a dne 6. ervence sveno mu vrchní velitelství nad vojenskou mocí spolkovou v Missouri. Fremont pibyv do St. Louis, nalezl zde vše v tom
nejvtším zmatku, nebo gen. Lyon súastnil se osobn tažení váleného a
spiklenci poínali si ím dále tím smleji.
Fremont zakroil s tou nejvtší
rázností; naídil,

aby

St.

behu Mississippi naproti
Když gen. Lyon byl
Louis, Fremont

Louis byl

opevnn a též místo zvané Birs
rebelm opateno.

Point, na

Cairo, bylo proti

zabit a národní vojsko ustoupilo

seznal, že

moc rebel

od Springfieldu k

jest vtší, nežli jak z

poátku

za to

St.

ml

si s vtší ješt energií proti tmto vystoupiti. Prohlásil všude vojenský
zákon a když ozvaly se hlasy nespokojenosti, odpovdl Fremont pouze ujištním, že zákon ten s nejvtší písností bude provádn. Doba byla velice vážná
a vyžadovala rázné, bezohledné jednání; Fremont umínil si stát Missouri úpln
rebel zbaviti a není pochyby, že by se mu to bylo podailo, kdyby vyšší vojenské kruhy nebyly mu v jeho práci pekážely. I v této kritické dob neopustila
mnohé nízká žárlivost; Fremont stával se den se dne mezi Unionisty oblíbe-

a umínil

njším

a závistníci nepestávali vlád podávati falešné zprávy, až tato naídila
Fremontovi, aby se mírnil a zákon vojenský, jím prohlášený, jest odvolán.

Fremont

ml již

hotový plán k vypuzení rebel nejenom ze státu Missouri,

ale z celého Mississippi Valley a k otevení plavby po

rebelové u

Memphis pekáželi.

Nejdíve chtl

ece

rozprášiti

Mississippi, které

neb zajmouti sbory

generála Price-a v Missouri a zmocniti se hlavního msta státu Arkansas,
Little Rock.
Obratným pohybem chtl zaskoiti též Pillowse a jiné, kteí s
ozbrojenými sbory rebelskými meškali u New Madrid a tak petnouti jim pramen zásob potravních z jihozápadu a donutit je k ústupu; v té samé dob mly
plovoucí baterie, které v St. Louis byly již vypravovány, pomáhati pi válených operacích proti Memphisu. Pakliže vše to by se zdailo, zamýšlel hnouti
se s armádou svoji k zálivu mexickému a pokusiti se o dobytí New Orleansu.

Po bitv u Willson Creeku odtrhl se gen. McCulloch od generála Price-a,
tito dva vdcové jižní nemohli se nikterak shodnouti.
Price tedy ujal se
nyní sám vrchního velení a vydal provolání k pátelm konfederace, aby pijali
službu vojenskou pod jeho praporem. Tito hlásili se houfn a když Price ml

nebo

75

k Lexingtonu, kde asi s temi tisíci muži
Jakmile objevil se Price,
národního vojska byl Col. James A. Mulligan.
posádkou svoji brániti
malou
rozhodl
s
kázal MuUií^an naházeti náspy a
velká
síla
Unionist v hlavním
meškala
se do posledního muže.
V dob té
C.
Davisem
a gen. Pope táhl
Jefferson City pod Colonelem Jefferson
tisíci
muži.
Price,
byv
o tom uvdosem od severu podél i^eky Missouri s pti
nejdíve do
chtl
Lexington
co
men, seznal, že nesmí dloulio otáleti a proto
tato v
a
armáda
své moci dostati. S dvaceti tisíci muži sevel zde Mulligana
dl
ani
neml
ani
nkolika dnech rozmnožila se ješt o pt tisíc. Mulligan
náboj, však bránil se proti pesile až do 20. záí, kdy hladem donucen byl k
vzdání se. To byla tžká rána pro Unionisty, za kterou Fremont chtl se v
záptí pomstíti a pustil se s armádou ítající 20.000 muž za Pricem, chtje
za

to,

že jest dosti silný, hnul se

mst

tohoto

bu

potíti aneb z^Missouri vyhnati.

léta prohlásil guvernér státu Kentucky, že na základ smlouvy
mezi ním a generalem|McClellanem, rebelské ani národní vojsko nesmí vkroiti
na neutrální pdu Kentucky. McClellan o

Na poátku

smlouv té nechtl nieho vdti, nicmén
pec ob strany se dle této ídily. Mezi tím

asem

Pillow inil marné pokusy o dobytí
stále v úmyslu obsaCairo v Missouri a
Columbus
v záp. Kentucky,
u
píkrý
beh
diti

ml

odkud mohl výborn
též obrátititi

dla

proti Cairu operovati a

proti

Birs Pointu,

vyhnati

odtud Unionisty a otevíti tak volnou plavbu

rebelm do

Louis.

Le

od provedení
plánu toho zdržovala jej domnlá ona smlouva; v msíci beznu však již generál Bishop
Polk zaujal silné postavení v Columbus a k
porušení smlouvy té vzal tu záminku, že
Unionisté se chystají sem vtrhnouti. KonfeGen.
C. Fremont.
deraní tajemník války veejn pokáral Polka
za tento in, však Jefferson zaslal mu depeši soukromou, v které vyslovil svj
souhlas.
Zákonodárství Kentucky naléhalo na guvernéra, aby svolal státní
Guvernér však zstal neinným
milici do zbran a vetelce ze státu vypudil.
St.

J.

a Columbus zstalo v držení.konfederat. Neutralita Kentucky byla již porušena a proto
generál U. S. Grant, který velel vojenské moci v okolí Cairo,
vtrhl do severní ásti Kentucky a opevnil se v Paducah.
i

rebel v Columbus nkolik rebelských sbor,
vedených generálem ZollicoíTerem uinilo vpád do Kentucky z východního
Tennessee a v téže dob Simon B. Buckner, který byl v ele neutrální" státní
gardy kentucké, rozvinul rebelskou korouhev v Tennessee, u samých hraiiic
Kentucky a ve spojení s jmenovanými dvma náelníky inil pokusy o dobytí
Louisville.
Však smlý plán ten pekazil gen. Anderson (známý z pevnosti
Sumter), který zde velel národnímu vojsku, maje pi sob W. T. Shermanna.
Buckner ustoupiti musel až k Bowling Green, které místo nalézá se na dráze
Nashville & Louisville a zde vztýil znova prapor rebelie, pod který z okolí

Druhý den po objevení

se

,,

svolával dobrovolníky, chtjící bojovati proti Unii.

76.

Vpád

asté nájezdy rebel pobouily obyvatelstvo východní ásti KenNa nkterých místech
konfederaty vítzné srážky, což posléze
obanstvo státu Tennessee
a

tucky, kteí rychle chopili se zbraní ku své obran.
svedli s

i

Le

povzbudilo k odporu.
zde konfederaté mli silnou moc vojenskou a Unionisté na své osvobození museli delší dobu ekati a nechat si líbiti veškeré
násilnosti, rebelským vojskem na nich páchané.
Fremontovi kladeno bylo za vinu, že MuUigan byl nucen vzdáti se, jelikož
nebyla mu poslána v as posila. Však ti, kteí v asopisech a ve veejných
místech Fremonta odsuzovali, nemli nejmenšího tušení o nesnázích, v jakých

vrný

bojovník se ustavin nalézal a s jakými nedostatky zápasiti
Se všech stran hrnuly se na nho žádosti o posilu; generál Grant v
Paducah meškající stále naléhal, aby mu vydatná posila poslána byla v ase
nejkratším a ke všemu tomu došel Fremonta rozkaz od gen. Scotta z Washingtonu, aby tam posláno bylo bez odkladu pt tisíc muž vojska. Celá Fremontova hotovost neobnášela nikdy více než padesát šest tisíc muž a on nucen byl
na nkolika místech najednou s rebely boje vésti. Když uslyšel Fremont o
onch nepravých zprávách, jaké o
do Washingtonu zasýlány byly, umínil
tento

musel.

nm

si

rázn

Mississippi
tisíc

muž,

armáda

rebelm vystoupiti a v ase co možno nejkratším vyhnati je z
Valley.
Dne 27. záí uvedena jest v pohyb armáda ítající dvacet

proti

McKinstry a Asboth;
pohybovala se smrem

které vedli generálové Hunter, Pope, Siegel,

tato

mla

s

sebou osmdesát šest tžkých

dl

a

Fremont podav o tom vlád zprávu, dodal: ,,Mým cílem jest
Orleans; já uspíším tuto válku a brzy zakoním ji vítzn."

jihozápadním.

New

Fremont byl jist, že plán jeho se vydaí; harcovnické sbory jeho svedly
nkolik menších bitek s rebely a všude dobyli vítzství, což povzbuzovalo
vojsko ješt k vtší udatnosti.
Posádky ve východním Missouri jsou sesíleny,
tak že

St.

bralo se v

Louis byl

ped, aby

ped

z celé

rebely

dostaten chránn

a ostatní vojsko vesele

krajiny okolní rebely vypudilo.

Fremont znal své

nmu

nepátele, kteí nepestávali proti
soiti a oekával každého dne, že bude
muset na rozkaz s hora vydaný od provedení plánu svého upustiti. Nemýlil
se; v dob, kdy'Fremont-ova osobní garda v potu 150 muž svedla ve Spring-

vítznou bitvu s dvma tisíci rebely a kdy již armáda hotovila se k útoku
na Price-a, pišel od vrchního velitele rozkaz, aby Fremont odevzdal velitelství
gen. Hunter-ovi Za devt dní na to postaven jest v elo vojenské moci v
Missouri generál H. W. Halleck
a národní vojsko, aniž by bylo zkusilo sílu
nepítele, octlo se náhle na zpátením pochodu k St. Louis. Obanstvo ale
dovedlo oceniti Fremontovy služby a darovalo mu skvostný me.
fieldu

—

Zmínil jsem se o sei, kterou mla ve Springfieldu Fremontova osobní
garda nebude od místa, když o této ponkud sieji se zmíním. Fremont na
poátku operací válených svil sorganisování gardy té bývalému dstojníku
uherskému, Zagonyjmu. O tomto vojínu šla povst, že vyznamenal se v uherské revoluci a dvakráte zachránil život gen. Bem-ovi.
Zagonyj sám konal
prohlídku muž, kteí se k jeho jízd hlásili
a v krátké dob stál v ele výten vycvieného sboru jízdního, který nejednou v boji se vyznamenal.
P^remont vyslal Zagonyjho na výzvdy k Springfieldu a naídil mu, aby hledl
zmocniti se msta. Za nkolik minut cválalo již ti sta jezdc se Zagonyjm v
ele k Springfieldu. Fremont ml za to, že v
nalézá se jenom asi tyry
i

—

mst

n
sta

rebel

dva

tisíce

— však Zagonyj
muž dobe

dozvdl

cestou

ozbrojených.

se od osadník, že nalézá
Garda však nemla v úmyslu boji

mimo

hnouti vzdor velké pesile, která

to o

její

pítomnosti

se zde
se vy-

byla zpravena

již

oekáván. Zagonyj seadil své jezdce do šiku, tasil šavli a
Spolu vojínové, toto jest naše první bitva; nás je malý hlouek,
pravil:
nepátel dva tisíce. Je-li kdo z vás churav, unaven dlouhou jízdou neb leká-li
Nastala pese kdo mocnjšího nepítele, nyní jest ješt as k odstoupení."
stávka, nikdo nepomýšlel na vzdání se boje a Zagonyj pokraoval:
Couvnouti
a útok tedy byl
,,

,,

nesmíme, esf naše, est našeho generála a této zem velí nám vrhnouti
se v boj.
Já vás povedu. Byli jsme až dosud zváni .sváteními vojíny", ku
Dnes dokažme, že jsme vojíny skutekrášlení dláždní msta St. Louis.
nými a že dovedeme se bít. Naše heslo budiž: Freniont a Unie! Taste šavle!

my

,

Ku pedu

Pda
a v

!"

zadunla pod kopyty tí

set statných koní

— prach zvedl se do výše

nm vidti bylo lesknoucí se šavle, tasené ku krvavé práci.

kával útok

— však jezdci vrhli se proti adám

rebelským

s

Nepítel oetakovou prudkostí,

uvedeny byly v ten nejvtší zmatek. Gardisté sekali kol
sebe a sráželi jednoho rebela po druhém k zemi. Dvacetkráte hnali se tryskem
sem a tam hlavní ulicí Springfieldu, honivše rebely ped sebou jako zdšené
že tyto v malé chvíli

z msta do jednoho muže
Zagonyj pak seadil své chrabré bojovníky
ped radnicí, propustil zde uvznné Unionisty a v malé chvíli vlál s budovy
hvzdnatý prapor. Bylo to vítzství slavné, ale dosti draze zaplacené, nebot
polovina tchto hrdin mrtvých. Paní Fremontová ve
v ulicích zstala
svých zápiskách zmifíuje se též o této gard a praví, že uniformy všech vojín
po sei byly tak prostíleny a rozedrány, že tito nuceni byli po svém návratu
ihned vymniti je za nové. Rebelové ve své zpráv udali, že byli zde napadeni
2500 spolkovými vojíny.

stádo ovcí, až posléze podailo se jim konfederaty
vyhnati,

naež msto

opanovali.

tém

Fremont, ješt ped svým odvoláním naídil generálu Grant-ovi, aby hnul
ku pedu s vojem svým podél Mississippi a byl nápomocen pi válených
operaaích proti rebelm. Grant uposlechl a vyslal gen. McClernanda s temi
tisíci muži po ece dol ke Columbus; jiný voj, vedený generálem C. F. Smithem táhl od Paducah, chtje udeiti na konfederaty v Columbus ze zadu. Grant
se

osobn tažení a nalézal se pi voji McClernand-ov. Dne 7. listopadu vystouplo vojsko na beh asi 3 mil od Belmontu a ihned hnulo se proti
Columbus, mezi kterýmž asem z lodic zahájena jest palba z dl na postavení
rebel. Tito statn odpovídali a gen. Polk poslal rychle Pillowse na druhou
stranu eky, aby sesílil posádku v Belmontu. Strhla se ^'elmi prudká a krvavá
bitka, v které národní vojsko zstalo vítzné, však jelikož bylo vystaveno píliš
rebelským, která umístna byla na vysokém behu u Columbus, kázal
Grant zapáliti ležení rebel a s dobytou koistí válenou couvl v místa bezpe-

súastnil se

dlm

Polk však zdál se býti píliš žádostiv boje, pekroil rychle eku a pustil
pti tisíci muži za Grant-em. Strhla se nová bitka, naež Unionisté
couvli, byvše kryti prudkou palbou z dl, umístných na lodích.
Konfederaté
ztratili zde asi šest set mrtvých a Unionisté pt set.

njší.

se asi s

V dob
byla jednou

této
z

meškala v Cairo,
prvních,

která

z

111.

eská

Chicaga

setnina, která jak z

byla

pedu povdíno

povolána k

inné služb

78

na poli váleném. Setnina ta pidlena byla k 24. pluku Illinoiských dobrovolník a jí v ele stál Nmec Heckner. Pozdji však dostal se na jeho místo
Slovák Michaloczy; místa dstojnická pi setnin F. zastávali pouze dva eši,
a sice Alois Uher, rodák kutnohorský, který byl prvním sergeantem a Prokop
Hudek, pocházející z Uhlíských Janovic, který jmenován byl kapitánem.
Váleného tažení pod gen. Fremontem súastnili se V. Froelich, co truba,
který pozdji byl zabit v bitv u Memphis. Pocházel z Mirotic, kraje píseckého.
Dále ti brati Štchové, Tomáš, Václav a Josef, A. Melka, Pešek, Šerý,
Svaina, Duda a V. Rott co hudebník. Dle sporých zpráv, z kterých jest mi
erpati, soudím, že toto byl zbytek tak zvaných domácích gardist St.-loui-

Alois Uher.

ských, o kterých

již

uinna

zastelen byl v ležení u

pi

Tifin,

Pi válených operacích tchto

byla zmínka,

Byl uren, aby nosil prkna a

Mo. H. Sládek.

práci té piblížil se k jedné stráži; bylo nafí zavoláno, však on, neznaje

nevdl co se ho stráž táže a když neodpovdl na druhé ''vyzvání,
"
zahoukla rána a Sládek skácel se mrtev k zem i.^
Jihané, jak z pedu povdíno již, nemli v úmyslu vzdáti se^panství v^záp.
Virginii a umínili si ješt jednou pokusiti se o dobytí této bohaté zásobárny.
Pokus ten uinili na podzim ku konci r. 1861. Garnett-ovým a Pegram-ovým
vojm postaven v elo gen. Robert Lee a celá hotovost jeho na konci msíce
srpna ítala šestnát tisíc muž. John B. Floyd, známý tajemník války za vlády
Buchanan-ovy, vyslán byl ku pomoci gen. Wise-ovi a ml pevzíti vrchní
anglicky,

•

.

'

,

;
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eky Gauly. Hlavní stan Lee-v nalév okresu Pocahantas a obsadil siln BufiTalo Mountain.
Vláda konfederaní oekávala mnoho od Floyda, nebo on také stále mnoho
sliboval; Jihané oekiivali, že Floyd vyžene generála Cox-e z Kanawha Valley

velení nad vojenskou mocí jižní v okolí
zal se v Huntersville,

zpt pes eku Ohio
ítající lO.ocxD

muž.

a Lee-ovi že

podaí

se rozprášiti

armádu Rosencrans-ovu,

která meškala u Clarksburgu na dráze Baltimore

&

Ohio;

kdyby to se bylo Lce-ovi zdailo, otevena byla by jim cesta k vpádm do
stát Maryland, Pennsylvanie a Ohio.
Rosencrans na poátku msíce záí hnul se proti Floyd-ovi, aby s ním
svedl bitvu.
Pochod pes vrchy Gauly byl velice obtížný, ale pec dne lO. již
objevilo se vojsko jeho v Carnifex Ferry, na

Ob vojska narazila na sebe

s

ece Gauly, kde Floyd meškal.

velikou zuivostí; po ti hodiny bojováno, aniž by

vítzství klonilo se na tu neb onu stranu, až posléze noc uinila dalšímu vraždní

konec; Floyd pod temným závojem noci odtáhl z bojišt, obávaje se porážky a
zastavil se až na temeni vrchu Big Sewell, ticet mil od Rosencranse.
Jiný voj Unionist, vedený gen.

Rosencans
J. J. Reynolds-em, kterého
k oekávání
v horách alleghanských,
útok od voje Lee-ová. Tento chtl nejdíve napadnouti národní vojsko v Elkwater a jeden sbor na temeni vrchu Cheat, tak aby mohl zmocniti se prsmyk
zde se nalézajícího a docíliti spojení s Shenandoah Valley, u Stanton. Za
ustanovil k hlídání cest a

ml

prsmyk

úelem vytrhl dne ii. záí s devíti tisíci muži k Huntersville, chtje udeiti
na národní vojsko na obou jmenovaných místech souasn.
výprava tato
nesetkala se se zdarem; Lee jest na obou místech s velikými ztrátami odražen
a donucen k ústupu.
Obrátil se smrem k vrchu Big Sewell, kde spojil se
s Floyd-em.
Spojená armáda tato nyní ítala dvacet tisíc muž, které elilo
tím

Le

asi deset tisíc Unionist; jim v ele stál gen. Rosencrans, maje pi sob
generály Coxe, Schencka a Benhama.
Vláda konfederaní byla velice nespokojena s nezdarem Lee-ovým, proto
jest tento odvolán a poslán do Georgie.
Na jeho místo postaven jest Floyd a
gen. Wise též pro neschopnost jest sesazen.
Floyd, nyní vrchní velitel moci
vojenské ve Virginii, utáboil se na ece New, odkud však byl Rosencrans-em
vypuzen a padesát mil pronásledován; nyní teprv tento bývalý ministr seznal,
že neslouží mu na váleném poli štstí, vystoupil ze služby vojenské, však
objevil se v adách konfederat opt v pevnosti Doneldson. Generálové Kelley
a Milroy spsobili konfederatm ješt citelné porážky v svero-západní Virginii;
srážka u Huntersville zakonila válené operace v krajin té pro tento rok a
rebelové byli ze západní Virginie úpln vypuzeni.

jenom

V

let,

r.

1861 vystavli konfederaté

pobeží Severní Karolíny, které chránily
byly zásoby potravní.

dv

pevnosti na ostrov Hatteras, u

kudy vojsku dováženy
General Butler, jenž velel posádce v pevnosti Monroe,
záliv Hatteras,

umínil si vypraviti proti obma jmenovaným pevnostem silnou moc vojenskou,
chtje tyto do své moci dostati. Mezi tím byl však vládou odvolán a na místo
jeho dosazen starý váleník generál John W. Wool; Butler vyžádal si tu milost,
by mohl osobn výpravu íditi, což mu dovoleno.
26. srpna vyplulo devt
set muž k zálivu Hatteras a dne 28. již zahájena byla prudká palba na ob
pevnosti, Hatteras a Clarke.
Útok veden byl po vod pevnin. Palba udržována byla až do 29., kdy posádky obou pevností se vzdaly, naež výprava

ne

i
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vrátila se

do Hampton Roads, odkud byla vyplula.

byli new-yorští zuavové.

—

V

pevnosti zanecháni

Jihané snažili se veškeré ukrutnosti, na obyvatelích páchané uvalovati na
barbarským snižovali se
bedra Sevean, ale historie uí nás, k jakým
pohlavái jižní, kde domnívali se dosti málo v^ci své prospti. Zde zaznamenati dlužno též jeden skutek takový, jehož dopustil se jižní generál, známý
Magruder. Když gen. Butler vytrhl z Hampton, objevil se zde náhle Magruder
se šesti tisíci muži a msto na nkolika místech nechal zapáliti.
za to, že
Butler zamýšlí se sem vrátit k pezimování a aby tomu pedešel, zapálil nic
netušícímu obyvatelstvu stechy nad hlavou. Na hašení nebylo ani pomyšlení;
a zdálo se, že samo nebe
za malou chvíli objevila se na obloze rudá záplava
vandalským
skutkem,
jakého
dopustilo
se
vojsko
nad
..rytíského Jihu".
rdí se
Unionisté, kteí z hoících stavení prchali, jsou za mstem chytáni a donuceni
k vojenské služb v adách rebelských. Za jedinou noc zbaveno bylo pes ti
tisíce lidí písteší, nebo celé msto lehlo popelem.

inm

Ml

—

Hampton

v

plamenech.

a

malé, bylo pece jen v následcích
Vítzství Sevean v Hatteras,
svých velmi dležité. Tu teprv seznáno, že odtržení Severní Karolíny bylo
prohlášeno pouze politickými pletichái, kteí inili si co chtli, aniž by se byli
Lid lnul k Unii a když Col. Hawlidu ptali, zdali s tím souhlasí aneb nikoliv.
kins vydal provolání, svolán jest sjezd na den i6. prosince (1861) na východním
pobeží, kde prohlášeno jest odtržení a neodvislost ásti této od Jižní KonfedeBa došlo to zde již tak daleko, že mly býti vypsány volby do kongresu
race.
však konfederaté dovedli krutým pronásledováním všech Unionist každou
zjevnou touhu po navrácení se k Unii udusiti.
Na poátku vypravování našeho zmínili jsme se o zachránní pevnosti
Pevnost ta nalézala se na
Pickens chrabrým Lieutenantem Slemmer-em.
ostrov Santa Rosa, v pístavu pensacolském. Slemmer odebral se na odpoinek a velení v pevnosti pevzal Col. Harvey Brown. Rebelové inili všemožné
pokusy o dobytí pevnosti a vláda byla nucena posýlati sem stále posily. V
msíci íjnu hájili pevnost Wilson-ovi new-yorští zuavové a rebelové umínili si

—
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náhlým, neoekávaným útokem. S divokým rykem a voláním:
Wilsonovi! žádná milost!" vrhli se na ležení zuav.
Tito bránili se
zoufale a podailo se jim za pomoci posádky pevnostní nepítele odraziti.

této se zmocniti

„Smr

Rebelm

podailo

se

pouze

jena byla prudká palba z

vrhané zapálily blízké
této

zapáliti

dl

Wilson-ovy stany.

V

msíci

prosinci zahá-

a lodí na náspy konfederat a granáty z pevnosti

ddiny Walcott a Warrington, které lehly popelem. Po
njaký as opt klid u Pensacola, až dne i. ledna

zavládl na

události

poala znovu dla na obou stranách hímati, však nespsobila velkých škod na
žádné stran.

Malá srážka v dob té strhla se též na vod a sice pi ústí eky Mississippi.
Kapitán J. H. Hollins, bývalý námoní dstojník spolkový, který zradil hvzdnatý prapor a pijal služby pi lodstvu konfederaním, ustanoven byl velitelem
na lodi zvané Manassass; lod tato byla zvlášt k tomu zízena, aby vrážením
do bok devných lodí psobila v tchto otvory; proto také nazývána byla
,,ram" (beran).
Hollins uinil útok na spolkové lodice, byl však zahnán zpt
po ece až k pevnosti Jackson.

Ku

konci

msíce íjna velká moc vojenská hnula

výpravy této nebyl nikomu mimo vrchního

se z

Hampton Road;

cíl

znám. Výprava pozstávala
z patnácti válených a pevozných lodic, jimž velel admirál S. F. Dupont.
Vojenské sbory, urené pro operace válené na pevnin, ítaly patnáct tisíc
muž a tmto v ele stál generál W. T. Sherman. Velitel každé lod obdržel
zapeetný rozkaz, který otevíti ml až na oteveném moi a dle nho se íditi.
Veliká boue lod rozehnala na všechny strany a tyry z nich byly tak daleko
zahnány, že velitelov nebyli s to zachovati se dle rozkazu, který znl, aby
všichni sjeli se u Port Royal, zálivu Jižní Karolíny.
Ostatní objevily se zde
dne 4. listopadu.
Ústí zálivu toho chránno bylo dly, umístnými na Hilton Head a Philips
Island; v zálivu samém pak nalézalo se malé lostvo, pod velením Commodora
Tatnalla.
Ráno dne 7. listopadu uinil Dupont útok na rebelské baterie pi
ústí zálivu; dla Jihan poala z poátku statn palb s lodí odpovídati, le
brzy jsou umlena a lostvo spolkové vplulo do zálivu. Tatnall-ovy lod vehnány jsou na mlinu a národní vojsko bez dalšího odporu opanovalo ostrov
Port Royal. Však tento jakož okolní krajiny byly pusty
veškeré bílé obyvatelstvo bylo prchlo do vnitra státu.
Zstali zde pouze erní otroci, kteí
oekávali národní vojsko s radostí, co své osvoboditele.
Majitelov otrok
tmto vyprávli hrozné povídaky o ,,Yankees", kteí prý chytají ernochy a
zavážejí do otroctví na ostrov Kubu
le nevdomí ernoši, citem puzeni
neuvili a zstali; když spolkové vojsko vystoupilo na beh, nalezlo zde
množství ernoch s uzlíky na zádech; všichni prosili, by smli vystoupiti na
spolkové lod. -velitele

—

i

—

Uinna byla již krátká zmínka, že generál McClellan povolán byl v elo
.armády Potomacké", jak vojenská hotovost kol Washingtonu nazývána byla
po nešastné bitv u BuUs Run. McClellan ujal se velení dne 27. ervence a
národ pohlížel k vojínu tomu co ku své spáse. Byl to muž ješt mladý, pevného
zdraví a tšil se dobré povsti.
Vojenské školy cdbyl s vyznamenáním a ml
výtené vdomosti theoretické, k emuž adila se ješt slavná povést, jakou
dobyl si vítznými bitvami ^' západní Virginii. Armáda Potomacká pozstá,

Joa. Curmák:

..Obauská válkk."

O*
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muž

pchoty, asi tisíce jezdc, šesti set a padesáti dlodly. V celém vojšti spolkovém nebylo muže, který u
severního lidu by byl ve vtší vážnosti, nežli generál McClellan; všeobecn byl
zván ,, mladý Napoleon" a když vrchní velitel vojska spolkového gen. Scott v
listopadu r. i86i odstoupil, jmenován jest McClellan na jeho místo. Jmenování
jeho pijato v celé severní polovici Unie s jásotem a každý oekával nyní brzké
skonení krvavého boje, nebof ,, mladý Napoleon" prohlašoval, že zápas musí
býti krátký, ale prudký a rozhodný".
On zreorganisoval armádu, uvedenou
v nepoádek porážkou u BulTs Run a každý vil, že Richmond, sídlo konfederaní vlády bude v nkolika dnech v rukou spolkového vojska.
vala z padesáti tisíc

stelc

s

ticeti polními

,,

Hlavní voj Jihan meškal stále v Manassas; vrchní velení nalézalo se v
rukou gen. Johnsona, který udržováa byl v neinnosti nedostatkem jízdectva
jakož zásob potravních; národní armáda množila se velmi rychle a každého
dne pibylo k Washingtonu
dva tisíce nových a nadšených bojovník. Mimo to bylo spolkové vojsko dobe zásobeno jak náboji tak potravinami. Netrplivý Beauregard naléhal neustále na Johnsona, by uinil rozhodný
útok na Washington, však zkušený Johnson vdl, že by podnik ten stal se
vojsku jeho osudným a proto váhal.
hlavní armády ležely v malé vzdálenosti od sebe
a lid poínal býti netrplivým. ,, Vzhru na Richmond!" poalo
asopisectvo volati a heslo to ihned optováno bylo miliony úst. Vše dychtiv
oekávalo, až zavíí bubny k pochodu
však vláda spolková nebyla se ješt
vzpamatovala z rány, jakou utrpla u BulTs Run
a váhala taktéž.
Celé
msíce telegrafické zprávy oznamovaly ,,klid od
Potomacu", který jen nkdy perušen byl malou šarvátkou pedních stráží. Mnohdy výzvdaské sbory
rebelské odvážily se až k Washingtonu a Munson Hill nalézal se též v rukou
nepátel. Na virgihských bezích mli Jihané své baterie, které nepropustily
žádnou spolkovou lo
a takový stav vcí panoval v dob, kdy vláda
mla pohotov velikou armádu dobe ozbrojeného a vším zásobeného vojska,
kterému v ele stál ,, mladý Napoleon".
Posléze pec vydán jest rozkaz,
aby ony pekážky na ece Potomac byly odstranny a gen. McClellan jest
žádán, aby byl pi podniku tom lostvu spolkovému nápomocen; však úzkostlivá opatrnost a váhavost ,, mladého Napoleona" spsobila, že eka Potomac
byla pro spolkové lod uzavena až do jara r. 1862, kdy konfederaté sami
i

prmrn

i

Ob

—

—

—

beh

—

postavení v blízkosti Washingtonu dobrovoln opustili.

Když vrchní velitelství vydalo rozkaz, aby eka Potomac zbavena byla
všech pekážek, hnulo se nkolik sbor národního vojska ku pedu po virginském behu a tlailo pedvoje konfederat zpt. Ku konci msíce záí opustili
rebelové postavení své v Munson Hill, naež strhly se prudké šarvátky v
Louisville ve Virginii a Carnestownu, stát Maryland. V srážkách tchto dobylo
národní vojsko vítzství a v polovici msíce íjna táhla se ára Unionist na
záp. behu eky Potornac od Fairfox Court House až k Leesburgu; nejpednjší
stráže konfederat nalézaly se pak v okolí Centrcville.
Mezi tím Unionisté
pekroili v Harpers Ferry eku, aby zmocnili se na druhém behu zásob pšenice; zde vytrhla proti nim velká síla konfederat a colonel Geary (pozdji
generál)

spl národnímu vojsku na pomoc; na

návrší za

Unionisté

s

dobytou koistí

rrátili se

pes eku

jmenovanou ddinou

velkými ztrátami poraženi a
zpt.

strhla se krvavá bitka, v které konfederaté jsou s

:

Krátce po tchto událostech strhla se krvavá bitka u Buirs Bluff, kterou
Jihané ve svých spisech nazývají bitvou u Leesburgu. Podailo se mi zaopatiti
si popis bitvy té, jak líí ji jeden úastník, který zde v doslovném pekladu

podávám
,,Leesburg nalézá se

kídlo konfederat

s

asi

ticet mil od

Washingtonu

velitelem Evans-em,

známým

již

a zde nalézalo se levé
z

bitvy u

Buls Run.

General McCIellan,

Kídlu tomuto elilo národní vojsko pod gen. Chas. P. Stonem, které rozloženo
bylo mezi Conras Ferry a Edwars Ferry. Hlavní stan Stone-v nalézal
se v Poolsville.
Unionisté, kteí rozloženi byli na západním behu Potomacu,
mohli pekroiti eku pouze na dvou místech a sice u Conras Ferry.fpímo
nad Leesburg-em neb u Edwards Ferry, asi pt mil pod místem jmenovaným.
Mezi tmito místy, kde eka jest asi pl míle široká, nalézá se malý ostrvek,
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jménem Harnson's

oddlení kídla Stone-ova velel gen.
massachusettským 15. regimentem nalézal se na Harrison's Islandu.
Col. Baker (vynikající len senátu, který hned po vypuknutí
války pijal službu vojenskou), nalézal se s temi tisíci muži nkolik mil za
Banks;

col.

Conras

Island. Nejkrajnjšímu

Devens

s

Ferry.

General McClellan naídil M'Callovi, aby vyslal nkolik sbor na výzvdy
Drainsville; gen. Stone-ovi pak naídil, aby bedliv pozoroval nepítele a
k
až
poskytl M'Call-ovi všemožnou pomoc. Col. Devens ml též vyslati ást svého
mužstva na druhou stranu eky a ostatní pak držeti pohotov, by ,na zavolání
mohl pispti na pomoc.
^Gen. M'Call vykonav co mu naízeno, vrátil se zpt do tábora, o emž gen.
Stone nebyl uvdomen a toto nedopatení stalo se národnímu vojsku osudným.
Col. Devens pronikl s malým svým sborem až asi míli od Leesburgu a
zdálo se mu, že vidí skrze les nedaleko asi dvacet stan. Pozdji však vysvtlilo
se, že to byl pelud; zpráva ta donesena jest gen. Stone-ovi, který maje za to,
že konfederaté buto docela opustili Leesburg anebo zanechali zde jen malou
posádku, umínil si msta se zmocniti.
Stone též myslel, že M'Call dosud nalézá se na druhé stran a bude moci v
rozhodné chvíli pispt ku pomoci a proto naídil col. Devens-ovi, aby pod
záštitou noci postoupil v ped, zkusil sílu nepítele, zaujal nkde pevné postavení a oekával posilu, Col. Baker ml s ástí svého vojska postoupiti ke Conras Ferry a col. Lee, který se zde nalézal, vytrhnouti ml v ped.

Lee s dvma kompaniemi massachusettského 20. regimentu zstal na
Devens dorazil až k místu, kde dle zpráv zvdy pinesených, ony
stany se nalézati mly. Zde teprv seznáno, že zvdové nechali se oklamati
njakým peludem. Gen. Stone vydal rozkaz, aby s Devens-em vyslán byl
sbor jezdc, který uren byl k tomu, aby prozkoumal celou krajinu a uvdomil rychle Devense, kdyby se blížil nepítel ve vtší síle, než jak oekáváno.
Však tento rozkaz nebyl vykonán a tím se stalo, že Devens napaden byl peZde však nezdržel
silou rebelskou a byl donucen k rychlému ústupu k ece.
se dlouho a smle pokroil nepíteli v ústrety. Ve ti hodiny k ránu bitva
zapoala s tou nejvtší zuivostí. Col. Baker vrhl se v nejprudší vavu, pobíKule lítaly v právo a v levo, ehož však
zeje stále mužstvo své k udatnosti.
Col.

behu

a col.

chrabrý colonel

sob

nevšímal.

Po hromadném výstelu kázáno vojsku, aby ulehlo na zem a znovu nabilo.
,,Vy nelehnete, colonele.^" tázal se Bakera jeden vojín, vida že tento v dešti
„Ne, synu," odvtil Baker, kdyby ty jsi byl
nepátelských kulí klidn stojí.
býval senátorem Spojených Stát, zajisté by jsi také neulehl."
Polní dlo jest pitaženo od eky, ale neml je kdo obsluhovati. Všichni
délostelci dobe míenými ranami zasáhnuti, klesli mrtvi k zemi, díve nežli
mohli dlo nabíti a vypáliti. Baker vida to, spchal sám k dlu, byv následododal
ván col. Lee-em, Coggswell-em a jinými. Odvážný tento in
smlosti mužstvu ostatnímu a vše nyní hrnulo se k obsluze dla.
,,

vdc

ob
vav

vojska zahalena byla v husté mraky koue a tžko
Pušky rachotily,
Zápasící ani nevdli, jak
té pítele od nepítele.
bylo rozeznati ve
Silnjší zavanuti vtru odneslo hustý oblak dýmu
blízko jsou jedni druhých.
a ped samými adami Unionist objevil se jižní jezdec, který neml ani tušení,
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jak daleko se byl ve

díve

nežli

vav

vypálených zabilo jezdce

Dlová

Rychle obrátil
mrtev k zemi; nkolik kulí

bitevní odvážil.

mohl prchnouti,

klesl

kon
z

svého, však
pušek Unionist

kon.

i

pf-ilítla a perazila col. Wistar-ovi páži v
zstala jen na kži viseti. ,,Jak, Wistar, opt rann.''"
zvolal na gen. Baker, vida kterak krev z rány se valící zbarvila odv ranného.
,,Ano, generále," odvtil Wistar s ledovou chladností, ,, prosím vás,
schovejte mi šavli do pochvy
vidíte, já nemohu a nechci, aby dostala se do
rukou nepíteli." Baker uinil,
byl žádán a poslal ranného s prvodem
zpt do tábora. V témž okamžiku vynoil se z hustého dýmu u samého Bakera
jižní vojín, který nedbaje na to, že obtuje svj vlastní život, vehnal osm
kulí z revolveru Baker-ovi do tla; tento skácel se mrtev k zemi, však
rebel
zaplatil smlost tu svým životem.
Cap. Beirel dobe míenou ranou usmrtil
jej na míst.
Smrt chrabrého vdce rozlítila mužstvo tak, že jako šílené vrhlo se proti

kule se strany nepr^ítele

záloktí, tak že tato

—

o

i

adám

—

zuivý zápas
muž proti muži. V rachot
dstojník, náek pošlapaných, ranných a sténání umírajících. Nepítel vzdor prudkému útoku jest tlaen zpt a
Seveanm podailo se mrtvoly Baker-ovy zmocniti a odnésti ji s bojišt.
postupujícím

pušek, teskot

Jihan;

bodák

nastal

mísilo se volání

Akoliv národní vojsko
nebylo

to pesile

nepátel

bojovalo

s

chrabrostí obdivuhodnou,

pece

jen

ady

národního
vojska s takovou silou, že velitelov, nevidouce jiné spásy", jelikož pomoc žádná
nepicházela, dali znamení k ústupu. Seveané poali rychle couvati, byvše
tlaeni rebely. Ustiap zmnil se brzy v útk a vše v tom nejvtším spchu
chvátalo k ece. Zde odehrálo se jedno z nejhroznjších jednání tohoto dramatu. Velitelov národního vojska buto byli si jisti svého vítzství anebo
zapomnli na o, aby se pro možný pípad porážky pojistili a proto když prchající vojsko pibhlo k ece, shledáno že není zde dostatený poet lodic, aby
veškeré mužstvo peplaveno mohlo býti na druhou stranu. Tím se stalo, že
vojíni s behu
mnoho život bylo zde zmaeno. Peplnné loky áe potáply
skákali do vody
tonoucí chytali se jedni druhých
a k dovršení hrzy
objevili se na behu rebelové a zasypávali ve Vod zápasící deštm smrtonosných kulí.
V malé chvíli eka zbarvena byla rudou krví a malý hlouek byl
tch, kteí vrátili se z nešfastné výpravy zpt do tábora. Seveané ztratili v
celku devt set zabitých a ranných a colonelové Lee a Coggswell upadli
do zajetí."
Colonel Hinks po bitv žádal, aby sml na bojišt poslati mužstvo k pohbení zabitých a lékae k ošetení ranných
však ,, jižní rytíi" žádost tu s
rozhodností zamítli.
s

odolati.

Tito udeili na proídlé

—

—

—

—

Za tyry dny po nešfastné bitv u BulTs Blufif svoláni jsou zbylí vojíni do
Vojíni massachusettští! pi pohledu
a col. Devens takto k nim promluvil:
na tyto dsné mezery ve vašich adách, pi vzpomínce na pondlní váš zápas
pi vzpomínce na ty, kteí oloupeni o otce neb syny, tyto doma oplakávají
zde pi pohledu na tuto nemocnici, naplnnou rannými a zmrzailými sou-

ady

,,

—

—

druhy --

zbra

zem

táži se

proti
?

vás nyní: jste

vlád

opt

a kteí železnou

Chcete setkati se

s

nimi

hotovi setkati se

nohou

opt

s

ušlapati chtí

píští týden

?

tmi zrádci, kteí tasili
svobodu jedné ásti této

jste hotovi

jíti

zítra

—

jste

86
hotovi

jíti

znovu do boje v této

IcovaH všichni jako

jednmi

„Ano

chvíli ?"

— ano — chceme hned!"

opa-

ústy.

General Stone byl velmi ost"e posuzován, nebo na jeho bedra svalována
byla vina této nešastné bitvy. Posléze byl v podezení, že byl v tajném srozi

umní

rebely, byl

s

zalo se býti

bezdvodným

a Stone vstoupil

Rozštpení dvou polovic
rodin

— spor Severu

k zapasu,

Však podezení

zaten a dán v obžalobu.

s

zem

této

opt do

mlo

služby.

—

to

pozdji uká-

za následek též zniení

Jihem zanesen byl až ke

krbm

mnoha

domácím a když došlo

každý len rodiny svoji stranu. Otce stál v boji proti synu,
O jednom podobném pípadu doítám se následující:

volil

bratr proti bratru.

Dva brati
etnému

žili ve státu Kentucky; (píjmení jejich se neudává ze šetrnosti
píbuzenstvu.) Mladší Howard zastával stranu jižní, Alfred opt
byl pro zachování celistvosti Unie. Když válka vypukla, chopili se i oni pušek
však každý volil jinou stranu. Pi rozchodu se objali a starší pravil: ,, Možná
že setkáme se nkde na bojišti." S tmi slovy se rozešli. Po bitv u BulTs BluíT

k

jich

—

Howard
té

jal se

mezi mrtvými a

rannými

zakopl v šeru o tlo vojína.

,,Jsem Jihan," odvtil

—

hledati své soudruhy.

,,Hallo," pravil tento

Howard;

,,ty jsi

Sevean

Pi obchzce

slabým hlasem,

— snad

také

víš,

že

,,

kdo

my

jsi?"

dobyli

pamatuji se, že jsem
,,Ano, pamatuji se trochu," odvtil ranný,
vidl hustý dým, slyšel rachot pušek, jeden nepátelský vojín udeil mne
."
pažbou runice do hlavy a já klesl
Howard pozvedl ranného a vedl jej
k ohni v táboe. Zde poznal bratra svého a on sám to byl, který jej v zuivém
zápasu runicí k zemi srazil. Pípad tento není v djinách bratrovražedného
pole.''"

,,

.

zápasu tohoto samojediným.

Na poátku

.

—

uinna jest

zmínka o Ceších, kteí súastnili se
náleží též Ant. Suda (ze St.
Mezi
Louis), který nar. se r. 1818 ve Švihov u Klatov a do Ameriky pijel r. 1847.
Jakmile válka vypukla pistoupil k prvnímu pluku missourských dobrovolník
a sice k zákopníkm, pod plukovníkem Rombauer-em, pod nimž více Cech
bylo sloužilo. Ob. Suda ve svých zápiskách udává následující:
Pistoupil
jsem k vojsku dne 7. záí 1861 a osmý den dostali jsme rozkaz, táhnouti do
sídelního msta státu Missouri, Jefferson City; zde zdrželi jsme se trnáct dní
a celý ten as stráven byl ustaviným cviením ve zbrani. Odtud vytrhli jsme
k msteku Lookout; tehdáž nemli jsme ješt žádných stan a každý vojín
musel o své pohodlí zde postarati se sám, jak nejlépe mohl. Já s mými dvma
spoluvojíny koupil za 10 cent slámy, kterou jsme u plotu rozložili. Však v
noci strhla se boue a velký liják a nežli jsme se ze spánku vzpamatovali,
plaval již náš odv a obuv po vod.
Po delším namáhání sebrali jsme své vci
a v blízké stodole strávili ostatek noci. Odtud táhli jsme ke Springfieldu a my
ustanoveni byli stavti pro vojsko mosty pes eky. Ve Springfieldu zakoušeli
jsme krutý hlad, nebo zásoby žádné nebyly. Pozdji bylo masa ovšem dosti,
nebo bral se farmerm dobytek a zabíjel
však sl, chleba a mouku jsme
citeln postrádali. Pozdji nám rolníci poali dovážeti obilí, které jsme jen tak
hrub rozemleli a z mouky té dlali si chleb. Zde obdržel náš zákopnický
sbor rozkaz, abychom na jedné plantáži asi dv míle vzdálené stodolu jednu
petvoili na pevnstku; kolem pokáceli jsme stromy, by sem jízdectvo piraziti
nemohlo a v ase tom pivtlil se k nám gen. Hunt s tlupou rudých bojovník
kapitoly této

tažení A-áleného pod gen.

n

Fremont-em.

,,

—
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indiánských, kteí pivedli

s

sebou

i

svoje ženy.

Oblíbený gen. Fremont byl

odvolán, nebo, jak ve vojšti se mluvilo, ve Washingtonu se obávali, že by se
mohl státi diktátorem celého západu; na jeho místo postaven jest gen. Halleck
a celá armáda octla se opét na zpátením pochodu k St. Louis. Když mli

Gasconad, pitáhli jsme sem kde jaký rolnický vz jsme
jsme do vody, prkna pes né a po tomto most pešlo
pší vojsko. Jízda a dlostelectvo muselo se na druhou stranu pebroditi
vodou. Na druhém behu rozložili jsme se v lese a tu první starostí každého
Sebrali jsme vše napoád a dali se do
bylo, zaopatiti si njakou potravu.
vaení; ale když jsme tak po dlouhém pochodu, hladem zmoeni tšili se na
posilnní, dáno bylo poplašné znamení, uebof pišla zpráva, že nepítel je nám

jsme pekroiti

eku

nalézti mohli, ty postavili

,.

Sebrali jsme vše a dali se do vaeni.

v patách. Každý chytl co mohl ješt syrové a spl ku své setnin. Brali
jsme se ku pedu asi dv míle a rozložili se opt táborem. Druhý den vydali
jsme se na další pochod k msteku Rollo, kamž dorazili jsme na poátku
msíce prosince. Asi dv míle od nás ležel gen. Siegel se svým vojem. Blížily
se vánoní svátk}' a každého zmociovala se touha navštíviti svoji rodinu.
I já
zatoužil po rodin a umínil jsem si ješt s dvma spoluvojíny.
Hájkem
a Václavem Panuškou podívati se dom. Dva eští vojíni, íha a Richa (oba
z Klatov) nám pi tom byli nápomocni.
Dali jsme jim naše plášt a pikrývky
do pytl, sami oblekli jsme na se obanský odv, pes ramena dali sekery a
tak vydali jsme se na cestu. V lese dali nám jmenovaní vojíni naše vci a
vrátili se do ležení, naež my statn kráeli dále. Když dorazili jsme do Rollo
vypjil jsem se od jednoho hostinského, který bral pivo ze St. Louis, soudek,
sejmul obrue, do soudku schoval ti plášt a deky a tak jsem vci ty zamýšlel

ekem
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poslati

naped.

míst, dokud se
se na další cestu
kapse.

K

tomu

piložil jsem psaní,

aby obsah soudku zstal na svém

o nepihlásím. Hodivše sekery opt pes ramena, vydali jsme
— mli jsme ped sebou 114 mil a dohromady jeden dollar v

Smutné

to cestování, ale

touha spatiti rodiny, pohánla nás dále a

jedné farm vlezli jsme do stáje k penocování, ale
neminulo ani pl hodiny, když slyšíme volání stráží. Hájek pravil, že jsme udáni
Panoška se dal do pláe a mne také nebylo volno.
co sbhové a prozrazeni
nutila k vytrvalosti.

Na

—

Však vše se opt
my si oddechli. Ráno vyšli jsme na blízký vrch,
bychom se pesvdili, kde se vlastn nalézáme. Odtud jsme vidli asi dv
míle od nás pevnstku Rollo. Seznali jsme náš omyl — na míst co jsme mli
jíti smrem východním, my šli sm.rem severním a obešli tak polovici tábora.
Po takovém zklamání umínili jsme si od další výpravy upustit a^^átit se radji
do tábora. Vrátili jsme se tedy do zmínného již hostince pro naše vci a
utišilo a

prodavše sekery, šli jsme zpt. U dstojníka omluvili jsme se tím, že jsme
Myšlénky na návštvu
šli jen do Rolla se obveselit a zmátli si zpátení cestu.
domova jsme se prozatím vzdali."

Renín, rozen ve velké Rétové, kraj chrudimský, meškal již
v Americe s rodii svými, když Lincoln vydal provolání k národu,
k potlaení rebelie. Renín nebyl ješt 21 rok stár, ale
žádaje 75.000
chut vstoupil mezi dobrovolníky, kteí chápali se pušek a spli k ochran
František

nkolik

rok

muž

msta výkonné vlády. Pihlásil se k i. pluku iowských dobrovolník
msíce,
však rodie jeho vymohli mu propuštní; pluk ten súastnil se
na ti
Wilson's
Creek, kde gen. Lyon byl zabit, naež byl rozpuštn. Renín
bitvy u
však neml pokoje a prosil stále rodie, by mu dovolili vstoupiti v ady
statných obránc Unie a tito konen svolili. Pihlásil se tedy k 12. pluku
sttnin D, kde sloužilo ješt nkolik Cech a sice Karel Feirabent z Kostelce,
Jan Michalce z Chocn a brati Hynek Votroubek a Jan Votroubek, ze Synkova. Sctnina tato poslána byla do Dubuque, lowa, odkudž odejela do St.
Odtud posláni
Louis, kde stráveno bylo nkolik nedl cviením ve zbrani.
byli po ece Mississippi do Cairo a pak dále k tvrzi Henry."

sídelního

V minulé kapitole inna jest zmínka o válených operacích v okolí DugZde bojoval též Cech Frederick Vogel, rodák
Spring a Wilson's Creek.
píbramský, který nyní žije v Chicagu. Vogel pijel do Ameriky roku 1849.
Když válka vypukla (1861) odejel do St. Louis a pistoupil k 4. regimentu
Kapitánem setniny této byl Pražan jménem
státu Missouri, setnina F.
Fishbach, i. lieutenantem ech Ržika, druhým Štrba. Byli nejdíve posláni
blíže Cairo, aby zde naházeli náspy; po návratu do St. Louis obdrželi stejnokroj, naež byli posláni do New Mexico, kde mli první vítznou bitku.
Vrátivše se do Jefíerson City, Mo., odebrali se po jednodenním odpoinku do
Rollo, odtud do Springfield, 111., kde svedena byla krutá se (viz str. 73.)

V

trubae a hlahol jeho polnice
Lyons-ovém jízdectvu zastával Vogel
byl znamením k onomu památnému útoku Lyons-ovy jízdy na voj gen. Price-a.
Vogel zstal pi vojšti na dále a súastnil se mnoha krvavých boj, o emž
hodiiost

píležitostn se ješt zmíním.

V

poslední

dob

nechali o

zavolání odhodlali se nasaditi

nejprvnjšími byl dle všeho

S.

sob

slyšeti

ješt

i

jiní

Cechové, kteí na první

Mezi
životy k ochran hvzdnatého praporu.
Kovanci,
u
Mlníka,
na
J. Heman, (roz. r. 1837
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nyní ve Wilber, Neb.) Jakmile první zprávy došly o zahájení palby na pevnost
Sumter v pístavu charlestonském, pistoupil Heman k vojsku s Jos. Strofem,
Josefem Srufeldem, Aloisem Mendlíkem a Fr. Stirnem. Pozdji pidal se k
nim ješt Jan Mikeš, z lowy. O svém pistoupení k vojsku píše ob. Heman
následující:
,,Mli jsme z poátku v úmyslu pistoupit jenom na 3 msíce, ale
vláda nemohla najednou tolik vojska zbranmi zásobit a my byli od inné služby
následkem toho stále zdržováni. Proto umínili jsme
si posléze dáti se na 3 roky.
Msíc byli jsme ve služb

naež s obvyklými
obady vadi^jsme byli

státní

do služby vládní. Nalézali
jsme se v táboe Randall,
kde jsme se cviili se starými runicemi z mexické

bodák

bez

války,

a bez

náboj. Z nás Cech byli
jsme všichni mladíci, vyj-

ma

který byl že-

Mikše,

nat.

Po osudné bitv u

BulTs

Run

byli

jsme

tele-

Washjsme pes

graficky povoláni k
ingtonu.

Jeli

Chicago, Toledo, Cleveland, Harrisburg a Baltimore. Skrze posledn jme-

nované msto táhli jsme s
hudbou v ele neozbrojeni;

my byli první, kteí skrze
msto ono táhli po onom
útoku

lidu

vojsko.

Na

na spolkové
rozkaz daný z

Washingtonu utáboili jsme
a pidali se k velké

W.

S.

Hancocka."

V

roce

armád

Frederick Vogel.

se na výšin. Pozdji pekroili jsme eku Potomac
Potomacké, kde vadni byli jsme do brigády gen^

1 86 1
nalézali se co dobrovolníci v Severní armád též František
Schulz (v Chicagu nyní žijící), který narodil se v Turkovicích u Prahy, dne 14.
íjna 1. 1845. Co mladík lóletý chopil se pušky a spl v ady dobrovolník;
prodlal celou válku od samých poátk a byl pro svoji chrabrost jmenován
sergeantem. S ním sloužil též František Blský, který zemel v Nashville,
Tenn. v ervenci r. 1862 a byl zde pohben. O bohatých zkušenoste Schulzo-

vých

inna

jest

zmínka pozdji.

KAPITOLA
Druhý rok

války.

—

XIII.

Neinnost velké armády Potomacké.

derainich vyslanc.

—

—

Zmna

—

v kabinetu.

—

—

Zateni konfe-

V-ýprava k pobeží Severní

—

Provoláni k lidu.
Dobyti Roanoke Islandu.
Rebelové
Bitva u Pea Ridge.
vypuzeni z Missouri a zatlaeni do Arkansas.
Bitva ve Volverde.
Válené operace v Novém Mexicu.
Rebelové z
Bitva u Milí Spring.
Beauregard poslán na západ.
Mexica vytlaeni.
Karoliny.

—

—

ROK

—

—

—

—

mnohoslibn pro stranu vládní. Obanstvo nebylo
ješt vzpamatovalo z porážky u BulTs Run, když došly zprávy o
porážce druhé u Buirs BluíT
a nyní, kdy každý s netrplivostí oekával, že
válené štstí se obrátí
docházely den co den zprávy z Washingtonu, oznamující ,,klid na bi^ezích Potomacu." Veliká armáda Potomacká byla gen. Mc
Clellanem znovuz-ízena a nelze pedstaviti si tak velikou armádu vojska lépe
vycvienou a k boji pipravenou, jako byla tato. McClellan objevil zde neobyejné schopnosti organisatorské, jež mu upíti nemohli ani ti, kteí podceovali
schopnosti jeho co váleníka.
Le zdálo se, že veliká armáda tato vycviena
a seízena byla jen k vli zábav washingtonského a okolního obyvatelstva
1862 nezaínal

se

—

—

—

a

a

tém

ítala skoro již dvakrát sto tisíc muž a
rebelové
tloukli
na brány msta Washingtonu
armáda Potomacká zstávala v neinnosti,
jako by mladý Napoleon" obával se o tu svoji .nádhernou a cennou hraku",
jak mnozí vojenskou moc kolem Washingtonu rozloženou nazývali.

nebo

—

,,

,

Když odbývána byla první pehlídka vojska, naplnila se
pi pohledu na tento nesetný poet bojovník, kteí

hrdostí

—

prsa

obanstva

veškeré pohyby

jak vídáme jen u dobe cvieného
oekávalo
s hoící nedokavostí chvíle, až
Proto také vše
armáda hne se ku pedu, aby rozdrtila nepítele v cestu se jí stavícího
však
jen samý klid na Potomacu.
den co den oznamovaly telegrafické zprávy klid

vojenské provádli
vojska evropského.

s

takovou pesností

—

—

ml v úmyslu v msíci listopadu (1861) postoupiti proti nepíteli
oekávaje tuhý odpor, žádal stále o posilu, která mu posýlána
musela býti ze stát západních. Gen. Winfield Scott, dosavadní vrchní velitel
veškerého vojska spolkového dne 31. íjna (1861) odstoupil a McClellan jmenován na jeho místo. Toto nové povýšení mlo za následek úplnou zmnu
jeho plán a další otálení. Z poátku nevnoval operacím váleným ve státech
západních píliš pozornosti, však nyní uznal, že bylo by záhodno, aby zapoalo
se operovati souasn ve východním Tennessee a ve Virginii a zmocniti se
Nashville v té samé dob, kdy na druhé stran spolkové vojsko vtrhne vítzn
do Richmondu. Muselo se tedy opt ekati, aby západní armáda uvedena
býti mohla na ten samý stupefi dokonalosti, na jakém nalézala se armáda Potomacká. A tak msíc listopad, kdy vše zdálo se býti píznivo, kdy cesty
byly v dobrém stavu, tak že tžká dla mohla býti rychle na kterékoliv místo
dopravována, uplynul a z Washingtonu nebylo oznamováno stále nic jiného
„Klid na bezích Potomacu."
nežli:
McClellan

k Manassas

a
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od

„Kdy hne
ústm

se

McClellan ku pedu?"

—

,,Co zamýšlí?" takové otázky šly

— otázky ty projednávány v asopisech a

lid poal v „mladého
Napoleona" ztráceti dvru; ve veejnosti panoval náhled, že vrchní velitel
národního vojska buto žádný plán nemá aneb že se bojí vytrhnouti proti

úst k

—

nepíteli, jehož celá hotovost neítala ani sto tisíc muž.
Traplivé ticho perušeno bylo náhle ku konci msíce prosince, když v Drainsville svedena byla
srážka mezi Stuart-ovým jízdectvem a brigádou národního vojska, kterou vedl
gen. Ord. Rebelové byli zahnáni
však od té doby obanstvo severní polovice Unie muselo opt slyšeti o klidu, jaký vládl v okolí Washingtonu.

—

Pozornost zem náhle obrácena byla jinam
netrplivé mysle veškerého obanstva.

ponkud
díve
ti

vyslala své zástupce ke

dvorm

—

a sbhší se událost utišila
Konfederaní vláda byla již
evropským, když ale seznala, že vyslanci

ukázali se býti neschopnými, kteí v kritické

dob Jihu spíše škodili nežli pro-

uzavela vyslati k anglickému a francouzskému dvoru dva vynikající
politiky
James M. Masona a Johna Slidclla. Noví vyslanci tito opustili ku
konci roku i86i Charleston za boulivé noci a
pistáli v Havana, na ostrov uba, kde srdebyli pijati britickým konsulem a jinými
spívali,

—

n

Na

hodnostái.

anglické lodi Trent odpluli k

Thomas, odkud zamýšleli vyplouti k Anglii.
V Havan v té samé dob meškala americká
válená lo Sa7i Jacinto, která nalézala se na
zpátení cest z Afriky.
Když byl kapitán
St.

Wilkes

na Trcntu nalézají se rebelsi tyto zajmouti.
Ihned
za ní vyplul a dohoniv ji, vyslal na palubu
Lieut. Fairfoxa se žádostí, aby vyslanci jmenovaní byli mu vydáni. Dstojnictvo anglické
ští

uslyšel, že

vyslanci, umínil

lod poalo
sili,

že

lo

reptati a

neopustí.

Mason

i

Slidell prohlá-

Lieut. Greer s

nkolika

Gen. Winfield Scott

námoníky vyslán byl na pomoc Fairfox-ovi,
naež Mason odveden jest násilím na americkou lo. Když

lieutenant vrátil se

pro Slidella, panovalo mezi mužstvem a cestujícími veliké rozilení. Americký
dstojník jest obklíen a se všech stran voláno: ,,zastefte ho!" Dcera Slidellova, která otce svého na cest provázela, vyala Fairfox-ovi ti políky a zavsivši se otci na šíji, prohlásila, že jej nenechá odvésti.
Však námoníci naložili s ním jako s Mason-cm a Slidell
s tajemníkem svým donucen jíti do
zajetí.
Oba dovezeni byli do Bostonu a uvznni v pevnosti Warren.
i

—

in kap. Wilkesa setkal se na všech stranách s hlunou pochvalou ale
Velká Britanie cítila se býti uraženou a poala hroziti válkou. Veškeré asozuiv na vládu spolkovou a pímo vládu vyzývaly,
aby toto porušení zákona neutralnosti nenechala nepomstné. Se strany
Amerian dokazováno bylo, že kap. Wilkes nedopustil se nieho, nežli co
vláda britická sama vždy uznávala za oprávnné
le na druhé stran atlantického oceánu vzdor tomu spsoben veliký pokik o porušení neutrality a
hned zasláno vlád Spoj. Stát vyzvání, aby vzové byli propuštni.
Rozilení mezi obyvatelstvem zem této bylo veliké. Kap. Wilkes sice
pisectvo anglické vrhlo se

—
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—

zahrnován byl poctou
ale s druhé strany zaznívala sem žádost za okamžité
propuštní zatených vyslanc a z dálí slyšeti bylo již také inkot zbran,
neboí Velká Britanie hrozila válkou, nebude-li žádosti její vyhovno.
Zraky všech obráceny byly k presidentu Lincoln-ovi; kterak on zachová
Lincoln nenechal národ dlouho v nejistot. Dle jeho
se v této vážné chvíli ?
náhledu in Wilkes-v sice byl v souhlasu se skutky, jakých velmi asto dopustila se vláda britická
ale byl v odporu se zásadou republiky americké, za
kterou tato s Anglií již jednou svedla boj, zásadou to, že ,,vlajka neutrální lod
Jest ochranon všech, kteí se pod ní nalezajíT Když do Washingtonu došla zpráva o zajmutí rebelských vyslanc, pravil Lincoln: ,,My musíme nevyhnuteln
setrvati pi naši zásad, týkající se práva lodí neutrálních. My bojovali s Velkou
Britanií jen proto, že tato vždy zastávala v theorii praxi in, jakého dopustil se
kap. Wilkes, Pakli že vláda britická bude protestovati a žádati za propuštní
zajatc, my je musíme propustiti a omluviti se zdvoile, že porušili jsme naši
zásadu; tak Velkou Britanii pinutíme k zachovávaní pravidla toho v budoucnosti a zárove k piznání, že ona dopouštla se bezpráví bhem posledních
šedesáti rok."
Tajemník Seward také ve smyslu tom dopsal vyslanci americkému v Anglii, Mr. Adams-ovi a zajatci puštni jsou na svobodu.

—

i

Když Adams rozhodnutí vlády washingtonské veejn oznámil

a dodal

jaké pohnutky presidenta Lincolna k propuštní jižních vyslanc
vedly, zardli se studem ti, kteí ped krátkým asem ješt hrozili Unii americké

zárovefi,

válkou.

Mason

a Slidell byli u

politického na dobro zmizeli. —

dvor

velmi chladn pijati a brzy

s

obzoru

Druhý týden v msíci lednu 1862 uinna byla dležitá zmna v kabinetu;
na místo tajemníka války Simona Camerona jmenován byl Edwin M. Stanton;
zmna ta uinna byla na pání samého Camerona, který poslán byl co vyslaStanton byl muž, jakého Spojené Státy Severo-amesoustedny byly veškeré
práv potebovaly: v
vlastnosti obratného státníka, byl vytrvalý, energický a lid skládal v nho
velké nadje; Stanton byl muž inu a s netrplivostí pohlížel, kterak ohromná
ta síla vojska kolem Washingtonu tráví as v úplné neinnosti a to v dob, kdy
nec ku dvoru ruskému.

rické v kritické

dob

nm

této

byla nejvhodnjší doba k váleným operacím.
Proto také oekávalo se nyní,
že od Potomacu docházeti budou co nejdíve zprávy potšitelnjší.

—

Sotva že rozilení, spsobcné zatením a propuštním jižních vyslanc v
zemi utichlo, obrácena byla opt pozornost Amerian k Hampton Roads,
kde inny byly rozsáhlé pípravy k nové výprav námoní k pobeží jižních
stát. Cílem výpravy té byl Roanoke Island, u pobeží Sev. Karolíny a jí v
ele stál generál Ambrose E. Burnside z Rhode Islandu; Com. Goldosborough,
který ml za sebou již padesát rok služby, postaven jest v elo moci námoní,

mla

nápomocnou.
Hatteras
Cape
Lostvo vyplulo dne 11. ledna, však dne 13. strhla se u
pomoci,
ku
nebo
prudká boue a zdálo se, že sama píroda pispla Jihanm
nalézali
se
koné
spsobila mnoho škod. Lod ,,City of New York", na které
pro službu vojenskou urení, zahnána byla na mlinu a žádná z lodí nebyla s
to pispti na pomoc.
Vlny vztekle bily do lod a válely se pes palubu.
Divoká boue smetla všechny kon do hlubiny, kde zvíata ona zahynula.
Mužstvo, aby ped podobným osudem se uchránilo, pivázalo se v lanoví a zde
která

Burnsideovi

pi operacích

proti

Roanoke Islandu

býti

93
vytrvati

museli noc a den.

Když boue

se utišila a nebožáci dopraveni na

Nepožili sousta
palubu, byli tak sesláblí, že nebyli s to ani na nohou státi.
potravy po dva dny a vlny po celý as na né dorážely, tak že nkteí násled-

kem

nastuzení tžce se roznemohli a zemeli.
Též válená lodice ,,Zuavé" pišla k rozkotání, však mužstvo veškeré bylo
zachránno. Více jiných lodí bylo velice poškozeno a zahnáno na širé moe.
Boue trvala až do pondlka, kdy teprv flota vplouti mohla do zátoky. Boue
ta zavinila, že nemohlo se proti Roanoke Islandu v uritou dobu zaít operovati
a na Severu slyšeti byly opt nové stesky, že Burnside poíná si velmi liknav.
Teprv dne 6. února sjelo se do zátoky veškeré lodstvo a zakotvilo v polokruhu
kolem lod velitelovy; pro hustou mlhu nemohlo se však nieho podniknouti,
až teprv dne 7. února ráno hnulo se lostvo proti Roanoke Islandu; ostrov ten
jest dvanáct mil dlouhý, ti míle široký a byl tak opevnn, že považován byl
Jihany za nedobytný. Blíže stedu stála pevnost, opatena znaným potem
dl; kol pevnosti byly bažiny, táhnoucí se až k vod; dostati se k pevnosti bažinami tmito bylo holou nemožností; od pevnosti sice vedla k vod hráz, však
tato byla obsazena dly. Na Park's Pointu byla jiná pevnost, rozkládající se na
pti akrech a opatena desíti dly; na severním cípu ostrova, zvaném Their's
Point, byla tetí pevnost, kde nesíslný poet erných otrok zamstnán byl
nahazováním násp. Okolní vody byly pak plny pekážek, aby lod nemohly
k behu se piblížiti a mimo to pod ochranou pevnostních dl bylo zde osm
válených lodí. Rebelové byli si svého vítzství zde tak jisti, že pokus Seveo dobytí Roanoke Islandu považovali za iré šílenství.

an

Na dané znamení zahájena byla prudká palba z lodí na Park's Point, jakož
na lod Jihan, které brzy odplouti musely v místa bezpenjší, naež jícny
Bhem této palby snažil se gen.
všech dl obráceny jsou proti náspm.
Burnside na jižním konci ostrova peplaviti vojsko na pevninu; v blízkém lesíku
nalézaly se dva tisíce rebel, kteí chtli národnímu vojsku pístup na ostrov
zameziti, však nkolik kulí z dl do lesíka vyslaných postailo rebely rozprášiti
na všechny strany. Vojsko nuceno bylo broditi se vodou a bahnem, nebof s
lodkami nebylo lze až k behu pistáti; však vojíni s veselou myslí a za ustaviného zpvu a žertu skákali do vody a brali se v ped; byly tyry hodiny
odpoledne, když hvzdnatý prapor vztyen byl na behu Roanoke Islandu
za velkého jásotu.
tmavá boulivá noc; vojsko národní nemlo s sebou stan
Nastala noc
a muselo v promoeném odvu stráviti noc na bažinaté
k tomu po
celou noc lily se proudy vod ze zachmueného nebe. Palba z lodí na pevnost
udržována byla až pozd do noci, naež nastalo ticho.
i

—

pd;

asn ráno,

díve ješt

nežli slunce vyšlo,

poalo

se národní vojsko

vovati ku krvavé práci; jakmile se rozbesklo, zahájena

opt

z lodí

piprapalba na

pevnost a generálové Reno a Foster vytrhli v ele vojska, aby uinili útok na
Cestu museli raziti si hustým kovím a bažinami a za
dv hodiny dorazili k cíli. Jakmile zahlídli nepítele, bez okolk zahájili na
palbu, naež brigáda Foster-ova, pozstávající z 23. a 25. raassachusettského a
10. connecticutského regimentu, uinila útok.
Reno se svoji brigádou obešel

opevnný sted Jihan.

opevnní, chtje uiniti útok s levé strany.
V rozhodné chvíli, když rebelové poínali zasypávati národní vojsko

n
deštm

došly útoícím náboje; velitelov seznali, že nyní musí budto
opevnní aneb couvnouti. Pakli že by chtli
útok uiniti, nemli jiné cesty k pevnosti nežli po zmínné již hrázi; na té však
stála dla a vojsko muselo by nejdíve vzdor prudké palb dl tchto se útokem
kulí,

odhodlati se k zoufalému útoku na

Major Kimball, (veterán z mexické války), který vedl Hawkins-ovi
zmocniti.
zuavy, pistoupil ku gen. Foster-ovi a pravil:
,, Generále,
já povedu útok!"
„Dobrá," odvtil generál, ,,ty jsi ten pravý muž a nyní jest rozhodný okamžik!"
Kimball obrátil se k svému sboru a zvolal: ,,Zuavové, útok na onu baterii!"
V okamžiku zuavové jako lavina hnali se po úzké hrázi v ped a nedbali, že z
ohnivých jícn proti nim chrleny jsou smrtonosné projektily. Mnoho chrabrých
dlové kule inily v nich dsné mezery
útoník kleslo
le tito nedbali a
za ustaviného volání: ,,Zou/ Zoii! Zou!" valili se v ped.

—

—

Když

rebelové vidli, že nelze zuavy palbou z dl v jich bhu zastaviti,
dali se rychle na útk; zuavové hnali se za nimi a jako koky slézali náspy a
pronásledovali zdšené nepátele. Colonelu

Hawkins-ovi podailo se dohoniti sto Jihakteí se ihned vzdali. Gen. Reno zajal
však vítzové od pronáslejich osm set

n,

—

dování neustávali.

Posléze rebelové vyslali

svým pronásledovatelm vstíc

col. Poola s
znamení to vzdání se.
bílým praporem
Jakmile došla zpráva do pevnosti na Park's
zde
Point, že sted se vzdal, následovala
meškající posádka téhož píkladu a Roanoke Island, který stále považován byl za
/
nedobytný octnul se v rukou národního
Lostvo spolkové pak jalo se provojska.
následovati válené lod konfederat a po
krátkém zápasu celou nepátelskou flotu
Gtn. Ambrose E. Burnsldi.
Národní vojsko zajalo zde ti tizniilo.
Na
síce muž, ukoistilo 42 tžkých dl, ti tisíce runic a mnoho náboj.
stran Sevean bylo pouze 40 zabitých a 20 ranných. Mezi smrteln rannými na stran konfederat byl též syn známého gen. Wise-a; chtl ješt s
jinými uniknouti v malé loce, však zasáhnut byl kulí, jak se praví, pilítnuvší
se strany Jihan.

—

i

—

Na tomto míst dlužno uiniti zmínku o malém chlapci, Albertu Mansonkterý co bubeník spolkové vojsko provázel. Když válka vypukla, hlásil
se on, sotva I3letý též k vojsku, však pro útlé mládí nemohl býti pijat a malý
Albert si umínil: ,,nemohu-li stílet, budu aspo bubnovat." Otec jeho piPi onom útoku nepástoupil k tomu samému pluku, co tento malý hrdina.
telskou baterii otec klesl rann, ehož však si rozohnný chlapec nepovšiml,
zvedl na zemi pohozenou pušku, odložil buben a vrhl se s ostatními v boj.
ovi,

Nebojoval dlouho; kule nepátelská zhrotila jej k zemi a první jeho otázkou,
Když mu oznámeno,
se sklonil, bylo: ,,Kdo vítzí i""
col. Kurz k
že nepítel jest na útku, usmálo se dít a s tímto úsmvem na rtech rozlouilo
„Není divu, že vítzíme," pravil jeden dstojník stíraje sku s
se se svtem.

nmu

když

oka, „když

i

dti dovedou takto

bojovati."

—
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Po tomto slavném vítzství vydali Burnside a Goldsborough provolání fc
v kterém ujišovali, že vojsko
vládní nepichází sem s úmysly nepátelskými, ale co pátelé a vyzývali lid, by
odtrhl se od Konfederace a pihlásil se opt k Unii.
Dobytí Roanoke Islandu
otáslo mocn celou Konfederací, nebo otevena byla Seveanm tak cesta
do vnitra Severní Karolíny.
Navrátíme se nyní opt do Mississippi Valley, kde zanechali jsme spolkovou armádu na zpátením pochodu po odvolání gen. Fremonta. V elo oddílu
missourského, jak známo, postaven byl gen. Halleck. Gen. Hunter postaven
byl v elo vojenské moci v Kansasu; gen. Don Carlos Buell v Ohiu a gen. E.
R. S. Conby v Novém Mexicu. Hlavní stan Halleck-v byl v St. Louis.
obyvatelstvu východní ásti Severní Karolíny,

—

Když armáda spolková po odvolání gen. Fremonta dala se na zpátení
pochod, poal Price sbírati vojska v Missouri, chtje státu toho se zmocniti.
Proti nmu se silnou mocí vojenskou vyslán jest gen. John Pope. Tento poínal
si s velikou energií a zasazoval konfederatúm jednu citelnou ránu po druhé.
Velikou porážku spsobil rebelm gen. J. C. Davis na Blackwater, blíže Milfordu.
Nepítel zde byl na všechny strany rozprášen a tináct set
padlo Davis-ovi do zajetí. Seveané ukoistili též mnoho zbraní a náboj a
sedmdesát voz se stany a jinými zásobami. Gen. Halleck ve zvláštním dopise
dkoval Pope-ovi za jeho rázné poínání.

muž

Pope z poátku hledl zameziti nov se tvoivším sborm rebelským, by
nemohly spojiti se s Pricem. To když se mu podailo, vytrhl proti Priceovi a tento nucen byl couvnouti až na hranice státu Arkansas.
Halleck nyní
zdál se býti již dosti silným k úplnému potlaení rebelského hnutí v Missouri
a jal se také ve smru tom initi rázné kroky. Dne 3. prosince (1861) prohlásil
v St. Louis vojanský zákon, který vztahoval se
na celé okolí jmenovaného msta.
Price však neml v úmyslu nechati se tak snadno vypuditi.
Zásobiv se
potravinami a stelivem a sebrav více vojska, pitrhl s armádou ítající dvanáct
tisíc muž až k Springfieldu, kde hodlal pezimovati.
Halleck vyslal proti
nmu vojsko vedené gen. S. R. Curtisem, s nímž byli ješt generálové Davis,
Siegel, Asbott a Prentiss.
Armáda tato vytrhla proti Price-ovi v únoru (1862),
však tento nevykal boje, nýbrž uchýlil se do severního Arkansasu. Curtis
však ani zde nedal mu pokoje a tlail jej dále na Jih. Halleck nyní mohl
oznámiti vlád do Washingtonu, že stát Missouri jest prost rebel a hvzdnatá
korouhev že vlaje již
na
Arkansasu.
Obyvatelstvo missourské si
oddechlo, nebo ve státu tom od poátku msíce ervna 1861 vedeny byly
ustaviné boje a mnoho krve bylo prolito. V celku svedeno bylo na
missourské za nkolik tch msíc šedesát bitev a menších potýek a ztráty na
obou stranách byly znané.
Curtis pekroil hraniní áru státu Arkansas a pronásledoval couvajícího
Price-a až pes tak zvané Boston Mountains.
Maje za to, že odvážil se píliš
daleko, couvl zpt a utáboil se na výbžku hor zvaných Orzak Mountains,
blíže Pea Ridge.
Mezi tím však k Price-ovi pitrhl gen. Van Dorn, který pro
svoji odvahu byl u vojska velice oblíben.
Na jeho uvítání vypáleno bylo
tyicet dl a sklíené mysle couvajících se znovu vzpružily. Van Dorn ujal
tyto

i

i

pd

pd

se

vrchního velení a rozhodl bez odkladu postoupiti proti Curtisovi.

,,

Vojínové!"

9H
promluvil nový tento velitel k jásajícímu mužstvu,

On

ukázati

pi^išel

zpt ony

vám

cestu k nesmrtelné sláv.

,,

ite

On

se dle vašeho

pi^išel

vdce.

k vám, aby zahnal

nástroje washingtonské despocie, jichž prostopášnost,

nevdomost

a

brutálnost rovná se jejich zbablosti!
pustošiti vaše plantáže, páliti

Oni pichází osvobozovati naše otroky,
ddiny a zneuctívati vaše milující manželky a

dcery!"

Slova tato rozohnila mužstvo tak, že vše

nedokavostí oekávalo chvíle,
vrhnouti.
S Van Dorn-em
pitrhli sem též generálové McCulloch, Mcintosh a Pike.
Poslednjší pivedl
s sebou hordy divokých bojovník indiánských. Celá armáda konfederat nyní

kdy

se

bude moci

proti

s

nenávidným Seveanm

muž

ítala dvacet pt tisíc muž, kdežto Curtis neml více než jedenáct tisíc
a
padesát polních dl. S nadjí na jisté vítzství vytrhl Van Dorn v ele svých
voj v ped.

Dne 5. bezna oznamovali Curtis-ovi zvdové, že konfederaté
rychlým pochodem ve velké síle; Curtis vida tuto pesilu, sám lekal
le nebylo vyhnutí. Ustup byl více nemožný;
rychle soustedil veškerou svoji moc u Sugar
Creek Valley a zde oekával útok nepítele.
Van Dorn-ovi podailo se rychlým, obloukovitým pochodem dostati se národnímu vojsku
v týl a dne 7. bezna asn ráno piblížil se až
k samým adám Unionist. Zde však obratný
tento váleník seznal svj první omyl; oekával,
že bude moci napadnouti Curtise k boji nepipraveného
a vojsko zatím stálo seadno již v bitevních šikách; první a druhou divisi na levém
kídle vedli generálové Asboth a Siegel; tetí

blíží se

se boje,

—

která tvoila sted, velel gen. Davis a
tvrtou, na pravém kídle vedl Colonel Carr.
Gs"*• Haiieck.
nepátelská vojska dlila jenom hluboká
úžlabina, vyplnna pokácenými stromy.
Na
stran konfederaní vedl gen. Mcintosh sted, Price velel kídlu pravému a
McCulloch levému.
divisi,

Ob

!•

Útok zahájen byl na divisi Carr-ovu, která donucena byla k ústupu, však
útoícím nepodailo se uvésti ji v nepoádek. McCulloch nyní chtl se svými
sbory pispti ku pomoci Price-ovi a Van Dorn-ovi pi útoku na Curtis-ovo
pravé kídlo; aby tomu zabránil, vyslal Siegel ku pedu ti dla a jeden sbor
jezdc k jich ochran. Však Jihané jezdce zahnali a dl se zmocnili. Davis
spl Siegel-ovi na pomoc a nyní rozvinul se zuivý boj na celé áe. Vítzství
zpt tlaení Unionisté s novou
klonilo se brzy na tu, brzy na onu stranu
odvahou vrhali se proti rebelm a dobyli opt ztracené pole. Pravé kídlo
konfederat bylo úplné poraženo a na bojišti zstali generálové McCulloch
a Mcintosh, smrteln ranní.

—

Noc uinila pítrž dalšímu vraždní; unavení vojíni odpoívali mezi rannými a zabitými. Bhem noci soustedil Van Dorn veškeré svoje vojsko na
levém kídle, však na stran Sevean uinna byla zmna. Davis pevzal
velení na pravém kídle, Carr postaven v elo stedu a Siegel v elo kídla
i
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levého.

asn ráno,

sotva že slunce se objevilo na obzoru, byla bitva obnovena.

dl a rychlým pohybem octl se
rebelm v levém boku; Davis-ovi podailo se zaskoiti nepítele s druhé strany,
tak že armáda Van Dorn-ova octla se v zhoubném kížovém ohni. Jihané
Siegel zahájil na nepítele prudkou palbu z

však Siegel-ovi dlostelci ádili v nich tak zhoubn, že dáno
znamení k ústupu a v malé chvíli celá armáda jižní uvedena byla v ten nejvtší
zmatek. Rudí bojovníci indiánští, kterým ped bitvou dána byla koalka, poínali si jako praví divoši; vraždili Uniové vojíny jako zbsilí a ranným strhovali
s hlav kži; však když rebelové octli se v nebezpeí, byli tito rudí spojenci
Ztráty na obou stranách byly stejné; Curtis
první, kteí dali se na útk.
oznámil, že ztratil tináct set a osmdesát mrtvých a ranných.
bránili es zoufale,

Mezi tím co gen. Halleck inil rázné kroky k potlaení rebelie v Missouri
a k vypuzení konfederaních ozbrojených hord ze státu toho, následoval též

vrn píkladu jeho

Hunter, jehož hlavní stan nalézal se ve Fort Leavenworth.
tajné jednatele do všech sousedních stát a
tmto podafilo se ásten pobouiti mysle obyvatelstva v nkterých ástech
Kansasu, tak že Hunter byl piln zamstnán potlaováním každého projevu
Též v Novém Mexicu, kde velel generál Canby, obanská válka
proti Unii.
vzplanula hlavn piinním gen. Twiggse z Texasu, který byl díve ve služb
vládní, ale po vypuknutí války mezi Severem a Jihem prapor Unie zradil.

Konfederaní vláda vysýlala své

Davis snažil se pipojiti též New Mexico ke Konfederaci, v emž mu též napobyl Miquel A. Otero, zástupce v kongresu, který byl zarytým odprcem
Unie. Do New Mexica poslány byly z Texasu asi dva tisíce tak zvaných
,,ranger", kteí byli známi pro svoji odvahu a neohroženost. Rangerové ti
byli otužilí neustálými zápasy s divokými Indiány a psobili národnímu vojsku
mnoho škod. Gen. Canby však vztýil na
New Mexica prapor Unie a
hlásili se dobrovolníci, kteí hotovi byli nasaditi životy své za
hned k

mocen

pd

nmu

celistvost Unie.

ece Rio Grande. Sibley, vdce
hord rangerských, vydal k lidu provolání, vyzývaje tento, aby
odekl se Unie a spl pod jeho prapor
do služby Konfederace. Hned na to
Byl si
vytrhl proti pevnosti Craig, chtje Canbyho z New Mexica vyhnati.
vítzství svého jist a proto táhl proti Unionistm s veselou myslí, jako na
njaký výlet. Však když pitrhl k pevnosti, nalezl Canbyho k boji úpln
pipraveného. Na první pohled seznal, že pevnost dobýti nelze, však také by
nerad byl zanechal za sebou tak silnou posádku. Couvl tedy od pevnosti tak
daleko, aby mu dla nemohla škoditi a oekával, že Canby uiní výpad a on
pak v oteveném poli že jej znii.
Neekal dlouho
Canby vytrhl proti
nepíteli a ob vojska setkala se dne 21. února u Valverde.
Na obou stranách
bojováno s udatností obdivuhodnou a vítzství poalo se kloniti ku stran
Sevean. Náhle však divoký ryk pehlušil vavu válenou, z úkrytu vyítili
se rangerové a jak divocí hnali útokem na baterii vítzících Unionist. Mnoho
jich kleslo mrtvých neb smrteln ranných, le útok jejich zastaven býti
nemohl. Jezdci i pší pádili v ped a v malé chvíli veškerá dla byla v jejich
moci. Nkteí dlostelci prchli
jiní byli povraždni a jediný, kdo zstal
zde k hájení baterie byl Cap. McRea. Ten posadil se na jedno z dl a z dvou
revolver pálil do útoník; nehnul se se svého místa,
vidl ped sebou jistou
Canby

nalézal se v pevnosti Craig, na

onch polodivých

—

—

—

a

Jo«.

ormkk: „Obianski

Tilk»."

7*

,

m
Nkolik ranger

zasáhnuti byvše kulí jím vypálenou, až
hlavou prostelenou skácel se k zemi. Útok
Jihan byl tak prudký a neoekávaný, že mezi národním vojskem rázem nastal
ten nejvtší zmatek. Vojáci zahazovali zbra a prchali
pevnosti. Marné,
namáhali se dstojníci prchající zastaviti a seaditi v nové šiky -- vojínm stále
smrt.

konen

kleslo

s

hrdinný kapitán sám

s

koní,

zpk

znl

v uších divý ryk surových ranger a nebyli více k zastavení. Gen. Canby
na pokraji zoufalství, nebo palma vítzná v posledním okamžiku jest mu
Sibley po tomto vítzství couvl do hlavního sídla území
z ruky vyrvána.
tohoto, Santa Fé, odkud však pozdji zatlaen byl pres hory do státu Texas.
Obanská válka nyní zuila od státu Maryland až po New Mexico.

ibyl

—

Dležité události v té samé dob poutaly pozornost celého národa k státm
Tennessee a Kentucky, kde Seveané inili rázné pokusy o vypuzení odštpenc
z krajin tchto. Východní i západní ást Kentucky byly v moci Jihan a vojsko
zde rozložené bylo pod velením gen. A. S. Johnstona, který náležel mezi
nejzkušenjší váleníky na stran jižní. Johnston-v hlavní stan nalézal se v
Nashville. Veškeré smýšlení proti-rebelské bylo násilím v Kentucky potlaeno;
konen stát ten prohlášen politiky za konfederaní a gen. W. John5ton ustanoven prozatímním guvernérem. Zástupci posláni jsou do kongresu a lid nucen
byl na poínání to klidn pohlížeti, nebo politití šmejdilové stáli pod ochranou
jižních

bodák.

General Johnston soustedil velkou sílu vojenskou v Bowling Green a
vyslal též nkolik sbor na pomoc Polk-ovÍ, který meškal v Columbus. Gen.
Hardee nastoupil na místo gen. Bucknera a gen. ZoIHcoíTer zaujal velice pevné
postavení v Cumberland Gap, na cest mezi východním Kentucky a vých.
Tennessee. Mimo to mli zde konfederaté dv silné pevnosti a sice pevnost
iHenry na ece Tennessee a pevnost Doneldson na ece Cumberland.

Na poátku

roku 1862 stáhl gen. Buell velkou sílu vojska do Louisville a
s operacemi válenými s úmyslem proraziti na
nkterém míst skrze ady konfederat; celá jeho armáda ítala jedno sto a
.trnáct tisíc muž a rozdlena byla na tyry oddlení, vedená generály McDowell-em, McCook-em, Ormsby M. Mitchell-em, general-majory Leo. H.
Thomas-em a Thom. L. Crittenden-em; vojsko toto tvoilo áru pes stát
Kentucky rovnobžnou s postavením Jihan.
Gen. McCook byl vyslán s 50 tisíci muži podél dráhy k Bowling Green;
armáda tato zatlaila zpt veškeré pední stráže rebel a u Mumfordsville
Rebelové jsou na
•narazila na vtší sílu vojska, kde strhla se krvavá srážka.
dob
Bowling
Green.
V
té
samé
bojováno bylo též
couvli
k
a
poraženi
hlavu
vedeni
Humphrey
Marshal-em
rebelové
byli dne 7.
Kentucky;
východním
ve
Prestonburgu;
vojsko
Big
Sandy,
blíže
národní
vedeno
na
ece
napadeni
ledna
Garfieldem
(pozdji
president
Spoj.
H.
Stát).
I zde
bylo zde colonelem James
Garfield
po
vítzné
bitv
poraženi
a
té
jmenován
bribyli rebelové na hlavu
gadním generálem.
General Thomas vytrhl proti Zollicoffer-ovi, s jehož vojem setkal se dne
Na obou stranách bojováno bylo s tvrdošíjnou
18. ledna blíže Milí Spring.
Gen. Zollicoffer
neústupností, však i zde Seveané dobyli slavné vítzství.
postavil se v elo patnáctému a sedmnáctému regimentu mississippskému,
promluvil k vojsku nkolik povzbuzujících slov, naež hnal se v ped proti

i^okolí,

odkud chtl zapoíti
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—

fadám Uníonist. Útoící pivítáni jsou palbou z runic
kule bily do ad
Jihan jako krupobití. Praporeník klesl k zemi — však soudruh jeho opt
jižní korouhev vztýil nad hlavami útoník. Polovice rebel již byla zhrocena
k zemi

—

však zbytek útoil dále na

ady

národního vojska. Gen. Crittenden
však v té chvíli klesl
chrabrý Zellicoffer s kon; kule rozryla mu prsa a on byl okamžit mrtev.
,,Zollicoffer je zabit!" zvolali ti, kteí byli nejblíže vdce -- a úinek
vyslal Carroll-ovu brigádu na

tchto

stm,

slov byl hrozný.

pomoc

Nkteí

s

Zollicoffer-ovi

tím vtší zuivostí vrhali se proti Unioni-

chtíce pomstíti smrt milovaného

a oni v nejvtším zmatku

dali se

—

vdce

na útk.

— vtšiny však zmocnil se strach

Marn

namáhal

se gen. Crittenden

Texasšti rangerové.

nové šiky

smrt Zollicoffer-ova rozhodla bitvu v
však uvalovalo veškerou vinu na bedra
Crittenden-ova, ba nkteí tvrdili, že Crittenden v den bitvy byl opilý, což
zavinilo prý celé neštstí. Obvinní to našlo u mnohých víry, nebof náklonnost
generála toho k lihovým nápojm byla všeobecn známa.
prchající zastaviti a v

neprospch Jihan.

sestaviti;

Casopisectvo

jižní

;«_2^V bitv této ztratil Thomas dv st a tyicet sedm muž, z nichž ticet
sedm bylo mrtvých; konfederaté ztratili ti sta a tyficet devt muž. Mimo
to ukoistili Seveané dvanáct polních dl, mnoho drobnjších zbraní a náboj,
pes tisíc koní a mezk, mnoho povoz a stan. Porážka tato byla pro Jihany

velmi citelná, nebof otevena byla tak cesta Seveanm do východního Tennessee.
Vítzství u Milí Spring bylo po celé severní polovici Unie oslavováno
a tajemník války vydal k národu provolání, v kterém pravil mezi jiným:
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jjUelem váleného tažení tohoto jest potíti zpupnou rebelii a zbaviti na vždy
zem všeho nebezpeí." President ve zvláštním dopise vzdal díky gen. Thomas-ovi a jeho mužstvu za udatné poínání.
V Zollicoffer-ovi ztratili Jihané jednoho z nejlepších svých vojevdc.
Narozen byl v Severní Karolín 1812 a pocházel ze švédské rodiny. Pozdji
odebral se do Tennessee, kde vyuil se sazeství a záhy stal se vynikajícím
publicistou. Z poátku stavl se proti hnutí odštpenskému, však bhem krátké
doby byl pece získán a když pi vypuknutí války pistoupil k vojsku, byl
ihned jmenován brigádním generálem.
K Milí Spring pijel nkolik hodin
ped bitvou a smrt jeho zavinila jen slepá jeho odvaha, neb vrhal se v nejprudší
se, chtje pímti vojsko k následování.

Porážkou touto byla sice obranná ára Jihan na jednom míst rozražena,
krajina od Bowling Green až ke Columbus byla obsazena a též krajina
mezi Bowling Green a Nashville. Jmenované již pevnosti, Henry a Doneldson
považovány za nedobytné. Siln obsazen byl též tak zvaný Island No. 10. na
ece Mississippi a Columbus vším právem pro svoje opevnní zván byl americkým Gibraltarem. K chránní tchto míst mli zde Jihané 60.000 muž
dobe cvieného vojska a všichni spolkoví vojevdcové souhlasili v tom, že
má-li se Jihu zasaditi rána citelná, musí se na nkterém z tchto jmenovaných
míst spsobiti rebelm porážka.
Jednalo se nyní jenom o to, v kterých
místech nejdíve na nepítele udeiti. Navrhovány rozliné plány a historikové
naši neshodují se v tom' který z generál spolkových navrhl plán, dle nhož se
operovati poalo a který také pluky severní vedl k slavným vítzstvím. Nkteí
praví, že hlavní zásluhu o vypracování plánu toho ml gen. Buell, jiní opt
dokazují, že gen. Grant žádal gen. Hallecka, by dovoleno bylo mu íditi válené
tažení dle plánu ním samým navrženého a jeho žádosti že bylo vyhovno; jiní
opt pipisují zásluhu tu gen. Halleck-ovi. Gen. Halleck ku konci msíce
prosince 1861 nalézal se s generály Sherman-em a Cullom-em v Plaster's
Hotelu v St. Louis.
Zde na rozložené map naznail prý modrou tužkou
Jedno však jest jisté a
místa, kde má se nejdíve proti nepíteli postoupiti.
sice, že díve nežli hlavní plán byl vojevdcm oznámen, gen. Grant žádal
gen. Hallecka v dopise, aby dovoleno bylo mu táhnouti proti pevnosti Henry
a zde zaujmouti pevné postavení, odkud by pak další operace válené ízeny
býti mohly.
Konfederaté seznali, že na západ jest v této kritické dob zapotebí zkušeného a rázného váleníka, nebo dle píprav na stran Sevean inných
oekávaly se v krajin té události veliké a pro ob strany dležité. Proto naízeno gen. Beauregard-ovi, aby odebral se k armád Johnston-ov a velení
nad armádou v Manassas pevzal gen. G. W. Smith.
záhy zvsti od
Dležité události nenechaly dlouho na sebe ekati
eky Tennessee a Cumberland otásly zpupnou Konfederací až v samotných
ale

pece

—

základech.

—

Na míst tomto dlužno uiniti opt zmínku o nkterých Ceších, kteí
váleného tažení v krajinách tchto úastni byli. Veškeré zprávy, které mne

ech

nalézal se ve
již velký poet
spolkové armád, jak na ece Potomac t^k na západ, le mnoho jich od té
doby zemelo, ta'< že po nich ne-cústily židné zprávy. Ti vsak, kteí dosud
došly, shodují se v tom, že v roce 1862

i
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žijí,

vypravují o velkých strastech, jaké jim bylo zakoušeti ve válce této.

—

V

msíci únoru konal službu pi sboru zákopnickém blíže St. Louis Antonín
Suda, o kterém již z pedu inéna jest zmínka.
Suda nesloužil po celou dobu
války, neb když lhta jeho došla, vrátil se do St. Louis ku své rodin.
Jan Toupelit (nyní v St. Louis) prodlal celou válku co spolkový jezdec a
súastnil se tch nejkrvavjších bitek; o svém pistoupení k vojsku vypravuje
následující:
„Když obanská válka vypukla, byl jsem zamstnán v Madison
Co. 111., u rolníka jménem Black; oba jeho synové již díve byli k vojsku pi-

Antonln Suda.

svému zamstnavateli
Jednoho veera pravím
veeíme.' On žádá vysvtlení, naež já mu sdlil, že

stoupili.

spolu

ic

:

,Dnes posledn
chci bojovat pro

odpovdl .Nebudu vám zbraíiovat; mám dva syny,
obtoval
jdte vy, bute udatným a vlast vám bude
Dobíral jsem ješt $275
vdná. Díve ale musíme spolu uiniti poádnost.'
Vyberte
a když jsem odcházel, zavolal mne mj zamstnavatel do stáje, ka
si toho nejlepšího kon.'
Uinil jsem tak a odejel do St. Louis, kde pihlásil
jsem se k 2. pluku lUinoiskému na 3 roky." Jan Toupelit narodil .se v Táboe
Ve válce upadl též do zajetí,
24. prosince 1834 a do Ameriky pijel r. 1852.
byl rann — zkrátka zakusil veškeré bdy váleného tažení. S obanem tímto
jakož ostatními setkáme se ješt astéji.
svoji

novou

které jsem

vlast.

Black

již vlasti

:

—

i

—

:

i

,
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KAPITOLA

XIV.

—

—

Utrpení spolkového vojska.
Výprava proti pevnosti Henry a Doneldson.
PoÚastenství Cech,.
ZbabHost gen. Floyda.
Pevnosti dobyty.

—

—
—

—

—

—

Události
Prozatímní ustavení vlády v Tennessee.
Obleháni a dobytí Islandu No. lo.
Severní vojna ece Mississippi.
Buell na pochodu.
sko u Pittsburgh Landing.

plach v Nashville.

GENERAL

—

—

Halleck povzbuzen štstím, které poínalo

sloužiti

zbraním

výbojn a celou armádu JohnPlán Fremont-v, aby totiž lostvo
stonovu zatlaiti k zálivu mexickému.
bylo nápomocno vojsku ostatnímu pi válených operacích, uveden byl nyní v
severního vojska, umínil

si

nyní vystoupiti

platnost a dvanáct lodí, které shotoveny byly v Cairo a St. Louis, bylo vysláno

eky

Tennessee a Cumberland. Nkteré z lodí tchto byly obrnny a nad
touto malou flotou pevzal velitelství Commodore (dstojnost místoadmirála)
A. H. Foote.
Jak již povdíno, táhla se obranná ára konfederat od Bowling Green až
ke Columbus a celá armáda jejich ítala šedesát tisíc muž. Vrchním velitelem
byl gen. Albert Sidney Johnston, který nkterými historiky ádn jest v elo
V pevnosti Henry nalézala se
nejlepších vojevdc amerických své doby.
posádka ítající 2734 muž a velení ml zde gen. Tilghman; pevnost opatena
byla sedmnácti tžkými dly. Hlavní stan Johnston-v nalézal se v Bowling
Green, kde proti nmu stál gen. Buell, velitel severní armády Cumberlandské.
Jakmile gen. Grant obdržel svolení od gen. Hallecka, poal initi rozsáhlé
pípravy k výprav proti pevnostem Henry a Doneldson. Henry nalézala se
na ece Tennessee, Doneldson na ece Cumberland a byly od sebe asi dvanáct
mil vzdáleny. Grant chtl nejdíve zmocniti se pevnosti Henry, k emuž ml
sedmnáct tisíc muž; plán jeho byl následující Foote se svoji flotou ml podniknouti útok proti pevnosti po vod, kdežto Grant s druhé strany ml býti pi
dobývání lostvu nápomocen a zameziti posádce uniknutí.
V pondlí dne 2. února vyplul Foote z Cairo a v úterý ráno již byl pouze
nkolik mil od pevnosti. Zde vojsko Grant-ovo vysazeno bylo na pevninu,
odkud táhlo dále; s Grant-em byli zde ješt generálové McClernand a C.
Foote ml naízeno od Granta plouti pomalu v ped a házeti graF. Smith.
náty do okolních les, aby seznal, není-li zde uschovaný nepítel. Dne
po vod i
6. února ml býti uinn útok a sice souasn s obou stran
pevnin. Však armáda Grant-ova byla zdržena na cest nepedvídanými pekážkami. Den ped tím strhl se prudký liják, tak že cesty byly neschdné a
Všechny
vozatajstvo a dlostelci jen s velkými obtížemi brali se v ped.
malé eky byly velice rozvodnny, tak že všude musely stavny býti mosty
ímž také strávilo se mnoho asu. V uritý den po 12. hodin polední piblížil
se Foote asi na tisíc yard k pevnosti a za ustaviné palby plul pomalu ku
však lod vzdor tomu blížily se
pedu. Dla pevnostní staten odpovídala
stále k pevnosti. Tilghman hned z poátku seznal, že palb s lodí spolkových
nebude moci odolati, však byl rozhodnut brániti se až do poslední chvíle. Proto
na

:

—

—

—
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povzbuzoval ustavin mužstvo své k vytrvalosti, ba když jedno dlo bylo
umleno tím, že všichni dlostelci byli pobiti, nedbal nebezpeí a sám spl k
jeho obsluze. Však veškeré namáhání bylo marné. Lostvo blížilo se stále
blíže a z dl vrhány byly granáty mezi obležené a psobily mezi nimi hrozné
spousty.
Ke všemu tomu udala se v pevnosti dv neštstí, která pispla ješt
k vtšímu zmatku mezi obleženými. Jedno dlo se roztrhlo a výbuchem poranno
bylo tžce nkolik muž; jiné dlo opt vypáleno bylo pedasn, pi emž
byli ti vojíni na míst zabiti a za krátkou dobu dobe míené rány s lodí
umlely sedm pevnostních dl na dobro. Posléze žer, na které vlála jižní
korouhev, byla peražena a v pevnosti nastal zmatek úplný. Marn namáhal
se Tilghman zavésti poádek
každý již pomýšlel jen na své zachránní.
i

—

Foote

ped zapoetím

— pi emž

útoku prohlásil, že pevnost za hodinu bude dobyta

—

ovšem poítal na pomoc Grant-ovu. Le ten se neobjevoval
Foote podnikl útok sám a hodina ješt ani neuplynula, když na pevnosti Henry
zavlála bílá korouhev.
Gen. Tilghman vzdal

se Foote-ovi

se

šedesáti

vojsko bylo prchlo.

dlostelci; ostatní
byl Grant býval

Kdyby

as

,^í^^
,^^^í^^^

^^K^^^^^

na místo dorazil, mohl celou posádku
Na stran konfederat bylo v celku
^^^^^i^^B
^12 mrtvých, na stran Sevean nejvtší škodu
^^^/^jt^^
utrpla lo Essex; kule z pevnosti vyslaná
"^"^^c^l^^B^^^^^f^^
prorazila kotel a unikající párou opaeno bylo
^^I^^BB^^^W^^^
tžce mnoho muž, mezi nimi velitel Porter.
Gen. Tilghman byl zavezen na pevnost
'^j^^^l^^^^B^^^^^^^
Warren; to když uslyšela jeho matka, horlivá
^SJ^^^bSI^^^^^^^
a nadšená Unionistka, spla tam a setkání jem^^^^KS^^^^y^wT
jích bylo nanejvýš tklivé. Stará matka líbajíc
^oW^^^^^ ^f
^'M
elo rebelského generála, s pláem pravila
General Tilghman.
,,Synu mj, když uslyšela jsem zvst o tvém
zajetí, dkovala jsem bohu. že vyprostil
z
rad rebelských. Slyšela jsem, že máš býti vymnn; to se nesmí státi, na
kolenou prositi budu presidenta, by
radji zde vznil až do tvé smrti, než
abych
mla vidti opt v adách zrádc vlasti." Neobyejný tento úkaz
vlastenectví americké matky zasluhuje, aby zaznamenán byl v djinách tétov

zajmouti.

J^^^^B^^S^^^^M

i

Q

:

t

t

t

veliké republiky.

Dobytím pevnosti Henry zasazena byla Konfederaci citelná rána, neboC
mohlo spolkové vojsko pevné postavení, ale severním)
lodím otevena byla plavba po ece Tennessee do srdce Jihu. Foote vyslaE
svého lieutenanta po ece dále a tento pronikl až k Flqrence, ve státu Alabama.
nejen že zaujmouti zde

Mnoho

lodí konfederaních na této výprav bylo znieno.
Phelps po svém?
návratu oznámil, že obecný lid všude projevoval lásku a oddanost hvzdnaté
korouhvi, ale že jenom jižní hrzóvláda zdržuje jej od projevení smýšlení svého-

oteven.
Grant beze všeho otálení hnul se proti pevnosti Doneldson, nalézající se
na levém behu eky Cumberland. Pevnost tato rozkládala se na sto akrech
pdy, obkfíena byvši vrchy, roklinami a hustými lesy. Píroda sama byla zde
Jihanm nápomocna, aby pevnost uinna byla nedobytnou, mimo to nahá-
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zeny byly zde vysoké náspy, na kterých zíti bylo píšerné jícny tžkých
dl. Zejména na stran eky uinno bylo vše, co jenom vda a umní válené
vymysleti dovedlo k odražení sebe mocnjšího nepítele. V celku mli zde
rebelové devadesát pt dl a posádka sesílena byla znan sbory pišlými z
pevnosti Henry.
Gen. Grant rozdlil armádu svoji na ti divise, vedené generály McClernandem, Smithem a Lewis Wallacem. Comodore Foote odplul zpt do Cairo,
kde pibral ješt nkolik lodic s hmoždíi, naež vyplul po ece Cumberland
vzhru k pevnosti Doneldson, aby pi dobývání byl opt nápomocen.

Dne

asn

ráno vytrhli McClernand a Smith k pevnosti Dos jednou brigádou v pevnosti Henry.
Voje
severní dorazily na urité místo k veeru; den byl velmi krásný a vojsko po
dlouhém a rychlém pochodu nedopálo si ani chvilky odpoinku. Grant oekával, že druhý den pipluje lostvo Foote-ovo a proto zbytek dne vnoval
rozestavení vojska a umístní dl na nejvýhodnjších místech. Útok
býti
podniknut
ráno, pakliže bhem noci lostvo by piplulo. McClernandova
divise, pozstávající ze
brigád, vedených Oglesbym, Wallacem, Mc
Arthurem a Morrisonem zaujala postavení na pravém kídle; divise Smith-ova,
vedená brigádníky Cook-cm, Lauman-em a M. L. Smithem tvoila levé kídlo;
divise Wallace-ova mla po svém piplutí zaujmouti postavení v stedu.
Celá
ára oblehající táhla se od Doveru až k tak zvanému Hickman's Creeku, v
Hlavní stan Grant-v nalézal se v
paní Crispové.
délce tyry míle.
12.

února

neldson, kdežto Wallacc zstal

ml

asn

ty

dom

Nastalo

jitro,

le po

lodích nebylo ani

památky

nechtl

a Grant

nic roz-

oekávaná posila. Ped polednem
dl na opevnní; mnoho škod obleženým

hodného podniknouti, dokavad nedostavila

se

však (dne 13. února) zahájena palba z
spsobili Berge-ovi Ostrostelci, kteí v lese uschováni, sráželi konfederaní
dlostelcc s násp jednoho po druhém. V poledne uinn byl nkolika sbory
zoufalý pokus o dobytí jednoho náspu.
McClernand naídil col. Wallace-ovi
zteení náspu zvaného Middle Redoubt; k vykonání odvážného inu toho
ustanoveny jsou samé Illinoiské regimenty a sice sedmnáctý (major Smith),

tyicátý osmý

Hay) a tyicátý devátý (col. Morrison). McAUister-ovo
útoící krýti. Útok národního vojska byl velice prudký
však po krátkém
útoící vzdor prudkému ohni z opevnní hnali se v ped
zápase byli s citelnými ztrátami odraženi. K veeru stáhlo se národní vojsko
zpt, aby odpoinulo si na druhý den.
Nastala noc
krutá, strastiplná noc. Ráno dne 13. února slunce píjemn

dlostelectvo

(col.

—

mlo

—

—

hálo, k polednímu však se
liják,

již

znan

ochladilo.

K

veeru

spustil se

tak že všichni vojáci byvše zde bez stan, byli až na

Zima byla

ím

dále tím citelnjší, po dešti následoval sníh,

prudký

kži promoeni.
teplomr rychle

A v kruté zim této, pod
muselo národní vojsko noc. Odv deštm promoený
na každém zmrzl a mnozí nemli ani pikrývky, aby aspo ásten ped
krutou zimou se ochrániti mohli a ležeti museli na holé pd. Stan nebylo
ohn rozdlány též být nesmly — byla to noc, na kterou úastníci ješt
dnes s hrzou vzpomínají. A pece ráno, díve nežli slunce vyslalo své zlaté
paprsky po krajin
stáli národní bojovníci pohotov se zbraní v rukou, nedokaví svésti boj se zrádnými odštpenci.
klesal a o

pl

noci bylo již 10 stupíi (F) pod nulou.

šírou oblohou stráviti

—

—
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Grant po nezdaeném útoku na náspy seznal, že nastává mu zde krušná
práce a vyslal ješté ten samý veer posla do pevnosti Henry s rozkazem, aby
Wallace se zbytkem vojska pispl mu ku pomoci. Wallace naídil, by
ráno bylo vojsko pipraveno k pochodu a také za šera již po zmrzlé
táhlo vojsko k pevnosti Doneldson. Cesty byly velmi neschdné
zejména pro

asn

tžká dla

—

pd

—

nicmén Wallace

v poledne

již Grant-ovi oznámil svoji pítoástí Wallace-ovy divise, tak že pevnost
mohla býti se všech stran sevena. Též zásoby potravní došly a vyhladovlé
a zimou zmoené vojsko mohlo se aspoíi ponkud ped zapoetím krvavého

mnost.

Bhem

noci piplul též Foote

s

díla posilniti.

Grant byl pesvden, že útok na pevnost nesetkal by se se zdarem a
vyžádal by si mnoho život; proto naídil generálm, by prozatím drželi se
v postavení svém, ale aby pipraveni byli odraziti každý výpad se strany
obležených.

Lostvo Foote-ovo osvdilo se u pevnosti Henry tak znamenit, že zde
dána mu pednost pi zahájení útoku na Fort Doneldson. Dne 14. února ve 3
hodiny odpoledne hnuly se obrnné lod ku pedu. Když piblížily se asi na
míli k opevnní, zahájena jest stelba
však dla na náspech mlela. Flota,
vrhajíc granáty do opevnní, plula zvolna blíže
však z pevnosti dosud žádná
odpov. Fort Doneldson ve chvíli té podobala se obru, jenž vdom si své
síly, pohlíží s opovržením na útoníka, jehož mže zniit jediným vzmachem
i

—

—

své mocné páže.

—
—

—

lod
z bok jejich neustále chrlen jest oheíí
však
na náspech umístných byly dosud nmý. Co to znamenalo ? i lekal
se nepítel podniknouti boj
neb zastrašen palbou z lodí, uchýlil se v místa
bezpenjší
na otázky tyto dána byla
Trapná nejistota netrvala dlouho
záhy odpov. Když lod piblížily se asi na tyi sta yard k pevnosti
zahmla hrozná salva a z dvacíti ohnivých jícn vrhána zkáza na malé lostvo.
Ovzduší najednou naplnno bylo hustým dýmem
pouze tu a tam objevivší
se záblesk byl znamením, kde vypálena byla rána.
Kule bily prudce do bok
lodí
však lostvo vzdor strašné
rány z pevnosti byly výborn míeny
palb plulo blíže, staten odpovídajíc. tyi dla na náspech jsou umlena
ale pece jen pi samých poátcích seznáno, že boj ten jest nerovný.
Blíž a blíže pluly

jícny

dl

.''

—

—

—

—

—

—

Granáty z opevnní vysýlané inily lostvu velké škody, kdežto kule s
vrhané zarývaly se do vysokých násp na behu. Jedna kule perazila
lodi Louisville etz vedoucí ke kormidlu a lo unášena byla proudem; ta
samá nehoda postihla lo St. Lojiis; na palub Carondelct praskl granát a k
dovršení neštstí Commodore Foote byl ranii. Boj trval asi pl druhé hodiny,
kdy velitel lostva seznal, že dalším prodléváním všechny lod by byly znien/
a dáno znamení k návratu. Pomalu lod pluly zpt
provázeny byvše kulolodí

i

—

násp.
Obleženým podailo
ztrátami pro útoící. Zdá
bitím

s

druhý útok na opevnní odraziti a to s citelnými
že vojevdcové severní ponkud podceiovali sílu
nepítele
nebo domnívali se, co podailo se u Fort Henry, to že podaí se
též u Fort Doneldson.
nabyli zkušeností, které
Nyní seznali svj omyl
byly však draze zaplaceny. Pi tomto druhém útoku neztratili Jihané ni jediného muže, kdežto lostvo bylo velmi poškozeno.

—

se

se,

—
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Dva dny již byla Fort Doneldson oblehána, aniž by oblehající byli dobyli
sebe menší výhody. Situace byla velice povážlivá; Grant oekával, že lodéprokážou mu zde výborné služby a že jen za jich pomoci lze pevnost dobýti. Nyní
nebo
seznal, že plán tento jest zmaen; na lostvo nebylo lze více spoléhati
toto po prvním útoku bylo tak poškozeno, že zdálo se býti další služby
neschopno. Bylo nevyhnutelno sestaviti na rychlo nový plán. Grant a Foote
se sešli a po delší porad uzaveno, aby Foote vrátil se do Cairo, zde nechal
opraviti lod, pibral posilu a s tou co nejdíve vrátil se opt k pevnosti. Grant

—

mezi tím inil všemožná opatení, aby nemohly obleženým dodávány býti
zásoby a tak v nejhorším pípadu zamýšlel posádku hladem donutit k vzdání se.

Mezi tím co Grant zamstnával se tvoením nového plánu, odbývala
pevnosti dležitá porada. Vrchní velitel posádky pevnostní,

známý

se v

gen. Floyd,

již dva útoky byly s takovým
zdarem odraženy. Oblehající mli dla umístna na výšinách a mohli vrhati
granáty do samého stedu pevnosti. Mimo to bylo se co obávati, že Unionisté
sevou pevnost tak, že perušeno bude dodávání zásob a posádka b)-la by pak
donucena k vzdání se. Seveané mohli v pádu poteby soustediti veškerou sílu,
na západ se nalézající, kolem Fort Doneldson a proto dne 14. února v porad
válené uzaveno, uiniti s celou posádkou výpad, prosekati se skrze pravé
kídlo armády Grant-ovy a ustoupiti k Nashville.

nezdál se býti nikterak spokojen, v;idor tomu, že

by výpad podnikli, mohli voliti dv cesty, kterými mohli
jmenovanému mstu a sice cestou Wynn's Ferry, vedoucí z

Obležení, pakli že

uniknouti k

Doveru skrze Charlotte, neb rovinami cumberlandskými, které však zaplaveny
Musela se tedy zvoliti cesta první. V
byly vodou z rozvodnné eky.
krajin té rozložena byla divise McClernand-ova, tvoící pravé kídlo severní
Divise Pillow-ova, která tvoila
armády.
Plán konfederat byl následující
levé kídlo, mla uiniti prudký útok na pravé kídlo Unionist; Buckner
se svoji divisí
v té samé chvíli udeiti na brigádu Wallace-ovu; na náspech
mlo zstati nkolik vojín, by oblehající spíše byli oklamáni. Velitelov
pevnostní posádky poítali s jistotou na to, že McClernand prudkému nárazu
Pillow-ovu neodolá a sbory jeho že uvedeny budou v zmatek; poítáno též na
Buckner-v výpad s druhé strany potká se se zdarem úplným a tak
to, že
divise McClernand-ova a Wallace-ova mly býti povaleny a zatlaeny na
divisi Smith-ovu na levém okídlí, která mla taktéž tím býti v nepoádek
uvedena. V pádu, že by se smlý plán tento zdail, byla konfederatm
cesta Winn's P'erry otevena a oni po tomto slavném vítzství mohli ustoupiti
:

ml

i

k Nashville.

V sobotu dne 15. února Pillow v ele svých pluk vytrhl z opevnní, aby
Hrdý tento konfederat
na pravém kídle Unionist zapoal dílo zhouby.
prohlásil, že ,, nepítele vežene Buckner-ovi do rukou a rána zasazená Unionistm v boku týle že povalí nepítele úpln."
McClernand vdl, co jej oekává, nicmén nutno doznati, že byl pi
prvním nárazu Pillow-ových pluk ponkud pekvapen. Divise jeho rozdlena
byla na ti brigády
McArthur nalézal se na levém okídlí, Oglesby velel
stedu, pravé okídlí bylo pod velením W. H. L. Wallace-a. Útok Pillow-v
byl prudký a zuivý; první náraz pocítil sted a levé kídlo. Rozhodná bitva
poínala
zuivost, s jakou Pillow své pluky hnal do ohn svdila, že byl
i

—

—

lor
rozhodnut plán provésti do poslední písmeny; ady Unionist poaly kolísatiH. L. Wallace vyslal rychle napadeným ku pomoci jednat"icátý illinoiskýregiment, jemuž v ele stál neohrožený Colonel John A. Logan (pozdji,
senátor).
Logan hnal se tam, kde bitva nejvíce poala zui^iti a sbory jehoíirdiností svého vdce povzbuzeny, s jásotem jej následovaly.
na stranJihan bojováno jest s tvrdošíjností bezpíkladnou; pda poseta byla mrtvými
krev lidská tekla proudy
Unionisté
a Pillow stále postupoval v ped.
bránili se jako lvové, každou pí zem museli si Jihané draze vykoupiti,,
však chrabrost mužstva nepostaovala, aby zastavila nepítele v jeho postupu^
Plán jižních váleník poínal se daiti - - vojsko spolkové couvalo. V té sam6

W.

Le

—

i

—

Gen. Uiysses S. G ant

chvíli,

co Pillow uinil útok na brigády Oglesby-ho a McArthur-ovu, sestavil
ást vojska do bitevních šik proti brigád Wallace-ov

rychle Buckner ostatní

a záhy rachot pušek oznamoval, že zde útok zapoal. Celá moc konfederat
vržena byla na McClernand-ovu divisi, která tvoila pravé kídlo Grant-ovy
i

armády

a tato, pesile odolati nemohouc, poala couvati.
Buckner poínal si
nemenší tvrdošíjností než Pillow a v devt hodin již veškeré posice, které
ráno zaujímaly pluky McClernand-ovy, byly Jihany dobyty
cesta k Nashville byla otevena.
s

—

Situace pro národní

váleník

byl proveden,

armádu stala se hrozivou; hlavní rys plánu jižních
Nikdo
McClernand byl poražen. Co nyní poít
.''

lCf8

nevdl
pl noci

—

nebo

v rozhodné chvíli této Granta zde nebylo.
Ve 2 hodiny s
válenou lod ke Com. Foote-ovi, aby sé s
ním o dalších operacích poradil. Nkteí mají za to, že Grant-ova nepítomnost
zavinila porážku McClernand-ovu; nebylo zde hlavy, která ve chvíli nebezpeí
dovedla by soustediti vtší moc vojska proti útoícím.
Když ranní vánek
odebral se generál ten na

—

když na pravém okídlí zadunla
donesl k uchu Wallace-ovu bitevní lomoz
dla
domníval se Wallacc, že McClernand podniká nový útok. Z omylu

—

zpnném koni picválal a pinesl od
Wallace nevdl co poíti a poslal depeši do
hlavního stanu
však Granta zde ješt nebylo. Za malou chvíli pinesena
byla nová depeše, oznamující, že celé McClernand-ovo okídlí tlaeno jest
velikou pesilou rebel zpt. Wallace seznav pravý stav vcí, neekal více na
rozkaz vrchního velitele a vyslal bez odkladu na bojišt dv brigády pod col.
Tento však dorazil k McClernand-ovi, když pluky jeho krok za
Cruftem.
krokem ustupovaly ped útoícím nepítelem. Wallace vyslal za Cruftem col.
Thayera, však pomoc pišla již pozd, celé levé kídlo couvalo ped pluky
Pillow-ovými. Wallace nyní pomýšleti musel jen na to, jak nepítele zastaviti;

toho vyvedl

náhle jezdec, který na

jej

McClernanda žádost za

—

posilu.

rychle rozestavil svoje vojsko na temeni vrchu a zde oekával Pillow-a a
Buckner-a. Pod ochranu divise Wallace-ovy, za tuto živou hradbu uchýlilo
se poražené vojsko

McClermand-ovo, zde

zaopatilo náboji a na první povel

novou chutí splo nepíteli v

Vítzné pluky
Wallace-ovu

oddechlo po krvavé sei
postoupilo na vykázané jim místo a

opt

s

ústrety.

rebelské brzy se objevily.

divisi povalí

—

sob

pi prvním

útoku.

—

Buckner a Pillow

Kdyby

byli

si jisti,

že

to se jim bylo zdailo,

celá armáda Grant-ova byla by poraJihan bylo by bývalo úplné
žena bývala za nepítomnosti velitelovy. Štstí válené se však obrátilo.
Klidn stálo národní vojsko na vrchu a chystalo se k dsnému uvítání nepítele.
Šedé ady Jihan, ped nimiž tpytily se bodáky v slunení zái, se objevily
bubny zavíily, nový útok zapoal. Na temeni vrchu zvedl se oblak bílého
dsný rachot otásl vzduchem
koue, který zde rozestavené šiky úpln zahalil
výstel druhý a tetí a v
následoval
Hned
na
to
ady útoících proídly.
jejich na sted Unionist
První
útok
malé chvíli vidti bylo rebely couvající.
mrtvými
a rannými. Nezdar
byl odražen; pole s nhož ustoupili, poseto bylo
tento však neodstrašil vojevdce nepátelské; proídlé šiky se znova srazily
tento byl odražen
mezery jsou vyplnny a dáno znamení k novému útoku.
Jihan zmocnil se strach
s vtšími ztrátami pro konfederaty, nežli útok první.
každý jen snažil se býti z dosahu
vojsko více neslyšelo volání dstojník

vítzství

—

—

—

—

Le

—

—

kulí

Sevean. Nkteré

McClernandova

sbory zastaveny byly na místech, kde ráno stála divise
Plán obležených se
za náspy.

— ostatní však uchýlily se až

n

šastn, nebo
pec nezdail. Z poátku zdálo se, že den tento skoní pro
McClernandova divise byla zatlaena zpt; zbývalo již jen povaliti stedná divisi
však zde vítzící pluky narazily
Smith-ovu, aby vítzství jejich bylo úplné
Divise
na nenadálý odpor a v nkolika hodinách stali se z vítz prchající.

tedy

—

Wallace-ova

stala se skaliskem, o které se

smlý

plán

Jihan

u Fort Doneld-

son roztíštil.

Ve
byla

zde Grant. Bylo práv poledne; bitevní vava již
všude dosud panoval nejvtší zmatek. Nitro Grant-ovo bylo

chvíli té objevil se

utichla, ale
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nad porážkou McClernand-ovou, tím více, že neštstí to stalo
Le nezbývalo asu na plané výitky
doba
vyžadovala rychlý, rozhodný in. Kolem tf-etí hodiny odpoledne povolal Mc
Clernand-a a Wallace-a k porad; ti^i tito váleníci sedíce na koních radili se,
co nyní poíti: Grant držel v ruce njaké depeše, na které s velkým rozechvním pohlížel a obliej jeho prozrazoval rozilení; praví se, že chtl couvnouti za
však druzí dva generálové upozornili jej, že zatlanáspy a ekati na posilu
ením divise McClernand-ovy otevena jest rebelm cesta do Nashville. Zdali
Grant sám zmnil svj náhled aneb zdali jednal dle rady svých podízených
generál, nelze íci. Známo jest toliko, že po krátké porad této Grant vydal
rozkaz, aby pravé kídlo opt zaujalo postavení, z kterého bylo ráno vytlaeno
a divise Smith-ova aby souasn uinila útok na pravé kídlo obležených.
velice rozrušeno

se

—

za jeho nepítomnosti.

—

Rozkazu toho bylo uposlechnuto a rue postupovaly národní pluky v ped.
Wallace pevzal velení nad vojem, kterému uloženo dobýti zpt ztraceného
postavení; Jihané kladli tuhý odpor a celou hodinu bylo zde bojováno,
Posléze Jihané pece donuaniž by vítzství klonilo se na tu neb onu stranu.
ceni k ústupu a postavení, z kterého ráno divise McClernand-ova byla vytiskWallace jal se prchající rebely pronásledovati, však
nuta, bylo znovu dobyto.
v okamžiku, kdy nalézal se již jenom 150 yard od prvního náspu, doruena mu
depeše od gen. Granta, v které vrchní velitel naizoval, by Wallace stáhl své
vojsko zpt, jelikož velitelství usneslo se na jiném plánu. Wallace ml za to,
že Grant o jeho vítzství nebyl zpraven v okamžiku, kdy rozkaz ten vyda a
Též útok gen. Smitha korunován byl skvlým
proto zstal na dobytém poli.
jsou zatlaeni zpt do svých opevnní a
úspchem, rebelové na celé
znovu tsn seveni.
Tak skonil tetí den oblehání pevnosti Doneldson.
Grant s dosavadním
výsledkem mohl býti úpln spokojen, nebof nejen že ztracené posice byly
nepítel zatlaen byl dále do vnitra pevnosti; zítejší den
znovu dobyty

—

áe

—

—

ml

rozhodnouti ostatní.
po krajin rozesten jest opt temný závoj
Slunce schovalo se za hory
noci.
Po druhé zakoušeti museli oblehající muka nevypsatelná. Zima byla
vojsko nuceno bylo peješt prudší nežli noci pedešlé (20 st. F. pod nulou)

—

—

opt na holé zemi a za pikrývku
mu jasná obloha. General
generál Smith položil znavené
Grant nalezl písteší v jedné ernošské chýši
tlo na zmrzlou pdu a tak po pestálé krvavé práci odpoíval. Z vojín
každý položil se kde který mohl; krutý mráz až do kostí pronikal a hrozil
zniením velké ásti vojska. Ticho noní perušováno bylo nákem ranných,
kterým nedostávalo se pomoci a chrapotem umírajících.
Ku cti gen. Lewis
Wallace-a budiž zde podotknuto, že po celou noc nedopál si oddechu, ale bez
únavy s mužstvem svým spchal od jednoho ranného ke druhému a poskytoval pomoc kde mohl, af to byl Sevean nebo Jihan.
Noc tato náleží mezi
nejtruchlivjší jednání celého dramatu obanské války.

nocovati

Grant umínil

sloužila

—

si

druhý den

(v

veškeré pípravy k podniknutí tomu

nedli) podniknouti útok na pevnost, však
uinné byly zbytený. V pevnosti odbý-

veer v stanu Pillow-ov válená porada, které súastnili se
generálové Floyd, Buckner a Pillow s ostatním štábním dstojnictvem a zde
panoval jeden náhled a sice že optný výpad stal by se celé posádce osudným

vala se v sobotu

:

:
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a že nezbývá nic jiného nežli vzdáti se. To zdálo se všem býti nezbytné, však
Floyd a Pillow nechtli dostati se Unionistm v moc. Floyd, bývalý tajemník
války za vlády Buchanan-ovy, vdl ím se byl provinil na severním lidu a
lekal se nyní zaslouženého trestu.
vzdáti, zvolal Floyd:

Když bylo rozhodnuto, že posádka se musí
vy pece víte, že já nemohu se vydati do

,,Ale pánové,

víte pec, v jakém postavení se nalézám." ~ Pillow pravil
radj zemru, nežli bych se vzdal." — ,,Pak," ujal se slova generál
Buckner, ..zbývá na mne, abych se nepíteli vzdal." — Generále," zvolal
Floyd, pakliže vám odevzdáno bude velení, dovolíte, abych mohl uniknouti

Tukou

nepíteli,

„Já taktéž

,,

,,

se svoji brigádou

?"

Ped

znla odpov.

--

,,

Pakliže uiníte tak nežli nabídnu

Fort Doneidson:

Seveané

tlaéi

nepítele

zpt

kapitulaci,

ano,"

do opevnni.

To samé uinil
posádkou vzdáti. Za hodinu po této
rozmluv Floyd s ástí své divise unikl tajn z pevnosti na parník, na kterém
odplul do Nashville. Od té chvíle byl Floyd v opovržení v obou polovicích Unie.
ráno panoval mezi oblehajícími ilý ruch, nebof ml uinn býti
útok.
Každý cítil, že nastává opt krvavá práce -- mnohem krvavjší
nežli dne pedešlého.
Jaké radostné pocity musely se tu zmocniti každého
vojína, když nad pevností vztýena byla bílá korouhev.
Buckner vyslal ku
'Grant-ovi posla se žádostí, aby ustanovil podmínky.
Odpov Grant-ova
znla
Žádám bezvýminné vzdání se -- zamýšlím ihned postoupiti proti
opevnním vaším." Buckner musel se podrobiti a za nedlouho nad Fort Doneidson vlál hvzdnatý prapor Unie. Celá posádka, která upadla do zajetí,
•ítala 17.000 muž; Unionisté ukoistili též 17.000 pušek, 65 tžkých dl; gen.
Orant pi oblehání ztratil 2041 muž, z nichž 425 bylo mrtvých. -i

,,Já

Pillow a Buckner

'--

f

--

asn

:

,,

tedy skládám velitelství," zvolal Floyd.

ml

druhý den

se s

111

Krvavých boj ped Fort Doneldson úasten byl turkovícký rodák (nyní
v Chicagu) František Schulz, o kterém již uinna byla zmínka. Co chlapec
chopil se pušky, aby pomáhal hájiti hvézdnatý prapor svobodné této zem a
vzdor útlému mládí, snášel veškeré bdy váleného tažení s vytrvalostí otužilého vojína. Regiment jeho (58. Illinois) piplul k pevnosti Doneldson v noci
ráno vystoupil na pevninu, aby pi dobývání byl nápodne 13. února a
mocen; byl pidlen k divsi Smith-ov. Mužstvo trplo velice zimou a
nedostatkem zásob potravních, nicmén poínalo si v bojích s rebely tak
neohrožen, že dobylo si pochvalu od svých velitel. V jedné chvíli piblížilo se
mužstvo, v kterém Schulz se nacházel, k ukryté nepátelské baterii a utrplo
palbou veliké ztráty, však zmatek mezi napadenými junáky trval jen krátkou
chvíli; ihned jsou v nové šiky seadni a podailo se jim nepítele zpt zatlaiti.
V krutých bojích tchto, v dob, kdy sama píroda zdála se tak nelítostn
to byla první
dofážeti na ady Unionist, neutrpl Shulz žádné pohromy a
bitva, které se súastnil, poínal si s takovou neohrožeností, že získal si úctu u
svých soudruh.

asn

i

a

Zde bojoval

též

jmenovaný

již

vovati samotného jak následuje:

jsem porueno

naped

František Renín, jehož nechávám vypra-

,,Když táhlo se na pevnost Henry,

ml

by naše
vojsko poalo couvati, ml jsem pospíšiti zpt a dát znamení vozatajstvu k
návratu.
Vylezl jsem si na strom, abych vše lépe pehlídnouti mohl a pozoroval boj mezi naším lostvem a posádkou pevnostní.
Boj ten netrval dlouho,
posádka se vzdala, naež my pevnost obsadili. Bylo zde dosti srub, že jsme
nemuseli venku spáti a byli jsme tak ásten chránni ped nepíjemnou
zimou. Dne 6. února vytrhli jsme k pevnosti Doneldson a na cest jsme mnoho
zkusili.
Zima byla velmi citelná, my jen lehce odni, k tomu cesty velice
neschdné a po takovém nadlidském namáhání nemli jsme co do úst dáti.
Ped tvrzí rozložili jsme se v lese, ale ohn jsme nesmli rozdlat
nemohli
jsme ani odv usušit, ani trochu teplé kávy uvait. Noc trávili jsme schouleni
jeden k druhému, abychom aspo ásten ochránili se ped zimou. Já byl k
ránu vyslán na stráž, pi emž jsem nkolikráte do tvrze stelil. Jakmile se
rozednilo, zaalo se bojovati.
My byli po dv noci a jeden den stále v ele,
tak že následkem ustaviných potýek a znepokojování se strany obležených
nemohli jsme ani spát
k tomu snášeti hlad a krutou zimu. Teprv když
jsme posláni byli opt na zad, mohli jsme si trochu odpoinouti. Tetí den
ráno byla bitva zuivá; pamatuji se velmi dobe, kterak gen. Smith picválal k
našemu plukovníku a nco mu rozkázal. Hned obdrželi jsme každý tyicet
náboj a rychlým pochodem brali se v ped. Byl to útok na pevnost; my
jíti

a dávati pozor, co se bude

díti;

pakli že

—

•

—

vzdor dešti kulí nepátelských pelézali záseky a hnali na náspy. Mnoho
našich vojínu padlo, ale pece jsme náspy dobyli a posádka pevnostní se
vzdala. Nyní teprv mohli jsme si udlati ohn, obdrželi jsme rýži, fazole, kávu
a slaninu, naež slaveny pravé hody. Druhý den teprv za zvuk hudby vojsko
naše pevnost obsadilo. Však bylo to zde smutné podívání: všude plno ranných
a mrtvých. Mluvil jsem s nkterými zajatci a ti mi pravili, že se divili, kterak
jsme to mohli vydržet
neb jim ve srubech bylo prý zima. Z pevnosti Doneldson táhli jsme k Minerál Landing, pak k Pittsburg Landing, kde svedena

—

památná

,,

bitva u Shilloh."
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Johnston seznal, že po pádu pevnosti Doneldson nelze mu
Bowling a Columbus, jelikož Buellova ohioská armáda blížila
se rychlým pochodem, vedena energickým generálem Mitchelem a pro Jihany

General A.

S.

udržeti se déle v

nezbývalo nic jiného,

nežli ustoupiti

k Nashville.

Když

byli zniili asi za

pl

milionu majetku, ustoupili rychle, nebot Johnston nechtl dokati se druhé
porážky, která zdála se

mu

neodvratnou,

býti

kdyby byl vykal zde
pf"íchodu

vých.

voj

— V

Buello-

Nashville,

Tenn. nastal nyní ten
nejvtší zmatek, neboC
zpráva o pádu pevnosti
Doneldson pišla sem
práv ve chvíli, když
rozjaené obyvatelstvo
oslavovalo vítzství rebelských zbraní. Gen.
Pillow totiž po zdailém

výpadu

z pevnosti tele-

do Nashville,
jsou na dobro poraženi a nedlní
asopisy oznamovaly podrobné zprávy o úplné
porážce Grant-ov. Lid
grafoval
že

Seveané

neml
,..•'

^^
-—cr

iV'^'

y

více nejmenší po-

chybnosti a vše spchalo
^^ chrám, aby zde modlilo se a dík

štstí, jaké

bel

vzdalo za

zbraním re-

sloužilo.

Celé

m-

sto bylo radostí opojeno
všude panovalo veselí

—

a jásání rozlehalo se u-

Jak hrozn muvšak psobiti na
tento lid, který nad
František ShulZ, (ped Fort Doneldson 1863.)
klamnými zprávami odšílené radosti, když do msta na zpnném koni picválal
dával se
jezdec a projíždje ulicemi, volal:
,,Doneldson padla, Yankee-ové picházejí!"
Úinek slov tch byl hrozný. Lidé vybíhali z kostel, ženy a dti, vše v divé
smsici bhalo sem a tam; v jediném okamžiku, veškeré drožky, koáry, tžké
povozy, vozy železniní, to vše naplnno bylo podšeným lidem, který jedinou
spásu svoji vidl v rychlém útku; drožkám nabízeno bylo až dvacet pt
nádraží byla peplnna
dollar za hodinu
strach ped blížícími se ,,Yankees"
spbil takový zmatek, jaký nelze vypsati. Jižní spisovatel, jménem Polland,
licemi.

selo

tém

—

—

11?
ve svém díle ,,History of the War",
v Nashville následovn: „Vyklizení

vydaném v Richmondu,

msta

popisuje

zmatek

Nashville bylo provázeno takovými

hrzy

a bdy, s jakými nesetkáváme se v análech žádného amerického
Rozílení obyvatelstva bylo ješt zvýšeno jednáním úadních orgán.
a cválaje ulicemi, oznamoval všude dsnou
Guvernér Harris vsedl na
zvst, že Doneldson padla, nepítel že se blíží a mže do msta vtrhnouti
každé chvíle. Dále vyzýval, kdo chce opustiti msto, by tak uinil ihned;
svoláno jest na kvap státní zákonodárství, sezení odroeno a peloženo do

obrazy

msta.

k

Memphis a všichni zákonodárci co nejrychleji odejeli. Zemtesení nemohla
spsobiti vtší spousty v mst. Lid jako smysl zbavený pobíhal sem a tam;
ženy skládaly své vci do vak a házely tyto s tetího poschodí dol mezi
lid.
Zmatku toho použily opt nižší vrstvy lidu, vnikaly do skladiš a krám
a braly vše, na co jen pišly. Pibyvší sem gen. Floyd jen s velikým namáháním zavedl ponkud poádek ..."

—

General Johnston hnul se s armádou svoji od Nashville smrem jižním a
vzdalo se Unionistúm dne 26. února 1861. Pád obou jmenovaných
pevností, vzetí Nashville spolkovým vojskem, za ímž hned v záptí následovalo dobytí Islandu No. 10. na ece Mississippi, byly citelné rány pro zpupnou
Konfederaci, nebof urván byl jí opt jeden stát (Tennessee) a lidu jižního
poínala se zmocovati malátnost. V Tennessee dosazeni jsou opt spolkoví
úadníci a Andrew Johnson ustanoven prozatímním guvernérem; Johnson

msto samé

nastoupil

úad svj dne

4.

bezna

1862.

Pohlavái jižní nyní obraceli úzkostlivé zraky své k veletoku Mississippi;
po bezích jeho valily se bezetné pluky Unionist do srdce Konfederace
po ece pak plulo spolkové lostvo a Seveané dobývali jednu dležitou posici
za druhou. Jak zaraziti mocný tento proud, na Jih se valící, bylo pedmtem
debaty v kabinetu JeíT. Davise a v kruzích vojenských. Jak již povdíno, byl
energický Beauregard vyslán na západ, aby zde byl Johnston-ovi nápomocen.
že od západu
Jihané vidli, že západ stává se djištm dležitých událostí

—

—

valí se

boue,

hrozící povaliti celou Konfederaci a proto vysláni byli

dva váleníci, kteí jediné

zdáli se býti spsobilí

píval zastaviti

sem

oni

— Johijston a

Beauregard.

Když Beauregard po pádu pevnosti Doneldson seznal hrozící nebezpeí,
naídil gen. Polk-ovi, by ihned opustil Columbus a veškeré zásoby zbraní i
potravní jakož i náboje nechal dopraviti na místa bezpenjší; k úeli tomu
zvolen byl ostrov zvaný Island No. 10. na ece Mississippi, pak New Madrid a
Madrid Bend. Zejména Island No. 10. zdál se býti nedobytným a na Jihu
mlo se všeobecn za to, že zde vítzné pluky Sevean budou zastaveny.
Beauregard sám ídil práce opevovací a vydal k lidu provolání, v kterém

mu ze všech mst poslány byly zvony, z kterých nechá líti dla.
Vyzvání toho bylo uposlechnuto na všech stranách. ,,Z nkterých mst," píše
z
jeden Jihan,
kostelní obce odeslaly všechny zvony, co jich mly, ba
menších ddin a plantáží posýlány byly menší zvony, svícny ano
kliky ode
dveí."
Vše to bylo posláno do délolijen v New Orleansu a zabaveno pozdji
vyzýval, aby

i

,,

i

—

gen. Butlerem.

13.

Gen. Pope vyslán byl gen. Halleck-em proti New Madridu a on také dne
z místa toho vypudil; posádka uchýlila se na Island

bezna konfederaty
Jo«.

ermák: „Obanská

válka."

8*
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kterému nyní Unionísté poali operovati. Dne i6. bezna objelostvo Foote-ovo a palba na opevnní ihned zahájena. Pope v
dob té nalézal se v New Madridu a hoel touhou, aby mohl se též pi dobývání tak dležitého místa súastniti; ml totiž v úmyslu eku pekroiti (která
jest v místech tchto míli široká a voda tee rychlostí osm mil za hodinu) a
uiniti útok na opevnní od zadu, tak aby celá posádka mohla býti zajata.
Však podniku tomu byla na pekážku dla, která byla rebely umístna na
tennessee-ském behu eky a dokavad dla ta nebyla umlena, bylo by bývalo
irým šílenstvím o pekroení eky se pokoušeti. Pope byl následkem toho v
nemalých rozpacích, z kterých vyvedl jej gen. Schuyler Hamilton; tento
navrhl, aby prokopal se kanál od záhybu eky Mississippi blíže polo-ostrova
No. 8. a tento aby protnut byl eištm podél pevniny; kanál ml býti tak
široký, aby mohly válené lod tudy proplouti. Pakliže by se odvážný podnik
ten vydail, mohl býti Island No. lo. obklíen a lehce dobyt. Hamilton zárove
No.

lo.,

proti

vilo se zde

uvolil se vykonati veškerou práci se svoji
divisí a vše

bhem

trnácti dní

mlo

býti

Pope dal ihned své svolení a s
pracemi, které ídil col. Bissel, zapoato.
Kanál ten byl 12 mil dlouhý a mužstvo
bylo nuceno na mnoha místech vykopáhotovo.

pes

vati stromy, ale

dní byl

to vše za devatenáct

prplav hotov.

Foote mezi tím

asem také

nelenil, ale

bezúelného oblehání, inil
pípravy k útoku; v noci dne i. dubna asi
sto illinoiských dobrovolník uinilo útok
na jeden násep na beh kentuckém a
také jej šastn dobyli; odvážný in tento
syt dlouhého a

Stráž na Islandu No.

10.

byl následován dne
se taktéž se zdarem.

Pope žádal Foote-a, aby

mu

3.

podobným a setkal
pomoc njakou

vyslal na

lo, le Foote se obával, jelikož zdálo se mu to býti podnikem velmi odvážným, ana musela by lo proplouti kolem nepátelské baterie
což mohlo se
Posléze ale pece udleno povolení odvážnému kapitánu
jí státi osudným.
Walke-ovi, aby se svoji lodí Carondelet o to se pokusil. Walke vyplul o pl
noci, kdy nad okolím zuila prudká boue.
Když lo nalézala se proti nepátelské baterii, blesk osvítil celou krajinu a" rebelové spatili pi osvtlení tom
válenou lo rychle kolem plující. Ihned zahájena ze všech dl na behu
prudká palba
však z lod neodpovdíno ani jediným výstelem a tato šfastn
doplula cíle bez pohromy, kde uvítána byla velikým jásotem.

—

—

Jihané seznali, že utvoením nového prplavu bylo by pro Seveany dobytí
ostrova pouhou hrakou a proto nechali zde potopiti nkolik lodí, aby válené

lod nemohly

tudy proplouti; po vykonání toho chtli

uniknouti, což se jim však nezdailo.

Po proniknutí

z

obklíeného ostrova

lod

Carondelet seznal
Beauregard, že Island No. 10. co nejdíve padne Seveanm do rukou a nechtje,
aby na
spoívala tíha zodpovdnosti, odevzdal velení nad posádkou gen.
McCall-ovi, vojsko na bezích kentuckých a tennessee-ských svil McConnovi, naež s jádrem vojska odtáhl ke Corinthu, aby zde zastavil severní armádu,

nm
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—

táhnoucí skrze Tennessce k státm Alabama a Mississippi.
Tušení zkušeného
Beauregarda neklamalo; McCall bhem šestaticeti hodin seznal, že mu nelze
se udržeti a chtl s posádkou uprchnouti, což mu ale gen. Pope pekazil a dne
8. dubna se obráncové Islandu No. lo. vzdali.
Seveané zajali zde sedm tisíc

muž

cvieného vojska; mimo to ukoistili sto dvacet ti dla a hmoždíe, sedm
nkolik set koní a mezk, tyry parní lod a mnoho náboj.
Dobytí Islandu No. lo. Seveany spsobilo na Jihu vtší zdšení, nežli
pád pevnosti Doneldson, nebo Memphis, kde konfederaté mli své arsenály,
skladišt a rozsáhlé dílny, octl se ve velkém nebezpeí; pád Memphisu znamenalo by otevení plavby po Mississippi pro Seveany od Cairo až po New
Orleans. Proto také msto jmenované bylo s velikým chvatem vojskem obsazeno, veškeré zásoby dopraveny v místa bezpenjší a nkteí obané zamýšleli
radji srovnati je se zemí díve nežli .severní vetelci", jak Seveany nazývali,
se jej zmocní.
Proti tomu však písn zakroil mayor Polk, který nechal
prohlásiti, že každý bude na míst obšen, kdo se o zapálení domu nkterého
pokusí.
Poplach, jaký nyní mezi zpupnými Jihany nastal, nejlépe zobrazen
v
provolání,
jest
které guvernér státu Louisiana k lidu uinil a kde mezi jiným
pravil
Drsný a mocný nepítel již poíná tlouci na naše brány
proudy
mocného veletoku vypravují nám o silném lostvu, které nám pináší zkázu,
dráty telegrafické chvjí se zvstí o blížící se vítzné armád. Ve jménu toho,
!"
co nám všem jest tak drahé, vyzývám vás, obané, vyjdte mu v ústrety
Však málo bylo tch, kteí uposlechli
každého zmocnil se strach ped nenávidnými ,,Yankees", kteí jako mocný píval pekonávali veškeré pekážky
tisíc

pušek,

,

:

—

,,

—

a jichž noha. již spoívala na

pd

odštpenské.

KAPITOLA XV.

—
—
Shiloh.
—
—
— Bitva
u Shiloh. — Smrt gen. Johnstona. — Konfederaté ustupuji ke Corinthu.
— Vpád gen. Mitchela do Alabamy. — Divoká honba. — Obsazeni Memphisu, New Berne a pevnosti Macon a Pulaski. — Výprava proti New
Orleansu. — Dobyti pevnosti na Mississippi. — Znieni konfederainiho
lodstva. — Obsaze?ii New Orleansu. — Gen. Butler.

Vojska se stahuji v okolí
Grant odvolán.
Pittsburg Landing.
Postaveni nepátelských voj.
Grant opét v ele armády.

-

GENERAL Grant

stal se po dobytí pevnosti Doneldson oslavovaným hrdinou
po celé severní polovici Unie; lid k nmu pohlížel nyní co k vojevdci,
který vyvolen byl, aby pluky národní vedl k slavným vítzstvím a tak bratrovražedný zápas tento pivedl k blízkému zakonení. General Halleck taktéž
dovedl oceniti služby Grant-em prokázané a jmenoval jej ihned velitelem
vojenské moci v záp. Tennessec.
Grant zvolil za hlavní stan svj pevnost
Henry, kde velel posádce Lewis Wallace a snažil se všemožn, aby z dobytých
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—

dokavad nepítel porážkami stálými byl

vysílen.

Buell zdáli se býti jednoho náhledu a

sice, že Corinth, v
místem strategicky velice dležitým; obsazením Corinthu mohli Seveané dostati do své moci železné dráhy Memphis a
Charleston, ímž by se bylo docílilo spojení s východem, stedními státy a se
zálivem mexickým. Zárove proti Memphisu mohlo býti odtud lépe operováno a proto jal se Grant initi pípravy k provedení naznaeného plánu.
Díve však nežli byl s pípravnými pracemi hotov, obdržel depeši od generála
Hallecka, v kterém tento Grant-ovi naizoval, aby odevzdal velení gen. Smithovi a sám aby zstal prozatím ve Fort Henry.

Halleck, Grant

i

severní ásti státu Mississippi, jest

i

Rozkaz ten musel pro Granta býti práv tak pokoující, jako zdrcující; po
dobytých vítzstvích
v dob kdy hvzda slávy poínala mu na obzoru vycházeti, ve chvíli, kdy chystal se zpola poraženého nepítele povaliti úpln, obdrží
náhle rozkaz, aby ustoupil s djišt; ký div, že Grant musel se cítit rozkazem
tímto hluboce uražen a že žádal za propuštní z armády. Kdyby události hned na
to se sbhnuvší nebyly Granta povolaly opt v
elo armády spolko\>é
kdož mže íci, jaký

—

—

by byl býval prbh celého zápasu, zdali by
in Halleck-v nebyl dal jiný smr djinám

zem

My

víme pouze

že Grant
armád> spolkové a že on to byl, který ozbrojenou Konfederaci v prach povalil; tžko tvrditi, že jiný by
této

?

posléze byl povolán v

elo

tolik,

celé

byl totéž býval dokázal.

Nebude od

váleník

místa,

když o sporu tchto dvou

severních, kterážto událost

nkte-

rými historiky jest zamlována, krátce se zmíním
General Buell požádal Granta za rozmluvu a tento chtje vyhovti žádosti, odejel do Nashville, kde Buell se v ase tom již
nalézal.
Mezi tím poslal gen. Halleck Grant:

General Pope.

ovi

za

rozkaz,
to,

aby ihned

zaujal

postavení v Corinthu.

že konfederaté ustoupili k Chattanooga.

veškeré

lod

kol

V dob

té

mlo

se

Sherman obdržel rozkaz, aby

Paducah plovoucí, zadržel a poslal

je Grant-ovi,

ml

který jich

k peplavování vojska. Jakmile ale Halleck uslyšel, že Grant
odejel navštíviti Buella, ihned mu zaslal následující depeši
,,Pro neposloucháte mých rozkaz ? Pro neodpovídáte na mé dopisy
Odevzdejte velení
gen. Smith-ovi a zstate ve P'ort Henry."
Zárove psal Halleck do Washingtonu McClellan-ovi, v kterémž dopise Granta vinil z nedbalosti. Grant-ovi
psal, že jeho nedbalé zasýlání zpráv o síle a stavu nepítele psobí mnoho
nepíjemností a ve Washingtonu že jsou nad tím velice znepokojeni.
Jeho
odejetí do Nashville v dob, kdy neml se ani na chvíli od vojska svého
vzdáliti, spsobilo prý v kruzích vojenských velké pobouení.
Grant však
vysvtlil vše tak, že sám Halleck pozdji psal do Washidgtonu, aby celá ta
záležitost nechala se padnouti, ale Smith pece jen zstal v ele armády.
General Sherman seznal na jedné ze svých výprav, že z msta zvaného
upotebiti

:

.''

—

Pittsburg Landing vede cesta ke Corinthu; uvdomil o tom ihned gen. Smitha
a radil, aby vojsko národní zde zaujalo postavení. Smith pesvdiv se osobné
o poloze jmenovaného místa, uznal radu Sherman-ovu za dobrou a naídil

ihned Hurlbut-ovi, aby místo ono obsadil.
Pittsburg Landing nalézá se na západní stran eky Tennessee, asi devt
mil od Savannah. Na jedné stran nalézá se potok Snake, na druhé potok
Lick a oba vlévají se do eky jmenované. Potoky tyto byly jakousi ochranou
armád zde rozložené, jelikož útok byl možný pouze z pedu. Blíže behu
jest krajina prosta strom, dále však pokryta jest hustým kovím, z kterého
strmí do výše vysoké duby. Asi ti míle od Landingu, obklíené se všech
ítran stromovím, nalézá se malé devné stavení, v kterém methodisté asto
odbývali své služby. Stavení to nemlo oken
zdálo se býti pusté a bylo
známo pod jménem ,, kostelík Shiloh". Dle kostelíka toho pozdji pojmenována
jest
krajina okolní
a bitva, která strhla se zde na poátku msíce dubna
T862, zaznamenána jest též v djinách co ,, bitva u Shiloh".

—

—

i

Gen. Smith se náhle tžce roznemohl a musel armádu opustiti, naež gen.
Grant opt povolán zpt a zaujal uprázdnné místo v ele vojska. Smith
zemel za krátký as na to, dne 25. dubna. Grant nalezl vojsko již rozestavené
a neuinil žádných dležitjších zmn. Na ece nalézaly se dv válené lod,
Tyler a Lexingto?i\ Sherman-ova divise, ítající 8 tisíc muž, byla vzdálena od
hlavního voje a stežila všechny hlavnjší cesty, k jmenovanému místu vedoucí.
Pravé levé okídlí Sherman-ovy divise byla od stedu oddlena roklemi. Divise
Huribut-ova rozložena byla na levé stran hlavní cesty ke Corinthu vedoucí a
i

W. H. L. Wallace, tvoila pravé okídlí
Lewis Wallace odebral se se svoji divisí ke Crump's Landing,
odkud zamýšlel pozorovati pohyby nepítelovy. McClernand-ova divise, mající
po pravém boku divisi Prentiss-ovu, rozložena byla asi míli ped pluky Wallaccovými. Celá moc Unionist páila se asi na 33 tisíc muž, však oekávalo se,
že gen. Buell ješt ped zapoetím boje pitrhne se svoji armádou. Jak již
povdíno, nalézal se Buell v Nashville a žádal gen. Hallecka, by mu dovolil
táhnouti na pomoc Grant-ovi, k emuž Halleck posléze pivolil a ,,ohiosk4
armáda", ítající tyicet tisíc muž. byla v krátké dob na pochodu.
Cesty
byly velice neschdné a Buell bral se v ped velmi zdlouhav; le pece jen
oekávalo se, že dorazí na místo v as.
divise Smith-ova, jíž velel nyní gen.

Hurlbut-ovo.

•

Nkolik

slov ješt o síle a postavení konfederat. Když Grant zmocnil se
Doneldson, odtáhl Johnston k Mufreesboro; plánem jeho bylo,
soustediti na nkterém výhodném míst veškerou sílu vojska v krajinách
tchto se nalézající a svésti s národním vojskem rozhodnou bitvu. Beauregard
ješt ped pádem pevnosti Doneldson stále radil, aby rozptýlené pluky rebelské
byly soustedny a praví se, kdyby rady jeho bylo uposlechnuto bývalo,
Doneldson mohla zstati v moci Jihan.
Na radu Beauregard-ovu zvolen
Corinth k soustední veškerého vojska a v tom smyslu také vydán byl rozkaz
svým velitelm. K Beauregardovi nejdíve pitrhli Bragg z Pensacoly a Polk
z Mississippi
Johnston s armádou svoji pitrhl sem z Mufreesboro, tak že
bhem tech týdn ítala armáda jižní u Corinthu tyicet pt tisíc muž. To
však neb>lo vše; z Arkansas táhli sem ješt Van Dorn a Price s ticeti tisíci
muži, s kterými setkali jsme se v bitv u Pea Ridge. General Johnston ujal se

pevnosti

;
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nad celou mocí v Corinthu soustednou vrchního

velení;

jemu po boku

stál

gen. Beauregard.

Úmyslem
se spojiti

s

gen. Hallecka bylo, zastoupiti Johnston-ovi cestu, by nemohl
Beauregard-em. Jakmile se dozvdl, že Johnston opustil Mufrees-

boro. kázal Buell-ovi,

by co

nejrychleji pospíšil a spojení jižních vojsk perušil;

špatné cesty však zdržely Buell-ovu armádu tak, že nepátelské voje

mohly

se

beze všech pekážek spojiti.
Johnston z poátku se rozmýšlel, má-li na Unionisty udeiti hned, aneb
ekati až do píchodu Van Dorna a Price-a. Otálení zdálo se býti nebezpeným, nebo mezi tím asem mohl ku Grant-ovi pitrhnouti Buell a Jihané
by byli ztratili tu nejkrásnjší píležitost k dobytí slavného vítzství. Uzaveno
tedy vytrhnouti hned a dne 3. dubna armáda ítající tyicet tisíc muž, hnula
se ku pedu; nco mužstva zstalo v Corinthu k hlídání zásob. Johnston zamýšlel
nejdíve povaliti Granta a pak s celou sílou vrhnouti se proti Buell-ovi. Dne
býti uinn útok, však následkem špatných cest a ustaviného
5. dubna
dešt odložen jest na druhý den; mimo to došla též zpráva, že ráno Van Dorn
a Frice pitrhnou; v tu noc nalézal se pedvoj Jihan asi ti míle od pedních
stráží Unionist. Hardee nalézal se v pedu, za ním stál Bragg, pak následoval
Polk a záloze velel Breckenridge. Veer odbývala se válená porada; generálové jižní radili se, mají-li peci ekati na Van Dorna a Price-a aneb udeiti
na Seveany co nejdíve, dokavad Buell jest ješt vzdálen tak, že by nebyl s to
uzaveno uiniti útok
poraženým pispti ku pomoci. Po dvouhodinné
ráno ped slunce východem; mlo se též všeobecn za to, že Grant o
pohybech Jihan nieho neví a není k boji pipraven. ,, Pánové," pravil Beauregard když po skonené porad se rozcházeli, ,, zítejší noc pespíme v nepátelském táboe." Pi tch slovech ukázal rukou smrem, kde rozloženy byly
pluky Grant-ovy.

ml

úad

asn

Jihané mýlili se, pakli že se domnívali, že Granta pekvapí k boji nepipraveného; tento
zcela dobe, že nepítel soustedn jest v Corinthu a že
pipravuje se k útoku. Pouze sílu jeho neznal; bylt v krajin nepátelské a
tžko bylo dostati od obyvatel vrohodné zprávy. Ale že útok oekával, o
•tom svdí rozkazy, které dal Lewis Wallace-ovi a Sherman-ovi. Zdál se býti
jist svého vítzství, jelikož nevdl, že v Corinthu nalézá se již veškerá moc
za to, že armáda jejich ítá v celku asi deset tisíc muž.
Z které
Jihan a
strany ale nepítel útok zapone.-* uiní útok pímo na sted, i pekroí blíže jeho
ležení potok Snake a udeí se strany ? to jediné zdálo se initi Gran-ovi
starosti a proto vyslal menší sbory vojenské na všechny strany, chtje se takto

vdl

ml

proti

nenadálému pepadení

pojistiti.

—

Johnston a Beauregard nemli v úmyslu vpadnouti Unionistm v bok
jich plán byl zcela jiný a sice: rozraziti sted, rozdliti tak celou armádu severní
ve dví, naež ob polovice od sebe oddlené zniiti; to bylo jejich zámyslem.
Kdyby to se jim bylo zdailo, mohli pak rue postoupiti proti Buell-ovi a celou
jeho armádu rázem zniiti. Plán jejich byl výborný a mli k jeho provedení též
dostatený poet vojska. S jednou okolností však zapomnli generálové ti
poítati; oni zdáli se zapomínati, že

armáda severní pozstává

bojovník, kteí celistvost Unie dovedli udatn
té stál chladný a vypoítavý Grant.

hájiti

a pak že v

z

nadšených

ele armád
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dubna byla boulivá a deštivá a blátivé cesty valn stžovaly
Ráno (v nedli) dne 6. dubna obloha byla jasná, ovzduší
naplnno bylo vni a líbezným zpvem ptactva. Záhy zavznla zde však jiná
hudba, pf-i které zelením pokrytá pda se oti^ásala. V táboe gen. Shermana
Nikdo neml
bylo živo; bylo práv po snídani a vojsko stavlo se do šik.
tušení, že Hardee, který velel jižnímu pedvoji, tak rychlým pochodem po
se blíží. Náhle tichem ranním zarachotily pušky; rebelové, kteí na
mokré
pochodu chovali se co nejtišeji, vydali ze sebe divoký ryk a jako divou vichicí
Hardee s takovou
smeteny jsou pední ady Sherman-vých bojovník.
zuivostí udeil na tábor Sherman-v, že na odpor nebylo ani pomyšlení a v
táboe nastal ten nejvtší zmatek. Když byl zasadil smrtelnou ránu plukm
Sherman-ovým, udeil Hardee s touže zuivostí na divisi Prentiss-ovu. Záhy
táslo se ovzduší dunním dl, rachotem pušek, teskotem granát, praskáním
a hrozná hudba tato oznamovala, že
peražených strom a rykem útoících
památná bitva u Shiloh zapoala.
Nešastná náhoda tomu chtla, že Grant opt nebyl pítomen, když Jihané
Nalézal se u eky Savanah, asi osm mil
poali proti Sherman-ovi útoiti.
vzdálené, kde oekával gen. Buella. Jakmile k uchu jeho zavznlo dunní dl,
Zanechav zde pro Buella dopis a naídiv
pospíšil ihned do vavy bitevní.
Nelson-ovi, který s pedvojem Buell-ovým se zde již nalézal, aby co nejrychleji
spl v ped, vsedl na parník a plul k Pittsburg Landing. U Crump's Landing
zastavil a rozkázal Lewis Wallace-ovi, aby též hnul se ku pedu; bylo 8 hodin,
když Grant objevil se na bojišti u Shiloh. Nyní teprv seznal, že jest mu zápasiti
s ohromnou pesilou, nebot víme, že Jihané mli zde tyicet tisíc bojovného
Wallace ovšem spl sem
lidu, kdežto Grant ml pouze ti a ticet tisíc muž.
hrozivou, nebot k pesile
se
býti
zdála
s pti tisíci muži ješt
nicmén situace
se vrhali.
do
boje
Jihan družila se ješt vzteklá zuivost, s jakou

Noc dne

pohyby

5.

vojsk.

pd

—

—

Mezi levým bokem

Sherman-ovy a pravým bokem Prentiss-ovým
mezery chtl Hardee se svými pluky proniknouti a

divise

objevila se mezera; do této

ob divise od sebe. Zde Sherman položil základ k budoucí své
sláv; mužstvo jeho pozstávalo ze samých novák, však Sherman chtl
rekovností svoji dodati vojsku nových sil. V nejvtším kulobití projíždl roztíštné ady a snažil se zavésti opt poádek. Nepátelská kule poranila jej
tžce na ruce
však Sherman nedbal rány, nedbal nebezpeí a stále vrhal se
tam, kde bitva nejvíce zuila, aby pítomností svoji bojující povzbudil k vytrvalosti.
Le vše bylo marné; nepítel stále hnal se v ped a z šedého mrana
toho vrhána zkáza do ad Unionist. Brigáda Hildebrand-ova byla již ze svého
postavení vytlaena; McClernand poslal jí na pomoc nkolik prapor, však i
Hardee-mu dostalo se pomoci, nebof pikvail sem s novými bojovníky Bragg;
Polk snažil se dostati Sherman-ovi v týl. O deváté hodin byla vtší ást
Sherman-ovy divise v nejvtším nebezpeí a díve nežli uhodila desátá, byl
Prentiss zatlaen zpt a on sám s jedním sborem oddlen od svých pluk,
ležení jeho dobyto a zpustošeno.
Jenom duchapítomnosti Sherman-ov bylo
co dkovati, že zde Jihané neslavili vítzství úplné. Vida, že není s to nátlaku
nepítele odolati a jsa ohrožován Polk-em ze zadu, vymkl se hbit obratným
pohybem z tohoto nemilého objetí a zaujal postavení na výhodném míst; rebelové zde hnali nafi nkolikrát útokem, však byli s velikými ztrátami odraženi.
oddliti tak

—

i

•
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Konfederaté nemohouce Shermana z jeho postavení vytlaiti, oboili se
McClernanda; Sherman sice vymkl se obratn z nebezpeného postavení a podailo se mu pluky útoících na chvíli zastaviti
však
ústupem jeho odkryta byla divise McClernand-ova, proti které nyní bylo
rebelské vojsko veliteli svými hnáno. McCIernand bránil se chvíli udatné a
však každá mezera byla v záptí
velký poet útoník zhrocen byl k zemi
vyplnna, jižní generálové vysýlali sem pluk za plukem a nátlaku tomu Mc
Clernand odolati nemoha, couvl též. O jedenácté hodin zatlaen byl až na
•
stejnou linii s Hurlbut-em.

se stejnou zuivostí na

—

—

Stewart-ova brigáda od Sherman-ovy divise nalézala se až na samém
kraji levého okídlí armády Graj^ovy a ústupem Unionistú octla se taktéž v
nemalém nebezpeí; brigáda ta zaujímala postavení na cest Hamburg zvané,
Cestou touto blížila se sem záloha Breckenridge-ova,
blíže jezera Creek.
pozstávající z pchoty a nco jízdy.' *^;^áhy nad hlavami národního vojska
první to poslové blížícího se nepítele. Stewart vyslal rychle
zasvištly kule
posla k W. H. L. Wallace-ovi, žádaje o po-

—

silu,

naež klidn oekával

vyslal

Stewart-ovi

na

útok.

Wallace

pomoc McArthura,

který však cestou narazil na jeden prapor

konfederat a svedena
bitva.

Tím zdržen

jest

ihned

krvavá

byl Brcckenridge tak, že

Stewart mohl uniknouti se svoji brigádou v
místa bezpenjší a vojsko své v nové šiky
sestaviti.

Pedpovídání Beauregard-ovo

se vyplnilo,

nebo

ve dvanáct hodin byli Unionisté ze
svých posic vytlaeni a ležení Sherman-ovo,

Gen.

L.

McClernand-ovo, Prentiss-ovo a Stewart-ovo
byla rebely dobyta a zpustošena; vítzství
poalo se kloniti na stranu Jihan. Tito,

Polk.

dosavadním štstím povzbuzeni, chtli Unio-

nistm zasaditi ješt jednu
divoch proti Hurlbut-ovi,

a to rozhodnou ránu a vrhli se se zuivostí pravých

který doposud dovedl odraziti všechny útoky na
však narazili na nenadálý odpor. Prentiss byl totiž pispl Hurbutovi s dvma tisíci muži na pomoc a W. H. L. Wallace pikvail sem též se
Stone-ovou. Richardson-ovou a Webber-ovou baterií. Hurlbut couvl z oteve-

inné. Zde

ného pole do

lesa.

kt«rý nalézal se mezi jeho ležením a

V

ekou

a zde jal se klásti

tomto svedena krvavá se a mnoho krve na obou
stranách bylo prolito. Jihané vidouce, že porážkou Hurlbut-ovou pojistili by si
ástené vítzství, vzdor hroznému kulobití hnali nkolikráte útokem na šiky
národního vojska; Unionisté opt, majíce za sebou eku. vidli v ústupu taktéž
jistou smrt a proto rozhodli radji eliti zuivému nepíteli; vojíni snažili se v
udatenství jeden druhého pedstihnouti.
Když bitva nejvíce zuila, klesl gen.
nepíteli tuhý odpor.

Wallace, smrteln

Opt

opt

rann

lese

s

kon, naež

velení ihned

pevzal McArthur.

hnali Jihané útokem, nebo byli odhodláni zde zvítziti anebo
Bylo to hrozné vraždní, lidé mnili se v lité šelmy, kule svištly
lesem, perážely stromy a zarývaly se v prsa bojujících.
Nové znamení k

padnouti.

a

!
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•

—

útoku
ovzduším otásl optný ryk a šedé ty mraky, z nichž metány smrtonosné blesky, hnuly se opt ku pedu. Nárazu tomu nemohli více Unionisté
odolati
Hurlbut donucen byl k ústupu. V zmatku nastalém byl Prentiss
se svým sborem opt od hlavního voje oddlen a upadl do zajetí.
Mezi tetí a tvrtou hodinou zdálo se, že jest pro Unionisty vše ztraceno.
Armáda Grant-ova zatlaena byla
až k samé ece, na prostor neobnášející více než tyry sta akr a po Buell-ovi dosud ani památky; též Lewis
Wallace, který oekáván byl každým okamžikem, se neobjevoval. Nepítel
zmocnil se pti ležení, zajal mnoho vojska a ukoistil veliké množství zbraní.
Zatlaen v tento tsný kout s vojskem vysíleným, maje eku Tennesse za zády
se vzdáti ^
a vítzícího nepítele ped sebou, Grant pemýšlel, co poíti.
Nikoliv, to nebylo zahrnuto v jeho plánu; on chtl podniknouti nový boj a

—

i

tém

Ml

zvítzit

Celodenní zápas oslabil

i

konfederaty a šiky jejich uvedeny byly též v nepo-

Mimo to nkolik nejlepších dstojník leželo na bojišti mrtvých a po
druhé hodin odpoledne, když v ele nkolika prapor hnal se proti adám
Unionist, rann byl gen. Johnston, následkem ehož za nkolik hodin skonal.
Kule peala mu na noze hlavní žílu, avšak Johnston zstal v sedle a zemel
pozdji následkem pílišné ztráty krve.
Nechtl jsem na sob nechat
ádek.

,,

jsem rann," pravil, když byl posléze s kon sundán a na strá položen, ,, mužstva mého by se byl zmocnil strach a místo vítzství byl bych
."
býval musel dokati se porážky
General Beauregard naídil, aby smrt
Johnston-ova byla ped vojskem zatajena, naež ujal se vrchního velení. Vdl,
že nemá ani okamžiku k zmaení, nebof bhem noci mohl pitrhnouti ke GrantBoj musel tedy býti dobojován,
oví Buell a pak by bylo vše ztraceno bývalo.
znáti, že

.

.

.

—

vítzství pojištno, díve nežli slunce zajde za hory.

V dob

té

byl o ten kus

veškerá

pdy. na

moc konfederat

nalézala se v ohni a krutý zápas veden

vojsko uchýlilo. Beauregard
obklíiti a k vzdání pinutit aneb zahnati

kterou se bylo národní

zamýšlel armádu Grant-ovu
do eky Tennessee.

buto

deš

strán
Zápasící vojska dlila hluboká úžlabina; následkem stálých
byly kluzké a dlostelectvo ani jízdectvo nemohlo se pes úžlabinu tuto
odvážiti. Grant nechal na rychlo naházeti náspy, aby vojsko jeho bylo ástechránno ped kulemi rebelskými. Úžlabina táhla se až k ece, kde stály
dv válené lod a dla byla pipravena chrliti tžké projektily, jakmile se
nepítel pes úžlabinu odváží. Neekáno dlouho: jako láva valili se rebelové v
nekoneném proudu po úboin do úžlabiny, vydávajíce ze sebe oblíbený svj

n

pokik válený. Útoící vedeni byli Malenersem, Withersem, Cheathanem,
Rugglesem, Andersonem, Stuartem, Fondem a Stevensem. Byl to podnik odvážný — však Jihané pohrdali každým nebezpeím, byli rozhodnuti vítzství
dobýti za každou cenu.

V

nebo

první chvíli zdálo se, že pluky Beauregard-ovy bu-

zuivému útoku Grant by nebyl s to odolati.
pes kterou proudy Jihan se valily, stala se hrobem jejich nadjí.
V rokli té vyteklo nejvíce jižní krve hromady mrtvol v údolí tom zanechaných a potoky krve byly nmými svdky, že zde zasazena byla Jihanm smrtelná rána, že zde znien byl výkvt armády Beauregardovy. Pední ady útoících nemohly po kluzké stráni vzhru tak rychle postupovati, kdežto po

dou

slaviti vítzství,

Avšak

rokle,

tak

—
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protjší stran valilo se vojsko do údolí a zde srazilo se v masu. Na dané
znamení zahouklo padesát dl na náspech umístných a granáty praskaly v
údolí mezi

tsn

sraženými bojovníky, niíce tyto houfn.

Však konfederaté pi^es hromady mrtvol svých bratí pec jen hnali se ku
pedu, vydávajíce ze sebe pokik válený. Údolí plnilo se mrtvolami, krev lidská tekla proudem, poet útoících tenil se po každém zahuení dl, le pece
ješt Beauregard doufal zvítziti. Na konci rokle u eky zvedly se oblaky koue,
hned na to nkolik záblesk
Jihané napadeni byli novou palbou z dl v

—

boku, která zahájena byla z lodí na ece zakotvených. Nkolikráte dospli
útoící až k samým náspm, však národní vojsko bylo zde již zaujalo výhodné
posice a zasypávalo nepítele pravým deštm kulí; dlové kule též hrozn mezi

—

a v malé chvíli jako stádo ovcí byli v nejvtším zmatku
pluky Jihan ádily
však odvaha je neopustila; zapomeneme-li
hnáni zpt. Ztratili mnoho muž
na chvíli, za jakou vc lid tento vrhal se v boj, pak mimodk musíme pocítit
úctu k nmu; taková rekovnost, s jakou Jihané poínali si u Shiloh, kdy útoili pes
rokli na náspy
zasluhuje úctu od nepítele.
Rady jejich roztíštny, v údolí hromady jejich bratr, v kalužích svíjející se ranní, s
násp srší smrtící ohe a kule s lodí vrhané
sráží každého, kdo se dol po úboí odváží,

—

—

ale

hrzný

nedovedly

i

tento obraz, smrtící ta hudba

oslabiti jejich bojechtivost.

Opt

bubny zavíily a šedé mrano jižního vojska
znovu valí se po stráni dol, vypluje úvoz a
žene se vzhru proti kovovým jícnm; pda
otásala se znovu, nebof padesát dl najednou promluvilo
padesát blesk proniklo
Gen. A. Sidney Johnston.
hustým dýmem
sta útoících kleslo k zemi pod nohy svých bratí. Píšern dsný
obraz ten zahalen byl v hustý dým, tak že vojsko tápalo ve
jako by byla
tmavá noc a ne krásný, jasný den. Rozsedlina zmnila se pi posledním tomto
útoku v pravé peklo; žádné péro nebylo dosud s to hrozný ten obraz vylíiti
žádnému šttci nepodailo se zachytiti
jedinou ást té scény, jaká
odehrála se v tom malém ,, údolí smrti."

—

—

tm

—

vrn

Beauregard seznal, že marn zde žene své mužstvo vstíc jisté smrti a dat
znamení k ústupu; slunce klesalo již za hory a on maje za to, že docílil dosti,
odložil dokonení díla svého na druhý den. Když vava bitevní utichla, pitrhl
ke Grant-ovi gen. Nelson s pedvojem Buell-ovým a Lewis Wallace se zde
též s vojem svým objevil. Situace se bhem dne znan zmnila
Beauregard
octl se nyní v tak kritickém postavení, v jakém ráno nalézal se Grant.

—

Temný závoj noci rozprostel se nad krajinou a zahalil truchlivý obraz,
jaký poskytovala krajina v okolí Shiloh.
Les byl plný mrtvých a tichem
noním rozléhal se úpnlivý náek a sténání. S lodí po celou noc udržována
byla palba, na nkolika místech les zapálen a ^'ojáci s peráženými údy za
srdcervoucího. náku plazili se po blátivé a krví zbarvené
v místa bezpenjší, chtíce uniknouti z dosahu nového nepítele
rozpoutaného živlu. Na

—

pd
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štstí hustý déš, který

bhem

boje Grant navštívil Shermana;

ohe

noci spadl,

Krátce po ukonení
bylo, že rebelové

uhasil.

mínní obou tchto váleník

musí býti celodenním bojem vysíleni a že nutno k pojištní vítzství, uiniti
asn ráno; když byl vydal ješt poti^ebné rozkazy, sesedl Grant s kon^
ulehl na promoenou zem a hlavu položil na paez. Tak odpoíval gen. Grant
po první bitv u Shiloh -- vrchní velitel nevyhledával vtšího pohodlí, nežli
jaké poskytnuto býti mohlo sprostému vojínu. Bhem noci pijel sám gen.
Buell a po celou noc pluly lod mezi Savannah a Pittsburg Landing, dopravuNelson-ova celá divise byla na míst o
jíce Buell-ovu armádu na bojišt.
deváté hodin veer, za ní pibyl gen. Crittenden a nežli nastalo jitro, peplavena sem byla ješt celá divise McCook-ova.
útok

K ránu strhl se liják a vojsko stavlo se do bitevních šik; nov pibylé
pluky Buell-ovy jsou posunuty ku pedu, Nelson nalézal se na levém kídle,
vedle nho stál McCook, pak Hurlbut, McClernand, Sherman a Lewis Wallace.
Bitva ráno zahájena byla dlostelectvem

k

divisi

Wallace-ov a konfederaté

jali

Thompson-ovým,

se ihned

naídil Wallace-ovi, aby ihned postoupil v

ped

náležejícím

statn odpovídati.

Grant

a uinil útok na levé kídlo

Jihan, jemuž velel Bragg. Útok byl nenadálý a prudký a Bragg sehnán byl
Zde Wallace stanul a oekával,
s výšiny, kde ml velmi výhodné postavení.
kdy Wallace Bragga tlail
mu
ku
pomoci.
V
dob,
Sherman
pispje
té
až
okídlí;
jak naznaeno, nové
druhém
nepátelská
vojska
též
na
zpt, srazila se
sted
a
levé
kídlo. Jakmile na
Buell-ova
tvoila
zde
nyní
pibyvší armáda
pravém kídle ozvaly se rány z dl, hnuli se též Crittenden a Nelson ku pedu.
Divise Nelson-ova byla o nco naped a vojsko postupovalo v dlouhých etzích.
Asi za tvrt hodiny narazilo na nepítele a hned svedena krvavá bitva. Beauregard totiž byl uspoádal opt své pluky a byl rozhodnut docíliti to, co se mu
nepodailo den ped tím
povaliti Granta do eky aneb zajmouti a tak státi
Konfederaté s takovou prudkostí oboili se na
se pánem Pittsburg Landingu.
Nelsona, že hned po prvním nárazu poaly ady téhož kolísati, však jen na
chvíli. Záhy pihnalo se sem Mendenboll-ovo dlostelectvo, které rue poalo
konati dílo spousty a nepítel jest s velkými ztrátami odražen. Brigáda Hazenova zmocnila se jedné baterie dl a obrátila kovové jícny na Jihany. Boj
nyní poínal se rozvinovati na celé áe, nebo záhy pikvaily pluky McCookNelson
ovy a Crittenden-ovy a vítzství kolísalo s jedné strany na druhou.
pošinul své vojsko ku pedu a hned na to vidti bylo Crittenden-ovo a Mc
Cook-ovo vojsko v dlouhých etzích postupovati v ped; však Jihané bránili
se zoufale
každou pí zem, kterou národní vojsko dobylo, muselo si draze

—

i

—

vykoupiti.

Sherman-v tábor dosud nalézal se v moci Jihan a Sherman a Wallace na
Grant-v vzdor prudkému kulobití postoupili v ped, aby ztracené posice

rozkaz

znovu dobyli. Kol malého, devného kostelíka opt rozvinula se kr.utá bitva.
Beauregard vida, že nelze mu udržeti se proti levému okídlí Unionist, soustedil vojsko své proti kídlu pravému a zde zoufalým bojem ješt pokusil se
vyrvati Grant-ovi z ruky vítznou palmu.
seadní Unionist
marn
Bojováno
stále postupovalo ku pedu a tlailo Jihany zpt na všech místech.
po celý den
a na všech stranách bylo znatelno, že armáda Beauregard-ova
jest vysílena a že není s to dlouho v boji vytrvati.
Ješt jednou pokusili se

Le

—

—
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aby rozrazili šiky Yankee-v, ješté jednou zkusili své štstí.
Crittenden-ovou a McCook-ovou objevila se mezera. Sem proniknouti bylo úmyslem Beauregard-ovým a ihned nejlepší asf armády sem vyslal;
však zámysl ten se nezdail. Mužstvo McCook-ovo stálo jako ocelová hradba,
o kterou železný klín nepátel se rozrazil. Po celé linii nyní, od levého kídla

Jihané o

Mezi

to,

divisí

—

Jásot za jásotem roznepítel couval.
pravému národní vojsko vítzilo
Wallace ve svých zápiskách, nebo každý muž již
Bylo pt hodin; Beauregard vidl, že marný
vidl, že vítzství je naše."
pravil
ku Breckenridge-ovi, ,,aby ústup nezmnil se
Hlete,"
jest další boj.
Ic

lehal se lesem," píše gen.

,,

,,

—

,,

v zmatek."

—

O pl

šesté již byl nepítel ze všech posic vytisknut a ustupoval

áe.

Národní vojsko bylo celodenním bojem unaveno a upuštno
bylo následkem toho od dalšího pronásledování.
Po dvoudenní této bitv zstalo na bojišti pes dvacet tisíc mrtvých; konfederaté ztratili asi deset a Unionisté asi dvanáct tisíc.
Jihané ztratili mnoho mužstva na

na

celé

ústupu,

nebo ranným nemohla býti

nuta žádná

pomoc lékaská; po

panoval hustý

poskyt-

celou cestu

a dlouhými zápasy, žízní

liják

zmoené

vojsko Beauregard-ovo
Mrtví na bojišti byli pohbeni,
zabití kon spáleni a ranní bojovníci národní
dopravováni po lodích do nemocnic.

a hladem

trplo

velice.

Beauregard s roztíštnou a zpola znienou
órmádou svoji uchýlil se ke Corinthu, kde
Grant chtl naíí znovu udeiti a celou moc
jeho na dobro potíti; však v

sem generál Halleck
Gen. Alex. McCook.

dob

ze St. Louis,

té pijel

pevzal

vrchní velení a poskytl Beauregard-ovi do-

—

sti asu, aby mohl opt nových sil nabýti.
bitv u Shiloh zajat byl František Shulz, s nímž jsme se byli setkali co
se šestnáctiletým mladíkem u pevnosti Doneldson.
V nedli dne 6. dubna byl
jeho sbor v ustaviném ohni; mezi pátou a šestou hodinou veerní upadli do

V

odvedeni asi pt mil od bojišt; zavleeni jsou na kukuiné pole,
kde za ustaviného dešt, bez písteší, museli stráviti celou noc. Nkteí ze
zajatc byli tak vysíleni, že klesali k zemi a zstali v blát ležeti. Druhý den
museli s armádou konati cestu pšky ke Corinthu. Oban Shulz vypravuje, že
nkde byli nuceni broditi se až po ramena vodou. V Corinthu byli naši zajatci
naloženi do železniních voz, které byly tak pecpány, že nebylo ani hnutí.
Tak je vezli do Memphis, Tenn., odtud do Mobile, Ala., odkudž dopraveni
po lodi do Tuscalosa ve státu Alabama; zde byli uvznni pod dozorem
známého tyrana cap. Wirdze; vojíni vypravují o svých mukách, jaká v zajetí
tom snášeti museli, vci pímo hrozné. Na celý den dostal každý jídla,
co nepostaovalo ani na jedno nasycení, tak že trpli stále hlad.
Se
Shulzem, pokud mi známo, vznn byl povstným Wirdz-em též Cech Kouba.
zajeti a byli

O

svých zkušenostech, jaké v bitv u Shiloh

zažil,

vypravuje František

Renín následující: ,,V nedli dne 6. dubna bojováno bylo po celý den; o
páté hodin odpoledne byl jsem tžce rann — nepátelská kule roztíštila mi
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Klcál jsem v místé, které nyní nese jméno Hornes Nést. Mypáleno bylo do nás z pedu ze zadu a já byl
do kížového ohn
skoro ten poslední, který rann k zemi klesl. Když z našeho sboru byla asi
Dostal jsem se též
polovice mužstva zabita neb ranna, vzdali se ostatní.
rebelm do zajetí; na žádost moji pinesli mi vody, zato ale vzali mi posledních
pt dollar a pkný revolver. Ležel jsem v lese, který granáty, z našich lodí
vysýlané, na nkolika místech zapálily. Byl jsem odnesen do stanu, jenž byl
kulemi celý prostílený a já si pál, by nkterá uinila rázem životu mému konec.
Když rebelové byli tlaeni zpt, byl jsem položen na vozík a odvezen k ece,
kde mne položili na beh mezi ostatní ranné. Vedle mne leželi ranní dva
mojí soudruzi, kteí do rána zemeli. Odtud byl jsem po lodi dopraven do nemocnice v Paducah, Kentucky, kamž dorazili jsme ale až za týden a mezi tím
asem lékai neuinili pranieho k zmírnní mé bolesti. Pobyl jsem zde šest
msíc a seznámil se s vrchním dozorcem, jistým Rakušanem Nikolasem. Muž
V roce 1848 bojoval v
ten studoval též v Praze a uml dosti dobe esky.
povstání
ujel
do
Ameriky."
vojšti
a
po
potlaení
Hynek Votroubek^
uherském
který s Renínem sloužil u jedné setniny, byl u Shiloh zabit a jest na bojišti
pohben. Renín pítomn nalézá se v Soldier's Home (domov vysloužilc) v
Milwaukee, kde jest o všechny vysloužilce postaráno až do smrti.

stehenní kost.

—

se dostali

V domov

tomto nalézají

as

i

se též

Ondej Novotný

a František Sinkula,

new-yorských zuav); všem se zde dobe vede,
nebo republika americká dovede starati se o ty, kteí v dob nebezpeí nasaDále bojoval u Shiloh též Jan Janovec, (nyní v Rice Co.
dili za ni své životy.
Minn.) a mnoho jiných, po nichž však nezbylo zcela žádných zpráv.

(který sloužil jeden

též u

—

Za dvacet dní po bitv

u Shiloh, neb jak

Pittsburg Landing, hnul se generál Halleck

Konfederatm
netroufal

Anny

oý

si

tJie

novou bitvu

Tennessee.

Když

s

též jest

armádou

zaznamenána, u

svojí

ke Corinthu.

le Beauregard peci jen
armádou, nyní známou pod jménem Grand

za tu dobu dostalo se

svésti

znan

nkde

s

posily,

piblížil se Halleck ke Corinthu, nechal naházeti

náspy a byl velmi úzkostlivý, aby na každé možné pekvapení byl pipraven.
Jihané však spíše chtli se boji vyhnouti a ráznjší poínání se strany Sevean
mohlo zde míti za následek druhou porážku Jihan a možno i úplné zniení
Klid v okolí Corinthu perušován byl malými
celé Beauregard-ovy armády.

V

šarvátkami a rebelové inili mezi tím pípravy k ústupu.
noci dne 29. kvtna
stráže v táboe Halleckov, že slyší brení povoz v dálí;
ráno vyslal Halleck nkolik harcovnických sbor, aby zkoušely sílu nepítele
když tu ohromná rána otásla celým okolím a nad Corinthem zvedly se

asn

oznamovaly

—

mraky erného dýmu. Beauregard totiž bhem noci nechal veškeré
zásoby dopraviti v bezpená místa, odtáhl s vojskem a co nemohl vzíti s
sebou, nechal vyhodititi do povtí. Uchýlil se s vojskem svým do Tuplo,
daleko od Corinthu, kde odevzdal velení gen. Braggovi a sám odejel do minerálních lázní v Alabama, aby porušené zdraví své opt napravil. Gen. Halleck
obsadil Corinth, ale nezstal dlouho v poli; brzy byl povolán do Washingtonu
co vrchní velitel spolkového vojska. V Corinthu zstal gen. Thomas a v ele

husté

armády tennessee-ské pevzal

Když

velení gen. Grant.

gen. Buell hnul se z Nashville, aby

pispl ku pomoci ohroženému

Grant-ovi, vyslal gen. Mitchela, aby uinil nájezd do krajin jižních.

Mitchel
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byl odvážný vojín a nelib

asto

nesl, že musel podvoliti se vypoítavosti a
Jakmile ponechán byl sám sob, poínal si
velmi rázn a také dodlal se na výprav své velkých úspch. Dne 4. dubna
byl již v Shelbyville, Tenn., šedesát mil od Nashville; odtud vtrhl do státu
Alabama a
ráno dne 11. dubna byl již ped mstem Huntsville. Pchota
jala se vytrhávati na obou koncích msta železniní koleje a jízda vtrhla do
msta. Vše pohíženo bylo ješt v hluboký spánek a teprv cvakot kofíských
kopyt na dláždní obyvatele probudil. Zmatek, jaký nyní po celém
nastal, byl veliký.
Všechna okna byla náhle zotvírána a se všech stran ozý-

úzkostlivé opatrnosti Buellov.

asn

mst

,,Už jdou!
Už jsou tu! Yankee-ové picházejí!"
mužové vybíhali z póla obleení na ulici, ženy omdlévály,
dti kiely, ernoši se smáli a po njakou chvíli panovalo to nejvtší zdšení.

valo se zoufalé volání:

Oitý svdek

píše, že

Dopravováni ranných od Shiloh do nemocnic.

Mitchel zmocnil se msta, aniž by byl prolil jedinou kapku krve; ukoistil zde
sto osobních voz a veliké množství zásob; též zajal sto a
šedesát rebelských vojín. Obsazením Huntsville zmocnil se též dráhy Charle-

sedmnáct lokomotiv,
ston a

Memphis a

— ve vzdálenosti

sice

od Tuscumbia na západ až po Stevenson na

východ

asi sto mil.

Po celém Jihu nastal veliký poplach, nebo Severní armáda pomalu ale
jist brala se ku pedu a žádná moc nebyla s to národní vojsko na vítzném
pochodu zastaviti. Obsazením Huntsville a Corinthu octl se v moci vlády
spolkové celý stát Kentucky, západní a stední ást Tennessee, severní Missivýchodní
ssippi a severní Alabama.
Scházela jen jedna rozhodná rána, aby
ást Tennessee zbavena byla vlády Konfederace; ránu zasaditi chtl gen.
Mitchel, však Buell jej od zámyslu toho odvrátil. Cestu národnímu vojsku v
krajinách tch razil generál Negley, který se svými sbory pekroil neschdné
hory nalézající se severo-východn od Stevensonu, dne 7. ervna vyhnal rebely
i

z Jasperu a objevil se až

ped

Chattanoogou.

Poteboval jenom malé pomoci,
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aby zmocniti se mohl východní Tennessee a severní Georgie; Buell však žádanou pomoc odepel, z ehož povstal mezi ním a Mitchel-em spor a poslednjší
byl pozdji presazen.
Mitchel zasadil Jihanm nkolik citelných ran, tak že záhy stal se osobou
On jednal rychle a rázn; nepítele pekvapil z nenadání a
velice obávanou.

opt

rychle zmizely jak se byl objevil.

Jedním

z

jeho nejsmlejších

podnik

byl pokus o zniení dráhy mezi Atlantou a Chattanoogou; k provedení plánu

toho

zvolil J.

J.

Andrewse, který

s

nkolika vybranými muži odebral se do
Kentucky uchýlili

Marietta; zde vydávali se za pívržence Konfederace, kteí z

Z Marietty nechali se
se sem, aby ušli pronásledování se strany Sevean.
dovézti na blízké nádraží, nalézající se pi úpatí hory zvané Great Kenesaw a
zde zamýšleli zapoíti s provádním svého plánu. Když zastavil zde osobní
vlak a strojvedoucí i ostatní zízenci odebrali se k obdu, odepnulo mužstvo
parostroj a jeden pední vz od vlaku
všichni vyskoili do vozu a nežli se mohli
železniní zízenci z pekvapení svého vzpamatovati, vyrazil parostroj, hnaný plnou

—

parou, z nádraží.
míle, zastavili

Když

urazili asi

tyry

na okamžik, aby pesekati

mohli telegrafní dráty,

naež opt

s

nejvtší

Rebelové vypravili
za odvážlivci jinou lokomotivu a divoká
honba zapoala. Unionisté zastavili chvílemi, aby poškodili za sebou koleje a práv
když blížili se k mostu železninímu, který
rychlostí ujíždli dále.

zamýšleli zniiti, objevil se za nimi parostroj

pronásledovatel. Na zniení mostu nebylo
Gen. o. m. Mitchel.
více ani pomyšlení, Andrews nyní musel
života
svého
a
souhledti k zachránní
pozdji vz na uhlí
druh. Nákladní vz byl odepnut a nechán na kolejích
pekonali
a hnali se stále s
ale všechny tyto pekážky pronásledovatelov
hnali
Tito
parostroj
s takovou
divokou rychlostí za odvážlivými Unionisty.
prudkostí, že veškerá litina kolem náprav roztála a když došlo posléze palivo,
museli prchající opustiti parovz a hledati spásu útkem do lesa; mli již jenom
však ohefí v parostroji
patnáct mil do Chattanoogy, kde Mitchel meškal
Nastala
uhasínal a oni museli nyní spoléhati se na rychlost svých nohou.
nová honba. Velký poet jezdc pustil se za uprchlíky a tito jsou konené
pomocí cviených ps vypátráni, zateni a obšeni. —
"

/

—

—

i

—

V dob
zvolna

co události práv líené odehrávaly se ve vnitru Tennessee, plul
Commodore Foote od Islandu No. lO. k Memphisu, o jehož dobytí se

Na lodích nalézalo se vojsko pod gen. Popem. U Chikasaw
osmdesát mil od jmenovaného msta, setkal se Foote s flotou nepátelskou a na behu za náspy v tak zvané Fort Pillow nalézalo se asi ti tisíce
ozbrojených Jihan, jimž velel gen. Jeff. Thompson. Foote ihned zahájil na
opevnní palbu, ale vojsko Pope-ovo, které vystoupilo na beh, nemohlo pi
útoku tom býti nápomocno, jelikož celá krajina okolní byla zatopena vodou.
Halleck brzy na to povolal Pope-a zpt k Shiloh a Foote ponechán byl sám
chtl

pokusiti.

Bluffs, asi
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nebof rána na noze, kterou byl
vykonávání služby nemožným a
Dne lo. kvtna
kap. C. H. Davis.
velitelství nad lostvem pevzal po
byl znané
velitel jižního lodstva, Hollins, uinil útok na lodstvo spolkové a
podporován hrubou stelbou z Fort Pillow, pec jenom byl po krátké šarvátce
odražen. trnáct dní po srážce této panoval zde úplný, niím nerušený klid.
Když piplul sem col. Charles Ellert, jr. (stavitel mostu zvaného Suspension
Bridge pes Niagaru) se svými berany," poaly se na stran národního lostva
Však konfederaté nedokali boje; jakmile
initi rozsáhlé pípravy k útoku.
Lostvo národní
zprávy
pádu
Corinthu,
couvli
rychle k Memphisu.
o
došly
bitvu, po
nepítelem
vítznou
sem
mstem
s
piplulo až
a svedlo ped samým
Lewis
vojskem
gen.
ihned
obsazeno
které se msto Unionistm vzdalo a jest
západních
krajinách
Wallace-a. Po událostech tchto nastal na njaký as v
klid a pozornost obyvatelstva obou polovic Unie obrácena byla v jinou stranu.

sob.

Však brzy

i

on musel se velení

obdržel u Fort Doneldson, inila

mu

vzdáti,

další

nm

a

,,

Zanechali jsme gen. Burnsidea a Com.

Roanoke

Islandu, kde

jali

Rowana v zálivu Albemarle po dobytí

se initi rozsáhlé

pípravy k dalším operacím vále-

Pevnost Pulaski.

na vodách Severní Karolíny. Dne 12. bezna (1862) objevilo se lostvo
spolkové na ece Neuse, osmnáct mil od msta New Berne; druhý den ráno
vysazeno bylo vojsko, v potu patnáct tisíc muž na beh a vdno generály
Reno-em a Parkem, táhlo proti opevnním msta jmenovaného. Konfederat
nebyl zde velký poet, však byli dobe opevnni; jim v ele stál gen. Branch.
Dne 14. bezna svedena jest krutá bitva; Jihané byli se všech stran stísnni a
vidouce, že marný jest všechen odpor, dali se na útk, byvše stíháni Foster-em.
Prchající zachránili se tím, že spálili za sebou mosty, však pece asi dv st
rebel upadlo do zajetí. New Berne jest ihned vojskem národním obsazeno a
gen. Parke hnul se s nkolika sbory proti pevnosti Macon, nalézající se na
ostrov Bogue, blíže pístavu Beaufort. Pi podniku tom bylo vojsko podporováno lostvem, kterému velel Samuel Lockwood. Posádka pevnostní kladla
jen slabý odpor a dne 25. dubna se bezvýminen vzdala. V té samé dob gen.
Reno se svým mužstvem dobyl nkolik dležitých míst na pobeží Severní
Karolíny a jal se již ohrožovati Norfolk. Msta Plymouth, Winton a Washington již nalézala se v rukou Unionist, však jelikož operováno bylo na nkolika
místech, nemohlo se nieho dležitého podniknouti; v polovici msíce ervence
povolán byl Burnside zpt do pevnosti Monroe.
Dlužno též zmíniti se o dobytí pevnosti Pulaski, na ece Savanah, která

ným
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Zd

její byly devt stop silné a tyicet stop vysoké; stála pi ústí jmenované eky na ostrov Cockspur a byla
ochranou msta téhož jména; sto padesát tžkých dl bylo pipraveno chrliti
tak že ve vojenských kruzích vládních mlo se za to,
ohe na nepítele
že pokus o dobytí pevnosti této setkati se musí s nezdarem.
gen. Gillmore
soudil jinak a také se o dobytí pevnosti pokusil.
Pípravné práce stžovala
hlavn okolní bažinatá krajina, kterou tžká dla musela býti vojskem od
behu vleena. Však Yankee-ové peci dopravili dla náboje na urité
místo, pod záštitou noci naházeny jsou náspy a s obleháním zapoato.
Dne
lo. dubna ráno vypálena byla na pevnost první rána a palba udržována byla
celé dopoledne.
Odpoledne shledáno, že zd pevnostní znan utrply a po
každé nové rán vždy sesula se celá spousta kamení i cihel; velitel posádky
poznal, že zd pod prudkými nárazy dlových kulí povolují a ve dv hodiny
již vztýena byla bílá korouhev.
Unionisté ukoistili zde mnoho tžkých dl,

rebely považována byla za nedobytnou.

—

i

Le

i

tyicet

tisíc liber prachu, zajali ti sta a šedesát vojín a zmocnili se též
velkého množství zásob potravních.

V

té

samé

dob

operovali

šastn

ve vodách íloridských Com. Dupont a

dobyli pevnost Clynch na ostrov
Amelia a vyhnali rebely z Fernandiny. Jihané opouštli zde jedno místo po
druhém, která vždy hned obsazena byla vojskem vládním; malá flota vplula
do eky St. John a dne ii. bezna dobyla Jacksonville. V té samé dob padlo
též St. Augustine do rukou Unionist a podšení konfederaté opustili všechna

generál Wright; na

opevnná

poátku msíce února

místa nalézající se v okolí pevnosti Pickens.

pobeží od Cape Hatteras až k

V

krátké

dob

celé

zálivu Perdiceo, západn od pevnosti Pickens,

Jihan vyklizeno.
Na poátku roku 1862 uzaveno bylo ve vojenských kruzích vládních, aby
dležitá místa jako Mobile, New Orleans, Baton Rouge a Galveston byla
dobyta, tak aby Konfederace mohla býti tísnna se dvou stran. V elo této
výpravy, která mla za úel dobytí jmenovaných míst, postaven gen. Benjamin
F. Butler. Jemu ku pomoci mlo býti spolkové lostvo, kterému velel admirál
Farragut. Když byl Butler s pípravnými pracemi hotov, navštívil presidenta
a pi rozchodu s ním pravil:
Buto dobydu New Orleans, nebo mne více
nespatíte."
V pevnosti Monroe vsedl na lo Mississippi a plul na Ship
bylo od

,,

—

kde dle úmluvy mlo se vojsko lostvo spojiti. Následkem prudkých
bouí zkusilo mužstvo cestou velice a trvalo to celých ticet dní, nežli k
jmenovanému ostrovu doplulo. Jest to pouhý pískový výbžek, bez jediného
Island,

i

domku, tak

že z nkolika starých prken na rychlo zbudováno býti muselo
písteší pro paní Butler-ovou. Gen. Phelps se zde již nalézal s pluky massachusettskými a conecticutskými; též Farragut záhy piplul a posléze Com.
David D. Porter se svými ,, pumovými lodicemi" piplul, aby pi dobývání tak
dležitého místa byl nápomocen.
Asi sedmdesát šest mil od ústí eky Mississippi nalézaly se dv pevnosti
Jackson a St. Philip. Pevnosti tyto byly ochranou mstu proti nepátelskému
lostvu, které by sem piplulo od zálivu mexického a jelikož
eka byla zde
plna pekážek a v New Orleansu pak nalézalo se deset tisíc ozbrojených rebel
pod ^Q.n. Monsfield Lovellem, bylo obyvatelstvo úpln bezpeno a s posmchem
pijalo zprávu, že uinn bude vládou národní pokus o dobytí msta.
,,Naši

—

i

Job.

enník: „ObSanská

yálka."

•

.
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jedinou obavou jest," psal jeden

list,

,,že nep^ítel se ani

My

neobjeví.

veno máme pro takové pivítání, že by byla škoda, aby tomu
Brzy naskytla se jím píležitost slova ta potvrdit skutky

ml

pipra-

—

ujíti."

General Butler, admirál Farragut a Commodore Porter umluvili se na nánejdíve uiniti útok na ob jmenované pevnosti,
Porter
zstati v záloze a hnouti se ku pedu, až by
kdežto Farragut se svojí flotou
V pádu že by se však nepodailo tato umleti,
pevnostní dla byla umlena.

ml

sledujícím plánu:

ml

ml

Farragut rychle kol pevnosti proplouti, zahnati

zpt lostvo konfederat,

Za pevností Philip
tak pevnosti osamotiti a zameziti další dodávání zásob.
mlo býti Butlerovo vojsko vysazeno na beh a vzíti tuto útokem. Jakmile to
by se bylo zdailo, mlo se ihned postoupiti proti New Orleansu. Konfederaté
zde se nalézající byli pod vedením
cím politikem v New Yorku.

Dne

17.

dubna

J.

R. Duncana, který býval díve vynikají-

celá flota vplula do

eky

a

voln pohybovala se ku pedu.
Voda v dob té byla velmi
vysoko a prudký proud odnesl veškeré pekážky, ktekonfederaté

ré

byli blíže

pevnosti Jackson umístili.

Stžn

i

lanoví kryto bylo

hustým

stromovím; vše
býti národnímu
lostvu píznivo a toto nezdálo

se

pozorovan mohlo
žiti

se

piblí-

k pevnostem.

Bitva

zapoala

asn

ráno dne 18. dubna a sice
první rána vypálena byla
z pevnosti Jackson; z Porter-ových lodí bylo ihned

staten odpovídáno
nkolik

Pevnost Pulaski po bombardováni.

hodin

na

a po
obou

stranách dla hmla, aniž
Farragut seznal, že silným zdím neuškodí a umínil si s
proplouti; plán ten provésti zamýšlel dne 23.
dubna. Lod Porter-ovy byly ureny k tomu, aby z hmoždí udržovaly stále
palbu na pevnost a tak kryly ku pedu plující lod Farragutovy; Farragut
též obrátit jícny dl svých proti pevnosti Jackson, kap. Theodorus Bailey ml
opt zamstnávati posádku v pevnosti St. Philip.

by

výhod
lostvem

byli zápasící jakýchsi

docílili.

ml

Lostvo hnulo se v ped ve dv hodiny s pl noci; noc byla
tmavá, však záhy osvcovaly celé okolí blesky metané z jícn dl;
metány jsou

do pevnosti a kol

lod

neobyejn
z

hmoždí

bok

svých též vychrlily
celou spoustu kulí proti opevnním. Záhy rozvinula se zde zuivá bitva. Jihané
vyslali po proudu mezi národní lostvo hoící vory, které zvolna se blížily a
pinášely s sebou jistou zkázu. Plamenné jazyky šlehaly do výše, v právo v
evo a rudou záí svojí osvtlovaly píšerné divadlo, které se zde odehrávalo;
a tmi hnány byly proti Farragut-ovi lod zvané ,, berani", které s velikou
projektily

plující

z

i
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prudkostí vrážely do

bok devných

se Farragut, se vzfiala,

Lo,

lodí a tyto niily.

však ohefi byl záhy uhašen.

na které nalézal

Flot podailo

se sice

kolem pevností, však zde setkala se s novým nepítelem, nebo od
msta pipluly sem lod Jihan a nyní dvacet hmoždí a dv st a šesedát
dl otásalo vzduchem. Granáty praskaly v povtí, voda stíkala do výšky, v
což mísil se praskot perážených stži a rozervaných bok lodí, volání
dstojník, jásot neb o pomoc volání mužstva. Oitý svdek píše
Spojte
všechny ty hromy, co jste kdy v život svém slyšeli, všechny ty blesky, co jste
jich byli vidli a dle toho pak snad budete moci uiniti si pedstavu o tom
proplouti

:

hrzokrásném

divadle, které odehrálo se

ped New

,,

Orleansem."

Krutý zápas tento skonil pro národní lostvo vítzn; Farragut, nedbaje
nebezpeí, zaujal místo v lanoví své lod, odkud bitvu ídil. Za pl hodiny
celé
od onoho okamžiku, kdy národní ílota hnula se ku pedu, bylo
konfederaní lostvo znieno. Kapitán Bailey nalézal se v nejprudším ohni,
nebo on byl první, který kol pevnosti proplul a octl se v stedu nepátelských
lodí; záhy však piplul sem kap. Boggs s lodí Varunna, proti které ihned
všecka dla konfederaních lodí byla obrácena.
Varunna rozjela se prudce a
octla se v samém stedu nepátelské floty; hned na to otásl vzduchem hroVarunna obklíena byvší se všech stran nepátelskými
madný výstel
lomi, vyprázdnila náhle své boky a spsobila na obou stranách dsné spousty.
Však ona byla velmi poškozena, nebo byla napadena berany" a po krátkém
zápase poala klesati pod vodu. Kapitán nechal ji pivázati rychle k silnému
stromu, tak že mohl v as veškeré mužstvo vysaditi na pevninu. V zápase
tomto ztratili Unionisté pouze ticet mrtvých a sto dvacet pt ranných.
Lostvo veškeré sjelo se pak u karantény nad pevností St. Philip.

tém

—

i

,,

Mezi tím co bitva zuila na vod, nechal Butler své vojsko vysaditi a v

malých lokách jest prplavy úzkými dopraveno v zad pevnosti St. Philip;
posádka však vzdala se bez boje. Jakmile národní vojsko zde se objevilo, vzdali
se obležení a vojíni pravili, že byli násilím pinuceni k služb vojenské a že
jenom hrozbami nechali se pinutit, aby tasili zbrafi proti Unii. Též pevnost
Jackson se po krátkém odporu vzdala.
Farragut po skonené bitv plul pímo k New Orleansu, kde panoval již
ten nejvtší zmatek. Jakmile donesena sem byla zpráva o dobytí obou pevností,
slyšeti bylo ve všech ástech msta víení bubn, vojíni bhali zmaten sem a
tam, obchodníci vybíhali v nejvtším zdšení ze svých závod, prostovlasé
,, Zapalte
msto Zapalte msto Nedbejte
ženy bhaly ulicemi, volajíce
nás !" Bavlna, která dosti rychle nemohla býti v bezpeí poslána, dopravena
Velitel mstské posádky, gen. Twigg, byl první,
jest k ece a zde zapálena.
který prchl, nebo lekal se trestu, jaký jej ml stihnouti za jeho mrzkou zradu.
V
zapomnl dva skvostné mee, které mu vládou byly darovány co
odmna za služby prokázané ve válce mexické. Když dne 25. dubna blížila se
Farragut-ova ílota k mstu, bylo na bezích eky patnáct tisíc balík bavlny v
jednom plamenu a rozzuený živel zniil též mnoho lodí v pístavu se
:

!

!

mst

nalézajících.

Farragut vyslal kap. Bailey-ho a Licut. Perkinse na radnici, aby úady
msta; vyslanci pivítáni byli v pístavu rozileným davem
a se všech stran bylo na
voláno ,,Zabte Yankee
Sláva Davis-ovi

požádali o vydání

n

:

!

!

A
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zhyne Lincoln

Abraham

!"

v což mísilo se tu a tam zvolání nkterého

ernocha

:

,,At

Vyslanci nevšímali si co se kol nich dje a klidn
ubírali se dále; mayor msta pijal je vlídn, ale pravil, že sám o sob nemže
nieho initi. Druhý den nechal jim oznámiti, že msto nevydá, aniž dovolí
nad mincovnou vztýiti hvzdnatý prapor Unie. Farragut vyslal etu námoník, kteí prapor sami vztýili za velikého pobouení oby^^atelstva. Však
nkolik rebel, v jichž ele nalézal se jistý M. B.
prapor ten dlouho nevlál
Mumford, korouhev strhli a pohanli. Boulivý stav tento potrval až do i.
kvtna, kdy gen. Butler v ele vojska vtrhl do msta. I on vítán byl divokým
,,Hle; ta bestie !"
pokikováním, jako
,,A žije Beauregard !"
,,Shiloh!
BulTs Run !" atd. Butler však klidn v ele svých pluk a za zvuk písn
„Star Spangled Banner" ubíral se k hotelu St. Charles, kde byl pozdji jeho
hlavní stan.
Druhý den nechal si Butler pedvolati mayora msta, aby jej seznámil s
prohlášením, které zamýšlel vydati k obyvatelstvu. Když v žádné tiskárn
nechtli provolání vytisknouti, svolal Butler sazee a tiskae, kteí nalézali se
v jeho vojšti a za krátkou dobu bylo toto tištno.
žije

!"

(Lincoln).

—

—

:

Butler uchopil se správy

mstské

—

a vládl zde železnou rukou. Vojsko jeho

obdrželo rozkaz krátký, ale srozumitelný

:

,,

Pakli na vás

z

domu nkterého

dm

se zemí;bude-li vás kdo znepobude steleno" pravil, ,, srovnejte v záptí
kojovat, zatknte jej; uiní-li na vás útok, palte!" Však nedovolil též, aby
vojsko jeho dopouštlo se na obyvatelstvu násilí a každý podobný pein ihned
v záptí potrestal. Jakmile mu oznámeno bylo, že hvzdnatý prapor byl s
mincovny stržen, postavil jmenovaného Mumforda ped vojenský soud; tento
jest odsouzen a v záptí obšen.
Pádem New Orleansu utrpla Konfederace novou ránu a všechen hnv

jižního lidu obrácen jest proti Butler-ovi.

smr'

JeíTerson Davis prohlásil jej za

a rozkázal, aby

,, nejen on, ale každý dstojník
v pádu zajmutí byl ihned odpraven". Jeden obyvatel
Georgie nabídl ,,io.ooo dollar za mrtvolu Butler-ovu". Jedna ,, dcera Jižní
Karolíny" v asopise Charleston Courier oznamovala, že upede nit, z nichž
má upleten býti provaz pro Butlera a dcera její ,,prý peje si, by jí dovoleno
bylo dáti Butler-ovi oprátku na krk". Dle toho sezná každý, v jaké nenávisti
Butler byl po celém Jihu.

„vyvrhele, který zasluhuje

pod Butler-em

sloužící,

—

Když

vojsko spolkové vtrhlo do

pihlásilo se pod prapor Butler-v,

New

Orleansu,

nebo díve

mnoho bojovného

lidu

násilím vehnáni bylí do služby

Mezi tmi byl též Cech Vojtch Vaška, který narodil se ve
Plzeský) r. 1840 a do New Orleansu pibyl r. 1860. Zastával
službu desátníka a jakmile naskytla se mu píležitost, vstoupil do 31. pluku
massachusettských dobrovolník. Vaška prodlal pak celou válku a zemel v
Chicagu r. 1878. O bohatých svých zkušenostech zanechal málo zpráv a dlužno
tudíž spoléhati se na udání nejbližších jeho pátel, ostatní pak erpati z úadních zápisk pluku, k nmuž Vaška náležel. Súastnil se jedné výpravy z New
Orleansu k Vicksburgu po Mississippi, kde však válená lo byla rozbita a
mužstvo jen s tží životy zachránilo.
Pozdji zastával službu ordonance a
povinností jeho bylo v bitv donášeti rozkazy z hlavního stanu bitvu ídícím
generálm. Vaška súastnil se jednou též se 24 muži dobrodružné výpravy
Konfederace.

Švihov

(kraj
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nad Mississippi, však malý ten sbor byl pepaden pesilou rebel a teprv po
tuhém boji podailo se jim rebely zahnati; všichni v táboe mli za to, že úastníci výpravy jsou bu pobiti neb zajmuti, tito však po 3 dnech se opt objevili
mezi svými a jsou s jíisotem od svých soudruh uvítáni. Vaška byl pro svoji
odvahu u vyšších dstojník ve velké vážnosti a svovány mu rzné služby,
pi kterých odvaha a lest byly hlavními initeli. Že pi výpravách tch asto v
nebezpeí života se nalézal, neteba podotýkati. V posledním roce jeho služby
pod ním padl
pi emž mu noha byla pohmoždna a on musel nkolik
msíc stráviti následkem toho v nemocnici. Po válce usadil se v Chicagu,
kde bral velého podílu na ruchu národním až do své smrti.

k,

KAPITOLA
Armáda

—

XVI.

—

—

General McClellan.
KonMaas sas.
národní armády.
Monitor a
,, Vyle
Merriviac.
Události v SJíenandoah Vallcy.
Bitva u Kerstoiun.
Oble/láni Yorktoivnn.
McClellan a Magruder.
Bitva n Williamsburgii.
General McClellan a president Lincoln.
Dobytí Norfolku.
Srážky ve WincJie stern, Cross Keys a Port Rcpnblic.
,,Bílý dni\
Nespokojenost s honýederani vládon.
Osndné otálení
Bitva ve
Fair Oaks.
Nájerjdy Stnart-ovy.
Poíoniackd.

Rozka.z k pochodit.

—

federaté opouští

—

—

—
—

—

—

—

—
—

—

—

—
.

—

—

ZDRZELI

jsme se delší dobu u armády západní a provázeli národní pluky
na jich vítzném pochodu od pevnosti Henry k Shiloh a Corinthu
sledovali jsme též lostvo Foote-ovo, které proniklo až do samého Memphisu;
zámysl vlády, otevíti plavbu po celém veletoku americkém, Mississippi, blížil
se k

—

svému uskutenní, nebo zbývala

již

dv

jenom

opevnná místa, která
Na druhé stran

kladla lodím vládním odpor a sice Vicksburg a Port Hudson.
byli

jsme

vrátíme se

svdky dobytí New Orleansu Faragut-em a
opt k velké armád Potomacké, v jejímž ele

Butler-em
stál

,,

—

nyní

mladý Napo-

leon", generál McClellan.

Mnoho

již o tomto vojevdci, innost jeho byla všestrann
odsuzována, ale všichni ti povolaní
nepovolaní soudcové zdají
se souhlasiti v jednom a sice
McClellan osvdil neobyejné schopnosti
organisatorské, nebo pivedl ohromnou armádu kol Washingtonu rozloženou
na stupe nejvyšší dokonalosti
ale na poli váleném nekvetlo mu štstí.
McClellan
tu nejkrásnjší píležitost zasaditi ozbrojené Konfederaci ránu
smrtelnou a tak skrán své ozdobiti vavínem nehynoucí slávy
však on vždy
váhal, rozvažoval, peceoval sílu nepátel a národ, který v nho takovou
dvru skládal, cítil, že se v
trpce byl zklamal.
Vytýká se McClellan-ovi též, že veškerá jeho snaha elila k dobytí Richmondu, emuž velikou dležitost pikládal. Však dobytí msta toho,
to

posuzována

napsalo se

i

i

:

—

ml

—

nm

a
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bylo sídlo rebelské vlády, nemlo by pro Konfederaci daleko takové následky,
jako by bývalo mlo pro Sever dobytí Washingtonu Jihany. Dobytím Richmondu pouze donucen by byl býval Davis odsthovati se do jiného msta
však tím by nebylo odvráceno ješt od zem této veškeré nebezpeí; rána
smrtelná musela zpupné Konfederaci býti zasazena na bojišti
branná její
moc musela býti povalena a rozprášena. McClellan mohl- to dokázati, nebo

—

—

ml

k tomu dostatený poet vojska; pro tak neuinil, pro tu nejkrásnjší
si ujíti — na to mohl dáti odpov jen on sám.
Ti, kteí

píležitost nechal

Admirál

D. Farragut.

nyní innost jeho posuzují, hádají pouze, jaké
zdržovaly, když byl

sám díve

píiny od rozhodných
musí býti

in

jej

krátký a rozhodný", pravé píiny však znal pouze on a proto nepodávám zde mnohé ty
úsudky o jeho poínání; McClellana již kryje chladná zem a za nespravedlivé
považuji památku muže toho všelikým zlehováním a podezíváním kaliti.
Jak tedy podotknuto již, veškerá pozornost obrácena byla k tomu, jak
zmocniti se sídelního msta konfederaní vlády, Richmondu. Jednalo se jen

o

to,

jakým spsobem

bylo zapotebí

mnoho

dal

vojska

ington též muselo býti

prohlásil, že boj tento

by

se plán ten provésti,

nebo

,,

k podniku tomu

— tak aspofí soudil McClellan — a msto Wash-

dostaten chránno,

jelikož v poli nalézal se lstivý a
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neohrožený ,,Stone-waU" Jackson, který zajisté na msto by udeil, kdyby toto
Však Unionisté mohli
proti takovému napadení nebylo dostaten opateno.
dobýti Richmondu a ješt ponechati v okolí Washingtonu dostatenou moc,
nebof na poátku msíce února (1862) ítala armáda Potomacká skoro dvakrát
sto tisíc bojovného lidu, kdežto celá moc rebel v Manassas, kteréžto místo
drželi ve své moci od nešastné bitvy u BulTs Run, neítala více nežli padesát
pt tisíc muž. Co se vycvienosti, nadšení mužstva a bojechtivosti týe,
praví se, že lepší armády ješt v poli nestálo; bylo jen teba dáti znamení k
pochodu a ohromná m.oc tato by byla musela rozdrtit vše, cokoliv by se jí bylo
na odpor postavilo.
Však z píin, známých jen vrchnímu veliteli, celá tato armáda trávila as
v neinnosti v okolí Washingtonu. Vojsko provádlo stále rzná cviení a
však posléze
této zábavy se
manévry, což z poátku obanstvo bavilo
brzy nasytilo a vše dychtiv oekávalo dne, kdy zazní povel k pochodu.
Vrchní velitelství ovšem udávalo rzné píiny, aby kruhy washingtonské byly
upokojeny; jednou byla velká zima, podruhé pílišné teplo, tu opt špatné
cesty, po kterých tžká dla a zásobní vozy nedaly se rychle na uritá místa
mezi lidem byla ím dále tím
dopraviti. Však netrplivost ve vládních kruzích,
vtší a opt se všech stran voláno ,, vzhru na Richmond !" Slova ta nalezla
ohlasu po celé severní polovici Unie --v asopisech, na tribunách kazatelnách,
všude šel jeden hlas, se všech stran voláno, aby již jednou dáno bylo znamení
k pochodu. I mezi vojskem poínala se rozšiovati nespokojenost; obané
a nyní tráviti museli as v
chopili se zbran, aby potlaili zpupnou rebelii

—

i

i

i

—

úplné neinnobti.
a choval v nho
vidl, aby tento se konen již
vzchopil k njakému inu.
Povolal k sob generály McDowella a Franklina,
s nimiž chtl poraditi se o trapné situaci. McDowell byl toho náhledu, že nco
musí se co nejdíve podniknouti; pravil též, že síla rebel v Manassas jest
znan peceována a že by snadno mohla moc jejich býti zde potena.
Posléze usneseno bylo, aby odbývána byla opt jedna porada, ku které pozvati

naklonn McClellan-ovi

President Lincoln byl velice

neobmezenou

se

ml

dvru

— však rád by také byl

McClellan, aby o stávající situaci sám své náhledy pronesl. McClellan
ale tváil se býti velice uraženým; posléze pravil, že

skuten dostavil,
bude-li mu porueno,
se

zstanou-li tyto v

Za nkolik

že plány své vyjeví,

akoliv

jest

vždy prospšnjší,

tajnosti.

dní po této

porad obeznámil McClellan presidenta se svými
s nimi býti valn spokojen, nebof bylo to opt

plány, však Lincoln nezdál se

samé zbytené zdržování a celý plán nezdál

konen
února

má

sborm".

se slibovati

mnoho.

Aby všemu

pítrž uinil, vydal president dne 27. ledna rozkaz, ,,že dne 22.
námoní hnouti se proti povstaleckým
veškerá moc vojenská
Za tyry dny na to obdržel McClellan rozkaz, aby pipravil se k

již

i

pochodu, dobyl a obsadil místo nalézající se na dráze jiho-východn od Manassas Junction; Lincoln pi tom též pamatoval na to, aby dostatená moc
zanechána byla v okolí sídelního msta. Gen. McClellan proti rozkazu tomu
poal protestovati, nebof plán jeho byl zcela jiný a mezi ním a presidentem
vymnno bylo nkolik dopis. Výsledek této korespondence byl, že ustanoveno bylo dvanáct vojenských hodnostá, kteí mli o sporné otázce rozhod-
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Osm hodnostá tchto schválilo plán McClellan-v, dle kterého mlo
noutí.
vojsko dopraveno býti po ece až do zálivu Chesapcake, zde vysazeno na beh
a odtud táhnouti na Sídelní msto konfederaní vlády. Presidentv náhled byl,
že by mnohem kratší a prospšnjší bylo, kdyby se beze všeho otálení táhlo
na Richmond po pevné zemi. Však podvolil se rozhodnutí a hned vydán
pohotov k doprav vojska všech zásob
potravních a válených. Dne 8. bezna vydal president opt prohlášení, v
kterém naizoval, aby armáda Potomacká rozdlena byla na tyry armádní
sbory, vedené McDowell-em, Sumner-em, Heinzelman-em a Keyes-em.
Velení nad vojenskou mocí západní ml, jak známo, gen. Halleck a stední,
ležící mezi Halleck-em a McClellan-em, bylo pod velením gen. Fremonta;
zárove naízeno, aby veškeré zprávy velitel oddíl tchto zasýlány byly na
tajemníka války a ne, jak se díve dlo, na vrchního velitele. Tento poslední
rozkaz McClellana velice popudil. V ten samý den ješt vydán byl opt nový

pímo

byl rozkaz, aby co nejdíve bylo vše

i

Vládni fregata Minnesota.

rozkaz a sice v tom smyslu, že dokavad eka Potomac nebude vyklizena od
rebelských lodí a dokavad na bezích budou nalézati se opevnná místa v rukou
nepátel, ,, nesmí od Washingtonu vytrhnouti více než 50,000 muž", dále že

armáda

ta

má

se hnouti

k zálivu Chesapeake dne

18.

bezna

a vrchní velitel

inn byl zodpovdným za každé další otálení.
V Manassas velel rebelm gen. Joseph Johnston,

který pozdji osvdil
Ten, jakmile se dozvdl,
McClellan
že McClellan chystá se k pochodu, couvl rychle k Richmondu.
druhého dne pitrhl k opuštnému Manassas, kde teprv vojsko s ustrnutím
pohlíželo na to chatrné opevnní, na kterém na míst dl byly na erno obarvené klády; tažení vojska národního k Manassas nazváno bylo pouhým
„výletem" a president Lincoln velice byl popuzen, když mu sdleno, v
jakém stavu opevnní nepátelská nalezena byla. Jakmile se McClellan z
,, výletu"
toho navrátil, jest mu se vší zdvoilostí oznámeno, že má nyní pod
svojí mocí pouze armádu v okolí Potomacu. Co píinu, která k
té vedla,
udal Lincoln, že ostatní oddíly píliš zaneprazdovaly mysl vrchního velitele a
jelikož nyní musí veškerou pozornost vnovati operacím váleným v této ásti
se býti

nebezpeným soupeem na

poli

váleném.

zmn
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zem, bude zména

k obapolnému prospchu. Pi tom též neopomenul
že doposud k nmu chová neobmezenou dvru
a oekává, že povinnostem na nho vloženým pln dostojí.
V dob, kdy konfederaté opouštli Manassas, svedena byla na vod blíže
pevnosti Monroe památná bitva, o které sieji se tuto zmíním. V sobotu dne 8.
bezna spozorovali z pevnosti Monroe na vod podivný jakýsi pedmt, mající
podobu potopeného domu, jehož stecha pouze vynívala nad hladinu vodní.
Byl to Mcrriinac (viz vyobrazení na str. 43.)
Jako njaký vodní netvor plul
Merrimac po ece Elizabeth k Hampton Roads a provázen byl dvma menšími
z lodí nkolik ran,
lodmi.
Jakmile se objevil, vypáleno bylo z pevnosti
ímž dáno bylo výstražné znamení ostatnímu lostvu vládnímu, které zakotveno bylo na ece James. Merrimac zamil pímo k lodím Congress a CumbcrlcDid; když byl vymnil nkolik výstel s lodí Congress, kterou byl zahnal
zpt, obrátil se proti lodi CwnherlaJid. Jakmile se Merrimac piblížil, vyprávšak kule odrážely se od té ocelové
znny jsou proti nmu jícny všech dl
stechy jako hrách od stny. Merrimac se rozjel prudce a vrazil do boku lod
Cumberland, poškodiv ji znan; ostatní dílo pak dokonávala dla a Cumberla)id poínala klesati pod vodu.
Ješt jednou zahmla salva, Merrimac
naež klidn plul zpt;
po druhé narazil na zpola znienou Ciimberla^id
velitel zniené lod naídil mužstvu svému, aby spasilo se skákáním do eky;
za nkolik minut zavela se nad roztíštrozkazu toho bylo uposlechnuto
nou lodí hladina vodní; s lodí se potopilo též mnoho ranných vojín.
ta jen

president McClellana

ujistiti,

—

—

i

—

—

—

podotknuto, pijely sem s Merrrimac-em dv jiné lod konfederaní a sice Yorktotvn a jFajnesiown a mezi tím co Merrimac zápasil s lodí
na Congress, který bránil se proti pesile udatn;
Ciimberland, vrhly se tyto
aby ušla osudu, jaký potkal Ciunberland, vjela Congress na mlinu, kam onen

Jak

z

pedu

dv

ocelový netvor nemohl se za ní odvážiti, le nebyla z dosahu jeho dl a za
krátkou dobu byla tato lo zniena. Velitel Merrimacu mohl býti spokojen,
nebo bhem dvou hodin zniil dv % nejlepších vládních lodí a stal se nyní
pravým postrachem veškerému lostvu spolkovému.
i

Blíže pevnosti
její

Monroe zakotvena byla válená fregata Minnesota a velitel
spl napadeným ku pomoci. Le voda byla v místech

obdržel rozkaz, aby

tch píliš mlká a MÍ7i7iesota vrazila na mlinu, kde zstala vzeti. Na štstí"
Merrimac nemohl se k ní též piblížiti a vymnno bylo jen nkolik bezvýsledvšak
ných výstel. Nkteré menší lod konfederaní odvážily se blíže
draze odvahu tu zaplatily, nebo granáty z Minnesoty vrhané spsobily jím
velké škody. Nastal veer
ale mužstvo Mi?mesoty oekávalo rána s obavou;
každý s jistotou oekával, že ráno strašný Merrimac útok obnoví a jelikož
fregata nemohla se se svého místa hnouti, zniení její zdálo se býti jisté.
Gen.
Wool, který ml velení v pevnosti Monroe, v telegramu do Washingtonu zaslaném vylíil kritický stav vcí a dodal, že nepijde-li njaká pomoc, Aíinnesota
padne nepíteli do rukou a v pádu že by uinn ml býti útok na pevnost
samu, tato bude moci vzdorovati pouze nkolik dní. Vše s napnutím oekávalo,
co pinese druhý den, však Jihané tšili se na skvlé vítzství, ku kterýmžto
nadjím byli také pln oprávnni, nebo nebylo zde lod, která by ádní
obrnného Merrimacu mohla položiti meze.
Však pomoc se dostavila; veer po oné osudné bitv, asi o deváté hodiné

—

—
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New Yorku

piplula k pevnosti Monroe z

zcela nová lod, Monitor.

Vynález-

cem lod té jest Švéd, kapitán John Ericson a shotovena byla v Greenpointu,
Long Island, N. Y, Na první pohled zdálo se, že Monitor jest spíše pro
hraku a ne pro službu válenou; u porovnání s Merrimac-em byl to pravý
trpaslík.
Vtší ást lod té byla pod vodou a nad hladinu vynívala pouze
vž otáecí, v které umístna byla dv tžká dla. Dle smlouvy vláda mla
Monitor pijmouti až osvdí-li svoji sílu v srážce s nkterou obrnnou lodí

—

sem tedy byla pivezena, aby zkoušku podnikla.
Nedlní jitro (9. dubna) bylo neobyejn jasné a slunce rozlilo svoji zlatou
zá po hladin vodní.
Congress byla zniena ohnm a od Ciiniberland
vidti byly pouze stžn. Všude panoval klid, který však záhy perušen, nebo
od Scwals Pointu plul sem opt Merrimac, aby dílo spousty dokonal. Hrdé
a

Lo

zkázonosný nepítel ku pedu

—

mužstvo jeho bylo si jisto svého
nepomyslelo, že v cestu postaví se jim soupe na pohled sic
nepatrný, však v boji tvrdošíjný, neústupný.

plul tento

nebo

vítzství,

Úmysl mužstva Merrimacu

byl patrný; chtlo zmocniti se Minnesoty a

zpt do Norfolku, kde na bezích stály nepesvdky tohoto skvlého vítzství. Jakmile netvor

pivléci fregatu onu co trofej

hledné davy

lidí,

chtíce býti

svj bok, ale tžké kule odrážely
nateny byly lojem, tmto ani dost
nemalému pekvapení všech objevil se náhle mezi Min-

ten piblížil se k Minnesot, vyprázdnila tato
se

od šikmých stn Merrimacu, které

málo neuškodivše.

K

byl to pravý David, který pouštl
obrem Goliášem. Zdálo se, že Merrimac pouhým zavadním o nový
tento zjev srazí jej pod hladinu a mužstvo jeho s opovržením pohlíželo na toho
trpaslíka", který chut hotovil se k boji.
Mli za to, že nkolik kulí postaí,
aby kocábku" poslaly na dno eky a také hned jakmile se Monitor objevil,
vypáleny byly na jícny dl z boku Merrimacu. Však oekávání Jihanú se
nesplnilo; po výstelu tom poala se otáeti malá vhz Monitoru a kule s takovou
prudkostí narážely na ocelové stny nepátelského obra, že tento se zachvl
po nkolika výstelech. Situace se rázem zmnila, Merrimac nalezl nebezpeného soupee. Marn kovové jícny vrhaly svj zkázonosný obsah na ten malý
nesotou a Merrimac-ein malinký Mofiitor;

se v boj

s

,,

,,

pedmt

—

on zdál se býti nezranitelným; kapitán Minnesoty Van Brunt,
který podivný zápas tento pozoroval, praví, že ,,kule z Merrimacu vrhané
mly na Monitor takové úinky, jako by dcko bylo házelo
Na
oblázky".
každý hromadný výstel z Merrimacu následovala jedna rána z Monitoru
ale po rán té ocelová stna vždy povolila.

na

—

Zápas na chvíli ustál a nepátelské lod chvíli kižovaly sem a tam, hledavýhodnjší posici. Bylo to zajímavé podívání na onen obrnný kolos, kterak
inil všemožné pokusy, aby njakým spsobem vyhnul se nepatrnému soupei.
Však Monitor všude jej následoval a psobil mu velké škody. Pi tomto
manévrování Merrimac narazil na mlinu a po njakou chvíli nemohl s místa;
toho použil Monitor, hbit objíždl kolem a jako obratný rohovník zasazoval
soupei svému jednu pádnou ránu za druhou. Jako vysílený obr stál zde
Merrimac a každé nové zahmní jeho dl podobalo se vaní dokonávající

jíce

obrovské nestvry.

Když
proti

se Merrimac z nemilého postavení svého vyprostil, obrátil se opt
Mitmesot; velitel jeho seznal, že boj s malinkým Monitor-em je pouhé
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mrhání silami a umínil si vládní fregatu zniiti, když nemohl ji zajmouti.
Minnesota pi^ivítala jej prudkou palbou, však kule odrážely se od ocelového
krunýe a neuinily škody nejmenší. Za to ale granáty vyslané z Merrimacu
ádily hrozn; jeden projektil pronikl bokem až do vnitra fregaty a spsobil
výbuch prachu; jiný granát spsobil výbuch kotle na vleném parníku, který
stál

vedle Minnesoty.

ádní tomu opt pítrž uinil Monitor, který pispl ohrožené fregat
na pomoc a znovu otáela se ta malá vž, z které metána tžká zhouba do bok
vodního obra. Po druhé narazil Merriniac na mlinu a nežli mohl se hnouti,
bylo na páleno jak z Monitoru, tak z Minnesoty a velitel seznal, že chce-li
ujíti úplnému zniení, musí pomýšleti na návrat.
Za chvíli byl vidn již Meimac plovoucí zpt k Norfolku, však Monitor neml v úmyslu vzdáti se ješt
boje a pustil se za svým nepítelem, zasazuje mu ránu za ránou.
Rozlícen na
tento tvrdošíjností, obrátil se znovu kolos a vrhl se proti svému soku
však
tento uhnul se hbit a z vže stále vrhány byly jeden projektil za druhým. Boj
i

—

Monitor a Merriniac.

Merrimác zasypával svého soupee tžkými kulemi, které
mu ani dost málo neublížily. Velitel Monitoru rozkázal, aby míeno bylo níže a
záhy nastal na nepátelské lodi poplach; jedna kule prorazila stnu a do vnit
poala vnikati voda; druhá kule prorazila kotel a unikající pára opaila mnoho
vojín. Ješt chvíli a tento postrach lostva spolkového byl by se musel ponovšak další zápas peruiti pod hladinu vodní, aneb by se byl musel vzdáti
šilo poranní velitele Monitora, Lieut. Wardena a Merriinac mohl nyní snadno
uniknouti.
Ráno vyplul hrd z pístavu, aby zniil vše, co se mu na odpor
postaví
nyní vracel se zpt s boky rozervanými, vracel se co poražený
Goliáš prchal ped nepatrným Davidem. Lid, který v pístavu Nofolk-ském
ekal, až Merriniac vrátí se co hrdý vítz s dobytou koistí, vidl nyní pouhý
vrak
vodní tento obr nalezl soka, jemuž v zápase byl podlehl.
Vítzství toto bylo v dosahu svém mnohem dležitjší nežli jak se v první
chvíli za to mlo. Merriniac by byl snadno zniil veškeré lod v okolí pevností
Monroe a tato byla by se též octla ve velkém nebezpeí. Celý pístav Hampton
Roads byl by se byl takto octl v moci konfederat
a tito zárovefi byli by
bývali opanovali eky James
York.
Odtud mohl tento strašný zhoubce
rozvinul se znova.

—

—

—

—

—

i
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—

aneb, jak jiní za to
ece Potomac až k samému Washingtonu
by plul k New Yorku a zde stal se pánem celého pístavu a veškeré
toto nebezpeí od zem odvrátil malý Monitor, jejž z poátku mnozí považovali
za nákladnou a zbytenou hraku.
Vládním lodím nehrozilo na ece James nyní žádné nebezpeí a proto
jakmile došly zprávy o skvlém výsledku zápasu mezi Monitor-em a Merrimacem, ihned inny pípravy k doprav vojska do pevnosti Monroe, odkud
Muselo
armáda Potomacká mla se konen hnouti proti Richmondu.
však býti pomýšleno též na obranu sídelního msta, nebo v Shennandoah
Valley, jak již povdíno, byl s vojskem svým ,,Stone-waU" Jackson, který ekal
jen na píležitou chvíli, aby na sídlo president republiky této mohl udeiti.
Gen. Lander svedl s Jackson-em bitvu dne 14. února, v které odštpenci byli
poraženi a když gen. Johnston opustil Manassas, utáboil se Jackson se svými
sbory ve Winchesteru. Gen. N. P. Bank nalézal se v ele národního vojska

proniknouti po
mají, byl

Ob

vojska
Ferry a vyslal proti Jackson-ovi gen. Shieldse.
ml
dne 21. bezna v Kerstownu, západn od Winchesteru.
Shields pouze sedm tisíc muž vojska a tyiadvacet dl, rebelové jsou pece po
krvavé bitv zahnáni a pronásledováni gen. Banks- em; v bitv té byl ^Qxs..
Shields tžce rann. Banks zstal v krajin této po celou tu dobu co McClellan
operoval v okolí Richmondu a bedliv stežil každý pohyb rebelských sbor.
blíže Harper's

srazila se

A

McClellan v uritý as nechal dopraviti do pevnosti Monroe jedenkrát sto
a dvacet jeden tisíc muž vybraného mužstva, s kteroužto armádou zamýšlel
konen dáti se na pochod k sídlu Konfederace, Richmondu. V okolí Washingtonu zstalo nco pes sedmdesát tisíc muž; moc tato však nezdála se býti
presidentovi postaitelnou k hájení Washingtonu a Manassas Junction a proto
povolán jest gen. McDowell zpt. McClellan trpce nesl veškeré tyto známky
nedvry
však pece jen nebyl s to odvážiti se k njakému inu. Zdá se,
Praví se, že armáda Potomacká
že již poínal ztráceti dvru sám v sebej.
byla by bývala svoji pesilou rozdrtila veškerou moc vojenskou, kterou Konfederace v krajinách tch byla s to do pole postaviti; na poloostrov, kam Mc
Clellan pistál, ml velení nad rebely gen. Magruder a celá jeho moc, jak
nkteí tvrdí, neobnášela více než pt tisíc muž; (jiní udávají poet jeho
mužstva na 8.000). Dne 3. dubna hnul se McClellan proti Magruder-ovi, který
opevnn byl v Yorktownu; ve Washinstonu s napnutím oekávali zvst, že
Magruder jest poten neb zajat — nebo McClellan ml k provedení jednoho
druhého dostatenou moc
však onen démon nerozhodnosti a úzkostlivé
opatrnosti zavsil se zde vrchnímu veliteli na paty a na míst, aby na opevnní Yorktown-ské uinn byl útok, McClellan poal initi rozsáhlé pípravy
k oblehání a nechal nahazovati náspy. Práce oblehací ídil zde gen. Fitz John
Porter a McClellan stále psal do Washingtonu o posilu, aby ,,prý mohl nepátelskou áru rozraziti a vydati se na další pochod." Ped Yorktown-em stráven
byl v trapné neinnosti celý msíc
nebo Magruder velmi obratn dovedl
McClellana oklamati, tak že tento sílu jeho daleko peceoval. Jeden pokus
uinn byl divisí gen. Smith- ovou o dobytí násp na ece Warwick, však útoící
jsou po krátké, ale prudké šarvátce odraženi.
Magruder posléze opustil Yorktown a uchýlil se za silné opevnní u Williamsburgu, odkudž napsal posmšný
dopis, kterak se svým malým sborem dovedl zadržeti armádu více než deset-

—

—

i

—
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„Tak s posádkou neítající více
pes jedenkrát sto tisíc nepátel

krát tak silnou; mezi jiným pravil
tisíc

muž,

dovedli jsme zadržeti

:

nežli

pt

Bylo to
Yorktown-em vyha.

pro nás zajímavé vidti McClellana, kterak nechává ped
zovati náspy, aby oblehal místo, hájené tak malým hloukem

.

.

."'
.

.

Gen. Sumner vyslán byl s jádrem armády Potomacké k Williamsburgu a
McClellan zstal v Yorktownu, aby vypravil jiné oddleni vojska pod gen.
Franklin-em po ece York, které mlo udeiti na levé okídlí rebel.

Gen. Stoneman, jenž velel pedvoji, narazil na konfederaty blíže pevnosti

Magruder; byv však napaden z nenadání rebelskou jízdou a prudkou palbou z
pevnosti couvl zpt a ekal na posilu. Záhy dorazil k nmu Sumner s
divisí Smith-ovou a o pl noci dorazil sem gen. Hooker a zaujal místo v levo
od Smitha. Vojsko po dlouhém a namáhavém pochodu nalezlo odpoinek na
mokré
a po celou noc ješt lily se s oblak proudy vod.
V nedli asn ráno, dne 5. bezna, bylo Hooker-ovo A'ojsko již sestaveno
a ihned vydalo se na pochod proti neHooker smle
pátelským opevnním.
bral se v ped, jelikož vdl, že pomoc
jest na blízku a ostatek armády Potomacské že jest na pochodu. O pl osmé hodin obdržel gen. Grover rozkaz, aby se
,

pd

brigádou zahájil útok. První a jedenáctý regiment massachusettský, druhý
new-hampshireský a dvacátý šestý pennsylvanský vyslány byly ku pedu a úkolem
jejich bylo srážeti s násp nepátelské dlostelce.
Kap. Weber pošinul dla svá
až na 700 yard od pevnosti Magruder
však rebelové byli na vše dobe pipraveGeneral Philip Kearney.
ni a prdukou palbou donutili Webera opt
k ústupu; le za chvíli jsou dla znova
umístna na výhodných místech a záhy pikvail sem Bramhall se svoji baterií
Dlostelci byli chránni a podporoT
a -za ujal postavení v právo od Webera.
váni pátým regimentem státu New Jersey a za nedlouho byla nepátelská dla
svoji

—

na náspech

Ve

se nalézající

umlena.

již poínali jásati nad dobytým vítzstvím, objenové pluky a neoekávaná tato posila zmnila rázem
situaci.
Jak již povdíno, hlavní tleso armády jižní táhlo k Richmondu a
Když Hooker vyslal
Unionisté srazili se u Williamsburgu se zadním vojem.
harcovnické sbory ku pedu a dla poala hímati, seznal gen. Johnston,
že zadní jeho voj nalézá se ve velkém nebezpeí a proto naídil gen. Longstreetovi, aby se svoji divisí pispl napadeným na pomoc a tato divise pravé to
byla, která pitrhla na bojišt, když již bitva zdála se býti rozhodnutou ve prospch pluk národních. Longstreet udeil s takovou prudkostí na Patterson-ovu
brigádu, pozstávající ze sbor New-jerseyských, že tato nátlaku odolati
nemohouc, poala couvati.
Hooker ihned vyslal Patterson-ovi na pomoc
brigádníka Grovera a v téže chvíli blížil se sem po yorktownské cest colonel
Blaisdell s pluky massachusettskými a pennsylvanskými. Tento ml naízeno,

chvíli,

vily se náhle

kdy Unionisté

na

bojišti
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Heinzelman-em. Blaisdell rue postouz nenadání pepadl, však Jihané dovedli
si pomoci z nebezpené situace zrádným inem, k jakému snížiti se dovede jen
lovk karakteru tak podlého, jakým musel být velitel pekvapených rebel:
„Stjte, nestílejte na pátele!" zvolal, vida že národní vojsko nasazuje pušky k
lícím; po tch slovech vztýena byla bílá korouhev. Národní bojovníci sklonili
když tu v adách nepátelských zavznl rozkaz
zbra
,,Nyní palte !" a
hned na to následoval hromadný výstel a mnoho obránc Unie kleslo k zemi.
vojska se ihned srazila a bojováno bylo na obou stranách s velkou zuivostí, až posléze Blaisdell-ovu mužstvu došly náboje a muselo býti vystídáno
sedmdesátým regimentem new-yorským, vedeným col. Dwight-em; na stran
rebel b}la zde velká pesila, le pes to vše bránili se new-yorští udatn, až
jim došly náboje a Dwight, smrtelné rann, upadl do zajetí.

aby cestu

vyklidil a

pil proti nepíteli,

hledl

spojiti se s

kterého dle všeho

—

:

Ob

i

áe

Bojováno bylo nyní na celé
a národní vojsko bylo se všech stran
tísnno, nebo od Chickahominy pikvaili na pomoc Jihanm ješt Pickett,
Gholson, Pryor a jiní a Hooker octl se ve velkém nebezpeí.

O pl

dvanácté poslal Heinzelman-ovi žádost o posilu, vylíiv zárovefí
le posila nepicházela. Hodina míjela za
nebezpeí, v jakém se nalézá
hodinou, ale dosud nikde nebylo vidti blížící se pomoc. Bhem odpoledne
pitrhl sem sice Peck se svojí armádou, le mužstvo Hooker-ovo bylo celodalšího boje schopno; mezi
denním bojem již tak vysíleno, že nebylo
tvrtou a pátou hodinou odpolední pikvail na bojišt gen. Philip Kearney a
rue postoupil nepíteli v ústrety; Hooker nyní mohl se svými pluky ustoupiti
Nov pibyvší bojovníci oboili se na
a popáti mužstvu trochu odpoinku.
rebely s takovou prudkostí, že podailo se jim pluk za plukem zatlaiti.
Kearney v bitv této konal pravé divy udatenství. Vojska srazila se v lese a
konfederaté schováni byli za kovím, tak že Unionisté nevdli, v kterou stranu
Kearney dal koni svému ostruhy a se slovy ,,Hoši,jd vám
palbu soustedit.
." hnal se v ped.
Ihned zarachotily rebelské pušky
ukáži, kam máte míit
on však
a štábní dstojníci Kearney-ovi klesli s koní mrtví neb ranní
zstal bez pohromy a docílil toho, eho si byl pál, nebo rebelové výstelem
prozradili svj úkryt a ihned kule Unionisty vysýlané poaly bíti v ona místa,
srážejíce jednoho rebela po druhém.
Noc uinila konec dalšímu vraždní; znavené mužstvo položilo se na promoenou pdu, aby si po tžké práci odpoinulo a nabylo nových sil pro

—

tém

:

.

.

—

'

píští den.

mén

Co události práv líené odehrávaly se na levém okídlí, události ne
dležité udaly se na kídle pravém. Gen. Hancock vyslán byl s dvaceti pti
sty muži ku pedu, aby nepíteli kladl odpor, pakliže by tento chtl národní
vojsko zde zaskoiti. Na blízku nalézaly se náspy, které zde nechal Magruder
a tyto nebyly vojskem obsazeny. Gen. Johnston patrn neseznámil
naházeti
se dostaten s celou krajinou, kde bitva byla svedena a tím se stalo, že
náspy zstaly neobsazeny. Hancock nemeškal a se svým lidem náspy obsadil;
dvanáct set yard ped tmito byly opt jiné, taktéž neobsazené, ku kterým
Hancock rue postoupil a odtud zahájena jest ostrá palba na konfederaty, naléštstí válené nechtlo
zající se mezi tmito náspy a pevností Magruder.
záe nikterak národním plukm sloužiti a Hancock byl záhy z výhodného posta-

—

Le
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ml týž osud co Hooker poteboval posilu, která však
vzdor usilovné žádosti poslána nebyla. Johnston, seznav svj omyl, že totiž
náspy zstaly neobsazeny, naídil gen. Hill-ovi, by tchto se zmocnil. Hill
Hancock vida proti sob velkou
vyslal proti Hancock-ovi gen. Early-ho.
nepicházela,
opustil výhodné své pokdyž
a
znova
pomoc
žádal
o
pesilu,
zarachotily
pušky
každým
krokem
každou
za
couvati.
Však
stavení a poal
vení svého vytlaen;

:

—

pí pdy

museli

si

Jihané

vykoupiti.

krví

Na

blízku

nalézalo se

pásmo

hor — a zde Hancock zastavil, oekávaje píchod Early-ho. Za chvíli objevili
se Jihané a
kikem ,,Buirs Run — ,,Buirs BlufT!" — hnali útokem. Když
!"

s

piblížili se až

k útoku

!"

tém k samým adám

a jako lavina

ítili

Unionist, zvolal Hancock

se národní bojovníci

s

,, Pánové,
hlasitým ,,hurrah" proti
:

Nárazu tak prudkému Jihané odolati nemohouce, dali se na
útk. Hancock, nemaje dosti mužstva, neodvážil se prchající pronásledovati
a když na rozkaz samého McClellana posila byla sem poslána, nebylo;->.
'\*'.\\
ji více zapotebí, nebo bitva u Williamsburgu byla skonena.
^
rebelské pesile.

—

.

v bitv této 456 mrtvýcii ni^](^í^ y I
ranných a 500 muž se pohešovalo; ztráty konfcderat byly znáijé menší.^.v./
^-,'
Nejvíce utrpla zde divise Hooker-ova.
'^'jP^
Bhem noci konfederaté odtáhli a národní vojsko druhý den ob-^íadilt
Williamsburg. Unionisté práv inili pípravy k
pevnost Magruder, jakož
na bojišti objevil se gen. McClellan a na jeho
když
pronásledování Jihan,
upuštno. Franklin zdržen byl v Yorkpronásledování
býti
od
rozkaz muselo
prchající konfederaty zaskoiti
lze
více
nebylo
mu
a
townu tak dlouho, že
velitele.
Nyní,
vrchního
kdy
vinou
nepítel
byl
na
stalo
též
praví se, že se tak
útku a kdy byla nejlepší píležitost zasaditi mu smrtelnou ránu, muselo se
nebo McClellan tomu tak chtl. Znalci na obou stranách
opt ekati
shodují se v tom, že kdyby bylo vojsko armádu Johnston-ovu pronásledovalo,
Teprv bhem desíti
tato musela by býti buto zajata neb rozprášena.
dorazil McClellan k ece Chickahominy, když byl Johnston své pluky již opt
uspoádal a na druhé stran eky se utáboil.

Dle úadní zprávy

ztratili

Unionisté

^"'

i

—

—

dn

posuzovatelé McClellan-ovi ve svém rozhoení šli tak daleko, že
podezívati ze zrády, že srdce jeho bilo s Jihem a proto že nechtl
Však mezi
vystupovati s takovou odhodlaností, jak toho doba vyžadovala.
vojíny, kteí pod McClellan-em bojovali, má on mnoho zastanc; nechtl prý
nechtl za krev svého mužstva kupovati
obtovati mnoho život lidských

Nkteí

poali

jej

—

sob

slávu.

Zdá

bojištích — za to

—

nebo málo jeho vojín padlo na
tomu bylo tak
však poala mezi nimi áditi nemoc, které mnoho chrabrých
se,

že

bojovník padlo za ob. Vojsko nuceno bylo tráviti noce pod šírou oblohou
a stálé dešt inily utrpení jeho ješt vtším; všechny okolní nemocnice byly
plny a úrrirtí mezi vojskem bylo pímo hrozné.
McClellan, když byl stále žádán, aby konen s Johnston-em v bitv rozhodné zbran zkížil, vymlouval se, že nemá dostatenou sílu vojska k pojištní
Díve nežli vytrhl od Washingtonu, poslána byla divise Blenkervítzství.
ova, ítající deset tisíc muž, ku pomoci gen. Fremopt-ovi a jak již povdíno, i
McDowell-v armádní sbor povolán byl zpt k Washingtonu. Tajemník
války chtl míti McDowella pohotov, aby v pádu poteby mohl sídelní
msto hájiti aneb vytrhnouti též na Richmond, když by se k tomu byla píle-
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General Wool, který meškal s desíti tisíci muži v pevnosti
ml nai^ízeno, armád
Monroe, nebyl taktéž pod velením McClellan-ovým,
Potomacké býti nápomocným, jak to bude možno.
McClellan cítil, že ztrácí dvru na všech stranách; obmezení moci své
považoval za veliké pokoení a jelikož neoekával, že by mu pomoc byla na
jeho žádost poslána, pekvapil presidenta a tajemníka války náhle zprávou, že
„nemá více než osmdesát pt tisíc bojovného lidu a že každé chvíle mže se
President ihned
octnouti ped nepátelskou amádou, ítající sto tisíc muž."
odpovdl a žádal McClellana, aby hledl svésti s konfederaty rozhodnou
však velitel
bitvu díve nežli tito budou moci veškerou sílu svoji soustediti
armády Potomacké rady té neuposlechl a jedinou jeho odpovdí bylo: Nemám
žitost naskytla.

a

—

,,

dostatek vojska." President neustával vy-

inm

bízeti jej k rozhodnjším
a mezi
,, Vlast sob zaznamená
jiným též psal
ba již poíná znamenati
že nynjší
otálení vaše jest pouhým opakováním
.výletu" k Manassas."
V dalším ujišoval Lincoln McClellana o svém pátelství a náklonnosti k nmu; ,,ale," konil
:

—

—

,

srdený

dopis tento, ,,vy musíte jednati."

— Le slova ta nemla žádoucích úink
— mladý Napoleon" stále váhal a st,,

mu mužstva a že
dosavadní mocí nelze nieho podniknouti.
Gen. John E. Wool, který velel
posádce ležící v pevnosti Monroe, seznal, že nyní jest nejpíhodnjší doba k
vypuzení konfederat z Norfolku a proto
ihned po bitv u Williamsburgu vyžádal
si dovolení, aby zámysl svj sml v skuPekroiv Hampton Roads,
tek uvésti.

žoval, že nedostává se
s

—

vysadil

nkolik regiment blíže msta.
velitel posádky norfolk-ské,
že nalézá se ve velkém nebezpeí,

Gen. Huger,
seznal,

nebo

v týle ohrožoval

jej

gen. Burnside,

McClellan a proto aniž by byl
pokusil se o odpor, vyklidil msto. Gen.
Vojtch Vaška (ku str. 132.)
Wool vtrhl do Norfolku dne 9. kvtna
msto dobyto bylo bez boje. Lostvo jižní odplulo rychle po ece James k
Richmondu a porouchaný J[/í'/'r/;;írt<; byl nimi v pístavu zapálen, aby nedostal
se vládnímu vojsku do rukou.
Flota národního lostva pronásledovala prchající až k Drewry's Bluff, osm mil od Richmondu, kde však zastavena byla
pekážkami, které rebelové byli v ece umístili.
se strany

—

Do

každým dnem oekávala se,
rozhodném boji. Když po ustoupení
Johnston-ovy armády z Manassas nehrozilo Washingtonu nebezpeí, pošinul
gen. McDowell své pluky až k Fredericksburgu, aby zde byl pohotov pispti
Virginie nyní pcxala se stahovati vojska a

že nepátelská voje srazí se v krvavém,

145

McCIelIan-ovi na pomoc, pakliže by toho poteba vyžadovala; celá jeho armáda
ítala ticet tisíc muž. Frcmont, který nalézal se v horách a Banks meškající
v Shenandoah Valley, mli též asi tolik bojovného lidu pohotov. Na poátku
msíce kvtna spojil se „Stone-vvall" Jackson s gen. Ewell-em blíže larrisonza úkol zamstnávati Bankse a gen. Robert Lee, který
burgu. Ewell

ml

ml

rychle pekroiti
povolán byl sem z Georgie,
rušiti spojení mezi Alexandrií a Winchester-em.

eku Rappahanock

a

pe-

Gen. Fremont vyslal jednu brigádu pod gen. Milroy-em na pomoc Bankskdyž dozvdl se Jackson, vytrhl proti Milroy-ovi a nepátelské voje
srazily se dne 8. kvtna u McDowell, západn od Stantonu; bitva byla velice
zuivá a trvala celých pt hodin, však žádná strana nemla práva pisvojovati
Unionisté ztratili zde dv st
bitva tato zstala nerozhodnutou.
si vítzství
a padesát šest mrtvých, konfederaté tyi sta a šedesát jeden. Jackson druhý
den zaslal Ewell-ovi depeši, v které oznamoval ,, velké vítzství u McDowell."
General Ewell udeiv s velkou pesilou na gen. Bankse, zatlail jej až k
Strassburgu a za trnáct dní na to (dne 23.
kvtna) oznamovaly telegrafické zprávy velkou porážku Uniového vojska pod col. J. R.
Kenly-m. Tento napaden byl spojenými vojsky Jacksona a E wella, velká ást armády jeho
Banks
byla zajmuta a zbytek rozprášen.
octl se takto ve velkém nebezpeí a proto
ustoupil rychlým pochodem k Winchesteru,
kde oekával píchod nepítele. Celá jeho moc
obnášela sedm tisíc muž. Dne 25. kvtna
pitrhl sem Ewell a hned uinil prudký útok.
Banks pojistil se pro možný pípad porážky a
Záhy
poslal veškeré zásoby k Potomacu.
pitrhl na pomoc Ewell-ovi Jackson, však
vzdor této pesile národní vojsko bránilo
Gen. N. P. Banks.
se po nkolik hodin, naež ustoupilo a ž k
Martinsburgu, kam konfederaté neodvážili se poražené pronásledovati.

ovi; to

—

msto národní vlády, Washington, octlo se znovu ve velkém nenebo na blízku nalézaly se vítzné pluky Jackson-ovy a Ewell-ovy;

Sídelní

bezpeí,

pokud moc

nebyla v Shenandoah Valley zlomena, nebyl národní kapitol
umínil si rebely zde zaskoiti a potíti a za
v té samé dob táhl rychlým pochodem k
Strassburgu generál Fremont. Však Jackson nevykal boje, ale vida, že by
Fremont srazil se
pesile té musel podlehnouti, ustoupil s celou svojí moci.
dne 7. ervna s Ewellem v Gross Keys a svedena jest krvavá, však nerozhodná bitva. Jackson utáboil se za ekou Shenandoah u Port Republic, kde však
byl tísnn generály Carrollem a Tylerem, tak že musel si pivolati ku pomoci
Ewella; Fremont pustil se za Ewell-em, však tento spálil za sebou most, vedoucí pes eku Shenandoah, zameziv tak Fremont-ovi další pochod, naež
spolen s Jacksonem oboili se na Unionisty a u Port Republic strhla se velmi tuhá bitka, v které národní vojsko bylo na hlavu poraženo. Tím skoneno
bylo druhé válené tažení v Shenandoah Valley.
Obyvatelstvo krajiny této
jejich

ped jejich vpádem. McDowell
tím úelem pekroil Bene Ridge;

jist

Jo«.

ermák:

,,

Obanská

yálka."

10»
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trplo

nebo

velice,

vojáci jižní

na pochodu niili obydlí, ba

—

i

na mnohých

místech obané násilím zavleeni byli do služby vojenské.
General McClellan pitrhl dne i6. kvtna k ,, Bílému domu'* (White
tento, jakož
House.)
pozemky okolní náležely choti generála Lee-a,
která zddila majetek ten po paní Washingtonové.
McClellan vydal rozkaz,
ten byl chránn pf-ed možnou pohromou a nedovolil ani, aby ranní
aby

Dm

i

dm

byli v památné budov té ubytováni.
Odtud vytrhl po krátkém
odpoinku ke Cool Harbor, blíže eky Chickahominy, kde ve vzdálenosti devíti
mil od Richmondu rozbil svj hlavní stán.
Zde ležely ob hlavní armády
Johnston-ova a McClellan-ova
proti sob, oddleny byvše pouze ekou a
oba velitelov ekali na výsledek váleného tažení v Shenandoah Valley,

neb nemocní

—

—

nebo

odtud oekávali posilu.
sídle Konfederace nastal nemalý poplach, nebo vládní vojsko blížilo se
sem po vod pevnin; veškeré archivy již dopraveny byly do Lynchburgu
(Virginia) a Davis se svým kabinetem inil pípravy k útku do Jižní Karolíny.
Zákonodárství státu Virginie nemile neslo tyto známky zbablosti na stran
náelník odbojné polovice Unie a pijalo resoluci, v které byl president
jeho tajemníci oste za to pokáráni, nebo poínáním takovým dávali špatným
píklad lidu; ku konci žádán byl kabinet Davisv, aby Richmond hájen byl do
posledního muže a prohlášeno, že ,,stát Virginie milerád ponese škody, pí
obran té jednotlivcm neb obci spsobené."

V

i

i

New

První srážky mezi nepátelskými voji udaly se dne 23. a 24. kvtna a sice v
Bridge a blíže Mechanichsville, osm mil od Richmondu. U posledn

jmenovaného místa byli odštpenci zahnáni a jedno kídlo Unionist utáboilo
Celý Sever zajásal a radost po celé
se na druhém behu eky Chickahominy.
polovici této byla zvýšena tím více, když druhý den telegram oznamoval, že
McClellan vj^dal rozkaz k pochodu na Richmond. Celá armáda byla již pivšak k tomu se opt McClellan dlouho
pravena a ekala jenom na povel
odhodlati nemohl a armáda Potomacká zstala na dále v neinnosti až do té
ku své obran.
Nerozhodnost a
chvíle, kdy nucena byla chopiti se zbraní

—

•

—

nevyléitelná choroba vrchního velitele posléze i presidenta
Lincolna popudila a on napsal McClellanovi list, v kterém mezi jiným pravil:
,,Mám za to, že by byl již as, aby jste buto uinil útok na Richmond anebo
od plánu toho upustil a vrátil se zpt k obran Washingtonu."
váhavost, tato

Za nkolik dní na to strhly se menší šarvátky v okolí Hanover CourtHousu, kamž poslán byl gen. Fitz John Porter aby udržoval otevenou cestu
Portero-vi popro gen. McDowella, na jehož pomoc McClellan stále ekal.
dailo se zniiti nkolik železných drah, naež opt pipojil se k hlavní armád
která klidn odpoívala na bezích eky Chickahominy; na všechny dotazy se
strany tajemníka války, odpovídal McClellan:
lze,

,,

Uiním

vše,

eho

jen docíliti

však musíte mi poslati veškeré vojsko a musím míti neobmezenou vli u

výbru velitel."
Armáda Potomacká brzy uvedena

byla v innost

— však o to zásluhu ml

generál Joseph Johnston; bystrozraký váleník tento vidl, že pesile McClellanov by nebyl s to odolati a proto umínil si tžiti z jeho nerozhodnosti a
váhavosti a postavení národního vojska zde zdálo se býti práv jeho plánu
píznivo. Jak

již

povdíno, jedno kídlo armády McClellan-ovy pekroilo eku
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a utáboilo se na protjším

behu; pravé kídlo, pozstávající

zálohy, zstalo na druhé stran.

z

pti

a
který

divisí

Ob tato kídla spojena byla mostem,

by McClellan nenechal zíditi nový
snadno na levé kídlo udeiti a toto do eky zahnati
nežli by z druhé strany pomoc dostaviti se mohla. A na to také Johnston
poítal.
K tomu ješt voda eky Chickahominy byla velmi vysoko a možný
déšt mohl zaviniti, že by toto nedostatené spojení obou kídel Potomacké
armády bylo docela perušeno.
nalézal se dvanáct mil doleji a pakliže

most
díve

— mohl Johnston

Píroda zde pispla Jihanm na pomoc, nebo dne 30. kvtna strhl se
prudký liják, eka se rozvodnila a odnesla mnoho most, které oba behy eky
Chickahominy spojovaly. Voda vystoupila též z beh a zaplavila okolní

Po odchodu rebel z Shenandoah Valley.

neschdné a pohyby vojska byly velice stžovány.
Johnston seznal, že jeho chvíle nadešla a vyslal divisi Longstreet-ovu a Hillovu, aby na Unionisty udeily.
Unionisté nalézali se pod velením gen. Casey-ho, který obeznámen byl v

krajinu, tak že cesty byly

as

s

31.

kvtna o

plánem Johnston-ovým a mohl se také pipravit k uvítání nepítele. Dne
jedenácté hodin dopoledne pinesli mu poslové zprávu, že Jihané
se blíží u velké síle a Casey ihned dal vojsku rozkaz, aby bylo pohotov. Sotva
že rozkaz ten byl všem sborm oznámen, zasyely v povtí dva granáty
první to poslové blížící se boue. Hned na to pibhly pední stráže, oznamujíce, že nepátel jest velká síla a blíží se rychlým pochodem.
103. regiment
pennsylvanský byl vyslán ku pedu, aby byl nápomocen pi zadržení postupující
armády rebelské -- však pedvoj ten jako cyklonem byl rozmeten a zbytky
jeho v nejvtším zmatku pibhly zpt. Celá divise Casey-ova byla sestavena
již v bitevních šikách a klidn oekávala nepítele.
Bailey, velitel Casey-ova
dlostelectva ml své smrtící nástroje pipraveny a sice Spratt-ova baterie

—
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nalézala se na poli v právo, blíže lesa, kterým Jihané se

blížili.

Baterie

Regan-

ova byla v levo od Spratt-ovy a tyto podporovány byly vydatn pchotou,
loo. a 93.
vedenou gen. NagcU-em a pozstávající z následujících regiment
new-yorský, 11. maine-ský a 104. pennsylvanský; baterie Bates-ova nalézala
se na nedohotovených náspech a brigáda Palmer-ova tvoila zálohu.
Jakmile se nepátelské etzy objevily, zahájena jest ihned prudká palba z
dl a též pchota bojovala udatn; však silnému nátlaku odolati nemohouc,
couvla za ustaviné stelby zpt. Dla ale stále hímala a ady nepátel byly
na chvíli zastaveny.
Casey vida, že ob jeho kídla ustupují a že baterie octla by se záhy ve
velkém nebezpeí, kázal s hora jmenovaným regimentm, by uinily útok
bodákem. S rykem, který ohlušil veškerý rachot pušek dl, hnali se Unionisté v ústrety nepíteli a vzdor tuhému odporu zahnali Jihany zpt do lesa.
Odtud rebelové, byvše chránni stromy, zahájili na útoící takovou palbu, že
Ustup ten byl opt znamením pro Jihany k útoku
tito donuceni byli k ústupu.
a na obou
a nesetný poet jich vyítil se z lesa. Bitva nyní zuila na celé
Spratt-ovi dlostelci, kterým
stranách bojováno s udatností obdivuhodnou.
podailo se nkolikráte Jihany prudkou palbou zahnati zpt, museli couvnouti,
nebo nedostávalo še jim náboj; též baterie Regan-ova musela své místo
opustiti a Johnston-v plán, povaliti divisi Casey-ovu a vehnati ji do eky,
blížil se k svému uskutenní.
Ve ti hodiny odpoledne Casey vida, že nelze odolati, kázal ustoupiti za
druhé náspy a zde doufal brániti se do posledních sil. Jihané, vidouce že
národní ady povolují, nezastavili se ani na okamžik, ale za ustaviného bojování postupovali za Unionisty až k opevnním.
:

i

áe

General Keyes vyslal rychle na pomoc ohrožené divisi Casey-ov nkolik
divise Couch-ovy; tyry z tchto regiment, 55. new-yorský a 23.,
61. a 93. pennsylvanský, nalézaly se v nejprudším ohni a utrply velice. Divise
Couch-ova dotýkala se na severní stran dráhy York River a pravý bok její
byl znan pošinut ku pedu, tak že tvoila proti postupujícím adám nepítele

regiment od

šikmou áru.
Mezi tím gen. Heinzelman, byv uvdomen o povážlivé situaci, v jaké se
Casey nalézal, spl sem se svými sbory rychlým pochodem; po tvrté hodin
dorazil na bojišt a pevzal ihned velení. Též Kearney pikvail sem s dvma
brigádami, tak že Unionisté byli nyní

znan

sesíleni.

— však za to pak bojováno bylo tím vtší
zuivostí. Jak povdíno, nepítel hnul se nyní proti
Couch-ov a první
se v ohni
regiment pennsylvanský. Mužstvo šetilo prach — pipraBitevní

vava na

chvíli utichla

s

divisi

octl

s

23.

venou zbraní klidn ekalo útok vítzstvím rozohnných Jihan.

Jakmile se

piblížili, zasypáni jsou pravým deštm kulí, které ady jejich velice
potrhaly a díve nežli mohli se opt v pevný šik sraziti
hnali pennsylvanští
proti nim s nasazenými bodáky.
Takového pivítání se zde rebelové nenadálí
a nevykavše ani útoku, dali se na útk. Však zmínný regiment draze zaplatil

tito

—

za tuto svoji odvážlivost. Vojíni odvážili se píliš daleko a octli se zrovna

nepátelskými bateriemi, které v nich poaly

zniený regiment

adách jeho

jakýsi

zle áditi.

uchýlil se za první long-islandský,

poádek. Podobný osud

stihl

i

Roztíštný
kde

opt

ped

a z póla

zjednán byl v

první regiment long-islandský
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poaly ady Unionist zde jedna za druhou povolovati ped nátlaky
odštpenc. General Johnston sám osobn bitvu ídil; Johnston schopnostmi

a brzy

i

svými Heinzelmana pevyšoval, k emuž družily se ješt Jihanm píznivé
okolnosti, o nichž z pedu jest zmínka inna.
Den chýlil se ke sklonku
a
zniení levého kídla armády Potomacké zdálo se býti neodvratným.

—

Generálu Sumner-ovi náleží zásluha o odvrácení neštstí toho od národní
armády; Sumner s McClellan-em nalézali se na druhé stran eky; prvn
jmenovaný seznal nebezpeí, v jakém levé kídlo se nalézá a pro možný pípad
nechal stavti most pes eku, by mohl v as pispti ku pomoci; se stavbou
mostu zapoato bylo dne 25. kvtna a dne 30. byl dohotoven. Most ten pozdji
byl všeobecn zván Grape Vine Bridge; byl sice slabý, ale pece postail k
zachránní armády Potomacké. Hcinzelman uvdomil rychle oba generály na
druhém behu o nebezpeí, jaké levému kídlu hrozí a McClellan naídil
Sumncr-ovi, by spl napadeným ku pomoci. Sedgwick-ova divise nejdíve
pekroila eku, za ní následoval Richardson
Ve chvíli, kdy pomoc
a posléze Sumner.
se dostavila, byli Couch a Heinzelman od
sebe oddleni a Sumner sám jal se bitvu
íditi.

Jihané byli odhodláni zvítziti a nehromady mrtvol ohnivé

—

dbali svých ztrát;

— to vseje neodstrašovalo; opt a opt hnali útokem, kule
a kartáe niily
houfn — Jihané klesali

jícny dl, hustý

déš

kulí

je

jako obilí pod kosou sekáovou.
ce

již

zuila,

Když

slun-

schylovalo se za hory a bitva nejvíce

rann

musel být

byl

tžce generál Johnston a

Velení ihned
Smith a bylo vidt, že Jihané
General Joseph Johnston.
chtí ješt téhož dne vítzství dobýti za každou cenu. Když již panovalo šero, uinn
však Unionisté uinili na
byl pokus obklíiti Sumnera na pravém boku
nebo tito v zmatku dali
skonilo,
neústupné rebely útok bodákem a to bitvu
závojem svým zahalila
temným
se na útk. Noc rozprostela se nad krajinou a
bojovníci klesali
Unavení
hrzný obraz, jaký celé okolí po bitv poskytovalo.
posilovali
se klidným
na zem kde který mohl a mezi mrtvými a rannými
spánkem pro další práci na druhý den.
z

bojišt odnesen.

ujal se gen.

—

V

—

ob

však
vojska pipravena byla k boji
nedli ráno (dne i. ervna)
McClellan, který bhem noci s posilou sem pitrhl, nechtl, aby nedlní den
znesvcen byl novým vraždním. Jihané ale pinutili Unionisty záhy sáhnouti
ku zbrani; oni umínili si ješt jednou pokusiti se o štstí a možno-li toto kídlo

—

však co se jim nepodailo dne pedešlého, dokud
energický Johnston a kdy moc Unionist byla o mnoho
menší, to tím mén podailo se jím nyní, když národnímu vojsku dostalo se
bhem noci posily. Bitva ráno zahájena byla byla prudkým útokem jižního
jízdectva na divisi Richardson-ovu. Útok ten byl dlostelectvem odražen,
však Jihané se brzy opt vrátili ve vtším potu a s jízdectvem hnala útokem
a brigády French-ova.
též pchota.
Bitva poala rozvinovati se na celé

armády Potomacké
na

zniiti

bojišti nalézal se

áe
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neb na

se v nejtužší sei,

n

Jihané
na Richardsona, byl
plán jejich byl asi týž, jaký mli Johnston a Beauregard u Shiloh:
patrný
zamýšleli rozraziti sted, oddliti ob polovice od sebe a pak jednu po
V jedné chvíli zdálo se. že se jim zámysl jejich zdaí ady
druhé zniit.

Meagher-ova nalézaly
Úmysl rebel, když
nejdíve udeili.

Howard-ova

a

byli uinili útok

—

—

Unionist ped prudkým útokem kolísaly a posléze poaly se trhati. Z hrdel
pohíchu však jásali pedasn. General
Jihan vycházel divoký jásot
Howard pikvail, seadil znova šiky a tyto opt jaly se eliti zuivému nepíteli.
Meagher též netrpliv ekal, kdy obdrží rozkaz, by súastnil se vavy bitevní a

—

jakmile rozkaz ten

jej

došel, vrhl se tam,

Opt

kde bitva nejvíce zuila.

a

opt

snaží se Jihané proraziti

ady

Unionist, však prsa
narazila vždy na
národní
ostré bodáky
bojo^míci stáli nyní jako

jejich

—

kamenná hráz
útok byl
tami na

s

odražen.
velitel

stran

V

rebel

devt hodin

útoících seznal,

marný

že

a každý
velkými ztrá-

jest další boj a

znamení k ústupu;
bitva u Fair Oaks byla
skonena.
dal

Krátce

ním boje

ped zakonerozíštil

step

granátu gen. Howard-ovi
páži, však chrabrý vojín
ten neopustil své pluky;
na rychlo sám obvázal si
ránu kapesním šátkem a
zstal v ele bojujících až
do poslední chvíle. PoS.

J.

Heman.

ranní jeho bylo tak tž-

že ruka m.usela býti
Konfederaté uchýlili se k Richmondu a kdyby byl Mc
Clellan v as býval vytrhl, mohl zbytek armády té potíti
však vrchní velitel
vyslal harcovnické sbory ku pedu k znepokojování nepítele, když tento
byl již veškeré zásoby v bezpená místa dopravil a sám ustoupil až k sídlu
konfederaní vlády. Gen. Heinzelman vyslal gen. Hookera, aby uinil nájezd
do okolí Richmondu; Hooker uposlechl a odvážil se až na tyry míle od sídla
Konfederace, kde dostihl jej posel s rozkazem od McClellana, aby se ihned
vrátil.
Ztráty na obou stranách byly stejné ;j Unionisté ztratili sedm? tisíc
ké,

pozdji odejmuta.

—

mrtvých a ranných, Jihané

—

též asi tolik.

týdny po bitv u Fair Oaks leželo národní vojsko neinn na
McClellan opt odkládal a zamstnával vojsko
své dláním zákop. Tyto ti týdny neinnosti staly se armád Potomacké

Po
bezích

celé ti

eky Chickahominy

—

151

—

osudnými
tažení její, tak slavn a s tak skvlými nadjemi zapoato, skonilo
velmi smutn, nebof hlavní úel tažení toho dosažen nebyl.
General Robert E. Lee ujal se nyní vrchního velení nad vojenskou mocí
konfederaní a povolav k sob ješt z Shenandoah Valley ,,Stone-waH" Jacksona a Ewella, pipravoval se zasaditi armád Potomacké citelnou ránu.

Odvážný

gen.

J. S.

B. Stuart, který velel rebeiské jízd, objíždl

Clellan-ovu a psobil

cviených jezdc a
Pi^i

tito

ml

armádu Mc

patnáct set
všude velké škody. Stuart
záhy stali se postrachem vojska spolkového.

jí

armád Potomacké sloužil, jak již na str.
Neb.); oban tento súastnil

výborn

povdíno, S. J. Heman,
váleného tažení pod Mc
,,Po
jeho zápisk vyjímáme následující:

(nyní ve Wilber,

88.

se

Clellan-em až k Williamsburgu a z
navrácení se z Manassas, kteréžto místo bylo od konfederat vyklizeno, byli
jsme posláni na polo-ostrov, kde jsme v poloznienm msteku, Hamptonu,
vystoupili na beh.
Bylo to práv nkolik dní po oné památné bitv na vod
mezi Mcrriniac-cni a Monitor-cm; posledn jmenovanou lo jsme zde ješt
vidli. Odtud táhli jsme k Yorktownu, tlaíce rebely stále ped sebou a každé
chvíle strhla se njaká tuhá srážka.
Zde poali jsme dlati zákopy, což dlo
se za ustaviné' palby.
Jelikož cesty byly velice bídné, tak že vozatajové a
dlostelectvo nemohlo s místa, museli jsme všude klásti klády a tak jsme cesty
,,vydláždili" v délce tinácti mil.
V tu noc, kdy rebelové opustili Yorktown,
bylo celá polovice našeho pluku na stráži a rebelové udržovali na nás stále
prudkou palbu; ráno nkteí z našich odvážili se blíže a seznali, že opevnní

jsou vyklizena; pustili jsme se hned za nimi a dohonili jsme prchající u Willi-

amsburgu, kde strhla se krvavá bitva."
si nohu z kloubu a byl propuštn.

vymkl

Hemanem

Heman

za nedlouho po této

bitv

— Rudolf Mendlík, který zároveii

s

byl v bitv ped Richmond-em a zemel následkem
poranní toho v nemocnici. Josef Senfeld roznemohl se zde na souchotiny,
sloužil,

rann

dom

nebof vojsko leželo v krajin bažinaté, naež jest poslán
a záhy skonal.
Pi 71. regimentu New-yorském sloužil Jakub Dušenes (narozen v Praze 1836);
do Ameriky pijel r. 1857 a jakmile válka vypukla, pistoupil k vojsku co dobrovolník. Prodlal veškeré bitvy s armádou Potomackou a setkáme se s
ním ješt v památné bitv u Gettysburgu.
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KAPITOLA
Armáda

Potoniacká a McClellan.

—

Bitva

XVII.
ii

MccJianicsville a Gaines Milí.

—

Wliite Oak Swamp a Glendale, u Malvern
Washington opt v nebezpeí. — Bitva u
Ccdar Mountain.
Voláni dobrovolník.
Barbora
Groveton, BulTs Run a CJiantilly
Biirnside
Bitva na South Mountain a Ajiction Creek.
FrietcJiie-ová.
Bitva u Fredericksburí^u.
eská setnina.
na místo MeClellana.

Srášk}' u Savage s Station,

—

Hill a

.

—

—

—
—

—

—

VELIKÁ armáda Potomacká, ku které národ pohlížel takovými nadjemi,
u samých nepátel, o níž pedpovídáno bylo, že
která budila obdiv
postaví — že nezastaví se na vítzném
rozdrtí každou moc, která na odpor se
pochodu, dokavad moc ozbrojené Konfederace nebude potena — octla se
s

i

jí

náhle v nebezpeí. Sledovali jsme bedliv veškeré pohyby vojska národního,
vidli jsme, kterak vrchní velitel nechával unikati jednu píležitost za druhou
však vzdor tomu dorazily pluky národní až k
k dobytí skvlého vítzství
hradbám Richmondu a nescházelo nic více,
-.-=s5:T5----nij^g2 dáti rozkaz k pochodu a sídlo zrádné

—

Konfederace bylo by se bývalo octlo v
moci národní vlády.
Však msíc byl
uplynul od památné bitvy u Fair Oaks
a McClellan doposud v neinnosti tráví na
bezích eky Chickahominy, nkolik mil
od Richmondu a žádná moc není s to pohnouti jej, aby se odhodlal k dokonání
Mezi generály jeho padíla zapoatého.
noval náhled, ba
Jihané sami pozdji

—

i

Zizováni telegraf na

poli

váleném.

doznali, že kdyby bylo vojsko národní
hned po bitv u Fair Oaks postoupilo proti
Richmondu
brány msta by se byly

—

otevely po prvním zatluení, nebo Jihané nemli zde dosti síly, aby byli
mohli klásti odpor.
McClellan však popál jim dosti asu, by mohli veškerou
svoji moc zde soustedit, nebo ,,Stone-\vaH" Jackson pitrhl sem z Shenandoah Valley s 35.000 muži a spojil se s gen. Lee-em, který po Johnston-ovi
pevzal vrchní velení a situace se rázem zmnila. To však nebylo ješt vše:
Davis povolal ze západu ozbrojené sbory, vydána jsou nová provolání k
lidu a nežli se McClellan nadál, vzrostla ped ním armáda nepátelská tak, že
smle mohla zmiti na poli válenm sílu svoji s armádou Potomackou. Nad
Unií poínaly se opt stahovati erné mraky, z nichž každé chvíle hrozil
vyšlehnouti zhoubný blesk
a traplivý tento stav zavinn byl jediným lonerozhodností.
Doba tato zdá se,
vkem, stíženým chronickým neduhem
že zahalena jest v jakési ovzduší tajemnosti a snad v budoucnosti teprv vše
dkladn se objasní; až doposud se to žádnému nepodailo a veškeré ty úsudky
djepisc, s kterými se v rzných spisech shledáváme, jsou pouhé domnnky.
Dne 25. ervna s jásotem uvítána byla v táboe Unionist zvst, že
nezdravá krajina má se opustit a postoupit proti Richmondu; v týž den hnula

—

—

153

ást Heinzelman-ova armádního sboru ku pedu po Williamsburg Road; u
narazilo vojsko na silné oddlení rebel, naež strhla se bitka, v
které národní vojsko dobylo vítzství.
Však veer došla neoekávaná zvst,
že ,,Stone-waH" Jackson nalézá se u Hanover Court House — a McClellan
nucen byl v záptí povolati pi^edvoj zpt. Na míst triumfálního vtrhnutí do
Richmondu
McClellan octl se v nemilém postavení; ony ti týdny, které
byl strávil na ece Chickahominy v úplné neinnosti, kdy vojsko spolkové
nuceno bylo zamniti pušku za rý a motyku
té doby použili Jihané k
soustední vojska svého kolem Richmondu a nyní, když armáda Potomacká
mla se hnouti ku pedu, seznal vrchní velitel, že jest pozd.
Dne 25. ervna odbývala se v Richmondu válená porada, v které usneseno, postoupiti proti McClellan-ovi.
Msto samo bylo opevnno, tak že s
vtší mocí mohlo se vytrhnouti do pole. Jackson ml pekroiti eku Chickahominy na severní beh a hnouti se proti pravému kídlu McClellan-ovy
armády; v pádu. že by se bylo Jihanm podailo McDowella zadržeti u Fredericksburgu, ml býti na Potomackou armádu uinn útok souasn se dvou
stran.
Patrným úmyslem Jihanú bylo perušiti McClellan-ovi spojení s ekou
York. Jemu nezbývalo nic jiného, nežli rychle couvnouti
anebo odhodlati
se

Oak Grove

—

—

—

rozhodné bitv.
McClellan rozhodl se pro ústup k ece James. Na štstí most, po kterém
konfederaté mohli eku pekroiti, nalézal se nad Mechanicsvile, vzdálenost
to asi deset mil od opevnní Unionist.
Tudy pekroiti ml Jackson a
po jeho odchodu mohl McClellan, jak mnozí mli za to, rychle soustedit celou
moc svoji na jižním behu eky a vítzn vtrhnouti do Richmondu; však
možnost porážky také nebyla zde vylouena, nebof Jihané mohli rychle všechnu svoji moc zpt svolati; porážka armády Potomacké mohla býti osudnou
celému Severu
a proto McClellan volil radji cestu jistjší
to jest ústup.
Ku cti vrchního velitele budiž zde podotknuto, že památný ústup armády
Potomacké od Richmondu, za ustaviného bojování, ízen byl velmi obratn,
nebof veškeré útoky, Jjhany na Unionové vojsko podnikané, byly vždy s
velikými ztrátami odraženy. McClellan sice neustálým otálením a nerozhodností svojí uvedl celou armádu do nebezpeí
ale jakmile toto seznal, dovedl
se k

—

—

—

lid

svj opt

z

nho

vyvésti.

První útok se strany Jihanú

uinn

byl dne 26. ervna, po druhé

pekroil na pravý beh

hodin

k Mechanicsville, kde rozloženo bylo pravé kídlo národní armády pod gen. Fitz John
Porter-em; kídlo to pozstávalo z divisí McCall-ovy, Morell-ovy a Sykes-ovy.
Unionisté mli výhodné postavení a byli dobe opevnni. První náraz pocítila
divise McCall-ova; útok byl neobyejn prudký, ale národní bojovníci drželi
se staten a útok byl odražen. Kule a kartáe vrhané mezi Jihany ádily mezi
nimi dsn, tak že po ústupu nechali na bojišti 1500 mrtvých.
•odpoledne; gen. Hill

a hnul se s divisí svoji

McClellan dobyl vítzství u Mechanicsville, však tím rychleji poal konati

pípravy k ústupu k ece James, nebof ..Stone-wall" Jackson rychlým pochodem se blížil, chtje udeiti na jeho pravé kídlo. Ihned vydán jest rozkaz, aby
veškeré zásoby dopraveny byly do Savage's Station a co nemže se rychle
odvézti, by bylo znieno.
Do jmenovaného místa dopraveni jsou též ranní a
i>bem noci celé pravé kídlo pekroilo eku a asn ráno již celá armáda
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byla blíže Gaine's Milí, mezi Cool Arbor a ekou Chickahominy.
v poledne objevily se sbory HillNepítel nenechal na sebe dlouho ekati
hudbu. Útoící udeili nejdíve
dsnou
svoji
zapoala
ovy, naež dla ihned
zápasu
odraženi zpt s velkými
tuhém
však
jsou
po
na brigádu Sykes-ovu.
Longstreet
a ihned inil pídivisí
svoji
ztrátami.
Ve chvíli té pitrhl sem se
pevné
postavení. Mezi
zaujímali
Unionisté
pravy k útoku na návrší, na kterých
naež
dáno jest
postavení,
vykázané
mu
tím též Jackson objevil se zde, zaujal
kulobitím,
že ady
byli
takovým
Útoící uvítáni
velení k útoku na celé áe.
bojovníky
své do
jižní
váleníci
jejich vihled ídly; však vzdor tomu hnali

opevnna

ohn
místa

—

— chtíce dobýti vítzství za každou cenu.
— a Jihané odraženi jsou zpt. Ústup

adách Jihan

Unionisté nehnuli se se svého
v
se v divoký útk

zmnil
General Cobb pispl

nastal zmatek.

—

—

jim na

pomoc

se

14.

však prchající nebyli více
regimentem virginským a 19. sev.-karolínským
k zastavení.
Nezdar tento však poražené neodstrašil; rychle sestaveni jsou rebelové
opt do šik a znova hnáni proti Unioni-

stm.

Porter vida, že

mu

nastává

tžká

McClellanao pomoc, který
však obával se na blízku se nalézajícího
Magrudera a poslal Porter-ovi pouze Slocum-ovu divisi, od armádního sboru
Franklin-ova. Slocum pitrhl na bojišt
o pl tetí odpoledne, práv když bitva
práce, požádal

nejvíce zuila.

Porter,

ml

nyní 35.000

muž, proti kterým hnána byla jedna nepátelská brigáda za druhou, ale všechny
potkal stejný osud: jako vzteklé vlny na
úskalí dorážející a zde se tíštící

— tak od-

ráženy byly sbory Jihan a pda pokryta
byla již nesetným potem mrtvých a ranných. Však tuhý odpor Jihany dohánl ješt k vtší zuivosti a Porter opt
nucen byl žádati o posilu, naež vyslány jsou do boje brigády French-ova,
Meagher-ova a Richardson-ova. Pomoc ta pišla v nejvyšší as; divise Longstreet-ova a Whiting-ova pekroivše bažinu, která je od Portera dlila, s
ohlušujícím jekem hnaly na levé kídlo národní armády. Rada za adou srážena
Polni telegrafní stanice.

byla k zemi, granáty

s

dsným

pokryta byla mrtvými a

teskotem praskaly v

té

husté masse

lidí,

pda

—

rannými
však zdálo se, že rozohnným Jihanm
odolati.
Pes hromady mrtvol svých bratí hnali se

žádná moc nebude s to
dále a záhy octli se až u samých jícn Porter-ových dl.

Butterfield-ova

brigáda, která nalézala se v nejprudším ohni a odrážela jeden útok

Jihan

za

druhým, byla dlouhým a krutým zápasem tak seslabena, že nebyla s to více
vzdorovati prudkému útoku rebel a ustoupila do blízkého lesa. Ústupem tím
octly se v nebezpeí baterie Allen-ova, Weedon-ova, Hart-ova a P.dwards-ova
a byly též donuceny k ústupu; Jihané zmocnili se nkolika dl a obrátily jícny
jejich na ady Unionist.
V pt hodin zaslal Porter do hlavního stanu depeši
oznamující, že není

s

adové ustupovalo

v úplném

to odolati a že

porážka zdá se býti neodvratnou. Vojskoa Porter pivolal záložní dlostelectvo^

poádku
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pchota krýti. Gen. St. George Cook, uinil se svým
Jihan útok podailo se mu zahnati toto zpt v
Však kon jezdc, podšeni hmním dl a rachotem

které melo ustupující

jízdectvem na jedno oddlení

s.

nejvtším zmatku.
pušek, dali se na útk a jako zdivoilí

cválali zpt skrze národní dlostelectvo.
Toto, majíc za to, že jest to útok jízdy rebelské, uvedeno bylo v nejvtší zmatek. Nebýti této nehody, Porter by byl mohl snadno všechna svá dla dopraviti
však nyní vše v tom nejvtším nepoádku hnalo se k
na druhou stranu eky
mostu a Jihané s vítzoslavným jásotem byli prchajícím v patách.
rozhodné

—

V

chvíli,

kdy vše zdálo

se býti ztraceno, objevily se zde brigády

—

French-ova a

Meagher-ova. V adách Unionist ozval se jásot
prchající jsou zastaveni a
v nové šiky uspoádáni; rebelové, vidouce, že Unionistm dostalo se pomoci,
zastavili se na dobytém poli; takový byl prbh bitvy zvané v djinách co ,, bitva
u Gaine's Milí".
McClellan ztratil zde 9000 mrtvých; ztráty Jihan nejsou
známy,
musely býti též znané.
Porter bhem noci s roztíštnými pluky svými pekroil eku, zniiv za
sebou mosty, naež McClellan nyní s tím
vtším chvatem pipravoval se k ústupu.
Gen. Keyes ml se silným oddlením vojska
obsaditi cestu vedoucí pes White Oak
Swamp; rozkaz ten vykonán byl dne 28.
ervna. Porter a McCall obsadili cesty vedoucí od Richmondu k White Oak Swamp

a

Long

Bridge.
Sumner a Heinzelman s
Smith-ovou tvoili sted, Slocum-ova
divise nalézala se v levo u Savage Station a
tvoila zálohu.
Mezi takto rozestaveným
vojskem šastn dopraveno bylo pes jmenovanou bažinu White Oak 5000 voz se zásobami, 2500 kus hovzího dobytka a jiné
poteby válené, naež vše posláno jest k
ece James.
a

divisí

Gen. 0. 0. Howard.

Jihané však mli za to, že spojení McClellan-ovo s White Housem" bylo
perušeno a zniení celé jeho armády že jest pouze otázkou krátké doby.
Proto také druhý den po bitv, kdy McClellan rychle dopravoval své zásoby v
bezpeí, oni celý den strávili pohbíváním mrtvých a ošetováním ranných.
Nkolik oddlení vojska bylo vysláno posléze k White House"', kde Jihané
domnívali se nalézti veškeré zásoby Potomacké armády - však rebelové nalezli
,,

již

,,

zde pouze spáleništ, nebo co Unionisté nemohli vzíti s sebou, to nechali stráohnm. Jakmile to bylo gen. Lee-ovi oznámeno, seznal tento ihned, že byl
oklamán, nebo McClellan byl již na pochodu k ece James, kde ekalo národní
lostvo.
viti

strávil dne 28. ervna celý den u Savage's Station, íd pohyby
armády a hledl tak rozestaviti jednotlivé sbory, aby byl proti možnému pepadení se strany nepítele pojištn. asn ráno dne 29. znieno bylo
vše, co nemohlo býti na vozy naloženo a zde znien byl též celý železniní
vlak, naložený potravinami a potebami válenými.
Parostroj byl spuštn a s
velikou rychlostí hnal se k ece Chickahominy, kde sítil se do eky, jelikož

McClellan

ustupující

15(;

Vlak díve nežli se hnul, byl zapálen a
jeden vz za druhým ítil se do eky, vnikl ohe do vozu, kde
uloženy byly granáty; nkolik ran otáslo vzduchem, voda zasyela a v píštím
okamžiku již zmizelo vše pod hladinou. Po vykonání tohoto spl McClellan
ku pedu za svým pedvojem.
Gen. Lee pustil se nyní za ustupujícími Unionisty, nebo zamýšlel armádu

most byl národním vojskem znien.

práv když

Potomackou pepadnouti a potíti. Magruder a Huger, kteí leželi jižn od
Chickahominy mli hnouti se rychle k Williamsburgu. Longstreet a Hill mli
pekroiti Chickahominyu New Bridge a Jackson obdržel rozkaz, aby pekroil
eku po most Grape Vine a táhl po pravém behu eky. Generálové Sumner,
Heinzelman, Smith, Richardson a Sedgwick tvoili se svými divisemi zadní voj
armády Potomacké a když dozvdli se, že Magruder spje sem, by s nimi
Magruder záhy se objevil
svedl bitvu, umínili si ekati na u Savage Station.
s velikou zuivostí. Bitva, která zde svedena byla, zstala
nerozhodnutou a Magruder marn ekal, že Jackson pispje mu na pomoc;
tento však zdržen byl dlouho opra\'ováním mostu Grape Vine, pes který ml
pekroit a Sumner použil tmavé noci k ústupu a most White Oak za sebou
Za sebou
zniil, pojistiv se tak na krátký as proti dalšímu pronásledování.
však musel nechati 2500 ranných, kteí upadli rebelm do zajetí.

a udeil na Unionisty

V pondlí ráno dne 30. ervna hlavní voj McClellan-v dospl až k
Malvern Hill, kde zaujal pevné postavení; generálové Sumner a Franklin se
Konfederaté
zadním vojem byli zanecháni k stežení White Oak Swamp.
rychle postupovali za armádou Potomackou a jelikož mli osmdesát tisíc bojovného lidu pohotov, oekávali, že jist podaí se jim armádu McClellan-ovu
poraziti.
Sám Jeff. Davis pijel sem z Richmondu, aby tak velkolepého divadla
byl oitým svdkem.
K polednímu pitrhl Jackson k bažin White Oak;
konfederaté pokusili se o proniknutí bažinou touto, však Sumner a Franklin
postavili se Jackson-ovi na odpor a z obou stran zahájena byla prudká palba z

Konfederaté neodvážili se ku pedu, nebo rány se
Nastalé noci opt použil Sumner k
ústupu, zanechav na bojišti 350 nemocných a ranných a nkolik dl.

dl,

trvající až

do

noci.

strany Unionist byly

výborn míeny.

V té samé chvíli, co národní pluky pekážely Jihanm pi opravování
mostu pes bažinu
svedena byla nedaleko odtud bitva, která známa jest v
djinách co bitva u Glendale.
Nikde snad nebylo bojováno s tak vzteklou
zuivostí na stran Jihan, jako zde.
Generálové Hill a Longstreet udeili na
sbory Heinzelman-ovy v místech, kde cesta Long Bridge kižuje cesty Quacker
a Willis. Nedaleko nalézá se obydlí jistého farmera jménem Frazier, tak že v
nkterých spisech bitva tato zaznamenána jest co bitva u Frazier-ovy farmy".
Unionisté mli zde velice výhodné postavení a tžká dla byla pipravena
vrhati zhoubu do ad Jihan, jakmile se tito objeví. Longstreet, byv na rychlo

—

,,

zpt

povolán, odevzdal velení Hill-ovi; tento zamýšlel vítzství dobýti

pi

prvním útoku. Soustediv veškerou svoji moc na jedno místo, hnal na opevnní Heinzelman-ovo jako divoká vichice. První rána zasazena byla divisi
McCall-ov, která pozstávala z regiment pennsylvanských a ítala 10.000
muž. Útoící však narazili na neoekávaný odpor. Kule jako krupobití
metány jsou do tsn sražených ad útoících rebel a tito záhy jsou uvedeni v
nepoádek. Okamžiku toho použil Col. Simons, který uinil útok bodákem,
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zahnav rebely zpt a 200 jich zajmul.
Lee však poslal Hill-ovi pomoc a
Unionisté za hrozného vraždní zatlaeni jsou zpt za náspy; Simmons sám
byl smrteln rann.
hodiny již zápas trval a vítzství kolísalo s jedné
strany na druhou. Úmyslem Jihan bylo rozraziti etzy pchoty a zmocniti
se dl, která jim velké škody inila. V jedné chvíli již baterie Cooper-ova octla
se v jejich moci, však ne na dlouho; Unionisté uinili zoufalý pokus o dobytí

Dv

dl zpt, což se jim také podailo, pi emž ukoistili též prapor jednoho
alabamského regimentu. General Mcagher v rozhodné chvíli se svoji irskou
brigádou vrhl se proti rebelm a podailo se mu nepítele zatlaiti zpt do lesa.
Na stran Jihan nejzuivji poínaly si regimenty virginské a sice padesátý
pátý a šedesátý; po tuhém boji zmocnily se baterie Randall-ovy a zahnaly v
tom nejvtším zmatku národní vojsko zpt. McCall a Meade umínili si však
dla znovu dobýti, sestavili na kvap rozptýlené prapory a oboili se na vítzné
rebely

však

s

velkou prudkostí. Nastal krutý zápas bodákem a Jihané jsou zatlaeni,
vyrvati jim z rukou se nepodailo.

dla

Na eca James.

V

tomto velitelov vojsk na obou stranách vrhali se v ele pluk v
k vtší bojovnosti povzbuditi. Gen. Meade
byl tžce rann a McCall, odváživ se píliš daleko, upadl do zajetí. Velení ujal
se gen. Seymour a bitva zuila dále; zdálo se, že ani blížící se noc neoddli
zápasící vojska od sebe.
Válenou vavou pivábeni pikvaili sem Hooker a
boji

nejkrutší boje, chtíce tak vojska svá

Kearney a Jihané vidouce, že Unionistm dostalo
lesa.

Bitva zstala nerozhodnutou,

a

se posily, ustoupili

Unionisté spíše mohli

si

opt do

pipisovati

nebo opanovali bojišt, když byli Jihané ustoupili a uchýlili se pod
hustého lesa.
Opt jeden poku^-gen. Lee-a, zniiti armádu Potoftiackou, byl zmaen;
Jihané doráželi na národní vojsko kdekoliv se jim k tomu píležitost naskytla
však vždy s krvavými lebkami zahnáni jsou zpt.
Armád Potomacké
scházel jenom energický vdce a tato na míst ústupu, na kterém se nyní
nalézala, byla by bývala vítzn vtrhla do bran richmondských.
Jak z pedu
povdíno, bojováno bylo u Glendale s tvrdošíjností, ped tím nikdy nevídanou.

vítzství,
záštitu

—

—
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generálové v slepé odvážHvosti jedni
Nejenom vojsko, ale dstojníci, ba
Djiny zaznamenávají nkolik pípad zvláštního
druhých pedstihovali.
V jedné chvíli, když Jihané zdšení
hrdinství, z nichž uvedu zde jen nkteré.
prchali z boje, uchopil gn. Hill korouhev tvrtého pluku Sev. Karolíny a
postaviv se ped prchající, zvolal ,,Nebudete-li mne následovati, zhynu sám!"
Slova ta mla na vojsko úinek pímo zázraný: ,,Ve nás, Hille, ve nás!
postav se v elo svých severo-karolínských jonák!" zavznlo z tisíc hrdel a
Jízdní dstojníci, vidouce, že
hned valilo se vše za ním do vavy bitevní.
i

i

:

—

vdc,

ele vojska hnali útokem. -pi svém pluku též syna, jemuž byl granát ob nohy roztí,,Ote, pomoz mi!" úpl syn. ,,Až porazíme nepítele," znla odpovd
štil.
majora Peytona, ,,pak ti budu hledt pomoci. Mám nyní na starosti jiné syny,
Ku pedu!"
Syn se však otce více
které musím vésti k vítzství a sláv.
nedokal, nebo tento pi útoku byl zabit. Mnoho pípad podobných mohlo
by se ješt vyjmenovati, však tyto postaí, aby tená mohl uiniti sob
pojem, s jakým nadšením, s jakou odvahou vrhala se vojska obou stran v

pchota

jest bez

Major Peyton

seskakovali

s

koní a v

ml

—

l<rvavou se.

Jihané oekávali, že bitva druhý den bude obnovena a proto inili rozsáhlé pípravy k dobytí žádoucího vítzství. Však oekávalo je nové zklamání,
nebo zadní voj McClellan-v bhem noci ustoupil a spojil se s hlavní armádou, která

opevnna

byla na Malvern Hills.

Ob

Národní vojsko zaujímalo zde
kídla opírala se o eku James a nalézala se

výhodné postavení.
válených lodí, v ece zakotvených. Na nejkrajnjším konci
levého kídla nalézal se Porter, vedle nho Heinzelman, pak Sumner, FrankVeškeré cesty k
lin a Keyes tvoil opt nejkrajnjší bod kídla pravého.
A proti této živé
postavení armády Potomacké vedoucí byly steženy dly.
zde chtl s McClellan-em svoje
hraab pohyboval se Lee s celou svojí mocí
síly v rozhodné bitv zmiti. Gen. Hill zrazoval jej od pedsevzetí toho, však
Lee nedbal slov rozvážlivého váleníka a dal rozkaz k pochodu.
velice

pod

záštitou

—

Lee soustedil své vojsko na pravé stran a dla nechal tak umístit, aby
dlostelectvo národní mohl granáty a Kartái zasypat a dla jejích umlet.
Pakliže to by se mu bylo podailo, mla pchota, vedená Armistead-em a
Huger-em vyraziti s pokikem v ped a dl se zmocniti. Pokik ten ml býti
celá moc Lee-ova mla hned na to uiniti
znamením k všeobecnému útoku
"útok bodákem a neustoupiti dokavad armáda Potomacká nebyla vehnána do
reky James. Záhy se Lee pesvdil, že vypracování odvážného plánu neznamená ješt vítzství; on ekal, že ady národního vojska povolí pi prvním
útoku
a v tom se šedý tento váleník zmýlil.

—

—

Bitva zapoala mezi tetí a tvrtou hodinou odpoledne a sice palbou z dl,
kterou Jihané zahájili na pluky Couch-ovy a Kearney-ovy. Brzy na to Hill, v
domnní, že zaslechl válený onen pokik, který m^l býti znamením k všeobecnému útoku, vrhl se s velikou prudkostí proti Couch-ovi; Hill oekával, že
jakmile hne se ku pedu, sto tžkých dl svoji dsnou hudbu zapone
však
ku pomoci pispla mu pouze baterie Moorman-ova, která však bhem nkolika
minut byla úpln roztíštna; druhé
baterie stihl ten samý osud, Hill-v
útok byl s velikými ztrátami odražen a on uchýlil se do blízkého lesa. Couch

—

dv

pošinul své sbory o

nkolik

set

yard ku pedu

a zaujal silnjší postavení.
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V té samé chvíli, kdy roztíštné pluky Hill-ovy hnány byly zpt, uinil
Magruder útok na Portera na levém kídle; Jihané s ohlušujícím pokikem a
nasazenými bodáky valili se ku pedu a pronikli vzdor husté palb až k samým
však marn snažil se Lee proHned na to uinn útok na sted
bateriím.
niknouti tou živou hradbou; odvážlivost Jihan sice opravovala velitele jejich
k nadjím na jisté vítzství, však vojsko národní stálo na svém míst pevn a
rebelové, kteí nebyli zhroceni smrtící kulí, narazili na blyštící se bodáky a o
Dla Unionist nemohla
tuto ocelovou hráz rozbily se veškeré jejich nadje.

—

i

nikterak býti

— zdálo

umlena

vrchy náhle oživly a chrlily

se, že

ohe

mezi

nesetné ady odštpenc. Tu a tam nkterá divise opt a opt pokoušela se
však každou stihl stejný
aby Unionisty zpt zatlaila aneb dl jejich dobyla
osud; za nkolik okamžik byla donucena k ústupu a celé ady vojska klesaly
pod hrozným kulobitím k zemi.
Na njakou chvíli vava utichla, Jihané uchýlili se do les, aby se opt v
Lee patrn byl rozhodnut znovu pokusiti se o štstí
bitevní šiky sestavili.
Malvern Hills dobýti chtl za každou cenu a

—

—

byt polovici vojska svého

Když

byl

ml

na to obtovat.
svých opt

ady bojovníkv

uspoádal, zavíily bubny, kovové jícny dl
a dlouhé etzy Jihan
poklusem hnaly znovu útokem na návrší. Hustý
dým opt zahalil celé okolí ovzduší táslo se
hmním dl, rachotem pušek, váleným pokikem útoících bitva poínala zuiti na novo.
Jihanm však nevedlo se lépe než pi prvním
útoku. Vrchy, na kterých Unionisté byli opevsmrt a
nni, zdály se býti v jednom plamenu
zkáza sršela odtud proti Jihanm, ada za adou
však velitelové stále
kácela se do trávy

—

opt poaly hímati

—

—

—

—

volali

,,ku

pedu"

a rebelové

pes hromady

Gen. John Longstreet.

mrtvých hnali se dále; krok za krokem blížili
se k onomu zhoubnému ohni, nedbajíce, že spjí vstíc

kotoue dýmu

—

jisté smrti.

Na vod

zahájena "byla palba na útoící. Po celé
hodiny otásaly se vrchy Malvern - - po celé dv hodiny vydrželi Jihané
od
eliti strašné této palb.
Lee nemohl se smíiti s myšlenkou, že by
zámyslu svého upustit
a stále hnal pluky své do ohn, však tyto vždy

zvedly se bílé

z lodí

dv

ml

—

znan proídlé vracely se zpt. Unionisté stáli zde tak pevn, jako ty skály,
o jichž dobytí Jihané marn usilovali. V devt hodin veer Lee nahlédl marnost dalšího boje a dáno jest znamení k ústupu.
Noc byla tmavá

—

a

neobyejn

boulivá. Hustý dešf

lil

se ze

zachmueného

nebe
a utrpení ranných bylo veliké, neboC nedostávalo se jim obsluhy.
Unavení bojovníci jižní klesali vedle mrtvých a ranných a odpoívali po
krvavé práci. Nkteí nalézali se pouze sto yard od dl spolkového vojska,
le nikomu nenapadlo, aby k smrti zmoené Jihany ješt znepokojoval.

Když druhý den Jihané probudili se ze spánku, tu k
udivení spozorovali, že na Malvern Hills, které vera byly
hromadného vraždní, panuje

klid.

svému nejvtšímu

djištm takového

Nebylo zde více hrozivých jícn dl,
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—

národních bojovník
moe bodák v zái slunení se
Kde byl McClellan ?
táboe Jihan, jak oni
sami pozdji doznali, panoval ten nejvtší zmatek; bylo jenom teba, aby ráno
McClellan bitvu obnovil a hrdý Lee byl by musel zde národním zbraním
podlehnouti. Také se oekávalo, že vrchní velitel vydá rozkaz k pochodu na
Richmond, když
ped sebou nepátelskou armádu zpola znienou
však
McClellan soudil jinak.
Za
hodiny po bitv na Malvern Hills muselo
zmoené vojsko vydati se na pochod k Harrison's Landingu. Rozkaz ten vzbudil
mezi vojskem Velikou nevoli, která také zjevn byla projevována; po tolikáté
již podailo se útoky Jihan odraziti
vojsko národní podalo dkaz, že dovede
miti se na poli váleném se zuivými Jihany a nyní, když po tolika bitvách
armáda jižní ležela ped McClellan-em zpola zniená
sotva že jícny dl
vychladly, dán jest nový rozkaz k ústupu. Dstojnictvo reptalo, le rozkazu
muselo se uposlechnouti.
Fitz John Porter byl velice popuzen a pestával

nepehledných
lesknoucí

ad

— vše bylo zmizelo.

V

—

ml

dv

—

—

dvovati

ve vrnost McClellan-ovu. Nejdraznji protestoval chrabrý Philip
Kearney, který pravil
,,Já Philip Kearney, starý vojín, protestuji proti rozkazu k dalšímu ústupu; my na místo ustupování mli bychom postoupiti vped
a zmocniti se Richmondu.
Já prohlašuji slavn, že k rozkazu tomu mohla
Le všechny protesty byly bezdáti podnt pouze zbablost anebo zráda !"
výsledné; po pl noci, dlouhými boji zmoené vojsko národní opouštlo
vzdálenost ta byla pouze
Malvern Hills a táhlo k Harrison's Landingu.
sedm mil, dorazilo na místo až druhý den k polednímu. Konfederaté po
nezdaených pokusech potíti armádu Potomackou, navrátili se k Richmondu.
:

—

A

vypravování naše bylo úplné, nutno zmíniti se o depeších, které bbyly mezi McClellan-em a vládou
ústupu od Richmondu
washingtonskou. Ráno, když bitva na Malvern Hills poínala zuiti, telegra-

Aby

vymnny

hem

do Washingtonu o pomoc, podotknuv pi tom, že nejspíše
bude donucen couvnouti k ece. President ihned odpovdl, že žádné vojsko
nemže býti posláno a kdyby ho i bylo dostatek, nebylo by s to doraziti na
místo v as; radil McClellan-ovi, aby hledl armádu Potomackou ped záhubou
V ten samý
zachrániti, kdyby tebas musel uchýliti se až k pevnosti Monroe.
v
které
žádal
novou
depeši,
o 50.000
veer zaslal McClellan do Washingtonu
Washingtonu
by
potebovala
muž vojska; za odpov dostal, že k ochran
Pi
tom
jediného
vojína.
vláda ješt 15.000 muž a tedy že nelze postrádati
president Lincoln ve své dobrosrdenosti dodal, že nejsou na McClellan-ovi
žádány žádné nemožnosti a nelze-li mu s dosavadní mocí Richmondu dobýti,
by se toho neodvažoval. Však dne 3. ervence obdržel president novou
žádost za 100.000 muž
a žádost ta dne 4. byla opakována; ,,s touto mocí,'
dodal McClellan, ,,budu pak s to dobýti Richmondu a potlaiti celou rebelii."

foval McClellan

—

Dne 23. ervence vzdal se gen. Halleck velení nad vojenskou mocí západní
Pozornost jeho
a stal se vrchním velitelem veškerého vojska spolkového.
nejdíve obrácena byla k armád Potomacké a také bez odkladu vydal se na
cestu k Harrison's Landingu, kde ml s McClellan-em poradu. Velitel armády
Potomacké byl odhodlán vydati se na pochod k hlavnímu sídlu Konfederace,
však žádal stále, aby mu posláno bylo vojsko a sice ne mén než 50.000 muž.
Halleck nebyl s to slíbiti více než 20.000 a McClellan vyžádal si jednu noc na
rozmýšlenou. Ráno oznámil Halleck-ovi, že vytrhne k Richmondu, bude-li
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mu

ihned 20.000 nových bojovník posláno a s tímto dorozumním odejel
Halleck do Washingtonu. VšaK sotva že octl se ve své úadovn, dodána mu

byla depeše od McClellana, v které tento žádal, by posláno bylo mu nejmén
35.000 muž, neb 20.000 pro tak odvážný podnik prý jest pece jen málo.
Žádosti této ovšem nemohlo býti vyhovno a svolána jest rada válená, v

Potomacká armáda byla povolána zpt a

které usneseno, by

spojila se s

vojem

gen. Pope-a, zde aby operovala proti nepíteli a zárovefí chránila Washington,

Dne 3. srpna bylo McClellan-ovi telegrakterý byl stále Jihany ohrožován.
ficky oznámeno usnesení toto a zároveíí naízeno, by couvl s celou armádou k
Acquia Creeku. McClellana rozkaz tento nemálo pobouil a zaslal Halleck-ovi
dlouhý protest, v kterém dokazoval, že ustoupení s pole bude míti zhoubné
úinky jak na vojsko tak i na lid a že tím svtu okáže se známka slabosti, tak
že evropské velmoci tím spíše uznají neodvislost Jižní Konfederace.
Dále
prohlásil, že vláda jest s to poslati mu žádoucí posilu; poukázav na armádu
Burnside-ovu a Pope-ovu, tvrdil, že k ochran Washingtonu takové moci
rozhodn není zapotebí. ,,Zde ped armádou Potomackou," pravil, ,,jest srdce
rebelie
sem mla by soustedna býti veškerá moc, by mohla se zasaditi
rána, která by na vždy rozhodla osud našeho národa ....
Jedno naše
rozhodné vítzství zde a. celá rebelie jest povalena v prach ....
Ne ped
Washington-em
ale zde na bezích eky James osud Unie se musí rozhodNelze upíti, že McClellan promluvil ve svém dopisu nkolik slov
nouti."
a porážka Lee-ova
ryzé pravdy; proti nmu stálo jádro jižní vojenské moci
Však pec jenom slova ta
byla by bývala smrtelnou ranou Konfederaci.
nemla žádných úink; McClellan-ovi nkolikráte naskytovala se píležitost
,,osud Unie rozhodnouti", však on vždy nechal si píležitost tu uniknouti.
Vrchní velitel národního vojska, gen. Halleck, odpovdl McClellan-ovi na jeho
protest a poukázal na stav armády Potomacké, která byla rozdlena a mez i

—

—

—

—

obma polovicemi

nalézal se

mocný

nepítel.

Pravil, že spojení nelze docíliti

na ece James a nutno tedy, aby McClellan se vrátil a hledl spojiti se s ostatním vojskem v okolí Fredericksburgu; když byl ješt veliteli armády Potomacké
poukázal na nezdar celé výpravy proti Richmondu, ohlásil se vší rozhodností,
Dopis Halleck-v datován byl dne 6.
že úmysl vlády zstane nezmnný.
srpna, však teprv až dne 14. uvedena byla armáda Potomacká v pohyb; dne
24. srpna nalézal se McClellan v Acquia Creek.

Tak skonila výprava Potomacké armády

proti sídlu Konfederace; obyvaUnie sledovalo každý pohyb vojska s pravou úzkostlivostí, nebof každým dnem oekávaly se zprávy o rozhodné bitv; v které síla
jižního odboje mla býti zlomena, však na míst zpráv o skvlém vítzství
oznámeno bylo žasnoucímu Severu, že McClellan nalézá se na ústupu. V
celku vysláno bylo vládou k výprav na polo-ostrov 160.000 muž vojska a
dne 3. ervence, když McClellan na zpátením pochodu dorazil k Harrisons
Landingu, oznamoval vlád, že nemá více než 50.000 bojovného lidu. Pozdji
ukázalo se, že ml asi 86.000 muž; ostatek bu zhynul na bojišti neb byl zajat
však více nežli kule nepátelské niily spolkové vojsko nakažlivé nemoce,
které v nezdravých krajinách tch ádily.

telstvo severní polovice

—

—

Když generál Halleck, který povolán byl od západního oddlení, pevzal
vrchní velení nad veškerou rrtocí vojenskou, rozdlil vojsko v okolí Washingtonu
Jo«.

ermák:

..OTiansltá TálVa,"

11*
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armádní sbory; vrchním velitelem armády Virginské jmenován byl gen. Pope, který taktéž ze západu sem byl povolán; sbory ony pak
nalézaly se pod velením generál McDovvella, Bankse a Siegela.
Když Mc
Clellan couvl s celou mocí svoji od Richmondu až k Harrison's Landingu, byli
pohlavái jižní jisti, že sídelnímu mstu jejich nehrozí více nebezpeí a
ihned dán jest rozkaz gen. Lee-ovi, aby vytrhl proti Washingtonu. Halleck,
byv uvdomen již z pedu, že Lee zamýšlí uiniti nájezd do severních krajin,
naídil generálu Pope-ovi, aby vyšel mu v ústrety.
Národní jízda, vedená gen.
Rufus King-em, která nalézala se ve Fredericksburgu, vyslána byla do okolí
Richmondu; jezdci uinili nájezd do jižní krajiny a v jedné chvíli objevili se na
ticet mil od Richmondu. Na výprav té zniili mnoho železniních kolejí a
se nalézající na ti

spálili

mnoho most.

V dob

té nalézal se ,,Stone-waH" Jackson se silným oddlením vojska v
Gordonsville a Pope-ova hlavní armáda ležela blíže Culpepper Court-Housu.

Prvn jmenovaný

obdržel rozkaz od gen. Lec-a, aby pekroil potok Rapid
Anné, což on také uinil a dne 9. srpna srazil se nedaleko Court- House s
vojem Banks-ovým. Strhla se velmi zuivá bitva, v které z vtšiny zápaseno
bylo bodákem, muž proti muži a mnoho krve bylo prolito.
Banks musel
ustoupiti velké pesile a byl vítzným Jackson-em pronásledován, však záhy
objevil se zde Pikett se svoji divisí a Jihané byli zastaveni.
V bitv té byl
Banks podporován vydatn generály Crawford-em, Augur-em a Gearym.
Zápas trval do 9 hodin veer, ale dla hmla skoro až do pl noci. ,,Byl
jsem svdkem již mnoha bitev," psal jeden novináský zpravodaj svému listu,
,,však nikde nebyla tvrdošíjnost, tato charakteristická známka povahy Amerian, tak objevena jako v zápase tomto." Unionisté ztratili zde asi dva tisíce
mrtvých a ranných, ztráty Jihan byly též velké.

Jackson zstal na dobytém poli až do ir. srpna, však jakmile uslyšel, že
síle se sem blíží od Rappahanocku, uchýlil se opt za
Rapid Anné. Pope zaujal postavení podél potoku jmenovaného a byl sesílen
generály Burnsidem a Stevens-em.
Unionisté ve velké

ím

Veškeré pohyby rebelských vojsk nasvdovaly
dále tím zejmji, že
cílem jejich jest Washington. Gen. Lee soustedil velkou sílu vojska, s kterým
udeiti zamýšlel na gen. Pope-a, tento však nevykal boje a uchýlil se za eku
Rappahanock; sem pitrhli konfederaté a dne 20. a 21. srpna strhl se zápas
mezi dlostelectvem obou stran. Když Jihané vidli, že nebudou s to eku
pekroiti, umínili si obloukovitým pochodem spolkové vojsko zaskoiti. Pope
však brzy seznal jejich úmysl a plán ten zmail.
Nebezpeí však stále více
a více rostlo; pohyby vojska jižního byly neobyejn rychlé a McClellan-ovy
sbory zdlouhav se blížily. Dne 25. srpna pitrhli sem Franklin, Heinzelman
a Porter a celá moc Pope-ova ješt neobnášela více než šedesát tisíc muž; moc
Gen.
tato ješt nebyla tak soustedna, aby byla s to vtší armád odolati.
Jackson s pedvojem pekroiv eku Rappahanock, rychlým pochodem hnul
mezi
se k Buirs Run a dne 26. srpna octl se již v Manassas Junction
armádou Virginskou a Washington-em. Pope zamýšlel obklíiti a zajmouti
zde Jacksona aneb aspo zameziti jeho spojení se s gen. Longstreet-em, který
táhl mu ku pomoci.
nepodailo se ani jedno ani druhé -- oba generálové
jižní spojili vojska svá v Grovetown, nedaleko Buls Run, kde svedena byla

—

Le
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ona památná bitva dne

tak nešastné. — Jackson

21.

ervence

1861 a která skonila pro národní pluky

nejen že spojil se

s Longstreet-em, ale on sesílen byl
jinými sbory, které Lee rychle k jeho pomoci vyslal; Pope vida, že
nezbývá mu nic jiného nežli svésti bitvu se spojenými rebely, jal se ihned
initi pípravy k bitv. Jackson-ovo mužstvo bylo rozloženo na výšinách lesem

znané

i

ml

pokrytých a o dobytí tchto
se pokusiti gen. Siegel; hned na to pošinuty
byly divise Hooker-ova a Kearney-ova s gen. Heinzelman-em v ele z CentrePorter se svými sbory a divisí King-ovou
ville ku Gainesville.
hnouti se

ml

General Robert

E. Lee.

jmenovanému místu od Manassas. Rozkaz znl, aby na nepítele udeeno
bylo souasn s velikou prudkostí; Porter-ovi uloženo, aby dostal se Jacksonovi v týl a udeil nafi ze zadu.
,„^ Siegel, maje na pravé stran divisi Karla Schurze a na levé divisi Schenckovu, hnul se ku pedu dne 29. srpna v pt hodin ráno a udeil na Jihany v místé
asi dv míle od Grovetonu vzdáleném.
Záhy pikvaili Siegel-ovi na pomoc
Hooker a Kearney. Jackson seznav, že jest mu zde co dlati s mocným soupeem, chtl ustoupiti a na výhodnjším míst postaviti se na odpor, však
národní vojsko bylo mu v patách a on musel zastaviti a obrátiti opt elem

též^k

,

104

polednímu objevil se na bojišti gen. Pope a seznal, že ob
vojska dlouhým bojem jsou unavena, jednotlivé sbory rozptýleny a na mnoze
v nepoi^ádek uvedeny. Heinzelman vyslal k Pope-ovi posla s depeší, že divise
Schurz-ova a Schenck-ova jsou tak seslabeny, že musí býti z boje odvolány.
K tomu Pope pivoliti nechtl a hledl Heinzelman-ovi dodati mysle oznámením, že McDowell a Porter se sem blíží a ude"í co nejdíve na pravé kídlo
Jihan a podaí-li se to, že Jackson napaden bude i ze zadu. Aby ostatnímu
mužstvu dodal odvahy, cválal Pope od jedné ady ke druhé a všude vyzýval k
vytrvalosti a chrabrosti.
Ve dv hodiny odpoledne zavznla hustá palba z té
strany, kde nalézalo se Jackson-ovo pravé kídlo. Pope ml za to, že McDowell
však stelba opt utichla; musela to býti
a Porter již na nepítele udeili
pouze srážka nkolika harcovnických sbor, neb po McDowell-ovi a Porter-ovi
dosud nebylo ani památky. 'Záhy však picválal posel od McDowella oznamující, že bhem dvou hodin bude na míst. Od Portera dosud žádných zpráv. O
pl páté vyslán jest k Porter-ovi posti s rozkazem, aby ihned hnul se ku pedu
co mu uloženo. O pl šesté, kdy dle domnní Pope-ova Porter
a. vykonal
ml být na svém míst a vda, že McDowell jest na blízku, dáno bylo znamení
k útoku na celé áe. Jako lavina valilo se národní vojsko proti nepíteli,
který také nemoha odolati, donucen b>l k ústupu.
Každou pí pdy museli
si však Unionisté krutým zápasem dobýti.
Vojska narazila na sebe s velkou
zuivostí a zápaseno bylo bodákem
muž proti muži. Nejvíce v boji tomto
vyznamenala se brigáda Grover-ova, náležející k divisi Hooker-ov. S nasazenými bodáky vrhla se proti první
Jackson-ov, kterou rozrazila ve dví
a v zmatek uvedla. Druhou adu postihl ten samý osud a u tetí ady teprv
byla brigáda ona zastavena; obklíeni se všech stran zuivými nepáteli, vojíni
bojovali jako lvové.
Za pl druhé hodiny byli Jihané ze svého postavení na
proti Siegel-ovi.

K

—

—

ad

celé

áe vytlaeni.

Slunce schylovalo se k západu, když na bojišt pitrhl McDowell. Záhy
i Porter, však bylo již pozd, noc perušila další boj. Bitva práv
h'ená zaznamenána jest v djinách co bitva u Gainesville. Ztráty na obou
stranách byly stejné a sice sedm tisíc muž.

objevil se zde

Pope
nepítele

sice
z

ml dosti píin osvojovati

jeho postavení

si

vítzství u Gainesville, nebof zatlail

— však vítzství Unionist mohlo býti úplné, kdyby

McDowell

pitrhli na bojišt o nkolik hodin díve.
Pope stžona Portera, že tento nevykonal rozkaz jemu daný, však Porter
opt omlouval se tím, že rozkaz došel jej pozd. Spor tento byl však
vyšetován pozdji zvláštní komisí. Porter uznán vinným a propuštn ze

byli Porter a

val

si

velice

služby vojenské.

Gen. Pope s jistotou oekával, že McClellan, který nalézal se v Alexandrii,
pispje mu ku pomoci a proto inil pípravy k obnovení boje na druhý den;
McClellan-ovi bylo též naízeno, aby zásobil Pope-ovu armádu veškerými
potravinami a potebami válenými
však dne 30. srpna, kdy bylo již pozd

—

psanou gen. Franklin-em
McClellan-v,
v které oznámeno bylo, že ,, veškeré zásoby, co jich
na rozkaz
jen jest zapotebí, budou poslány, když Pope pošle dostatený poet jízdectva
Ze všeho zdá se vysvítati, že mezi jmenovanými genek jich ochran."
rály nepanovala úplná shoda
zaež trpti muselo mužstvo, nebof dne 30.
pomýšleti na ústup, pinesl posel Pope-ovi depeši,

—

—

16$
srpna byla bitva obnovena a skonila pro národní vojsko velice nešastné.
dostalo se nové posily, nebof nové pluky picházely sem po celou

Jihanm

noc, tak že

druhý den nalézalo

se zde jádro celé

Lee-ovy armády.

Pope mél

dohromady 40.000 muž, z nichž však nkteí byli ustavinými boji a dlouhými
pochody tak zmoeni, že byli vbec služby neschopni. Nicmén nezbývalo
mu nic jiného;
s jistotou
oekával porážku, pece umínil si zasaditi
nepíteli nkolik ran, které by jej na jeho pochodu k Washingtonu aspo na
njaký as zastavily. Druhý den nepátelské voje narazily na sebe a vzdor
pesile, jakou Jihané zde mli, nebyli s to z poátku Unionisty z jich postavení

a

vytlaiti.

Teprve když veškeré

—

jižní

vojsko vysláno bylo do boje, zatlaen

ustaviného boje.
Veer o šesté hodin
k Centreville a v devt hodin dal
rozkaz, aby vojsko pes BulTs Run k jmenovanémru místu se uchýlilo.
Ráno
dne 31. srpna ob nepátelské armády dlil od sebe potok Buls Run, známý od
první památné bitvy. Také tato bitva zvána jest co .druhá bitva u BulTs Run".

jest

Pope zpt

dozvdl

což

dlo

se za

se Pope, že gen. Franklin blíží se

,

Dne 3!. srpna gen. Pope nalézal se již s armádou svoji v okolí Centreville,
kamž byli také pitrhli generálové Franklin a Sumner. Gen. Banks blížil se
sem od Brestow Station; druhý den gen. Burnside opustil Fredericksburg a
veškerá vládní moc vojenská couvla k Washingtonu, nebof gen. Lee zamýšlel
co nejdíve o dobytí sídla národní vlády se pokusiti. V ten samý den, totiž 31.
srpna hnula se též celá armáda Lee-ova ku pedu; úmyslem jeho bylo, jak
Pope se dozvdl, udeiti s celou silou na pravé kídlo národní armády. Pope
velmi bedliv pozoroval každý pohyb nepátelské armády, nebof v T.ee-ovi
vidl velmi nebezpeného soupee.

Dne 2. záí setkal se gen. Hooker a Reno s nepítelem blíže Chantilly a
hned rozpedla se velmi tuhá bitva. Studený vítr a hustý dešf, který se lil ze
zachmueného nebe, nedovedly ochladiti bojechtivost nepátelských vojsk.
Konfederaté soustedili veškerou svoji moc proti levému kídlu gen. Rena,
však záhy pikvaili Hooker, Kearney a McDowell Renovi na pomoc. Gen.
Stevens postaviv se v elo svých pluk, dal velení k útoku, však kule nepátelská hrdinu toho zhrotila k zemi.
Jakmile vojsko vidlo svého vdce klesati
s kon, zmocnil se ho strach a poalo v nejvtším zmatku ustupovati.
To
spozorovav Kearney, vrhl se se svoji divisí proti rebelm a zde také
tento
svj hrob. Odváživ se píliš blízko k adám rebelským, byl zasáhnut kulí, která rázem uinila životu jeho konec.
Noc opt perušila další
boj a bitva u Chantilly, v které padli dva z nejchrabejších syn Unie, zstala
též nerozhodnutou.
Nebude od místa, když na tomto míst krátce seznámíme tenáe s minulostí generála Kearney-ho, který v Chantilly svj život na oltá vlasti položil.
Narozen byl v New Yorku r. 1815. R. 1837 byl ustanoven druhým lieutenantem
u pluku dragonského.
Krátce na to odebral se do Evropy s úmyslem konati
zde vojenská studia. Súastnil se s francouzským vojskem výpravy do Alžíru
a za vydatné služby své byl obdarován kížem estné legie.
R. 1840 vrátil se
do Ameriky a súastnil se mexické války, v které pi útoku u San Antonio
Gate ztratil jednu ruku. Roku 1841 odebral se opt do Evropy k dokonení
svých studií a když r. 1859 vypukla válka s Itálií, vstoupil do štábu generála
Mauriera. Súastnil se bitvy u Magenty a Solferina a po druhé obdaen byl
i

hrdina nalezl
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estné legie. Jakmile vypukla válka obanská, spl Kearney zpt a
nabídl me svj k ochran vlasti.
Bitvou u Chantilly skonilo válené tažení gen. Pope-a, který záhy na to
vzdal se velitelství nad armádou Virginskou a odebral se opt na západ.
Armáda jeho splynula pozdji v jednu s armádou Potomackou, v jejímž ele
Tento stáhl veškerou svoji moc k Washingtonu, kde ekal
stál McClellan.
na píchod Jihan.
Ješt nebyl seten truchlivý dojem, jaký na lid severní uinila nezdaená výprava armády Potomacké proti Richmondu — a již oznamovaly opt
telegramy, že armáda Virginská, v jejíž elo postaven byl gen. Pope, jest na
úst upu a že není s to armádu Lee-ovu na pochodu k Washingtonu zadržeti.
Hluboký smutek rozhostil se po celém Severu. Tolik obtí již byl pinesl
Le na
a vše marn, Jihané vítzným pochodem blížili se k sídelnímu mstu.
dlouhé uvažování nebylo asu. eho bylo nyní zapotebí, aby hrozící nebezZáhy nepehledné davy oban
peí bylo od zem odvráceno ? Více vojska
opt táhly k Washingtonu, aby ohrožené Unii svých služeb nabídli.

ádem

—

—

!

Dne

ervence

(1862) vydal president Lincoln provolání k lidu, v kterém
dobrovolník,
kteí by chtli sloužiti po celou dobu války. V
žádal o 300.OCO
vydáno
bylo
opt jiné provolání, v kterém president Lincoln
msíci srpnu na to
žádal nových 300.000 muž s tím doložením, že nebude-li poet dobrovoln se
pihlášených dostatený, pone se losovati mezi obany, mezi 18. a 45. rokem
Na vyzvání to opt tisícové chápali se zbraní a vše s nadšením splo
stáí.
v boj, k ochran hvzdnatého praporu.
I.

Konfederaní

vláda, která byla ukolébána

váleném zbraním rebelským

dosavadním štstím, které napol'

sloužilo, zalekla se

onch tisíc severních oban,

emeslnické, pluhy, neb vstali od svých stolk a chápali
se pušek, by pomáhali potlaiti odboj Jihu -- a proto dáno jest gen. Lee-ovi
na srozumnou, aby hledl Washingtonu dobýti díve nežli nová ona armáda
postavena bude do pole. Lee seznal, že nelze oekávati skvlého úspchu od
útoku na opevnní kolem Washingtonu, proto rychle nad mstem (^blíže Point
of Rocks) pekroil eku Potomac a vtrhl do Marylandu; zamýšlel nejdíve
zmocniti se Baltimore a pak rázem vrhnouti se na Washington, kdy by se toho
byl McClellan nejmén byl nadál. Dne 7. záí utáboil se s armádou svoji v
okolí Fredericku; vztýiv v Marylandu prapor revoluce, vydal k obyvatelstvu
provolání, vyzývaje toto, aby splo pod jižní korouhev.
Však zmýlil se na
marylandském lidu, nebo ten lnul
k Unii a gen. Lee na míst aby zde
nasbíral nových sil, ztratil mnoho vojska, které bylo k služb donuceno a nyní
prapor jižní houfn opouštlo.
Když pedvoj armády jižní, jemuž v ele stál ,,Stone-\vaU" Jackson, blížil
se k mstu Fredericku, vydáno bylo naízení, aby veškeré hvzdnaté korouhve
byly strženy; obyvatelvo uposlechlo a záhy nebylo vidti nikde praporu Unie.
Jen z okna malého domku, blíže potoku Manocacy, kde bydlela staiká žena,
Barbora Frietchie-ová, vlála vesele hvzdnatá korouhev národní. Když Jackson korouhev zhlídl, kázal ihned, aby byla s okna sestelena; po jeho rozkazu
zahoukla rána a žerd korouhve byla peražena ve dví. V tom objevila se v
okn šedá hlava staeny Barbory Frietchie-ovy, zvadlá ruka její chopila korouhev, mávla ní nad hlavami Jihan a ústa její zvolala:
Palte v tu šedou

kteí

odložili nástroje

vrn

,,

16T

—

hlavu mou, však šette korouhev své vlasti!"
Studem zardéla se líc jižního
váleníka, dal rozkaz k pochodu a hvzdnatý prapor Unie po celý den z okna
hrdinné té ženy nad hlavami Jihan vesele vHl.
Událost tato zavdala básníku Whittier-oví podnt k napsání vzletné básné,

pekladu podávám

z které tuto vyfiatek v

- -

V
v

:

tyicet vlajek s hvzdami,
tyicet vlajek s pruhami

vál vítr ranní hodinou,

však v poledne
I

a

—

v jedinou.

ni

vstala Barbora Frietchie v ráz,
dost ji ohnul stáí mráz,

prapor zas zdvihla, aby
kde
pych v prach

muž

A

v okno

jej

pec jedno

vlál,
jej

zašlap.l.

zatknula podkrovní:

tu srdce pro vlast zní!

rebel krok tas',
ele Jackson kamenná

Ulicí

v

,,

hráz".*)

Tkavý

zrak se zjitil hned,
jak ve výši ten|prapor shlé.

„Stj!"
„Pal!"

A

—

—

v ráz dbáno velení;
a Jihan nelení.

zachvl

se

rám a zaznl tesk
runic blesk.

a prapor rozedral

Sotva však s tyí spad' zlomenou,
ctná Barbora v ruku vztaženou
jej

a

chopila,

hnv svj

„Palte

si

hrd

rozstela

v slova ta odla:

mou

v skráfi

však šette vlast v
Stín

na

v

svou!"

smutku divný a studu snad

líce

té

šedivou,

té vlajce

ženy

nm

vdcovy

in

náhle

pa,

a šlechetný cit
lepší vzbudil svit.

myšlenky

„Kdo šedý ten vlas by zkivit chtl,
jak pes má zemít! V ped!" on dl.
Po

celý

den znl

ulicí

vojska krok pádný, dunící.

Po celý den ten prapor dál
nad hlavou rebel voln vlál
*),,Stone-waU"

"
(1'floiil fíarttS BUtnu-.)

Jakmile McClellan zaslechl o vpádu Jihan do státu Maryland, zanechal
Bankse s ástí své armády v okolí Washingtonu naež asi s devadesáti tisíci
muži pekroil eku Potomac a táhl k Fredericku, který však Jihané byli
vyklidili.
Zde McClellan náhodou dozvédl se. jaký pian ml Lee k dobytí
Washingtonu; tento zamýšlel zmocniti se a obsaditi Harper's F^erry a udržovati
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pes Shenandoah Valley spojení s Richmond-em. Na to chtél se vydati na
pochod do vnitra Pennsylvanie s tím úmyslem, aby McClellana za sebou p"ilákal; zde zamýšlel náhle na Unionisty se oboiti, celou armádu rozprášiti a
pak vítzn vytrhnouti do Washingtonu.
JNárodní armfida pohybovala se k Fredericku ve dvou proudech a sice pes

South Mouintains a arokrásné údolí, které protéká potok Antiteam, odkudž
Pravé kídlo a sted táhlo cestou peš Turners
Gap; pedvoji velel gen. Burnside, levé kídlo pohybovalo se pes Crampton 's
Gap, blíže Harper's Ferry. V Turners Gap narazil Burnside na silné oddlení
Jihan, s kterými svedl tuhou bitku dne 14. záí. V té samé chvíli opt Franklin
namáhal se, aby se svými sbory vnikl mezi Harper's Ferry a armádu Lee-ovu.
V,Turner's Gap ztratil Burnside patnáct set muž, z nichž asi ti sta bylo zabitých; zde zah\'nul též chrabrý generál Reno.
Burnside zamýšlel ráno bitvu
i

okolní krajina nese jméno.
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obnoviti, však konfederaté bhem noci ustoupili a Lee soustedil veškerá svá
vojska v okolí potoku Antietam*) blíže Sharpsburgu.

McClellan soustedil též své vojsko na behy Antietam a na obou
inny b)ly pípravy k bitv. Nebude od místa, pakliže nkolika
slovy zmíním se o této krajin, která diváka, stojícího na temeni jižního vrchu
(South Mountaiu), pímo svoji krásou okouzluje. Ve vzdálenosti asi 12 mil od
jmenovaného vrchu vidti jest mocný proud eky Potomac; krajinu mezi ekou
a South Mountain protéká potok Antietam a vlévá se do Potomacu asi osm
Krajina na
mil nad Harper's Ferry, tvoe tak s jmenovanou ekou ostrý úhel.
západní stran potoka ponenáhlu se zvyšuje, tvoíc tak obrovskou strá, j ejíž
úboí pokryto jest polmi a malými bory, tak že z dálky diváku zdá se, jako by
strá potažena byla pestrobarevným kobercem. Msto Sharpsburg leží uprostranách

—

sted tohoto arokrásného úboí
a zde opevnil se gen. Lee, zde umínil si
oekávati pluky McClellan-ovy, maje potok Antietam ped sebou a eku Potomoc za zády. Nkteí váleníci oste posuzovali Lee-a, že volil toto postavení;
možnost porážky zde totiž nebyla vylouena a kdyby v pádu takovém Unionisté
Jihany pronásledovali, mohla se celá armáda Lee-ova náhle octnouti na behu
eky
za zády majíc vítzného nepítele. Lee však spoléhal se na nerozhodnost a váhavost svého soupee, kteréžto vlastnosti velitele armády Potomacké

—

—

pedu

tak pozajišovati vítzství Jihanm a v pádu porážky
poskytne mu McClellan vždy dosti asu, aby mohl s celou svoji
armádou Potomac beze všech pekážek pekroiti.

zdály se

z

ítal Lee

—

Ráno dne

15. záí vidti bylo národní armádu v mocných proudech sestutemene South Mountain a veer v ten samý den objevil se pedvoj již
u potoka Antietam.
Záhy na to strhlo se nkolik menších šarvátek mezi
jízdnými sbory, však bylo vidti, že žádný ž velitel nechce zapoíti bitvu
rozhodnou. Lee oekával pomoc od Harper's Ferry a McClellan taktéž ekal,
až celá armáda bude zde soustedna a k boji pipravena.
Ráno dne 16. byly
zde již veškeré sbory McClellan-ovy, vyjma divise Franklin-ovy, který meškal
dosud v Pleasant Valley. Lee-em oekávaná posila však se byla již dostavila,
nebo Jackson pitrhl sem s celou mocí rebelskou, která se byla nalézala v

povati

s

Harper's Ferry.

Ráno dne 16. zahájena byla na obou stranách palba z dl. le útoku se
dosud žádná strana neodvažovala. Postavení Jihan bylo následující:
Gen.
Longstreet nalézal se na pravém kídle a dotékal se až potoku, který v místech
tch zahýbal. V levo od Longstreeta stál Hill, vedle Hilla gen. Wood. Za
Wood-em nalézaly se sbory Jackson-ovy, které byvše dlouhým pochodem
unaveny, tvoily zálohu; sbory ty chránny byly nkolika bateriemi dl a
jízdectvem Stuart-ovým.
Hlavní stan Lee-v nalézal se na návrší, kde nyní
jest národní hbitov.
Armáda McClellan-ova rozložena byla na východním
behu potoku Antietam; gen. Hooker nalézal se na pravém kídle, maje vedle
sebe Sumnera.
Porter-ovy sbory tvoily sted, Burnside pak byl na levém
kfídle.
Hlavní stan McClellan-v nalézal se v krásné cihelné budov Philipa
Pry-a, taktéž na východní stran potoka jmenovaného, ve vzdálenosti asi dvou
mil severo-východné od Sharpsburgu, odkud mohl velmi dobe pozorovati
*)

v

kapitole na stránce 152. bylo

'mto

ooraviiieme.

omylem vjHázeno

,,

bitva u Auction Creek";

má

však

státi

Autietam Croek,

no

prbh

—

Oba behy spojeny byly temi mosty, které známy byly
most íslo i., 2. a 3. íslo první nalézal se ped kídlem
Hooker-ovým; most íslo 2. byl práv v tch místech, kde stál sted, vedený

celý

bitvy.

dle ísel a sice

Porter-em a íslo 3. nalézal se ped kídlem levým, které vedl Burnside. Mc
Clellan-v plán byl následující: nejdíve mli se hnouti ku pedu Hooker a
Mansfield, jimž ku pomoci ml býti Sumner a posléze, pakli by toho poteba
kázala
Franklin.
Jakmile by na této stran štstí obrátilo se na stranu
Sevean, ml rychle Burnside pekroiti potok a hnouti se proti pravému
kídlu nepítelovu, které ml poraziti a tlaiti na kídlo levé. Porter ml zatím
vykati a vrhnouti se pak s celou silou tam, kde by toho nejvíce poteba
vyžadovala.
i

Dne 16. odpoledne hnul se Hooker ku pedu s divisí Piketts-ovou, Meadeovou a Doubleday-ovou. Gen. Mansfield ml naízeno pekroiti eku v noci,
aby vojsko asn ráno již pipraveno bylo k bitv. Rozkaz Sumner-ovi daný
znl, aby hnul se za Mansfield-em asn ráno. Hooker, který bez nejmenšího
odporu most. i. pekroil, hnul se smrem
jižním; pedvoj jeho vedený gen. Mead-em
srazil se s ástí levého kídla rebel a
bitva, která byla velmi krvavá, trvala až

kdy Jihané couvli. Cásn ráno
Hooker své pluky již pipraveny a s
netrplivostí oekával píhodné chvíle k

do

noci,

ml

zapoetí

boje.

Pennsylvanské pluky byly
nepítelem a záhy

první, které utkaly se s

celá

Hooker-ova moc

Rebelm

Hroby padlých u Bull Run.

octla

se

v ohni.

Hooker,
maje na pravém kídle Doubleday-e, na
levém Meade-a a v stedu Piketts-e, dal
znamení k útoku a rozkazu bylo ihned s
nadšením uposlechnuto. Vojsko bralo se
vzdor prudké palb v dlouhých etzích
velel

gen.

Jackson.

ku pedu a podporováno bylo vydatn dlostelectvem s druhé strany potoka.
Jackson-ovy ady chvíli stály pevn
náhle však poaly kolísati a Jackson
donucen byl k ústupu až za Dunker Church, kde mli Jihané zálohu. Hooker,
žádostiv dobýti úplného vítzství, pošinul své sbory dále
však narazil
náhle na nenadálý odpor. Jackson byl totiž své roztíštné šiky znovu uspoádal a obdržev ješt posilu, oboil se s neobyejnou zuivostí na Seveany.
Nastal zápas, v kterém vojska vraždila se jako zbsilá
milost nikdo nežádal

—

—

—

a také

nikomu neudlil. Na

poli váleném sešli se dva váleníci, jichž charakteristikou byla tvrdošíjnost a neohroženost a zdálo se, že vojska osvojila si
i

vlastnosti svých

vdc.

Hooker

vyslal k Doubleday-ovi posla se žádostí,

aby

mu

rychle poslal posilu a Hardstuff-ova brigáda hned na to vidna byla, kterak
poklusem spla v bitevní vavu. Když octla se na kukuiném poli, které ji od
bojujících vojsk dlilo, napadena byla rebely a ady její zde
proídly.
Bitva zatím vedena byla
dále tím zuivji a mnoho dstojnictva zde padlo.

znan

ím

Gen. Jackson ve své zpráv, richmondské vlád zaslané, pravil mezi jiným:
„Krveprolití na obou stranách bylo hrozné; hned na poátku boje generál

iri
který vedl divisi známou pod jménem .kamenná zed," byl zabit.
Colonel Douglas, jenž vedl Lawton-ovu brigádu, byl taktéž usmrcen, generál
Lawton a col. Walker tžce ranni. Brigády Lawton-ova a Hays-ova jsou z
póla znieny."
Hooker-ovo vojsko utrplo též znané ztráty; gen. Sumner,

Starke,

,

—

který pozdji na bojišt pikvail, pravil, že

s

Hooker-ovými sbory nemohl

se nikde shledati.

O pl sedmé pitrhl Hooker-ovi na pomoc Mansfield. Zápasící vojska
poínala si nyní s divošskou vzteklostí a zdálo se, že ani blížící se noc je nebude
s to od sebe oddlit
dokud jedna neb druhá strana úpln nevykrvácí. Na

—

boji, který se strhl mezi tmito divisemi, MansHooker nedbal ztrát, pi pohledu na rozervané ady, hromady
mrtvých a ranných, mysl jeho neklesla
on stále doufal, že snaha jeho korunována bude skvlým vítzstvím. Nedaleko Dunker Church byla vyvýšenina.
lesem pokrytá a Hooker rozhodl o její dobytí se pokusiti. Postaviv se v elo

Mansfielda udeil gen. Hill a v
field

byl zabit.

—

dvma brigádám

od divi.se Mansfield-ovy, hnal útokem. Ovzduší bylo naplnno
smrtonosnými kulemi. vedle samého Hookera klesali štábní dstojníci jeden po
druhém, však tím odvaha jeho neochabla
jako by zde byl vyhledával smrt,
vystavoval se stále nepátelské stelb, le zdálo se, že jest nezranitelným.

—

Pojednou sebou

trhl a zakolísal

v sedle; kule prolítla

vlastní

oi, že

sesláblý, že musel býti odnesen
sC

mu

nebo vyvýšenina nebyla ješt dobyta;
zámr jeho se zdail, sesedl s kon. kdy byl

nevzdálil se z boje,

mu lékaské

nohou.

Však pece

teprv když vidl na
již

ztrátou krve tak

do hlavního stanu McClellan-ova, kde dostalo

pomoci.

Gen. Sumncr pevzal ihned velení, ale nalezl vojsko v prabídném stavu.
proídlé a ti. kteí ješt zbyli, byli stálým zápasením tak unaveni, že
mnozí mdlobou klesali k zemi. K tomu ješt, jakmile rozšíila se mezi vojskení
zpráva, že Hooker byl rann a z boje odnesen, ztratilo toto veškerou odvahu.
General Sedgwick, který byl tikráte rann, musel se též z boje vzdáliti,
Mansfield byl zabit, Dana, Crawford a jiní dstojníci tžce ranni i Sumner
seznal, že bude
muset obmeziti pouze na obranu.
Však také rebelm nevedlo se lépe, nebof jádro jejich armády leželo na bojišti a boj poínal

ady

s

ochabovati.

Bylo práv poledne, když Franklin pitrhl

se

svými sbory k Antietam.

Zámyslem McClellan-ovým bylo udržeti nov pišlé vojsko v záloze, aby je
mohl pozdji užíti, kde by toho poteba kázala k rozhodnutí boje. Vida však,
v jak bdném stavu nalézá se jeho levé kídlo, vyslal Franklina rychle na
pomoc. Tento octl se na bojišti v pravý as; nkolik minut ješt a Jihanm
bylo by se pec podailo Unionisty v místech tchto pemoci
a porážka na
levém kídle mohla se státi osudnou celé armád. Nov pibylé vojsko udeilo
na Jihany s takovou prudkostí, že bhem patnácti minut veškeré posice, z
nichž Seveané byli vytlaeni, byly zpt dobyty.
Pravé divy udatnosti zde
konal gen. Sumner; na vysokém koni projíždl v nejprudším kulobití ady,
nedbaje nebezpeí a každý ml za to, že Sumner z boje toho živ nevyjde. Tento
však pohrdal nebezpeím a nepokrytá šedá jeho hlava byla vidna vždy tam,
kde bitva nejvíce zuila. Vojsko, nadchnuto touto neohrožeností svého velitele, »
novou odvahou vrhalo se v zápas, až posléze konfederaté, nebyvše s to více
odolati, hledali útoišt v lese blíže Dunker Church.

—
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Co zápas práv líený
s

nemalou

tvrdošíjností na

zuil na levém boku Sumner-ovu, bojováno bylo
stran pravé; French a Richardson nelenili a rue

ml

postoupili proti nepíteli.
Richardson hnul se proti D. H. Hill-ovi, který
velmi výhodné postavení. Unionisté jak železná ze, do které kule a kartáe
marn bijí, postupovali ku pedu a rebelové donuceni jsou zde k ústupu. Zde
však nalezl smrt svoji opt jeden chrabrý syn Unie
gen. Richardson, byv
zasáhnut dlovou kulí v okamžiku, když ukazoval na místa, kde posta^^eny
mly býti baterie. Velení po
pevzal ihned gen. Hancock, který dal
i

—

nm

znamení k novému útoku a Jihané opt zatlaeni jsou zpt. Šero již poínalo
se rozprostírati po krajin; bitva obchabovala, když gen. Meagher, který v
nejprudší sei stál v ele svých bojovník, klesl tžce ranný k zemi a musel
býti odnesen.

Pozornost naše až dosud obrácena byla k pravému kídlu národní armády
a sice proto, jelikož McClellan zamýšlel zde vybojovati bitvu u Antietam a zde
také hlavní zápas veden byl.
Jak z pedu podotknuto, nalézal se sted pod

velením gen. Portera a levé kídlo pod velením gen. Burnside-a. Aby obrar.
náš byl úplný, musíme sledovati též pohyby tchto dvou oddíl národního
vojska.
Jak již naznaeno, ml Porter tvoiti jakousi zálohu a proto když Mc
Clellan vidl, že vojsko na pravém kídle v zápase poíná ochabovati, vysýlal
sem jeden pluk za druhým, až Porter-ovi zbylo pouze asi 4000 muž.

Dne

veer

McClellan Burnside-a a naídil mu. aby s výchoBurnside-v armádní sbor pozstával z
divisí Cox-ovy, Wilcox-ovy, Rodman-ovy a Sturgis-ovy.
Druhý den vyslal
vrchní velitel posla k Burnside-ovi s rozkazem, aby ihned pekroil eku, dobyl
návrší na druhé stran a hledl obklíiti Sharpsburg.
Návrší ona obsazena
byla Toombs-ovou brigádou, jíž ku pomoci stály ety ostrostelecké a baterie
dl, pod velením D. R. Jamese. Burnside patrn lekal se toho podniknutí,
nebof jícny rebelských dl na návrší umístných zdály se mu býti postaitelnými k zniení sebe silnjší armády. Když McClellan vidl, že rozkazu jeho
nebylo uposlechuto, vyslal k Burnside-ovi col. Sackella s rozkazem, aby hned
vojsko hnulo se pes most proti bateriím nepátelským. Nyní teprv odhodlal
se Burnside k inu rozhodnému. 51. regiment new-yorský a 51. pennsylvanský
dobyly útokem kamenný most, z nhož rebelové zahnáni jsou až na blízké
výšiny. Vojsko nyní pejíti mohlo na druhou stranu potoka, kde však Burnside
zmail mnoho drahocenného asu sestavováním šik. Kdyby byl býval hned
po pekroení potoka dal rozkaz k útoku, mohli zde Unionisté slaviti skvlé
vítzství; gen. Longstreet byl poslal všechno své vojsko na pomoc levému
kídlu a ml zde jen asi dva tisíce muž, dovedl ale tak Burnside-a oklamati,
že tento útoku nechtl se odvážiti. McClellan opt poslal col. Key-e s rozkazem, aby Burnside ihned postoupil proti nepátelským bateriím
ale pakli že
neoekává, že by se podnik ten setkal se zdarem, by McClellana hned o tom
uvdomil, že dá znamení k ústupu.
Burnside pece nerad by byl ustoupil
bez boje a dáno jest znamení k útoku. Rebelové ani útoících nevykali, ale dali
se na útk, dla za sebou zanechavše a záhy octli se Unionisté v nejbližším
okolí Sharpsburgu.
Ve chvíli, kdy národní vojsko jásalo nad svým vítzstvím,
kterého bylo
bez krveprolití dobylo, náhle jako by nová nepátelská
armáda ze zem se byla vynoila ped nimi objevily se rady rebel, hotovící se

dem

16.

navštívil

slunce pipraven byl k útoku.

—

tém

—
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to sbory <^en. A. P. Hilla, který sem pitrhl od Harpers Ferry a
v okamžiku, kdy Burnside-ovy pluky zahnaly nepítele a obsadily
návrší.
Jako vichice vrhli se rebelové na vojsko národní, které neoekávanou
ranou touto bylo ohromeno a v zmatek uvedeno. Za ustaviného boje tlaeni
jsou Unionisté zpt k mostu, kde zamýšlel Burnside pronásledujícímu nepíteli

k

boji.

sice

Byly

práv

se opíti

— však nebylo toho zapotebí, jelikož Jihané se až

sem

neodvážili.

srážce této gen. Branch, který vedl pluky rebelské, byl zabit a gen.

Tím skonila

smrteln rann.

V

Rodman

bitva u Antietam, která byla jednou z nejkrva-

vjších, nebof na bojišti zstalo v celku

pes dvacet

tisíc

mrtvých a ranných.

—

McClellan
Vítzství u Antietam osvojovali si oba vojevdcové
Prvnjší odvodioval nároky své tím, že ukoistil tináct dl, ticet

i

Lee.

devt

Krajina Antietam.

prapor, 15.000 pušek a zajal 6000 rebel; Lee opt poukazoval na to, že ml
zde pouze 40.000 muž, kdežto moc McClellan-ova obnášela 87.000 muž a
vzdor této pesile nepodailo se Lee-a z jeho postavení vypuditi, kdežto útoky
národního vojska byly na mnohých místech s velkými ztrátami odraženy.
generálové McClellan-ovi, aby bitvu obnovil, le
odpoinek; ,,mimo to," pravil, ,, nesmíme
vydávati se zbyten v nebezpeí; v této chvíli, kdy Virginia jest ztracena,
jedna bitva ztracená a vše
Washington ohrožován
nepítel v Marylandu
jest ztraceno."
Den 18. záí utkvl na vždy v pamti tm, kteí mli píležitost popatiti na tu spoustu, jaká se zrakm každého v okolí Antietam objevila.
djinách obyejn líeny jsou
rekovné iny jednotlivc i pluk
mysl jeho rozohuje se líením sytlých stránek války
však nikdy nelíí se
mu ty hrzné obrazy, jaké zíti jsou po každé bitv.
práv v ta místa, kde

Druhý den

radili

nkteí

tento chtl, aby vojsku po.skytnut byl

—

V

—

—

—

tenám

—

A
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nepátelské voje se srazily v krvavé sei, mla by se pozornost lidu obraceti
sem, na ty hromady zkrvácených mrtvol, na ten nesetný poet svíjejících
se ranných, na ty proudy lidské krve by mly djiny též poukazovati a íci:
ejhle, takové stopy zanechává za sebou válka! Kapitán Noyes ve svých zápiskách praví, že šel se podívati po bitv na ono kukuiné pole, kde nejvíce
dle
vojska bylo padlo a nalezl zde mrtvoly ležeti v pravidelných adách
toho museli vojíni dlovými kulemi usmrcováni býti houfn a sice jak byli v
adách rozestaveni, tak také klesali mrtví k zemi. Mezi mrtvolami vojín
,,Na prostoe neobnášející
leželi zabití kon, pelámané pušky, rozbitá dla.
napoítal jsem pes dv sté
více než 500 stevíc," píše s hora jmenovaný,
jinde opt bylo jich šest až deset na
mrtvol; nkteré ležely osamoceny
nebyla ani vidt
vše zakrývala tla nebohých
hromad zkrátka pda
Tak vyhlíží válka, pedstavíme-li ji v její nahé skutenosti.
obtí války."

—

—

,,

—

—

tém
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19.

—

—

záí vyslal McClellan ku pedu nkolik harcovnických sbor, aby

ml

v úmyslu Lee-a
zkoušely sílu nepítele a podaly zprávu o jeho stavu, nebo
pronásledovati; jaké ale bylo pekvapení v celém táboe, když sbory ty se
vrátily se zprávou, že Lee pod rouškou noci odtáhl a uchýlil se za eku
Potomac. McClellan byl opt velmi oste posuzován, že nechal Lee-a unik-

Tento vyslal za ustupujícími dv brigády, které však byly pesilou
rebel napadeny a zahnány zpt do Marylandu. McClellan obsadil s vojskem
svým Harper's Ferry, odkud žádal posilu a nové zásoby, aby mohl nepítele
Ve Washingtonu panovalo nemalé rozilení, nebo oekávalo
pronásledovati.
se, že McClellan hne se ku pedu, aby zpola zniené armád Lee-ov zadal
nouti.

poslední rártu

— však ten oznámil,

že míní zstati v Harper's Ferry a opíti se

by tento uinil optný vpád do Marylandu. President byl
nad tímto poínáním velitele armády Potomacké tak pobouen, že ihned odebral se do tábora a zde na své vlastní oi se pesvdil, že McClellan má dosti
bojovného lidu pohotov, aby s Lee-em mohl síly své v bitv rozhodné zmiti
Opt nastalo vymování
a poruil, aby armáda pošinuta byla ku pedu.
dopis mezi washingtonskou vládou a McClellan-em a mnoho drahého asu
tak bylo zmaeno, kterého však Lee dovedl výborn ve svj prospch využitIcovati, nebo docílil optného spojení s Richmond-em, doplnil své pluky a byl
opt pipraven k novému boji.
Msíc íjen uplynul, severní lid poínal býti netrplivým; dne 2. listopadu
oznámil McClellan vlád, že zamýšlí táhnouti s armádou svoji smrem jižním
kdežto rozkaz jemu daný znl, aby hnul se
po východním behu Blue Ridge
nalézal
Valley,
kde
se Lee. Tím nit trplivosti praskla, vláda
do Shenandoah
dvru a dne 5. listopadu bylo mu
Napoleona"
veškerou
mladého
ztratila v
odvolán
a
velitelem
armády
Potomacké jmenován byl gen.
jest
oznámeno, že
nepíteli, pakli že

—

,,

Burnside.

Burnside nalézal se práv v McClellan-ov stanu, když gen. Buckinghara
McClellan chladn oznámení
rozkaz ten veliteli armády Potomacké doruil.
,, Burnside,
podal
Burnside-ovi
se
slovy:
jste nyní velito peetl, naež je

Tento jen s nechutí pevzal velitelství, nebo byl velým
pítelem McClellan-ovým a ml jej ve velké vážnosti.
Jakkoliv McClellan dle úsudk znalc, dopustil se mnoho chyb, tak že

telem armády."

ztratil

dvru

lidu

—

pece

jen neztratil

dvru

a lásku svého vojska.

Když
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ba
jeho odvolání bylo oznámeno, slyšeti bylo reptání na všech stranách
Tím
otužilí vojínové se slzami v oích louili se s milovaným svým vdcem.
skonila válená kariéra McClellan-ova; pozdji shledáváme se s ním na poli
politickém, kde ale nesloužilo

mu

taktéž štstí,

naež

uchýlil se

d© soukromí

a není tomu dávno, co odebral se na odpoinek vný. Republika tato však
ctí jeho památku, neboC lid americký s vdností vzpomíná všech, kteí v
dob nebezpeí spli ku pomoci ohrožené Unii.
a úmyslem nového
Armáda Potomacká ítala nyní sto dvacet tisíc
velitele bylo hnouti se ihned proti Richmondu a sídlo zpupné Konfederace

—

muž

do své moci. V Acquia Creek na ece Potomac zídil Burnside hlavní
dodávání zásob, naež hnul se s celou armádou k ece Rappahanock,
kterou zamýšlel pekroiti, utáboiti se v okolí Fredericksburgu a odtud vytrhnouti proti Richmondu.
V druhé polovici msíce prosince ležely ob nepátelské armády proti
sob, oddleny byvše pouze jmenovanou ekou. Burnside musel nyní nechat
postaviti lokové mosty pes eku, aby mohl co nejrychleji dostati se s celou
armádou na druhý beh a se stavbou most zapoato bylo dne i. prosince, ve
4 hodiny ráno, za husté mlhy. V práci té však národnímu vojsku znan
pekáželi jižní ostrostelci, kteí byvše dobe uschováni, zákopníky zasypávali
dostati

stanici pro

i

takovým deštm

kulí, že tito

museli v práci ustáti a co nejrychleji uchýliti se
msta vrženo bylo nkolik granát, domní-

za náspy. Burnside naídil, aby do

úkryt vypudí. Hned na to zahoukla dla a
zboeno aneb octlo se v plamenech; však sotva že

vaje se, že tak ostrostelce z jich

nkolik

dom buto

bylo

most se opt zapoalo, ihned zarachotily pušky nepátelských
ostrostelc a ti. kteí byli nejblíže, káceli se mrtví do vody. Burnside stával
se netrplivým a uinil vyzvání regimentm, které by dobrovoln se pihlásily
k vypuzení ostrostelc. Pihlásily se sedmý michiganský a devatenáctý a
dvacátý massachusettský, záhy byli rebelové zahnáni a sto jich bylo zajmuto.
se stavbou

Co dobrovolník k výprav

této hlásil se též I5letý

pravil,

býti

Když

bubeník jménem Hen-

vyhovno,
pjde loky, v kterých vojsko na druhý beh dopravováno
mlo, od behu odstrkovati; však záhy seznali vojíni jeho úmysl: kluík

dershot, pocházející ze státu Michigan.

žádosti jeho nebylo

že aspofi

nechal se strhnout do vody a chytiv se loky, pevezl se tak na druhou stranu,
kde uchopil pušku jednoho zabitého vojína a súastnil se výpravy proti nebez-

peným

Byl stále vidn v nejhustší palb; buben jeho byl
kulemi celý prostílený, on však vyšel z boje bez pohromy.

ostrostelcm.

Lokové mosty

nyní mohly býti bez pekážky dohotoveny a dne 12.
vtší ást národní armády pekroila na druhou stranu a
obsadila msto Fredericksburg. Lee ml nad mstem velice výhodné postavení, velkou sílu vojska a proto Unionisty v
neznepokojoval. Chtl on
totiž, aby nechal se Burnside oklamati a odvážil se útoku
a zámysl ten
prosince

veer

již

mst

se

mu úpln

—

zdail.

ítala zde asi 80.000 muž a na návrších postaveno ti sta
Gen. Jackson stál v ele pravého kídla, Longstreet byl na levém kídle.
Povstný Stuart se svojí jízdou a nco dlostelectvem nalézal se na planin,
na konci pravého kídla. Lee nechal upraviti si ,, vojenskou cestu", tak aby
po této dla mohla co nejrychleji dgpravována býti na místa, kde by jich bylo

Armáda jižní

dél.
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behu eky Rappahasamotném Fredericksburgu, Franklin byl asi
dv míle za nimi. Na stran Unionist byla velká pesila 120.000 muž proti
však Jihané mli za to mnohem výhodnjší postavení.
80.000

nejvíce poteba.

Armáda Potomacká

nock; Sumner a Hooker

leželi

rozložena byla na

v

—

—

Dne

12.

prosince

veer svolal
svj plán,

stanu, kde pedložil jim

toho

ml uinn

býti útok na celé

gen. Burnside všechny generály do svého

který také byl všemi schválen.

áe,

Dle plánu

tak aby nepítel pesile podlehl,

pi

Burnside, jak se praví, v poslední
na návrších mla býti dobyta.
chvíli však zmnil svj plán, což zavinilo velké nedorozumní a mlo za
následek velké ztráty na stran Unionist.
Gen. Franklin maje za to, že dle nového plánu vyslati má ku pedu pouze
nkolik ozbrojených sbor k zkoušení nepítele, na míst aby udeil naíi s

emž dla

Lotfkový most.

celou silou, vyslal ku pedu divisi Mead-ovu; za ní pak pošinul divise Gibbon-ovu a Doubleday-ovu, aby v pádu poteby mohly Mead-ovi pispti
ku pomoci. Mead ml asi 5000 muž, Doubleday též tolik a Gibbon 6000.
Celé okolí zahaleno bylo v hustou mlhu, že nepátelská vojska nemohla se
vidti, pda byla vlnovitá a prorvaná malými rozsedlinami a vojsko jenom s
nejvtším namáháním bralo se ku pedu.
O desáté hodin se náhle mlha
zvedla a Mead napaden byl v boku vražednou stelbou, kterou na zahájil
Stuart. Doubleday však vida nebezpeí, které Mead-ovi hrozilo, pošinul rychle
svoji divisi ku pedu, postavil se proti Stuart-ovi, tak že Mead mohl bráti se
dále a nesetkával se se žádným odporem. Jackson patrn ekal, až Unionisté
Chvíle ta brzy nadešla a ohnivé jícny chrlily smrt a
se ješt více piblíží.
zkázu na divisi Mead-ovu a mužstvo jeho klesalo k zemi houfn. Co poít ? na
couvnutí nebylo lze pomýšleti
spása napadených byla jen v zoufalé odvaze.
,,Ku pedu!" velel Meade a pennsylvanské pluky valí se proti jícnm dél,

—
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vzdor strašné palb. Neohroženost tato ohromila nepítele, nebo ten oekával,
že Mead-ova divise octne se po prvním zahmní dl v zmatku na útku. Tito
ku pedu ženou se Yankee-ové s nasazevšak nenechali se niím zastaviti
nými bodáky jako lavina
jižní dlostelci opouští svá místa a hledají spásu
v útku.
Jako železný klín vnikla Mead-ova divise do stedu Jihan a jeden
prapor jeho, vedený Sinclair-em, octl se až u samé ,, vojenské cesty", kterou
Lee nechal k doprav dl upraviti. Zde setkali se Unionisté s veterány Jižní
Karolíny, kteí nejednou již osvdili svoji chrabrost; jim v ele stál Gregg.
Ten však považoval národní vojsko za sbory rebelské, nebo zdálo se mu to
býti holou nemožností, aby až semY ankee-ové mohli proniknouti.
Náhle
zarachotily pušky, sta jeho veterán kleslo k zemi mrtvých a ranných a
Gregg tak vyveden byl ze svého omylu.

—

—

Kdyby v tomto kritickém okamžiku Mead-ovi se bylo dostalo pomoci,
mohl rozraziti poslední adu jižní armády a jedna ást plánu Burnside-ova byla
by bývala uskutenna, to jest, armáda Lee-ova byla by ve dví rozražena a
vítzství pro Unionisty tak zpola pojištno.

stedu nepátel osamocený. Když

Však Meade

octl

se

tém

ve

pekvapení vzpamatovali, oboili se na národní vojsko, jehož ady byly beztoho již dlouhým a
zuivým bojem proídlé a Mead poal couvati. Ústup však zmnil se v útk,
když pikvail sem se svými prapory gen. Earley a jako blesk udeil v bok
divisi Mead-ov, ro7,tíštiv ji úpln.
Jedin pispní Birney-ovu ml Mead co
dkovati, že divise jeho zachránna byla ped úplným zniením.
Mezera,

se byli Jihané z prvního

Mead-em v nepátelské armád uinná, byla opt vyplnna a na
více pomyšlení.
Djiny snad nezaznamenávají vtší rekov-

nový útok nebylo

nosti, nežli jakou osvdili zde pennsylvanští dobrovolníci, vedeni Mead-em,
však vzdor
hrozným obtím, jaké byli pinesli rekovnost jejich nepinesla
národní armád nejmenšího prospchu, nebo ve chvíli, kdy mli nejvíce
pomoci zapotebí, byli ponecháni sami sob, kdežto gen. Franklin
pi sob
Franklin zachoval se dle
30.000 muž, kteí dosud se boje nebyli súastnili.
rozkazu, však kdyby byl ve chvíli rozhodné jednal o své újm a odhodlal se
vyslati Mead-ovi .pomoc v pravý as, mohl tím bitvu u Fredericksburgu rozhodnouti ve prospch Unie.
Obrame nyní též pozornost ku kídlu pravému, kterému v ele stál gen.
Sumner.
Z msta vytrhla první divise French-ova a pohybovala se v dlouhých etzích proti návrší, na kterém mli Jihané umístny baterie; za Frenchem vytrhl ku pedu gen. Hancock a divise Hovvard-ova zstala zpt co záloha.
Jakmile Jihané spatili na oteveném poli ady národního vojska, namíili proti
ním jícny dl a strašná hudba zapoala. Národní dlostelectvo, umístné na
Stafford Heights uinilo pokus dla Jihan umleti, však pro pílišnou vzdálenost pokus ten se nezdail.
Ku pedu však brali se Unionisté a nedbali, že
ady jejich ídnou za každým krokem. Gen. Longstreet pravil, že mezery, jaké
mezi spolkovým vojskem stelbou z dl inny byly, mohly prostým okem
Když první divise se piblížila na
pozorovány býti ze vzdálenosti pl míle.
dostel, zarachotily na návrší pušky a z první ady zbylo jen nkolik muž.
Dáno jest znamení k útoku
vojsko žene se v ped, však záhy v divokém
zmatku pádí nazpt. Nyní pošinul Hancock svoji divisi ku pedu, však uvítání
její bylo ješt hroznjší; kule, kartáe, granáty jako krupobití bily do tsn

—

tm

ml

—

Jm. ermák: „Obansliá

Tálka^.
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ad národního vojska a Hancock donucen jest k ústupu, zanechav
dva tisíce mrtvých a ranných.
Howard pikvail, aby pispl Frenchovi a Hancockovi na pomoc; zárove
uinn jest útok na pravý bok nepítelv, tak aby pozornost Jihan byla v
le vše bylo marné; nové útoky zvyšovaly jenom
jinou stranu obrácena
poet mrtvých a ranných, nepítel však stál pevn.
Bylo pl druhé; dva útoky již byli Jihané odrazili a vždy s velikými ztrátami pro Uniové vojsko. Bylo na ase pomýšleti na zakonení boje; postavení
Jihan bylo tak silné, že další pokoušení se o jeho dobytí zdálo se každému
býti jen nelítostným vrháním vojska v jistou záhubu.
sražených

na

bojišti

—

Jinak však soudil Burnside.

Stoje .na terase Philips-ova

domu,

z

dálky

opevnni a vidl také, že s Maryes
postupujícím Unionistm. Však on neml

bitvu pozoroval; vidl, že Jihané jsou siln

metány jsou blesky proti
hrozn ony blesky v jeho vojsku ádily a stále opakoval: ,,Ten vrch
Když pinesena mu zpráva o nezdaenémi prvním
musí býti dnes dobytý."
útoku, vydal rozkaz, by útok byl obnoven a Hooker ml pokusiti se o dobytí
vrchu, o který roztíštily se divise French-ova a
Hancock-ova. Hooker hnul se ku pedu s divisemi Sykes-ovou a Humphrey-ovou, ale když
Hill stále

tušení, jak

seznal, jaké postavení

má

nepítel a

1-cdyž

z úst

samého Hancocka a Frenche uslyšel, s jak tžkými ztrátami jejich útoky byly odraženy poslal
ihned k Burnside-ovi posla se žádostí, aby dal

—

rozkaz k ústupu, že vrchu nelze dobýti. Vrchní
velitel však byl neoblomný. ,,Ten vrch musí dnes
být dobytý," odpovdl chladn. Hooker spl sám
k Burnsideovi, vysvtlil mu situaci a pipomenul ty
hromady mrtvol, které na bojišti zanechali French
a Hancock, však Burnside dal mu tutéž krátkou
a rozhodnou

Gen. Joseph Hooker.

sborm a
nepotebné —

odpovd. Hooker

vrátil se

ku svým

naped,
aby vojínové odložili vše
plášt torby
a útok ml býti uinn bodákem. S hlasitým ,,hurrah" ítilo se národní vojsko ku pedu, však za
nkolik minut hnáno bylo v nejvtším zmatku nazpt. Den chýlil se ke konci
a Hooker vida, že marné jest veškeré obtování život, dal znamení k ústupu.
Bitva u Fredericksburgu byla skonena; Unionisté ztratili zde 13.000 muž.

Pirozen

dal rozkaz k útoku. Poruil však

-

i

—

tžké porážky svalována byla na bedra Burnside-ova;
pekroením eky a poskytl tak Lee-ovi dosti asu,
aby mohl veškerou svoji moc na tak výhodném míst soustediti, za druhé že
dal rozkaz k útoku, když vdl, s jakými tžkými ztrátami odražen byl útok
první.
Armád Potomacké u Fredericksburgu nasazena byla tžká rána, z

pedn

vina této

proto, že váhal

s

dobu nemohla vzpamatovati.
nedli dne 14. prosince zamýšlel Burnside bitvu obnoviti, však odpor
všech jeho generál byl tak veliký, že ustoupil od svého zámyslu a pekroil
zpt s armádou svoji eku Rappahanock. Lee hned na to za víení bubn
vtrhl do Fredericksburgu a telegramy oznamovaly do svta velké jeho vítzství.
Nespokojenost s gen. Burnsídem nyní projevována byla na všech stranách,
které se po delší

V

Itt

ba

v kruzích vládních nalezla ohlasu; Burnside zaslal své podkování, které
však presidentem nebylo pijato.
Ješt jednou chtl se Burnside pokusiti o
štstí válené, však píroda sama se proti
spikla, velké dešt zniily
veškeré cesty a on musel se z vpýravy své navrátit s nepoízenou.
Veliké
nepátelství panovalo též mezi ním a gen. Hooker-em a Burnside žádal, bý
Hooker ješt s nkolika jinými byl sesazen. Žádosti té ovšem nemohlo býti
vyhovno a proto Burnside po druhé podal své podkování, které jest posléze
pijato a v elo armády Potomacké postaven byl nyní gen. Joseph Hooker,
který byl ve vojšti velice oblíben; svoji neohrožeností, jakou osvdil u Wilr
liamsburgu a Richmondu, získal si jméno ,, bojovný Joe". Armáda Potomacká
odebrala se nyní do zimního tábora a Hooker staral se peliv o to, aby k
jarnímu tažení byla náležit pipravena.
V bitvách, v kapitole této líených, již proudem tekla eská krev a svlažovala pdu této republiky, nebof jakmile president Lincoln vydal provolání, že
Unie jest v nebezpeí a že potebuje nové bojovníky ku své ochran, tu velký
i

nmu

—

poet Cech

chopil se též

domov, by pomáhal
rebelii, jejíž

hlavním

zbran

potrestati

úelem

a

spl v

boj,

by pomáhal

chrániti

nový tento

zpupnou

bylo roztr-

hnouti Unii a zavésti novou vládu. Tažení
armády Potomacké k Richmondu, jakož i
ústup,
boje,

který veden byl za ustaviného
bylo mnoho Cech úastno, však

nejvíce vstoupilo jich do ad národního
vojska na sklonku roku 1862, kdy Lincoln
vydal druhé provolání k národu.

Ze všech úastník, nyní již zesnulých,
nejpodrobnjší zprávy zanechal po sob
Václav Dušek, (roz. v Milevsku r. 184*2),
který pistoupil k vojsku v Detroit, Mich.,
nebo mám v rukou nesetný poet
jeho dopis, které
posýlal a z doPozdrav dom.
pis tch dozvídám se, že v bitv u Bull
Run zabit byl Cech jménem Mendlík, jehož kosti též na nešastném tom poli
odpoívají. Dušek ješt s dvma jinými Cechy a sice Vojtou a Moravcem
sloužil u jedné setniny; súastnili se celého tažení armády Potomacké a setkáváme se s nimi v krvavých bitvách u Bull Run, Antietam a Fredericksburgu.

dom

O

této poslední píše

---Vavu

Dušek

rodim svým dom
Vám

následující:

—

bitevní nejsem
ani soudný den jsem si nikdy
s to vylíiti
tak nepedstavoval, jako co se všecko dlo zde. Rebelové do nás vrhali spousty granát,
ty nám praskaly nad hlavami a my uhýbali se s jedné strany na druhou.
Tak to trvalo
celý den.
My byli nuceni v blát ležet, a za sebou mli jsme dla, která pes nás pálila
zase do rebel.
Vidl jsem, kterak dlová kule jednomu od našeho pluku urazila hlavu
u samých ramen a jiné ti poranila. Bitva trvala od 8. hodin ráno až do 10. veer a my

„

nuceni byli penocovati na bojišti. Byl to ale špatný odpoinek, když kolem nás nosili
mrtvé a ranné a po celou noc slyšeli jsme náek zmrzaených nebožák
Nás zde byl sice ohromný poet, kam jenom oko dohlédlo, celá pSda zdála .se být modrým suknem potažena, ale co to bylo všechno platné, když my byli na oteveném poli a
rebelové schováni v lesích a mezi vrchy.
Kvde do nás bily jako hustý déš a náš pluk
musel se uschovati ve strouze, která sice byla z póla naplnna bahnitou vodou, nicmén
icaždý radji se zde ukryl, než aby postavil se proti takovému kulobití^ kde ekala jistá
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Chvílemi blízko nás praskl granát a my zasypáni byli vyhozenoxi zemí
Moravec ležel vedle mne a piznám se,
stíleli na nepítele, ležíce na zemi.
Podrobn
že jsme se oba tsn k sob tulili, když nad námi zasvištla dlová kule
to vypsat nelze, neb vše bylo zahaleno hustým dýmem, jen tu a tam vyšlehl blesk;
kolem nás leží mrtví, ranní,
dstojníci na koních cválali jako šílení s místa na místo
"
pobití kon, pevržené vozy a rozbitá dla
František Stejskal, (nar. 17. prosince 1841) v Hoicích, kraj táborský,
smrt.

Pak jsme

—

Ameriky roku 1854 a pistoupil dne 2. srpna 1862 k 82. pluku IlliO svých prvních zkušenostech píše následující: ,,Z
noiských dobrovolník.
poátku se mi vojanina dosti líbila, neb stravy bylo hojnost, však dožil jsem
Bylo mi totiž pi seizování setniny naší slíbeno,^
se již zde trpkého zklamání.
pijel do

František Stejskal.

že jmenován budu seržantem, však jeden

,,

dobrý pítel" mj, (eský

israelita)

choval se k nám Cechm neslušné a spsobil, že mne místo seržanta nabídnuto bylo místo desátníka, které jsem ovšem nepijal. Dne 3. listopadu ubírali
jsme se pes Chicago do pole a sem pišlo mnoho pátel s námi se rozlouiti.
Odtud unášel nás vlak pes Pittsburg a Baltimore do Washingtonu, odkud
vtrhli jsme do Virginie, kde jsme byli pidleni k 11. armádnímu sboru, jemuž
v ele stál generál Siegel.
Sbor ten tvoil ásf armády Potomacké, jíž v ele
nalézal se gen. Burnside. Odtud vytrhli jsme k Acquia Creek, kamž dorazili
jsme po oné nešastné bitv u Fredericksburgu, kde tolik našich lidí padlo za
ob. Zde trpli jsme krutý hlad. Následkem Burnside-ovy porážky jevil

—
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zmatek a nám nebyly dodávány vbec žádné zásoby. Následující
pknou illustrací našeho bdného stavu, v jakém jsme se zde naléKdyž jsme nevdli již co hlady poít, vydal jsem se ješt s jedním
zali:
soudruhem na lov. Octli jsme se v úžlabin, kde zabíjen byl ped tím pro
nkteré vojsko hovzí dobytek. Mj soudruh spatil zde zpola zahrabaný
ohlodaný hnát, však my jej rychle vyhrabali, v blízké ece omyli, rozbili a
Nedostávalo se nám ovšem soli, ale tu dovedli jsme
poali vaiti polévku.
si pomoci z rozpak; použili jsme na místo této stelného prachu a pak s chutí
dali s€ do polévky, která podobala se spíše inkoustu než emu jinému.
Po
.hostin", byvše náležit posilnni", odebrali jsme se každý ku své setniné.
Traplivý tento stav trval nkolik dní, až posléze dostalo se nám potravy. Brzy
na to táhli jsme k Stafford Court House, kde jsme postavili devné domky, v
kterých upravili jsme si listím vystlaná lože a tak jsme pezimovalí. Píbytky
naše byly dosti pohodlné a nebýti kruté zimy, jaká v r. 1863 panovala a pak
tídenních stráží, bylo by se nám zde dobe líbilo. O tchto .tídenních strážích" musím se ponkud blížeji zmíniti.
Každého tetího dne vyslány byly z
hlavního tábora hlídky (Picketts) nkolik mil ku pedu ped nepítele a zde
museli jsme vytrvati 72 hodiny, tedy ti dny a ti noci. Tetinu toho asu
(24 hodin) museli jsme ve snhu na stráži státi, aniž bychom byli smli ohn
rozdlati.
Byli jsme rozdleni na ti menší ety a sice první odebrala se na
nejpednjší linii, kde vždy plných osm hodin ve snhu státi musela; po uplynutí asu toho postoupila ku pedu eta druhá a tak jsme se stídali.
Byly to
kruté zkoušky a po tech dnech vrátili jsme se do tábora, kde jsme zamstnáni
byli upravováním cest. Tak to trvala až do jara."
se všude

událost jest

i

,,

,

,

Následující eští vojíni byli v témže pluku pi zaátku:
Eduard Kavka.
Ant. Sádlo. Kar. Wirth, Vác. Miná, Jos. Kyšperský a Tom. Kazda z ChicagoPoslední odebral se do svého domova v okresu Manitowoc, Wis., ztrativ zdraví
své na vojn a krátce po návratu svém zemel.

Mnoho Cech bojovalo pi 26. pluku Wisconsinském, o nichž podává
zprávu Josef Paidr, (nar. v Domažlicích r. 1843); jmenovaný pijel do Ameriky
s rodii r. 1857 a v msíci srpnu, když erné mraky stahovaly se nad Unií a
vítzné pluky Jihan valily se k Washingtonu, Paidr s nkterými Cechy pistoupil k 26. pluku Wisconsinskému a sice k setnin I.
Setnina tato sorganisována byla jistým Františkem Landou z Milwaukee, který stal se dtojníkem,
však vrátil se brzy
a pi setnin té zstali následující Cechové: Josef
Paidr, Josef Mikulecký (byl pozdji rann), Josef Balda (též rann), Josef
Rosival (zajat), J. Švec, Václav Lehký (rann), F^rant. Friedrich, Matj Vaniš,
Jan Svoboda, František ezá, Jakub Kryl (rann), Fr. Kvapil, Josef Ková
(zemel v nemocnici); všichni jmenovaní pocházeli z Racina a okolí. Z Milwaukee pihlásili se: Václav Pazderník, Vác. Lašovka (ztratil v bitv ruku),
Vác. Svejkar, Ferdinand Hailik, František Vomastek, J. Smrek, F. Smrek,
V. Smrek, ZbyCovský, J. Chaloupka, J. Kieger. Z Manitowocu pihlásil se
František Fišer, který doma zanechal manželku s dckem 8 nedl starým.
Dobrovolníci tito posláni byli do Milwaukee, Wis., kde v ., táboe Siegel" cviili
se ve zbrani až do 6. íjna, naež odejeli do Baltimore a byli pidleni k rr.
armádnímu sboru, jemuž velel gen. Siegel. Dne 11. pijeli do Washingtonu,
odkud druhý den vytrhli do pole. Z Centreville táhli k Bull Run, kde krátce
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ped

„Mrtvoly vojín byly zde tak nedbale
tím strhla se ona nešastná bitva.
zakopány," píše Jos. Paidr, ,,že nkterým koukaly ven nohy, jiným zase ruce.
ÍDne I. prosince vrátili jsme se do Centreville, odkud dne 22. vytrhli jsme k
iFredericksburgu, kde strhnouti se mla velká bitva, však dorazili jsme na
Odtud odebrali jsme se konen dobojišt, když bitva byla již prohrána.
zimního

U

ležení."

pluku Ohioského sloužil Jos. Zelenka (nar. v Serkov); do Ameriky
rodii r. 1853 a usadili se v Clevelandu, Ohio. Zelenka súastnil se
druhé nešfastné bitvy u Bull Run a bojoval u South Mountain. Nechme krátce
vyprávti jeho samého: ,,U Bull Run jsme byli poraženi, však u South MounNáš pluk byl celý den na pochodu a
tain jsme porážku tu rebelm oplatili.
Vrazili
byl
nám
prvodím.
jsme posléze rebelm v týl a hned
farmer
jeden
padesát
Byli
jsme
asi
tak
krok od sebe, tak že jsme jednt
bitva zapoala.
druhých mohli velmi dobe vidti.
My stáli v kukuiném poli a když
pitrhl hlavní voj, vykradli jsme se,
po zemi lezouce, zpt a zaujali místa
v hlavním voji.
Dán byl povel k
pijel

23.

s

útoku;

my

dákem

a oni do nás

hnali proti

to hrozné krveprolití

tekla všude proudy.

Jihanm bo-

pálili z

dl. Bylo

— lidská krev

Tikrát jsme na

n hnali a dobyli jsme posléze slavné vítzství."

Dále nalézali se
macké Jan Hronek,

armád

Poto-

Uhlíských
Janovic, který sloužil pi 9. ohioském pluku. Emanuel Hronek sloužil

z

u téhož pluku a navrátil se po

dob, nebo v nezdravých,
bažinatých krajinách onemocnl. S

krátké
František Píbramský.

jmenovanými
Kirlach a
nedostává.

Adam.

Všichni pocházeli

z

sloužili

též

jistý

Cincinnati, však bližších zpráv se

mi

Píbramský (nar. v Horažovicích r. 1829) sloužil ve vojšt od r. 1861,
pi setnin C, 44. pluku dobrovolník státu Illinois, pak u- 16. pluku
pchoty michiganské co dobrovolník veterán do 17. ervna 1865. Súastnil
se bhem své služby se svým plukem 38 vtších a menších bitev, mezi
nimiž zvlášt u Yorktown, Hanover Court House, Mechanicsville, Gaines Hill,
Fr.

nejprve

Plve Forks. Chancellorville, Gettysburg, Wilderness,
Petersburg a pi vzdání se Lee-a 13. dubna 1865. Po válce usadil se v Chicagu,
Bull Run, Antietam,

kde

ped nkolika

roky zemel.

Také ve východních
praporu a sice

pchoty

z

státech hlásili se Cechové k

baltimorských

ochran hvzdnatéha

rodák pihlásili se k 4. pluku marylandské
Tomáš Nosek, Karel Lekner, Fr. Konrád, Jos.

následující: Jan Pejil,
Klecán, Sekvenc, V. Luska, Petr Hejduk, Ferdinand Kroupa, Rud. Mazánek^
Micha, Knais, J. Pejil st., Kováík, Hašek, Hlifiák a ti brati Mathejdusové.
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dusové. Bylo jich více ješt, však nezanechali po sob žádných zpráv. Všichni
všech vtších bitev a shledáváme se s nimi též u
jmenovaní súastnili se
Pokud známo, ranni byli Nosek, Lekner a Konrád.
Gettysburgu.

tém

V

pluku pchoty michiganské nalézáme Fr. Novotnýho, u 7. pluku
michiganské jízdy Františka Otu, u 8. pluku dobrovolník minnesotských Fr.
Pavelku, u lowského pluku Jan Racek a Jos. Brož; poslednjší zastával místo
kuchae u jednoho generála. Jan Dvoák a Vác. Souba u 31. pluku Wisconsin;
posledn jmenovaný pochází z eských Lipan. Mat. Vácha bojoval u 26. pluku
michiganské pchoty pod gen. Grant-em; Jií Valnut sloužil od roku 1862 u
37. pluku státu lowa; jelikož asto zastával službu za své nemocné soudruhy,
zkusil mnoho a omrzly mu nohy, následkem ehož ochromnul.
Dostává nyní
od vlády $10 msíní pense; syn Valnutv sloužil u 10. pluku iowského a vyšel
z války bez pohromy.
5.

U prvního pluku iowské jízdy shledáváme se s Frant. Málkem, Václavem
Plojhartem a Františkem Svehlou.
Tito ti byli po celou dobu váleného
nerozlunými páteli.
Drábek a u setniny H. jméno

tažení

V

témž pluku, u setniny

I.

nalézáme jméno F.

Fr. Vidra.

se pod národní prapor sedm Cech a
Frank Otto, nadporuík; Vojta Koka, Josef Jirmus, Bohumil Jirmus,
Fr. Chadima (co hudebník), Jos. Ouška a Jan ejka, kterýž poslední jest co
ranný ve výslužb. S tmito se ješt píležitostn setkáme. U 8. pluku michiganského sloužil V. Kubíek (nyní v Chicagu.)

Z East Saginaw, Mich. pihlásilo

sice:

Pokud jsem ze sporých pramen mohl se dozvdti, padl v bitv u Fredepi útoku na nepátelské baterie Cech František Havlíek.

ricksburgu

Dne

14.

a vstoupil do

srpna 1862 sorganisován byl v lowa City, lowa, 22. pluk lowský
inné služby vládní dne 9. záí téhož roku. U setniny K. slouži
Cech, tak že nkteí vojínové nazývali ji ,. eskou setninou".

velký poet
Všichni Cechové vyznamenávali se stateností, která jim zjednala úctu ped
ostatními a pi každé slavnosti památné vzpomínáno jest chrabrých Cech.
Seznam úastník, jakož poátené zkušenosti setniny té pinášíme v kapitole
i

následující.
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KAPITOLA
Vicksburg a Port Hudson.

—

—

XVIII.

Morgan, vdce loupczivých hord.

—

Vpád do

Msto Cincinnati ohroženo. — Bitva u Munifordsville a
—
Perryville. — Armáda Cmnherlandská. — Bitva u Inka Springs.
Bitva u Corinthn. — Obsazeni Baton Rouge. — Zniieni lod „Arkansas".
KcntJicky.

—

.

— Bitva v Mufreesboro. —
— Smýšleni na Severu. — PresiProvoláni Lincolnovo, otroctví
dent Davis. — Konfederaini kongres. — Syrnpathie Anglie
Jihem. — Lo
,,Alabamd\ — Národni vojsko se stahuje kol Vicksburgu. — Boje na MisVálené operace v Arkansas a Louisiana.
zriišiijici.

s

sissippi.

icrné

—

eky

Bitvy u Port Gibson, Raymond, jfackson, Champion Hills a u
(Black River).
Vicksburg oblehnut.

—

VELETOK

Mississippi, jak v jedné z minulých kapitol povdíno, nalézal
moci vlády národní od ústí svého až po New Orleans, když admirál
Farragut a gen. Butler jmenovaného msta na poátku roku 1862 se zmocnili.
S druhé strany proniklo lostvo vládní až k mstu Memphis a otevení plavby
po celé ece stála v cest již jenom dv místa, Vicksburg a Port Hudson. Tato
místa dobýti bylo nyní snahou gen. Granta, Vicksburg, tento Gibraltar Jihan
dostati do své moci
bylo cílem jeho snah.
se v

—

Akoliv jižní pluky vytlaeny byly ze stát Kentucky a Tennessee, nebylo
pece dosti vojska národního, aby ádní rebel pítrž uinna býti mohla.
V krajinách tch sorganisovány jsou loupežné sbory rebelské, jimž v ele stál
povstný John Morgan; lenové tchto hord byli neobyejn smlí a odvážní.
zde

Objíždli ležení národního vojska a inili tomuto všemožné škody, pepadávali
stráže, pálili, loupili a udržovali obyvatelstvo v neustálém strachu.
John
Morgan, který pocházel z Alabamy, stal se brzy povstným po celé zemi a
odvážné iny jeho vyplnily by celou knihu; uvedu zde jenom nkteré.

Jednoho dne pišel Morgan s nkolika svými spoleníky, byvše všichni
pestrojeni v kroj spolkových dstojník, do msta Gallatin, ve státu Tennessee.
Msto ono nalézá se pouze dvacet mil od Nashville. Morgan odebral se na
a klidn tázal se nic netušícího telegrafisty na nejnovjší
Tento ochotn vypravoval, že denn dochází zvsti o ádní loupeživých hord Morganových, které potloukají se v okolí. ,,Pál bych si, by mi
ten lovk pisel do cesty," dodal mladý telegrafista nadšen,
vehnal bych
mu hned nkolik kulí do tla!"
.,Tak mluvíš k Johnu Morgan-ovi.^" zahml
povstný vdce, ,,vz. že stojí on ped tebou!" Telegrafista poal se po celém
tle tásti, neb oekával s jistotou, že poslední jeho hodinka udeila; Morgan
slíbil však nechati jej na pokoji, odešle-li telegram, jaký on si bude páti,

telegrafní stanici

zprávy.

,,

—

redaktoru

,,

Louis ville Jouriialu".

Telegrafista

slíbil

a

Morgan nechal

telegra-

fovati následující:

Dozvdl jsem se práv v
Vám libo, kdybych Vás tam

,,Paue Prentise:
2íashville.

Bylo by

této stanici, že zamýšlíte odebrati se

do

v cele své tlupy doprovodil?

Jobu Morgan."

V

tom pijel na nádraží osobní

vlak;

Morgan

se

svými spoleníky vyítil
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ven, zajal pt dstojník vládních a okradl cestující o vše, co jen cenného u
sebe mli; posléze nechal odepnouti parostroj a pustil jej po kolejích s nejvtší
rychlostí k Nashville.
Kotel stroje však vybuchl díve, nežli mohla rozejetá

•se

lokomotiva njaké škody spsobiti.
Jindy

opt

pijel na koni k

pedním

strážím spolkovým; obviniv šest vojín,

by jej následovali do ležení. Vojíni
sebou dstojníka od národního vojska, uposlechli, však záhy
Když na to Morgana upozornili, odvtil
poznali, že nejdou smrem k ležení.
tento:
,,Jsem John Morgan a znám cestu lépe nežli vy." Tak pivedl všech
šest vojín do svého tábora.
Když národní vojsko obsadilo Nashville, pišel
tam Morgan v obleku farmera. Vyprávl gen. McCook-ovi o hrozném ádní
Morgan-ových hord a dodal: ,, Vyšlete se mnou dv st jezdc a já jim ukáži,
kde Morgana mžou pepadnouti." Jezdci jsou vysláni, ale záhy seznali, že byli
oklamáni, nebo sami byli se všech stran obklíeni a zajmuti. Mezi mužstvem
svým udržoval tu nejpísnjší káze a rozkazu jeho nikdo nesml odporovati
Jednoho ze svého mužstva sám zastelil, protože
obával se vykonati odvážný in, který mu byl
uložen.
A tento zdivoilý, nadobyej chytrý
a odvážný muž, v ele po lupiství bažících rot
stal se v krajinách tchto postrachem nejen obyvatelstva, ale vojska. Pesile dovedl se on vždy
vyhnouti a slabší sbory z nenadání pepadával a
že zanedbávají své povinnosti,

vidouce

kázal,

ped

—

i

Morgan
armády Bragg-ovy a upravoval tomuto cestu, neb Bragg pohyboval se
sem zvolna od Chattanoogy a chtl se pokusit
o dobytí ztraceného pole; Bragg táhl k státu
Kentucky a proti nmu vytrhl gen. Buell, chtje
vpád jeho do jmenovaného státu pekaziti.
vojíny nechal vraždit bez milosrdenství.

tvoil jakýsi pedvoj

Gen. E. Kirby Smith, s nímž se byl tená
již v první bitv u Bull Run, vedl hlavní voj Bragg-ovy armády a
uinil vpád do státu Kentucky z východního Tennessee, naež rychlým pochodem táhl k Lexingtonu. Dne 30. srpna setkal se s národním vojskem pod
gen. H. D. Manson-em u Richmondu, které porazil a táhl bez pekážky dále.
Odštpenci byli na mnoha místech s jásotem vítáni a ady jejich množily se
každým dnem. Zákonodárství státu Kentucky, které toho asu shromáždno
bylo ve Frankfortu, prchlo v nejvtším chvatu do Louisville a energický Smith
táhl smrem k ece Ohio s tím úmyslem, dobýti a vydrancovati msto Cincinnati.
Zde však nalézal se gen. Levvis Wallace, který prohlásil v Cincinnati,
Covingtonu a Newportu vojenský zákon, vydal k obyvatelstvu provolání, by
splo pod prapor Unie a pomáhalo odraziti zpupné vetelce. Provolání to
nezstalo bez úink, se všech stran houfn hlásili se noví bojovníci, jiní opt
nabízeli služby své k dlání zákop, dodávání zbraní, potravin a Smith vida,
že by zde narazil na tvrdošíjný odpor, couvl s vojem svým k hlavnímu mstu
Kentucky (Frankfort), které obsadil a oekával píchodu Bragg-ova. Tento
seznámil

pekroiv eku Cumberland, vtrhl do Kentucky dne
pluky výborn cvieného vojska.

5.

záí a

táhl

sem

se

40
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Bragg-v pedvoj,

ítající

osm

tisíc

muž,

srazil

se v

Mumfordsville

s

nkolika sbory národního vojska pod col. T. J. Wilder-em a dne 14. záí strhla
se krutá se, trvající pt hodin, v které Jihané byli poraženi. Záhy však pitrhl
sem gen. Polk, který oboil se na Wildera a donutil ho k ústupu.
se, že štstí poalo se zde kloniti ku stran odštpencú, nad ímž
nemálo
potšen a zrychlil svj pochod, chtje spojiti se ve FrankBragg byl
Celá moc Bragg-ova
fortu s gen. Smith-em a odtud táhnouti k Louisville.
obnášela šedesát pt tisíc muž a proto oekával, že cíl jeho, opanovati celý
stát Kentucky, bude snadno dosažen; zvdové pinášeli zprávy, že pohyby

Zdálo

vojska Buell-ova jsou velice zdlouhavé, tak že z této strany není se eho
Zprávy ty však byly mylné, nebo Buell, jehož armáda ítala
obávati.

bojovník, náhle zmnil smr své cesty a nepátelské voje setkaly
íjna blíže malého msteka, Perryville, (okres Boyle). V Louisville
spojil se s Buell-em ješt gen. Nelson, tak že armáda národní ítala více než
jedenkrát sto tisíc muž.
Bragg vida ped sebou pesilu, zamýšlel ustoupiti, záhy však dozvdl
se, že sted národního vojska, vedený Gilbert-em a McCook-em jest o nkolik
mil ped sbory generála Crittendena, který se byl znan opozdil; rozhodl
šedesát
se

dne

tisíc

8.

na odpor a sted ten poraziti díve nežli se pomoc dostaví.
byla na pt divisí; dvma velel gen. Hardee,
ostatním Anderson, Cheatham a Buckner
a celá tato moc udeila na Mc
Vládní vojsko mlo silné postavení, tak že útok rebel byl odražen a
Cooka.
tito uchýlili se do blízkého lesa.
Na ústupu napadeni byli baterií druhého
pluku minnesotského, která jim spsobila velké škody. Jihané po této porážce
ustoupili do východního Tennessee, následováni byvše loupeživými hordami a
spálené ddiny v krajin této svdily o ádní tchto sbor. Bitvy u Perryville
súastnila se
eská setnina z Chicaga, o které již nkolikráte uinna
byla zmínka; z Cech rann byl zde jediný Josef Neuman. Odtud odebrala se
k Mufreesboro, kde súastnila se též krvavé bitvy.
postaviti

se

Armáda Bragg-ova rozdlena

—

inn

kdyby byl Buell býval Bragga pronásledoval, mohl lehce
— však Bragg odtáhl bez pekážky a odnesl s
sebou mnoho koisti. V té dob gen. Rosecranz, který byl dobyl nkolik
vítzství v severním Mississippi, jmenován byl na místo Buella velitelem
armády Ohio-ské, která nyní pijala jméno Armáda Cumberlandská".
Praví

se,

že

celou jeho armádu zde potíti

,,

Gen. Rosecranz nalézal se v Tuscumbia, když došla jej zpráva od gen.
Granta, oznamující, že na západní stran od nho stahují se jižní vojska.
Rosecranz ihned hnul se ke Corinthu a gen. Price vydal se rychlým pochodem
k luka Springs, chtje s Rosecranz-em v píhodném míst se sejíti a své síly
s ním zmiti.
Blíže jmenovaného místa ob \ ojska se setkala a svedena jest
dne 19. záí bitva; na stran Jihan byla velká pesila, nebo Price ml jedenáct
tisíc muž, kdežto Rosecranz ti tisíce.
Nejkrutjší zápas veden byl o baterii
dl jednoho pluku státu Indiána. Když všichni dlostelci kon byli pobiti,
i

vrhli se s ohlušujícím

jekem rebelové v ped, chtíce

se

dl

zmocniti.

Zde

bojováno bylo zuiv, muž proti muži; nkolikráte byli Jihané odraženi, však
vždy s novou zuivostí hnali se ku pedu a mezi zápasením pipevnili k dlmr
provazy a odtáhli tato z bojišt.
Byli ale pronásledováni takovou hustou
palbou, že v nejvtším chvatu bojišt opouštli. Unionisté ztratili osm tisíc

isr

muž,

ztráta Jihan obnášela více než trnáct tisíc muž.
Gen. Grant vyslal
Rosecranz-ovi na pomoc nco vojska pod gen. Ord-em, který mél naízeno, aby ekal blíže luka a jakmile uslyší
dl, aby pošinul své sbory ku
pedu, ale vítr, protivným smrem vanoucí zanesl hluk válený v jiné koniny
a když Ord druhý den k luka postoupil, shledal se již s vítzným Rosecranzem. Odtud uchýlil se Ord k Bolivar, mezi Memphis a Corinth-em; Rosecranz
jal se sousteovati veškerou svoji moc v Corinthu, kde oekával útok spojesice

hmní

ných

vojsk.

ítající

Van Dorna

tyicet

tisíc

a Price-a, kteí spojili se v Ripley a odtud

muž táhli proti Ro.secranz-ovi.

s armádou
Nepátelské voje setkaly se

u Corinthu a bojováno bylo dne 3.a4.íjna; jelikož bitva tato náleží mezi hlavnjši,
které mezi Severem a Jihem byly svedeny, zmíním se o ni ponkud podrobnji.

Gen. Van Dorn, vrchní velitel moci rebelské, umínil si uiniti útok na
Corinth se strany severo-západní, neb zdálo se mu, že zde místo ono jest nedostaten opevnno. Však zkušený generál tento zapomnl, že od té doby. coBeauregard byl odtud vypuzen, uinny

mnohé zmny a práv ta místa, která
Van Dorn považoval za nejslabší, byla na
rozkaz gen. Granta opevnna a nové náspy

byly

zde naházeny.
První náraz rebel pocítil
jehož sbor byl pošinut o

cest Chewald.

nco

col. Oliver,

ku pedu na

Lovvell, který vedl

ped-

voj nepátelské armády, udeil na Olivera

takovou silou, že tento nucen byl ustouna pomoc pispl mu McArthur, však
rebelové byli odhodláni vítzství zde dobýti za každou cenu a záhy octl se
Mc
Arthur na ústupu. V této první srážce
rann byl na stran Unionist generál
s

piti;

i

Gen. W. S. Rosecranz.

Oglesby a generál Hackelman byl zabit.
Van Dorn zaplesal nad prvním tímto vítzstvím, které považoval za pedzvst slavného vítzství u Corinthu a potení armády Rosecranz-ovy. Proto
také hned do Richmondu telegraficky oznámil radostnou tu zvs a oznámily
že Corinth bude v jeho moci díve nežij optn slunce vyjde.

Van Dorn nechal bhem noci
4. bitva zapoala znovu.
aby pluky jeho byly aspoii ásten chránny ped palbou
z dl.
Vojsko jeho pozstávalo ze samých otužilých, ve váleném emesle
zkušených bojovník a proto s tím vtší jistotou oekával, že slunce, které
dne 4. íjna krajinu opt osvítit mlo, stane se svdkem slavného vítzství Jihan.
Druhý den, dne

též naházeti náspy,

Mimo Van

Dorna, Price-a a Lovella, nalézali se v ele rebelské armády gene-

Rst, Maury a L. Herbert.
ráno zahájena byla ránou, která vyslána byla s násp rebelských; hned na to ozvala se rána druhá a za okamžik již ovzduší táslo se
dsnou tou hudbou. Kule a granáty lítaly až do stedu msta a obyvatelstva
•zmocnilo se nejvtší zdšení. Unionisté neodpovídali, ale když se rozednilo,
rálové: Villepigue,

Bitva

asn

namíeny byly jícny jejich dl proti náspm, odkud kule rebelské vysýlány
byly a záhy dla nepátelská jsou umlena.

I8
Van Dorn

ml

v úmyslu stelbou touto pouze obrátit sem pozornost Uniouiniti útok na levé
stran, ale umlení jeho dl vyžadovalo okamžitou zmnu plánu. Van Dorn
dlouho neváhal a o deváté hodin již udeil Price na sted Rosecranz-v s
takovou prudkostí, že v první chvíli zdálo se, že nárazu tomu nebude lze odoVšak nikdy ješt nedostalo se útoícím tak hrozného pivítání, jakého
lati.
dostalo se vojsku Price-ovu. Od zapoetí války nebyl lid tak houfn vraždn,
jako zde, kdy Price octl se v kížovém ohni a z tisíc pušek chrlena byla smrt
do jeho ad; kule
brázdily hust sražené šiky, granáty praskaly v samém
stedu útoících a po každém výbuchu kleslo množství zkrvácených bojovník
k zemi. Však Jihané pec valí se v ped; hromady jejich mrtvých soudruh
pekáží jim v cest, oni prese vše, jako rozpoutaný živel, valí se ku pedu.
Oitý svdek (Jihan) ve svých zajímavých zápiskách líí útok tento následovn: .Vojsko hnalo se vzdor hrozné palb ku pedu, s hlavami sehnutými a
oblieji odvrácenými, jako by chtli chrániti se ped kroupami, které jim vichr
metá v tvá." Bylo to ale také pravé krupobití, které v tváe útoících metáno
bylo - - le tito pec neustupují. Úctu ped takovou rekovností
žel však, že
neosvdoval ji lid ten v boji za vc vznešenjší! Davis-ovy ady nejsou s to
útoku takovému odolati, již kolísají, až konen octnou se v zmatku na útku;
za nimi jako povodefi valí se rebelové s vítzným jekem, slézají náspy a již
vidti jsou až na námstí, u samého hlavního stanu Rosecranz-ova.
Tento
vyšvihl se na
vjel mezi zdšené vojsko své a záhy podailo se mu zjednati
poádek. Rebelové, vítzstvím sami v nepoádek uvedeni, jsou napadeni
dlostelectvem a sbory Price-ovy záhy hnány jsou v nejvtším nepoádku zpt.
nist, tak aby Lovell-ovi poskytnuta byla píležitost

dsn

,

—

k,

Útok na levé stran vedl osobn Van Dorn; tento ml v úmyslu udeiti
na opevnní souasn s Pricem a vojsko jeho ve tyech proudech pohybovalo
se ku pedu.
Spatné cesty však ztžovaly valn pohj^by vojska a tak se stalo,
že Price octl se o dvacet minut díve v ohni nežli Van Dorn. Útoící poínali
si zde s touž zuivostí jako na kídle pravém, tak že vzbudili obdiv
u samých
velitel vojska spolkového.
Nepehledné proudy rebel valí se s nasazenými
bodáky ku pedu
ovzduším rozlehá se
pda otásá se pod kopyty koní
oblíbený válený pokik.
S násp metány jsou proti nim z ohnivých jícn
kule
pušky rachotí
však Jihané ženou se ku pedu, jako by opovrhovali
smrtí, která za každým krokem na
ekala. Již jsou jen asi padesát yard
od nejpednjšího náspu; zdálo se, že zuivosti útoících nikdo neodolá, když
tu na povel zvedne se se zem jedna ohio-ská brigáda, vojsko nasadí pušky v
líc a nový dešf kulí vmeten jest útoícím v tvá. Rady tchto se náhle zarazily
nebo sta bojovník kleslo k zemi mrtvých a ranných. Van Dorn rychle
uspoádal protrhané ady, dáno jest znamení a Jihané valí se znova ku pedu.
Vražedná stelba však nií útoící houfn, ady jejich ídnou vihled, nicmén
pohled na hromady mrtvol, pes které musí Jihané kráeti, zuivo.st jejich ješt
zvyšuje. Colonel Rogers, od 2. pluku texas-ského, který nalézal se v ele úto~
ících, s revolverem v ruce slezl první násep
však smrtící kule jej zasáhla a
on klesl na druhou stranu k nohoum národních bojovník. Dáno jest znamení
k výpadu a jedenáctý pluk missourský a dvacátý sedmý ohio-ský ítí se pes
náspy proti nepíteli. Nastal zápas muž proti muži
bojováno bodákem,
pažbami, zápasící vrhali se proti sob jako pološílení a vraždili se se zbsilostí
i

—

—

—

—

n

—

—

—
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ped

tím nevídanou.

Zápas tento netrval dlouho; Van Dorn,

vida, že

výkvt

armády jeho leží na bojišti, dal znamení k ústupu, který však zmnil se v divoký
útk. Druhý den pronásledoval Rosecranz poraženého nepítele až k Ripley.
V bitv této ztratili Unionisté v celku 2300 muž; ztráta Jihan obnášela však
devt tisíc mrtvých, ranných a zajatých. Van Dorn setkal se pozdji se sbory
Po
gen. Orda u eky Hatchee, kde posledn jmenovaný byl tžce rann.
událostech práv líených zavládl v krajinách tchto na krátký as klid.
Zde setkáváme se mezi pluky jižními s Františkem Skivánkem, (nar. 13.
íjna 1839 v Želechovicích, na Morav nyní vBurleson, Caldwell Co. Tex.); do

—

'^^

František Skivánek.

Ameriky pijel r. 1855; kterak se dostal Skivánek do rebelského vojska, o tom
vypravuje on sám: ,,Byli jsme usazeni na farm v okresu Washington (Texas),
když vypukla válka. Z poátku hlásili se jen dobrovolníci, ale v ervenci (1862)
dostali Jihané strach a tu

každý byl nucen na vojnu a

bda

tomu, kdo by se

zpoval. Sehnali nás z nkolika okres asi 2400 a pidlili k Texas Wolfs
Legion. Dne 11. srpna vydali jsme se na pochod, ale zkusili jsme muka nevypsatelná.
V nejvtších vedrách hnáni jsme byli pes písenaté krajiny a lesy
k Little Rock, Ark., však nežli jsme sem pišli, obdržel náš velitel rozkaz, aby
obrátil se k Vicksburgu. Pišli jsme sem bosí, otrhaní, od jižního slunce osmáhlí,
tak že armáda naše inila prapodivný dojem.
Po trnáctidenním odpoinku
dostal náš velitel rozkaz, by spl ke Corinthu, kde oekávala se velká bitva.
byl
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o

pl noci byli jsme vzbuzeni, v nejvtším chvatu vsedali na vlak a jeli k
Jackson, Miss., kde jsme dostali zbran. Když jsme pijeli k Holly Springs,
Bylo to strašné divadlo; na
pijel proti nám vlak s rannými od Corinthu.
plochých vozech ležely kupy zkrvácených vojín a nás všech pi pohledu tom
poal se zmocovati strach. Však pijeli jsme ke Corinthu již po bitv a t«
Skivánek
jsme se dozvdli, že naši ,,Poledfíáci" byli na hlavu poraženi."
súastnil se ješt nkolika šarvátek, naež pluk, ku kterému náležel, poslán
byl do Vicksburgu, o jehož dobytí Grant jal se již pokoušeti.

—

U té samé legie co Skivánek sloužil též Jan Kroulík, který na onom
dlouhém pochodu zakusil ty samé svízele, o jakých prvnjší vypráví, ale kterak
on dostal se do jižní armády, o tom píše následující: Bylo to na jae roku 1862,
když se rozhlásilo, že budou ,,brát na vojnu" každého v stáí od 18 do 35 rok.
My Cechoslované zde usazení, cítili jsme se stranou severní a nevili jsme, že
budem k služb vojenské nuceni. Jednoho dne však zaslechl jsem, že Jihané
chytají schopné muže a násilím je donucují k služb a záhy na to spatil jsem
tlupu jezdc cválati k mému stavení.
Schoval jsem se rychle a oni odjeli s
nepoízenou, zanechavše v byt pro mne rozkaz, abych se druhý den k vojsku
dostavil.
Schovával jsem se v lese sedm dní, neb jsem nechtl zvednouti
zbran proti Unii, ale když oni stále picházeli a moji matku ustavin znepokojovali, odhodlal jsem se posléze pistoupiti k vojsku a vadn jsem byl do
pluku Texas Woli's Legion, k setnin D. Pi setnin této bylo patnáct Cech,
pi celém pluku dvacet ti. Vydali jsme se na onen dlouhý a strastiplný
pochod; první veer jsme ulehli, ale nespali— nebo tyi naši krajané pomýšleli
na útk a ekali jen na píležitou chvíli. Byli to brati Lešikarové, Karel a
Vincenc, (synové známého vlastence J. L. Lešikara) a dva brati Votypkové.
Podailo se jim v noci prchnouti a
tlupa jezdc byla za nimi vyslána, eští
zmizí
uprchlíci jako když
s povrchu zem, nebyli k nalezení."
,,

a

Stát

Texas v

echy, Moravany

a

—

dob té již etn osazen byl pisthovalci — po vtšin
Nmci a vlády richmondské nezstalo tajno, že pistho-

Severem. Proto také vyslány jsou sem též povstné
ony hordy, které ádním svým udržovaly obyvatelstvo v ustaviném strachu
a hrze.
Když na poátku léta (1862) došly zprávy, že konfederaté jsou z
valci tito sjmpathisují se

Tennessee vypuzeni, vzchopilo se pisthovalectvo texaské a jelikož bylo píliš
vzdáleno od národního vojska, aby jeho ady mohlo rozmnožiti, vyvolalo na
mnohých místech povstání, což mlo za následek prohlášení vojenského zákona
zaplaven byl nepravidelnými sbory jízdeckými, které zde
a celý Texas
Obydlí
ádily dle své libosti. Loupeže a vraždy byly na denním poádku.
pisthovalých oban byla surovými vojíny v ase noním pepadávána,
mužové násilím vyrváni ze stedu rodin, odvádni k vojsku a majetek zpustoMnohdy dopouštli se zloin ješt hnusnjších a proti ádní tomuto
šen.
nebylo nikde odvolání. Nkolik oban chtlo se uchýliti do Mexica, však
byli na cest pepadeni a do jednoho povraždni. asopis San Antonio Herald
pinesl o nkolikanásobné této vražd nadšenou zprávu a dodal k tomu, že
Casopisectvo vychvalovalo
,, kosti tch zrádc rozházeny jsou po celé krajin."
zloiny páchané co skutky hrdinské, ímž zdivoilé hordy ješt k vtší zuivosti
povzbuzovalo.
Dne 9. srpna 1862 odebralo se ze západního Texasu asi šedesát mladýck

tém
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muž

— Cech,

ad obránc

Moravan
Když

a

Némc

do

New

Orleansu, chtíce zde vstoupiti do

ece Nueces, asi tyicet mil od
Duff, náelník lupiRio Grande, rozbili uprchlíci stany, aby si odpoinuli.
ských hord dozvdv se o tom, vyslal za nimi sto jezdc, kteí obdrželi rozkaz,
aby všechny povraždili. Dne 8. srpna asn ráno pepadli jezdci nkolik
úastník výpravy té, kteí dle všeho byli na stráži a když nechtli vyzradit,
kde ostatní se nalézají, byli na míst obšeni. Záhy nalezen byl malý tábor
Nkteí pokusili se
-a jezdci vrhli se na spící a poali je nemilosrdn vražditi.
klásti odpor, byli však pemoženi a usmrceni. Jen nkolika podailo se uprchlíouti, aby podati mohli zprávu o krveprolití, jaké udalo se na behu eky
Nueces. Na míst tom nyní vypíná se pomník, pod nímž odpoívají pozstatky
nešastných obtí zuivosti polodivokých hrdloez, které k služb své najala
vláda Jeffersona Davise.
Unie.

tlupa dorazila až k

—

Spúsob odvádni k vojsku Texasu.

Jak
již

již

jenom

nkolikráte

dv

opevnná

uinna

zmínka, pekážela plavb po ece Mississippi
místa a sice Vicksburg a Port Hudson. Vicksburg

msto

ve státu Mississippi a rozkládá se na výšinách, zvaných Walnut
behu amerického veletoku. Msto bylo se všech stran
tak opevnno, že právem nazýváno bylo americkým Gibraltarem a zkušení

jest

Hills,

na východním

váleníci vládní pochybovali, že pokus o jeho dobytí korunován bude úspchem.

Gen. Grant, který zmocnil se pevnosti Doneldson a dovedl poraziti armádu
Beauregard-ovu u Shiloh, umínil si pokusiti se též o dobytí Vicksburgu. Jemu
na pomoc piplouti ml admirál Farragut se svým lostvem; dne 7. kvtna
(1862) dobyto jest sídelní msto státu Louisiana. Baton Rouge, naež Farragut
piplul až k Vicksburgu a udržoval spojení s lodstvem, nalézajícím se nad
jmenovaným mstem. Dne 26. ervna uinn byl útok na opevnní, který
však se nezdail a Farragut chtl kolem Vicksburgu prokopati nový kanál,
aby s lostvem svým mohl tudy proplouti a tak vyhnouti se dlm, která na
náspech byla pipravena zniiti každou lod, která by se kol opevnní plouti
odvážila. Však ani tento podnik nesetkal se se zdarem.
Na poátku msíce srpna pokusili se Jihané o znovudobytt msta Baton
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Rouge, kde posádce vládní

Thomas Breckenridgem.

velel

Thomas

William.

Útoící vedeni

byli gen.

Strhla se zuivá bitka, v které vyznamenal se nejvíce

pluk státu Indiána, však gen. Williams, když v ele svého vojska hnal
Po dvouhodinném boji obé
proti nepátelským adám, byl zabit.
vojska stáhla se zpt, však Jihané se druhého útoku neodvážili.
21.

útokem

Konfederaté nechali shotoviti si lo, tak zv. berana", která mla jméno
Arkansas a ta urena byla k tomu, zniiti vládní lostvo na ece Mississippi a
za její pomoci chtli též rebelové vypuditi Unionisty z New Orleansu. Jakmile
beran" tento objevil se na ece, vyplul proti nmu Com. Porter s válenou
lodí Essex, která provázena byla lomi Cayitga a Sitmter.
Nepátelské lod
srazily se asi deset mil nad Baton Rouge a Arkansas, od které byli Jihané
,,

,,

oekávali, byla velice poškozena; posléze vybuchl na ní prach a zbytky
,, berana" zmizely pod hladinou vodní.

tolik

Bhem

ješt na podzim roku 1862 bojováno bylo též ve státech
Po bitv u Pea Ridge táhl gen. Curtis smrem východním, aby nápomocen byl pi operacích válených na bezích Mississippi. Zdržel
se však njaký as v Helena, odkud ohrožoval Little Rock a pronásledoval
ony loupežné hordy rebelské, které krajiny pustošily a obyvatelstvo všemožn
znepokojovaly.
V ervnu postaven byl v elo oddlení tohoto gen. J. M.
Schofield a celá armáda jeho, rozdlena na šest divisí, ítala ticet tisíc muž.
Schoíield jal se pronásledovati loupežné roty a záhy podailo se mu aspo
rozprášiti aneb z krajin tch vypuditi.
Od msíce dubna až
ásten tyto
do záí svedeno bylo v jediném státu Missouri sto menších bitev a šarvátek.
Schofield-ovi podailo se vypuditi z Missouri všechny ozbrojené sbory, které
shromáždily se v potu asi 40.OCX) muž, pod generálem T. C. Hindman-em, ve
státu Arkansas.
Schofield, zanechav v Missouri gen. Curtise, vytrhl proti Hindman-ovi.
Na Jihany udeeno bylo blíže pohoí Ozark a ve Fort Wayne blíže Marysville.
Jeden sbor jízdy pod gen. Herron-em pepadl nkolik rebelských sbor na
ece White a zahnal je do hor. Krátce po tchto událostech Schofield následpevzal
kem chatrného zdraví byl nucen služby se vzdáti a velení po
léta a

Missouri a Arkansas.

bu

nm

generál Blunt.

Unionist z Arkansasu
a sebrav asi dvacet tisíc dobrovolník na západních hranicích jmenovaného
státu, vytrhl proti Blunt-ovi.
Tento povolal si na pomoc gen. Herrona ze
státu Missouri a nepátelská vojska srazila se v krvavém boji blíže ddiny
Prairie Grove; konfederaté byli na hlavu poraženi' a v nejvtším zmatku

Hindman chtl ješt jednou

pokusiti se o vypuzení

prchli do hor.

V

samé dob krajiny blíže mexického zálivu, západn od Mississippi
djištm dosti dležitých událostí. Texas nalézal se v moci Konfea v kvtnu r. 1862 objevil se Earley s vládním lostvem ped samým
té

staly se

derace

Galveston-em a žádal, aby mu msto bylo vydáno. Vyzvání ovšem nebylo
uposlechnuto, až teprv v msíci íjnu vydán byl Galveston veliteli národního
lostva, Renshaw-ovi. Gen. Butler vysýlal též asto jednotlivé sbory do vnitra

dob krajiny v okolí eky Mississippi byly v moci
prosince byl gen. Butler odvolán a velení nad vojenskou mocí

státu Louisiana a v krátké

vládní.

Dne

10.

u zálivu mexického pevzal gen. N. P. Banks.
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Rok

1862

se nyní

blížil

ku konci; gen. Grant soustedil vetší ást svého

vojska v okolí Holly Springs, ve státu Mississippi, kde proti

nmu

stál

gen.

Van Dorn. Gen. Rosecranz opt s vtší ástí armády Cumberlandské táhl k
Mufreesboro, kde zamýšlel svésti rozhodnou bitvu s gen. Bragg-em.
Pi
Rosecranz-ovi nalézali se generálové Thomas, McCook, Crittenden, Rousseau,
Palmer, Sheridan, J. C. Davis, Wood, Van Cleve, Házen, Negley, Mathews a
jiní.
Bragg
pi sob gen. Polka, Breckenridge, Hardee-ho, Kirby Smitha,

ml

Cheathama, Witherse, Cleburne-a a Whartona.

Dne 30. prosince stály již nepátelské armády proti sob blíže Mufreesboro,
oddleny jsouce pouze ekou Stone. Druhý den vojska srazila se v tuhém boji
a zápaseno bylo po celý den; vítzství kolísalo

s jedné strany na druhou.
Ztráty na obou stranách byly znané. Rosecranz osobn bitvu ídil a když
noc uinila dalšímu zápasení konec, jali se. oba váleníci initi pípravy k

novému boji na druhý den. i. ledna (1863) pouze udaly se tu a tam srážky
harcovnických sbor. Dne 2. ledna však strhla se velká bitva, která vyžádala
Mrtví a ranní pokrývali pole a v nkteré
si mnoho obtí na obou stranách.
chvíli zdálo se, že ob armády zde budou znieny. Bitvu však posléze rozhodlo
sedm pluk národních a sice byly to: 19. Illinoiský, 18., 21. a 74. ohio-ský,
II. michiganským 78. pensylvanský a 37. státu Indiána; ty uinily souasn
na nepítele zoufalý útok, rozrazily šiky Bragg-ovy a záhy celá jeho armáda
nalézala se na útku.
Po bitv uchýlili se Jihané k Tullahama a Rosecranz
Unionisté ztratili zde 12.000 mrtvých, ranných a zajaobsadil ÍNIufreesboro.
Zde opt súastnila se
tých, ztráta konfederat páila se na deset tisíc muž.
krvavé sei ona eská setnina z Chicaga, však z Cech, pokud známo, nebyl
nikdo porann.

—

Válka byla již zuila po celé dva roky, aniž bylo nejmenších nadjí na
brzké její zakonení. Krev nešastných obtí, padlých na bojištích, spadala
na hlavy tch, kteí obávajíce se o svj ,,živý majetek", na zemi tuto uvalili
hrzy obanské války. Otroctví také to bylo, o které se Konfederace jižní
nyní nejvíce opírala, nebo miliony erných otrok lopotily, jen aby vydržovány mohly býti tisíce tch, kteí tasili zbra proti Unii. Práce polní na Jihu
vykonávána byla tém jenom ernochy, kdežto na Severu pole ležela ladem,
nástroje emeslnické a rolnické zamnny byly za zbra
stroje tovární stály
rolníci a emeslníci nuceni byli opustiti role a dílny, aby odrazili ránu^
Pomry tyto nemohly zstati Seveanm nikterak
Jihem na Unii namíenou.

—

—

Dobrosrdený Lincoln nabídl
kterých
otroctví
by bylo zrušeno, však nabídpenžité náhrady
státm, v
Kongres uinil však první
nutí takové bylo odmítnuto s nejvtší rozhodností.
krok zrušením otroctví v Distriktu Columbia, kde k tomu
úplné právo a
tajný a

poalo

se jednati o zrušení otroctví.

tm

ml

posléze

udleno bylo

presidentu právo, prohlásiti otroctví za zrušené ve všech
msíci záí roku 1862 Lincoln prohlásil, že má v úmyslu

odbojných státech. V
ode dne i. ledna roku 1863 prohlásiti zrušení otroctví ve všech státech, které
nalézati se budou v dob té v odboji.
Lincoln vyšel Jihu ješt jednou vstíc, nabídl pravici k smíru, však pi tom
zárove pohrozil, nebude-li zbra složena, že ruka tato sejme jediným škrtnutím pera okovy s rukou milion erných lidí, kteí úpli v otroctví
že ruka
tato jedním rázem smyje skvrnu, která hyzdila svobodnou tuto zem.
Však

—

Joa.

ermák:

,,

Obanská

válka".

l.i'

^

ID-t

Jihané výstražná slova ta odbyla s výsmchem a odpovdí jejich bylo svolávání
nových dobrovolník pod své prapory a konání píprav k novému zápasu.

Lincoln vidl, že srdená a zárove výstražná slova jeho padla na pdu neúrodnou a proto odhodlal se k inu, kterým uinil jméno své nesmrtelným
nejenom v djinách této republiky, ale v djinách celého vzdlaného svta.
Vypracoval prohlášení otroctví zrušující a pedložil je svým ministrm, kteí
je schválili jednohlasn a dne i. ledna 1863 sejmuty jsou s rukou milion tžké
okovy otroctví. S prohlášením tím seznámena jest moc vojenská, námoní
soudní a statním zákonodárstvím naízeno písné provádní všech jeho lánk.

i

Osvobozením milion otrok erných

mnl

se býti

Lincoln u

cíle

svého

nebo dle jeho vlastních slov vykonal vli samého boha, když nebohým tm erným bytostem sejmul se zakrvácených rukou tžká pouta. Na
poslání,

Severu však panovalo o otroctví mínní velice rzné; palivá otázka tato stávala se pedmtem každodenních debat
v kabinetu, v klubech a rzné náhledy
jsou pronášeny.
Sever stál v boji proti
však ne za zrušení otroctví, jako
Jihu

—

V

za celistvost Unie.

otázce otroctví

nebyl Sever jednomyslným;
mezi
generály severními panovaly rzné náhledy, ba mnozí z nich považovali zrušení otroctví za neoprávnné dotýkání se
Stjtež zde náhledy ncizího majetku.
i

kterých pednjších váleník severních,
z kterých tená sezná, že zachování Unie
nebylo nikterak ztotožováno se zrušením
otroctví. Gen. Butler považoval lapeného
ernocha za koist válenou; gen. Fremont ve svém departementu dával jim
svobodu; McClellan prohlásil, že by hnutí
mezi otroky železnou rukou potlail;
Služby Seveanm ernochy prokazované.
Paterson byl hotov sám potlaiti každé
vzbouení mezi otroky; Mansfield nechtl jich trpti ve svém táboe; Halleck
každého ernocha, který v jeho adách hledal úkryt, nechal vyhnati; Burnside
byl toho náhledu, že by se otroctví nemlo pekážeti; Dix pravil, že Sever
neml by se mísiti mezi otroka a jeho pána; generálové Hooker a Buell, jedni
z pedních váleník severních, šli tak daleko, že dovolovali otrokám v adách
vojska hledati uprchlé ernochy, kteí se sem byli uchýlili. Jen nkteí zamstnávali ernochy k dopravování depeší na uritá místa, kteréžto služby otroci s
velikou láskou a vrností vykonávali.

svém výteném díle Civil War" mistrným perem líí
nebohých erných bytostí, které úply pod karabáem surových dozorc, kterak na veejném trhu vyrváno bylo dít z nárue matiny,
manžel od své milující družky, otec od svých dítek.
,,Od ek Virginie až
po samé Mexico," praví jmenovaný pisatel mezi jiným, ozývalo se truchlivé
Dr. Draper, ve

,,

truchlivý stav

,,

Náek ten vycházel ze
,Jak dlouho ješt, o bože, jak dlouho ješt?!'
znaveného pracovníka, lopotícího se pi poledním slunci; ono slyšeti bylo

volání:

rt
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mezi šumotem hustých les; vycházelo z úst útlých robat, vyrvaných z náruí
manželek a manžel, na vždy od sebe oddlených na dražebním
stole, z úst zoufalých matek, z úst muž omdlevajících pod bolestnými šlehy,
z úst starc, jichž hlavy as byl pokryl jíním.
Ve svých modlitbách nebozí ti
Afrikáne mluvili k svému bohu tak jak mluvíme tvái v tvá k píteli otroctví
uinilo jim z boha pítele. Pi kmitavém svtle ve svých jizbách oni pokradmu
roditelky, z úst

—

slabikovali v biblích, chtíce z ní vyísti, co jim

bh

byl pislíbil

."
.

.

Když v msíci záí 1862 zakmitl jim záblesk nadje, když rozhlásilo se, že
Abraham Lincoln zamýšlí petnouti svazky otrocké, které je k pedstaveným
až dosud vázaly, že zamýšlí sejmouti tžká ta pouta se zakrvácených rukou
tu v tch nízkých jizbách konány modlitby do pozdní hodiny noní, prosby

—

vysýlány byly k nebesm a bh vzýván, aby sesílil tu ruku, která pozvedla se
tak vznešeného. Den osvobození, i. leden 1863
k vykonání díla tak velikého
posléze nadešel a skvrna otroctví byla se jména svobodné zem této na vždy
setena.
Prohlášení toto jižní pohlaváry velice podráždilo, však ani na Severu
nesetkalo se s všeobecným souhlasem.
Nkteí vykající seveané,
souhlasili vele s potlaením rebelie a vynakládali všemožné, aby vláda konfederaní
mohla býti povalena, nicmén zrušení otroctví považovali za porušení práva
majetkového a porušení hlavních lánk ústavy spolkové.
Však president
Lincoln použil prohlášení toho co zbran, pomocí které odboj Jihu chtl potlaiti. Mimo to, otroctví bylo práv koenem veškerého zla, které jako rakovina
šíilo se po celé zemi a dovršeno bylo stržením obou polovicí republiky této v
krutý, bratrovražedný boj. Pakliže nkteí namítali, že Sever nepustil se v boj
za zrušení otroctví, ale za zachování Unie, bylo pece jen skuteností, že Jih
válku vyvolal jen za úelem udrcni otroctví
a proto vším právem Lincoln
pronesl ta zlatá slova, která postavila jej po bok velikán, jež svobodná zem

—

a

—

—

tato již byla zrodila.

V

první polovici roku 1862 konfederaní vláda

tímní" v trvalou,

skutenou

vládu.

,,

pemnna

byla z ,, prozaProzatímní kongres", v kterém zasedali

zástupci, zvolení ve sjezdech státních, zasedal

od

18.

listopadu 1861 až do

18.

února 1862, kdy lhta jeho vypršela a v týž den zasedli noví zástupci, ,, zvolení
lidem", jak hlásalo se do svta a vláda jižní uvedena v bh pod novou ústavou,
spracovanou pro státy konfederaní.

V novém kongresu zastoupeny byly všechny otrokáské státy, vyjma
Marylandu a Delavvare. Thomas Bocock z Virginie zvolen byl mluvím domu
a druhý den pikroeno bylo k formálnímu sítání hlas, odevzdaných pro
presidenta Jižní Konfederace. Odevzdáno bylo sto devt hlas a všechny pro
Za ti dny po tomto sítání byl Davis nastolen a sice na
Jefferson Davise.
dobu šesti rok. Davis sestavil kabinet svj následovn: Tajemníkem státu
jmenován Judah P. Benjamin z Louisiany; tajemníkem války Geo. W. Randolph
z Virginie; tajemníkem pokladny Charles G. Menninger z Jižní Karolíny a
nejvyšším návladním Thomas H. Watts z Alabamy. Randolph se hodnosti
jemu nabízené vzdal a na místo jeho jmenován byl James A. Seadon, bohatý
oban

richmondský.

Prvním

inem

válka proti Severu

kongresu konfederaního bylo jednohlasné usnesení, že
býti vedena dále s tou nejvtší rázností; dále pijata

má
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resoluce, v které prohlášeno, že
svízele války a

by

,,lid

jižní

odhodlán

jest snášeti ty

oni rázní zástupci se byli optali lidu na jeho smýšlení, v jehož
se k celému

svtu

nejvtší

tato trvala sebe déle"; resoluce tato byla pijata, aniž

by

opovážili

nikdy nesmíí se s
obany". Podailo se jim

Dále prohlášeno, že

takto mluviti.

jmén

,,

kteí uinili vpád do
všelikým vylhaným udáním lid uvésti v nejvtší rozilení. Seveané líeni byli
co uchvatitelov, ,, kteí bez nejmenší píiny vnikli do jižních stát jen za
úelem loupeže a aby mohli nevinné a klidné osadníky vraždit, majetek jejich
pustošit ..." a nevdomý lid, který bral za bernou minci vše, co mu z Richmondu oznámeno bylo, znovu chápal se zbran, ,,aby smlého vetelce pomá."
Spsobem takovým pomáhala si Konfederace na
hal z vlasti své vypudit
pevnin na vodách pispla jí na pomoc Velká Britanie. Anglická aristokracie^
stavitelov lodí a jiní se svolením vlády své dodávali Jihanm lod, které
ureny byly k tomu, aby niily majetek vlády Spoj. Stát na vodách. Hlavní
pohnutkou jejich k tomu bylo, aby perušili úpln veškeré obchodní spojení
Spoj. Stát s ostatními vládami evropskými a strhli tak veškerý obchod na
jich vlasti a vraždili jejich

lidmi,

.

.

—

WlforStMoy^y^nt(f^^»Amsé5.%
6
v

/)
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SERIES.

RCHER. f/CHMONO, V A.

Konfederanl 30-dollarová bankovka.

Anglii.

Tedy mrzká

ziskuchtivost to byla, která pohnula Velkou Britanii^k

tomu, aby v tomto bratrovražedném

boji

podala pomocnou ruku odbojnému Jihu.

Jednou z nejstrašnjších lodí, která pro Jižní Konfederaci byla v Anglii
postavena a vyzbrojena, byla Alabama.
Plula všude pod anglickou vlajkou a
mla volný pístup do každého anglického pístavu. Za poslední ti msíce v
roce 1862 zniila dvacet devt amerických obchodních lodí.
Jak daleko až
sáhala zuivost Konfederat a jejich britic^cých spojenc, o tom podává jasné
svdectví následující: Mezi tkalci v Lancashire-u panoval hlad, nebo následkem obanské války zastavena jest zde veškerá práce; vláda britická nebyla s
to nebohým, hladem hynoucím poddaným poskytnouti pomoci a proto z New
tato však
Yorku vypravena byla sem lo s potravinami pro nuzné rodiny.
musela býti provázena jinou válenou lodí, aby na cest nebyla pepadena,
oloupena a zniena nkterou lodí anglickou, nalézající se ve služb Jižní
Konfederace. O lodi Alabama uinna bude zmínka ješt pozdji.

Lo

—

Na poátku

roku 1863 stálo v

poli

sedmkrát

sto tisíc

muž

vojska na

stran severní a od samého poat ku války až do této doby, vyslal Sever
k ochran Unie pes dvanáctkrát sto tisíc dobrovolník. Djišt války pené-

197

seno bylo do stát jižních a vojska poínala se již stahovati kolem Vicksburgu
a Port Hudson, jediných to opevnných míst na ece Mississippi.
Gen. Grant
jal se sousteovati vojska svá v okolí eky Tallahatchee, v severní ásti státu
Mississippi a generálové Honey a Washburne táhli sem od Helena (Arkansas).
General Grant ml hlavní skladišt svých zásob v Holly Springs, která buto
zrádou aneb trestuhodnou neopatrností nkterých dstojník severních dostala
se do rukou gen. Van Dorna, dne 20. prosince 1862.
Uslyšev to Grant, byl
nucen couvnouti rychle s celou armádou svoji ke Grand Junction.
Toho
použili konfederaté a velká síla vojska jižního pitrhla pod gen. J. C. Penberton-em k ochran Vicksburgu.

V týž den, kdy Van Dorn zmocnil se Grant-ových zásob v Holly Springs?
hnulo se lostvo s vojskem Sherman-ovým od Memphisu též k Vicksburgu,
aby pi oblehání bylo nápomocno. Ve Friar's Pointu spojil se Sherman s
vojskem, které pitrhlo sem od Helena a pi ústí eky Yazoo setkal se ješt s
lostvem Porter-ovým. Ihned vypracován byl plán, dle kterého mlo se
zapoít s operacemi proti jmenovanému mstu od zadu a zárove také inny
kroky k jeho provedení. Vojsko a nco lostva odebralo se nahoru po ece
Yazoo, aby zmocnilo se nkolika nepátelských baterií, zde se nalézajících;
však Seveané byli po krvavém boji dne 2S. prosince odraženi s citelnými
ztrátami a na as od dalších podnik jest upuštno.
*

Gen. John A. McClernand pibyl do hlavního stanu blíže Vicksburgu na

poátku msíce ledna 1863 a pevzal vrchní velení. Shermana nemálo to
hntlo a praví se, že mezi obma generály panovalo nepátelství a že McClernand ustanoven byl na místo Sherman-ovo na svoji výslovnou žádost. Hned
po svém píchodu vydal se spolen s Porter-em po ece Arkansas a dne 11.
ledna dobyli pevnost Hindman. Mezi tím asem rozdlil gen. Grant svoje
vojsko na tyry armádní sbory, s kterými hnul se od Memphisu k Vicksburgu,
aby o dobytí ,, jižního Gibraltaru" se pokusil. Však brzy seznal, že msta nelze
dobýti útokem,

naež zapoal znova

s

pracemi na novém eišti kolem Vickss nezdarem.
Grant

burgu, které byl F^arragut nedokonil, však setkal se též

uspoádal novou výpravu po ece Yazoo s úmyslem zmocniti se baterií u
Haine's Bluíf, což by mu umožnilo zaujmouti silné postavení za mstem a toto
pak s obou stran sevíti. Vojsko jeho však u pevnosti Pemberton, blíže Greenwoodu, bylo poraženo na poátku msíce bezna. Porter pokoušel se všemožným spsobem proniknouti s lomi svými v zad msta, le marn a od plánu
toho opt muselo být upuštno.
V msíci únoru (1863), tedy v dob, kdy severní vojsko hledalo kolem
Vicksburgu výhodné postavení, odkud by mohlo zdárn proti takovému opevnní operovati, proplulo po ece Mississippi nkolik obrnných lodí od floty
Porter-ovy kolem Vicksburgu, vzdor husté palb s násp; lod ty vnikly
zrovna mezi konfederaní lod zásobní, které zaopatovaly vším potebným
Vicksburg Port Hudson. Následkem toho povstal veliký zmatek, ale jen na
chvíli, nebo vládní lod byly znieny a mužstvo jejich vzato do zajetí. Pozdji,
když byl Grant nechal peplaviti velkou sílu vojska na západní stranu eky,
proplul Porter kolem Vicksburgu tém s celou svojí flotou, což stalo se za
husté palby s násp dne 16. dubna.
Gen, Sherman, který mezi tím asem ješt nkolikráte pokusil se o dobytí
i

u Haine's Bluf, na rozkaz od gen. Granta. pitrhl s vojem svým
též k Mississippi a pekroiv reku, spojil se dne 8. kvtna s hlavní armádou.
Odtud hnula se spojená vojska k Jackson, sídelnímu mstu státu Mississippi,
Nepátelská vojska srazila se u
v držení gen. Joseph E. Johnston.
které
Raymond dne 12. kvtna a bitva zde skonila úplnou porážkou rebel. Druhá
bitva svedena byla dne 14. kvtna blíže Jacksonu. v které konfederaté byli
opt poraženi a couvli na sever. Vládní vojsko na to zmocnilo se msta a
Po tomto vítzství vrátily se pluky národní k
zniilo zde mnoho majetku.
Vicksburgu. Dne 16. kvtna strhla se velká bitva u Champion Hill, v které
konfederaté. vedeni Pemberton-em, byli na hlavu poraženi. Grant na to stáhl
kolem Vicksburgu ves-kerou svoji hotovost a za pomoci lostva Porter-ova

iižni baterie

ml

jmenované místo tsné

V

minulé kapitole

ech

se všech stran sevel.

uinna

jest

—

zmínka o

23.

pluku lowském. v kterém

se nalézalo a Jelikož pluk tento obdržel první svj krvavý
mnoho
podrobnji.
v okolí Vicksburgu, zmíníme se na tomto míst o

ke?t

nm

U

pluku toho, z vtšiny u setniny K. sloužili následující Cechové: Josef
Holubá poruík), Karel Bedná. Josef Dvoák, Frant. Konený, Jan Klíma.
Aloi=. Javorský, Jan Haví iporuík'), Jakub Bittner, Tomáš Skivan poruík),
Josef Dostal iporuík), Josef Horák, Vojta Škrabal, Martin Svidenský, Pavel
Miller (kapelník), Josef Javorský, Jan Pospíšil. Jan Modroch, Václav Beneš.
Jan Holpuch. Václav Zika, František Mezík, Josef Lajprt. Jan Milša. František
'

^

Plaek. Všichni jmenovaní sloužili u setniny K; u setniny B sloužil František
Novák: u setniny A Jan \V. Honza a František Beránek; u setniny H Václav
Horák: u setniny D byl bubeníkem Jan Sála. Jan Klíma popisuje veškeré
..Bylo
zkušenosti všech Cech a o prvních poátcích vypravuje následující:
do
lowa
City
jsme
cestu
dráze
z
po
to 15. záí roku 1862, když nastoupili
byli
Meíropolitan
dovezeni
jsme
a po té
Davenportu, kdež jsme vsedli na lo
S lod odebrali jsme se ihned do kasáren Benton. kde jsme
až do St. Louis.
nkolik dní strávili cviením se ve zbrani. Dne 23. záí obdrželi jsme rozkaz
býti pipraveni na další pochod a ve dvou hodinách jsme již opouštli naše
Provádli jsme všeliká rzná cviení, až posléze pluk náš obdržel
ležení.
rozkaz, by pipojil se k armád gen. U. S. Granta, který toho asu práv byl
operoval proti siln opevnnému Vicksburgu. Byli jsme pidleni k 13. armádnímu sboru, jemuž v ele stál gen. McClernand a divisi. ku které my náleželi,
Když brigáda naše byla doplnna, obdrželi jsme
velel gen. Eugene A. Carr.
rozkaz vydati se na další pochod po cest k Richmondu, ve státu Louisiana.
Srazili jsme se na cest této s rebelskou jízdou, kterou jsme zahnali a vtrhli
od malého msteka, jménem Carthage, kde ekali jsme na potravu. Nkolik
našich obrnných a devných lodí pokusilo se proplouti kolem Vicksburgu a
šíastn pipluly až k nám: my je s jásotem uvítali, nebo jevil se už citelný
nedostatek potravin.
Když lod naše pluly kol jmenovaného msta, bylo na
páleno tak, že pod námi tásla se pda.
Pozdji obdrželi jsme rozkaz,
bjxhom byli pipraveni na každé zavoláni a vzali s sebou jen to nejpotebnjší,
Když jsme byli rozloženi
t. j. pušku, 90 náboj, na pt dní potravy a deku.
na behu Mississippi vyvedl nám nepítel šeredný kousek a sice prokopal hráze
reky a voda zaplavila celý náš tábor. Museli jsme hledati spásu na výšinách.
kam pro nás pozdji naše lod pijely. Bylo to neobyejné divadlo pro nás.

n

nm

se proplétati a myse
vidti parník v lese mezi hustým stromovím sem
Ve skuplouti
ioié
ponejprv
po zemi.
vidíme
zde
bdé,
že
smáli pi vší té
výši
šesti
ve
pustili,
stila
všude
na
nás
rebelové
kterou
tenosti však voda.
velkém
na
nilezali
se
Biack;
my
ústí
eky
k
na
lodích
Odtud pluli j-me
stop.
parníku Bcnton zvaném, který pronikl až k samé tvrzi, kterou zde rebelové

mli postavenou

Jelikož Grant

telských dl.

k ústupu

."
.

.

.

a kule z našich
Další líení

dl

nemohl

s násp nkolik nepáop jriní vypudit, dal rozkaz

vysýlané srazily
rebely z jich

uveejnno bude

píležito-ítn.

shledáváme se též pi jednom lowském pluku s
echem Vojtchem Houskou, který narodil se ve Veselí, kraj tiborský a do
Ameriky pijel s rodii svými roku 1852. Když ob:\nski válka vypukla,
neml mladý Houska pokoje a stále p-^ nýšlel na to, ktjrak by se k vojsku

Ped Vicksburg-em

mohl

dostati. Posléze

pistou-

co dobrovolník v okresu
Clayton v srpnu 1S61 a ihned
pil

odebral se do Missouri, kde
stráv^ena byla zima cviením

ve zbrani.

Xa jae

vadn

byl

kterému Houska náležel, pod prapory gen. Curtise
a súastnil se bitvy u Pea
Ridge. která líena jest v kapitole Xin. ,,Xa pochodu do
Arkansas." vypravuje Houska.
,.byly všude takové bažiny, že
když jsme chtli ulehnouti,
museli jsme nasbírat roští a
Mnozí uvystlati si tak lože.
z kamení
pravovali si lžko
pluk, ku

i

—

což bylo

pece

jen lepši,

na bažinaté pd.
Odtud po lodích pluli jsme k
Vicksburgu, však byli jsme
na ece Yazoo zatlaeni zpt.
Pomáhal jsem pi kopání onoho
Vojtech Houska.
kanálu, který se však nepovedl.
naež jsme táhli proti mstu Jackson. kde porazili jsme Johnstona a vrátili se
k Vicksburgu.
O jedném pípadu, který se mi st.il pel Vicksburg-em. chci
se také zmínit: Když jsme se k Vicksburgu vrátili, byl jsem s nkolika vojíny
vyslán na stráž
jsem ped tím po celé dv noci nebyl spal. Vydržel jsem
však pece do dvou hodin, naež jsem jim ekl, že se pjdu na blízký vršek
Však oni dle
prospat; požádal jsem je zárove, aby mne asné ráno vzbudili.
všeho byli nuceni ve spchu ustoupiti a na mne úpln zapomnli. V osm hodin
ráno pilítla z pevnosti dlová kule a zaryla se blízko mne do zem. Hlína
vyhozená mne zasypala a to mne probudilo. Neodvážil jsem se však povstati,
nýbrž kutálel se s vrchu dolíi a šastné jsem se dostal do tábora, kde se mi za
vše ješt vysmáli." Houska byl pi jednom útoku na náspy vicksburgskc rann
nežli ležeti

—a

^00
do nohy, však jenom lehce, nebof záhy shledáváme se
ve všech hlavnjších bitvách.

Na

s

ním

opt

tém

uinna

jest zmínka o Janu Toupelitovi z Tábora a jeho piToupelit pivtlen byl k jízdeckému sboru, jehož plukovníkem byl Coack a súastnil še váleného tažení v okolí eky Mississippi.
Jízda, ku které náležel, vysýlána byla do nepátelských krajin, aby tyto pustostr.

loi.

stoupení k vojsku.

potravu zaopatovala.
Jednou jsme vytrhali koleje," píše Toupelit ve
svých zápiskách, ,,a oekávali píjezd vlaku, který vezl zásoby pro nepítele.
šila a

Když

,

vlak pijel, vystoupili jsme z našich úkryt, namíili karabiny do oken a
vojska rebelskéhd
Na vlaku nalézalo se 600

muž

žádali za okamžité vzdání se.

a

mnoho

Strojvedoucí

zásob.

neml

ani tušení, že jsou koleje vytrhány, dal

plnou páru, však záhy se vše ítí na jednu hromadu. Strojvedoucí seskoil,
chtje spasiti se útkem, však byl námi zastelen.
Druhý den dopravili jsme
zajatce zásoby do našeho tábora, kde jsme byli za naši odvahu vyznamenáni a
pluk náš byl vždy stavn co vzor neohroženosti
Odtud ješt uinili jsme
nkolik nájezd do jižních krajin, až pišel rozkaz, bychom odebrali se k
armád Sherman-ov v HoUy Springs, kde stahovala se nepátelská vojska a
i

.

chystala se k

boji.

líylo to

ped štdrým veerem

.

.

(1862) a

mne poínala

se

zmocovati jakási nevysvtlitelná báze. Zdálo se mi stále, jako by se mi nco
neobyejného mlo pihodit. Ráno o 4. hodin byli jsme troubením vyburcováni ze spánku a vydán rozkaz, bychom hnuli se ku pedu ped pravé kídlo
naší armády. Bylo to

Když

jsme

dne

24.

prosince a na den ten do své smrti nezapomenu.

na návrší, spozorovali jsme, že jsme rebelskou jízdou obkloKam jenom
s hlavní armádou že jest úpln perušeno.
oko naše dohlédlo, všude vidli jsme jen samé rebely, kteí stahovali se kolem
nás stále tsnji. Nám nezbývalo nic jiného, nežli se vzdáti anebo se skrze ty
etzy nepátelské prosekati. Náš velitel dal rozkaz, abychom se rozstoupili
a zahájena jest ihned palba z dl, které jsme s sebou mli.
Pomocí dl chtli
Když
jsme rozbíti ady nepátelské a pak použíti zmatku a protlouci se ven.
chvíle naše udeila, tasili jsme šavle a vrhli se v krutou se.
Krev tekla
proudem na obou stranách
nebof bojoval muž proti muži. My drželi se
staten, však pece jsme se ven nedostali a museli jsme initi opt pípravy k
nové sei. Druhý pokus se též nezdail, naež major Moore vztýiv se v
sedle, zvolal:
,,Kdo z vás má odvahu, následuj mne.''" S tmi slovy hnal se
po tetí proti nepíteli a my jako boue za ním, majíce v jedné ruce bambitku a
v druhé šavli. Pi prvním nárazu dostal jsem ránu do hlavy a v témž okamžiku
byly
u pravé ruky uraženy ti prsty.
Krev z rány se vyinuvší mne
oslepila a já uprosted vavy bitevní klesl skone. Co dále se dlo, nevím, nebof
až teprv k veeru jsem procitnul a vidl jsem se mezi zabitými a mrtvými.
Léka obvázal moje rány a já odvezen Ho zajetí. Když jsem se ponkud
pozdravil, byl jsem s ostatními zajatci dopraven do povstné lidomorny v
Richmondu. Byla to pouhá ohrada beze stechy, tak že nebyli jsme ped
zimou neb deštm niím chránni a k tomu snášeti jsme museli krutý hlad;
kousek kukuiného chleba a trochu vody
to byla naše denní strava.
U ohrady byly stráže a kdokoliv se sem, tebas jen náhodou piblížil, byl na
míst zastelen. Zde jsem pobyl až do 17. ervna 1863, tedy tém. šest msíc,
kdy jsme byli k naší veliké radosti vymnni; já se hned pihlásil opt k
octli

se

peni a naše spojení

—

mn

—
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V

—

—

S Toupelitem setkáváme se opt pi dobývání Vicksburgu.
krajinách tchto súastnil se též tažení váleného pod generálem Smith-em

vojsku."

O

František Strachovský (Suda).

pistoupení jeho k vojsku

uinna

jest

p-"^'y^r?-'rr^^^

*lv.

m

Fr.

Strachovský (Suda).

zmínka na str. 56., však o dalších zkušenostech jeho nedostává se mi bližších
zpráv.
Dle všeho však musel býti Strachovský u svých dstojník velice
oblíben,

nebo svovány

bitv padl pod ním
nejmenší pohromy.

k,

—

byly

mu asto

dosti

dležité

služby.

V

jedné

on však prodlal celou válku, aniž by byl utrpl
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KAPITOLA

—

XIX.

—

Galveston.
Úastcnstvi Cech. — Cech zabit.
Obleháni a pád Vicksburgii.
VáObleháni a dobyti Port Hudsomi.
General Banks v Louisville.
Mosely ve
Peck a Longstreet v Snffolhi.
lené operace ve Virginii.
Bitva u CiiancellorsSrážky ji zdeckých sborn.
Fairfox Coiirt Hoiise.

—

—

—

—

—

—

— Ustup armády
— Moc Konfederace za hranicemi. — Jefferson Davis papežem uznán. — Napoleon, Mexico
a Konfederace. — Vpád Jihan do Marylandit a Pcnnsylvanie. — Poplach
ville.

—

Smrt

Potomacke.

na

—

,,Stone-zi'aH" Jackscna.

Obleháni Snffolku.

—

—

ešti

voji ni.

Stav jizni armády.

Se7'erii.

všech
tak tsn seven,
kvtna 1863 byl Vicksburg
DNEposádka
vojska
úpln odlouena
v mst
byla od ostatního
se

19.

stran

že

již

se nalézající

dosud zbývala, bylo, že snad za pomoci gen. Johnstona
bude se moci z nemilého postavení svého prosekati. Velitel posádky, generál
Pemberton, spoléhal se velice na zkušeného a energického Johnstona, však pi^i
a jedinou nadjí, která

jí

tom zapomínal, že v ele oblehajících nalézal se gen. Grant.
Porter se svým lostvem uzavel eku tak, že do msta nemohli Jihané po
vod dopraviti žádných zásob; gen. McPherson postavil se proti elu pevnosti,
tvoe tak sted armády oblehající. Jemu po pravé stran byl gen. Sherman, po
levé gen. McClernand.
Pemberton octl se náhle v kleci, která za ním jeho
vlastním

nho

pispním

byla tak uzavena, že nebyl nyní

s

to se hnouti; situace to

Pemberton byl za to na Jihu oste posuzován,
nebo gen. Johnston radil mu, aby nenechal se sevíti v mst, ale aby hledl
radji spojiti se s hlavní armádou.
Pakliže neudržíme Haine's Bluff," tak psal
mu zkušený Johnston, ,,Vicksburg pestává míti pro nás ceny a nedá se udržeti.
Budete-li v
seven, musíte se bezvýminn vzdáti. Nelze-li tedy msto
udržeti, hlete aspo zachrániti armádu vaši. Není-li pozd, vyklite okamžit
Však na
Vicksburg a vydejte se na pochod smrem severo-východním."
vyklizení msta bylo již pozd
Pemberton nechal se sevíti a musel nyní
pomýšleti na obranu, nebo jak by skrze armádu Grant-ovu se prosekal.

pro

velice povážlivá.

,,

mst

—

—

Gen. Grant, maje za to, že konfederaté stálými porážkami v okolí Vicksburgu jsou zmálomyslnni, naídil, aby dne 19. kvtna ve 2 hodiny odpoledne
uinn byl útok. Útoku toho súastnily se hlavn sbory Sherman-ovy s
Blair-ovou divisí v ele, která podporována byla vydatn divisí Tuttle-ovou.
Na cest vedoucí k mstu, zvané Jackson, nalézaly se dv pevnosti a sice
pevnost Hill na stran pravé, pevnost Beauregard na stran levé. Útok veden
byl na náspy prvn jmenované a vyznamenání dobyly si zde hlavn tináctý
pluk/pravidelného vojska,

^t^.

státu Indiána a 127. Illinoiský.

vlnitá a místy prorvána roklemi a

Pda

byla zde

schdnjší místa pokryta byla pokácenými

stromy, tak že útoící jen s velkými obtížemi mohli se pohybovati ku pedu.
proniklo vojsko až k náspm, které však nemohlo ztéci a k veeru

Nicmén

odvoláno

jest

zpt.

—
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Jižní jeden spisovatel, který nalézal se v pevnosti Hill, líí ve svém spise
útok tento následovn: ,,V úterý podnikli Seveané první útok na náspy,
které hájila brigáda Shauf-ova, pozstávající z dobrovolník louisianských.
Útoící postupovali v jednom proudu a naši šet"ili náboje, až když Seveané

piblížili se

poala

na 30

yard

k

náspm.

Tu

—

zarachotily pušky

— ada útoících

Však jenom na chvíli
v píštím okamžiku již mocný ten
proud valí se blíže.
Po druhé pivítáni jsou hromadným výstelem, po kterém
dali se Seveané na útk.
Útok tento byl patrn uinn jen za tím úelem,
kolísati.

aby zkoušena byla naše

síla."

V

táboe Unionist bylo neobyejn živo. Zásoby potravní
válené
dopravovány jsou sem po ece Yazoo a rozdávány mezi vojsko, cesty upravovány pro snazší pohyby vojska, dla dopravována na nejvýhodnjší místa.
Grant umínil si uiniti druhý útok dne 21. a sice hlavn pudila jej k tomu ta
okolnost, že gen. Johnston, který nalézal se vCantonu, sbíral vojska a zamýšlel
na Granta udeiti ze zadu, chtje tak vysvoboditi Pembertona. Celá hotovost
Grant-ova neobnášela zde více nežli 30.000 muž a kdyby byl Johnston v as
pitrhl, mohl se plán jeho zdaiti.
Proto Grant chvátal, nebo chtl uvítati
Johnstona již za náspy vicksburgskými.
i

Dne 21. kvtna vydal generál
Grant rozkaz, aby druhý den o 10.
hodin ráno uinn byl útok na

^

.

-^—

_

^

.

áe. Rozkazu bylo uposlechnuto a v uritou hodinu již etné

celé

proudy Unionist pohybovali se
náspm. Grant vyjel na blízké návrší, odkud mohl dobe pozorovati pohyby sbor Shermanproti

Pevnost Beauregard.

ásti též McPhersouových
McClernand-ových. Zárove zahájena jest prudká palba z lodí na opevnní
která však mnoho škod obleženým nespsobila.
Jihané použili té samé
taktiky, jako pi prvním útoku: schováni za prvními náspy, ekali až Unionisté
se piblíží, naež na dané znamení se vztýili a hromadný výstel zniil
celou první adu útoících.
Na vzdor tomuto uvítání Unionisté neztratili
odvahy, ale ješt více rozlíceíii vrhli se proti náspm, na nichž rozvinul se

ových,

z

i

—

tém

strašný zápas.

Však Seveané

nebyli

s

to

násp

se zmocniti.

Opt

a opt,

— Jihané

podporováni byvše vydatnou stelbou z dl, ženou útokem, le marn
kladou tuhý odpor a každý nový útok jest s velkými ztrátami odražen.
nebyli s to útoící Jihany z postavení jejich vypuditi.

Pi prvním

útoku kídla McClernand-ova, seržant

Xikde

mladík Slety, v
v stedu nepátel.
Všichni soudruhové jeho byli na míst usmrceni, Griffits-ovi však podailo se
uniknouti zpt díve, nežli nepátelská kule jej zasáhnouti mohla.
Bylo asi dvanáct hodin; generál Grant, zanechav kon svého na míst
bezpeném, pšky odebral se do hlavního stanu Sherman-ova, kde mu oznámeno, že útok setkal se s nezdarem.
Grant, který mohl dobe pozorovati

ele

jedenácti odvážlivc pelezl první baštu

Griffits,

a octl

i

se

V tom
že útoky byly odraženy na všech místech.
však pichvátal posel od gen. McClernanda s depeší, oznamující, že vojska
pohyby obou kídel, vdl,
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hvzdnatý již
Sherman McPherson musí okamžit
hnouti se ku pedu. Grant b}l totiž obdržel již díve depeši téhož smyslu, však
nepikládal jí víry, nebof s místa, kde se nalézal, mohl dobe prbh celého
zápasu pozorovati a nevidl, že by byl McClernand lépe pochodil, nežli Sherman
a McPherson. Když však byl Sherman Granta upozornil, že jest to depeše
úadní, nechal se Grant pohnouti a dal rozkaz k novému útoku. Výsledek
tohoto zmocnilo se dvou dležitých pevností, na nichž prapor

vlaje a mají-li pevnosti býti udrženy, že

i

útoku druhého byl však týž, jako útoku prvního: mnoho krve bylo prolito, 3000
Unionist zstalo na bojišti mrtvých neb ranných a Grant pozd litoval, že
žádosti g-en. McClernanda vyhovl.
Tento zmocniv se pouze jediného náspu,

buto

nechal sám sebe oklamati a pikládal nepatrnému vítzství tomu píliš
jisto
velké dležitosti, anebo chtl jméno své njakým spsobem zde oslaviti
však jest, že druhý útok, který uinn byl na jeho žádost, vyžádal si mnoho

—

nových obtí, aniž by byli Unionisté dobyli sebe menších výhod. Bojováno
bylo pozd do noci, kdy útoící odvoláni byli zpt a jenom silné stráže zanechány byly na místech, jichž se byli Seveané bhem dne zmocnili.

Ve ."Své zpráv, kterou Grant vlád o útoku tomto poslal, chválil udatnost
svého vojska, s jakou toto si poínalo. Však ani chrabrost nepítele nesmí býti
podcefiována, nebot na náspech bojováno bylo s nemenším hrdinstvím; ob
vojska elila mužn vražedné palb
vojíni umírali s jásotem na rtech, proti
útoícím sršely kule, z nichž každá pinášela smrt
náspy zasypávány byly
deštm dlových kulí
le bojující pohrdali nebezpeím a každý nový proud
krve bojechtivost jejich ješt více rozplameoval.
,, Divadlo, jaké náspy naše
poskytovaly," píše jeden z obležených, ,.bylo píšerné a pouze pero básníka
dovedlo by je ásten zobraziti."

—

—

—

Mezi generály Grant-em a McClernand-em již díve nepanovala ta nejlepší
shoda, však po nezdaeném útoku, který tolik obtí si byl vyžádal a to jenom
vinou McClernand-ovou. neshoda tato propukla v zjevné nepátelství. Grant
posléze uznal za vhodné McClernand-ovi odejmouti velitelství nad tináctým
armádním sborem a dosadil na jeho místo general-majora Orda.
Grant konen seznal, že Vicksburgu nelze útokem dobýti, proto umínil
si

msto ono

vojska a

jest

mu

tak že armáda jeho v polovici

bojovného

lidu.

K

tomu však poteboval více
Kentucky a Missouri,
msíce ervna ítala kolem sedmdesáti tisíc

obklíiti a posádku vyhladovti.

pomoc poslána

ze západní Virginie,

Krajina okolní byla oblehajícím velice píznivá, nebof nalézalo
vody a husté lesy chránily vojsko ped žhoucími

se zde hojnost pramenité

paprsky jižního slunce.
Obyvatelstvo msta

udržována byla dnem i
6000 pum z lodí
na ece zakotvených a 4000 granát z dl, umístných na blízkých návrších.
Zeny a dti uchýliti se musely do podzemních skrýší, nebof na ulicích za
každým krokem ekala na
smrt.
Postavení Pemberton-ovo bylo ím dále tím zoufalejší a jedinou svoji
spásu vidl v Johnston-ovi. Le ten se neobjevoval. Lid reptal proti veliteli,
že takovou spoustu na msto uvalil, zásoby steliva poínaly již býti vyerpány
a ke všemu tomu dostavil se dsný nepítel
hlad; vojsko dostávalo denn
pouze tyry unce mouky, tyry unce špeku, pl unce rýže, dv unce hrachu a
nocí a praví

se,

že

i

posádka trpli

bhem

velice; palba

24 hodin vrženo bylo do

n

—

msta
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—

v celku trnáct a pl unce potravy dohromady
Gen. Johnston vidl, že Vicksburg nelze více zachrániti, ale umínil si aspoíi
posádku vysvoboditi, aby neupadla do zajetí. Za tím úelem sbíral vojska,
chtje udeiti Grant-ovi v týl; chvíle té ml použíti Pemberton, uiniti výpad
Grant však ml nyní dosti síly, že
a protlouci se skrze ady Unionist ven.
mohl jednou rukou Pembertona zadržeti v opevnní a druhou zasaditi Johnstonovi citelnou ránu, kdyby se byl útoku odvážil. General Sherman vyslán byl se
svým vojem, aljy Johnstona na jeho pochodu zadržel.
Msíc erven schyloval se ke konci, osud obležených zdál se již býti
zpeetn. Gen. McPherson nechal podkopati náspy a dne 25. ervna otásla se
ti unce cukru

pda

na nkolik mil,

nebo násep vyhozen

byl do

povtí. Na okamžik ovzduší

dly— ást

pevnosti Hill byla zniena. McPherson vybral z 45 /luku illinoiského a 23. pluku indiana-ského po lOO mužích,,
kteí shodivše L. oáty, pipraveni byli vniknouti do mezery výbuchem uinné.
Jakmile to se stalo, postoupili vojíni ku pedu a po krátkém., ale krvavém

naplnno bylo

h'".iou,

trámy,

zápase vztýen byl prapor 45. pluku

111.

na

baštách pevnosti Hill. Dne 28. ervna opt
byla vyhozena ást pevnosti jmenované do
povtí a dne i. ervence po tetí otásla

ovzduším dsná rána. Pi tomto tetím výbuchu zmaeno bylo mnoho život lidských.
K dovršení hrzy ješt po každém výbuchu
následovala hustá palba z dl
tak aby zká-

—

za byla úplná.

Dne

I.

ervence gen. Johnston

objevil se

muži mezi Brownsville a Big
Black a vyslal ihned k Pemberton-ovi posla s
depeší, že dne 7. udeí na Granta, aby posádce
umožnil protlouci se ven.
Posel však byl
Gen. Jas. B. McPiierson.
Unionisty chycen a depeše dostala se Grantovi do rukou.
Tento seznal, že není okamžiku k ztracení a ihned ml pohotov
plán; vda, v jak bídném stavu obležení se nalézají, umínil si dne 6. uiniti
rozhodný útok; pakliže ten setkal by se se zdarem, o emž ostatn vbec ani
nepochyboval, chtl druhý den obrátit se proti Johnston-ovi.
K útoku však nedošlo; ke všem nehodám, které Pembertona stíhaly, ke
asi

se 40.000

bd,

mst

jaká v
panovala, poet nemocných množil se každým dnem
v nemocnicích vicksburgských bylo stsnáno již pes 6000 ranných a
jinak churavých.
Pemberton vdl, že Seveané chystají se k novému útoku
a neobdržev od Johnstona žádných zpráv, (jelikož tyto, jak povdomo, byly
vší té

—

zach)'ceny), rozhodl

konen

vzdáti se.

ráiio objevila se na náspech ped divisí gen.
A. J. Smitha bílá korouhev.
Ihned vyslán jest dstojník, aby vyzvdl, co
vztýení korouhve znamená a oznámeno mu, že gen. Bowen a col. Mongtomery nesou Grant-ovi poselství. Se zavázanýma oima jsou poslové uvedeni
do stanu gen. Smitha, kde ekati mli na odpov od gen. Granta. Pemberton
v dopise žádal, aby na njaký as perušeno bylo nepátelství a ustanoveni z
každé strany ti komisai, kteí by se dohodli o podmínkách kapitulace. ,, iním

Dne

3.

ervence v osm hodin
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návrh ten hlavn té píiny," konil
„bych zamezil další krveprolévání
7.

.

.

velitel
.

."

—

vicksburgské posádky svj dopis,

Grant

odpovdl:

,,Pejete-li

si

zameziti další prolévání krve, mžete tak .uiniti bezvýmineným vzdáním se.
Nesouhlasím s návrhem vaším, by byli ustanoveni na každé stran ti komisai,

kteí by se o podmínkách kapitulace teprv umlouvali; moje podmínka jest s
"
Na žádost Pemberton-ovu sešli se oba velitelov
vrchu naznaena
veti hodiny, odpoledne. Grant provázen byl f^eneraly McPherson-em, Ord-em,
Logan-em a Smith-em. Pemberton dostavil se v prvodu gen. Bowena a col.
Montgomery-ho. Když se byli všichni na vzájem pedstavili, usadili se velitelov do trávy pod košatý dub, odkud též dobe pozorovati mohli ob armády,
v poli rozestavené. Dub onen již zmizel, za to ale nalézá se na míst tom
nyní vysoký pomník.

opt

komisa, však Grant stál na svém a
Pembertona odpov Grant-ova pobouila a
on prohlásil, že na takovou podmínku nikdy nepistoupí a že brániti se bude
Dobe," odvtil Grant, pi emž zapálil si doutník a
do posledního muže.
moje armáda nebyla
klidn vypouštl z úst oblaky dýmu, pokraujte tedy
Pemberton žádal

žádal

bezvýminené

ustanovení

vzdání.

,,

,,

—

nikdy spsobilejší k oblehání opevnného místa, jako je nyní." Když velitelov
nemohli se nikterak dohodnouti, slíbil Grant zaslati Pemberton-ovi podmínky
své písemn a nechtje poraženého soupee svého ješt více pokoiti, uinil
nkteré ústupky a druhý den, dne 4. ervence, ve výroní den prohlášení
neodvislosti Spojených Stát, vjel Grant triumfáln do msta.

Pád Vicksburgu byl velkou ztrátou pro Konfederaci, nebo eka

Mississippi

byla nyní otevena lodím vládním a nad mstem, až doposud za nedobytné
považovaným, zavlál hvzdnatý prapor Unie. Gen. Grant stal se oslavovaným
národ kladl na jeho hlavu vnec nevadnoucí sláv}'.
hrdinou dne,

vdný

Vrchní velitel vojska, gen. Halleck president Lincoln zaslali Grant-ovi blahopejné dopisy, což bylo pro tohoto nejlepším zadostuinním, jelikož bylo
Lincoln
známo, že oba s jakousi nedvrou pohlíželi na poínání Grant-ovo.
doznávám
srdený, upímný svj dopis konil následujícím piznáním:
tímto, že jsem se mýlil a vy že jste ml pravdu."
Jihané ztratili 37.000 zajatých a asi 10.000 mrtvých; mezi posledními byli
generálové Tracy, Green a Tilghman (poslední znám z pevnosti Henry).
Seveané ukoistili 60.000 pušek, nkolik vlak a parních lodí. Grant ve své
zpráv udával, že ztratil 8573 muž, z nichž 943 bylo mrtvých.
i

,,

.

.

.

—

Na míst tomto zmíniti se musím též o Ceších, kteí pi dobývání tak
dležitého místa byli úastni a z nichž jeden zde na oltá nové vlasti svj život
položil.
tená si zajisté pamatuje, že zde úasten byl 22. pluk iowský, u
kterého mnoho Cech sloužilo, s nimiž jsme se byli již seznámili; nechme
.,l^yli jsme ureni,"
tudiž o zkušenostech zde zažitých vyprávti je samotné:
píše optn rodák Klíma za své ostatní soudruhy, ,, chrániti baterii i. iowskýho
pluku a zde ponejprv pocítili jsme, kterak ty dlové kule umí kolem hlav fiet.
Druhý den obdrželi jsme rozkaz na nepítele uinit útok; my s hlasitým
,,hurrah" hnali se ku pedu a podailo se nám Jihany z jich postavení vytlait.
Bitvy u Port Gibson súastnili se všichni Cechové, ale pouze Václav Zika od
Byl to bídný život pi tomto válení v okolí
setniny K. byl lehce rann
Vicksburgu, nebo potravy nebylo žádné, každý ml jenom to, co si byl ulovil.
.

.

.

*
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Rebelové na tom nebyli lépe, neb když jsme zajatým oteveli jejich brašny,
V jednu noc ped
nalezli jsme tam jen kousky suchého, kukuiného chleba.
samým Vicksburg-em pibhli do našeho tábora z msta tyi Moravané, kteí

—

pochází

pravili, že

Texasu a

z

že byli

k služb vojenské násilím donuceni.

Vyprávli nám nebožáci hrozné vci, co vše museli v obležení zakusiti. Dne 22.
kvtna dostali jsme rozkaz, zbavit se všeho nepotebného a býti pipraveni k
k útoku. My shodili kabáty, vzali jen runice a o dvanácté hodin pohybovali
jsme se tiše k tvrzi Beauregard. Museli jsme lézti po kolenou, bychom nebyli
Druhý den dostali jsme rozkaz hotovit se k útoku;
nepítelem pozorováni.
my ihned sestavili se do
bitevního šiku a každý z
nás s nedokavostí tímal
v ruce zbraíi, ekaje na
znamení. Toto jest konedáno, prapory naše

n

my

vztýeny
ženem se

proti tvrzi.

zd

15 stop

a

rykem

s

Její

vysoké a
obehnané píkopem. Uvítání naše bylo hrozné, neb
jsme se dostali do kížového ohn a vojíni houfn
klesali k zemi. Zem granáty vyhazovaná nás tébyly

m

my jen
dsný rachot a

oslepovala a

slyšeli ten

náek ranných.

Byli jsme

donuceni k ústupu, nebo
zde celý pluk náš by byl
znien býval. Z nás ech nebyl zde nikdo zabit

rann, tak že

ameRebelové snad neumjí Cechy stílet!".
Když
ani

naši

rití soudruzi íkali:

,,

—

M^
Pavei

P. Milier, (od

a,J.

i^ihkh státu lowa.)

Grant rozkázal msto oblehati, mli jsme pak na na práci jenom dlání zákop a házení do opevnní
runích granát. Též jsme, pálili na rebely z pušek; pi této služb, když jsme
s násp stíleli, dne i. ervence prolítla kule C"echu seržantu Martinu Svidenskýmu hlavou, tak že se mrtev skácel k zemi. Svidenský byl výborný vojín a
ml býti co nejdíve povýšen. Pohbili jsme krajana našeho na váleném poli a
Stalo se nám jednou, že
devným pomníkem
zamstnáni podkopáváním nepátelských násp, které jsme chtli
vyhodit do povtí; rebelové opt kopali pod naše náspy. Náhoda tomu chtla,
že jsme se pod zemí sešli a hned se rozvinul krvavý boj: zápaseno bylo lopa-

naznaili hrob jeho malým,

jsme

tami, motykami,
"také

.

.

.

byli

vbec

vším, co

krvavou bitku pod zemí.

nám do rukou pišlo, tak že jsme prodlali
Když se posádka vzdala, dostalo se našemu
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."
pluku zvláštního uznání za udatné poínání
Jan Holpuch, (nar. r. 1839
v Plovicích u Plzn), roznemohl se pozdji na zimnici a musel býti dopraven do
nemocnice. -- Pavel Miller vypravuje o V. Benešovi, kterak tento srazil se
stromu jednoho Jihana. Rebel onen byl skren na strom, odkud pálil na
Beneš, známý co výborný stf-elec
Unionisty a srážel jednoho po druhém.
rebela zahlédl, namíil naií a po první rán svalil se rebel se stromu mrtvý.
Miller byl pítomen práv, když Svidenský byl smrtící kulí zasáhnut a vypra,,Dne i. ervence byl jsem se Svidenským na náspech
vuje o tom následující:
a pozorovali jsme zákopy nepátelské, odkud vyjde rána. Kucha nám pinesl
snídani, ku které jsem já s chutí zasedl, ale Svidenský pravil, že ješt jednu
.

ránu vypálí.
neminula se

Uinil tak a zadíval

se

.

.

do dálky, aby

se

pesvdil,

zdali kule

Já sedl zrovna za ním; náhle mu vypadla puška z ruky a
Piskoil jsem k nmu a seznal, že kule
on skácel se s násp do pikopá.
Nešastník leží v rokli asi ti tvrt
vnikla mu do hlavy nad levým okem.
míle severn od Vicksburgu. Ješt o jednom pípadu se musím zmíniti," píše
Miller dále, ,,F. Novák od setniny B. byl na pední stráži, když k nmu piblízvolal ,,stj", ale hned zaslechl, že cizinci mezi
žili se dva cizinci.
On na
cíle.

n

jichž

esku

Byli to dva Moravané, z Vicksburgu uprchlí,
jména mi nejsou známa." (Moravané ti pišli sem z Texasu a náleželi k

sebou po

Wolf-ov

legii,

rozmlouvají.

o které

již

uinna

byla zmínka.)

Skivánek, který nalézal se ve Vicksburgu, píše: ,,Ve Vicksburgu
trpli jsme hrozný hlad, nebo ku konci dostali jsme každý lžíci rýže na celý
den a to byly ješt jen samé slupky a hmyz ... Po vzdání se odebrali jsme se
dom, však rebelové nechali nás pomocí ps chytati a nkteí byli k smrti
odsouzeni. Byl jsem znovu do vojska násilím vadn a poslán do Galvestonu,
kde jsem se zdržel až do konce války ..."
Fr.

—

—

V noci dne 4. ervence s lodí vládních vypalovány byly ohostroje
jednak na oslavu vítzství Unionist a zároveíi na oslavu dne, v který prohláObyvatelstvo
šena byla neodvislost Spojených Stát Severo-amerických.
pozorovalo vypalované ohostroje, nebo ono
vicksburgské se stech
oddechlo si, když palba na msto ustála a oni mohli se opt ze svých skrýší
odvážiti na ulici.

dom

i

—

msto státu Texas, upadlo opt do rukou konfederat
ledna 1863, však vítzství to jim velice málo prosplo, jelikož pístav
byl vládním lostvem uzaven, tak že žádná lod nebyla propuštna. V téže
dob, co Grant operoval v okolí Vicksburgu, snažil se gen. Banks dostati do
General Weitzel a Commodore McKean
své moci opt celý stát Louisiana.
Buchanan byli vysláni, aby zmocnili se okresu Teché, kdežto Banks soustedil
v držení gen. Grover.)
ostatní vojsko své u Baton Rouge (kteréžto mí^o
Banks chtl býti zde nápomocen admirálu Farragut-ovi, který zamýšlel s
Galveston, pístavní

dne

I.

ml

lomi svými
noci dne

13.

proplouti

bezna

kolem násp Port Hudsonu.

za husté palby

s

násp

uinn byl v
lodím podailo

Pokus ten

a pouze

dvma

se proniknouti.

Banks vyslal velkou sílu vojska do vnitra Louisiany, kde stál v ele rebelNárodní vojsko soustedilo se v Brashear
ského vojska gen. Richard Taylor.
City, odkud vydalo se, majíc v ele samého Bankse, na pochod k ervené ece
(Red River.) Na poátku msíce kvtna octli se Unionisté až v Alexandrii,
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odkud gen. Banks

zaslal

vlád spolkové

zprávu, že

severní a stední ásti Louisiany zlomena.

Odtud

moc Konfederace
táhl s

vojskem

jest

v

smrem

východním, pekroil eku Mississippi a ku konci msíce kvtna obklíil Port
Obléhání trvalo
Hudson, kde ml velení nad Jihany gen. Frank Gardner.
celých tyicet dní a Banks vydatn podporován byl flotou Farragut-ovou,
pozstávající z lodí Hartford, Albatros, Motiongabela, Richmond, Es sex, Teniiessce a nkolika lodic hmoždíových.
Tak jako u Vicksburgu, tak i zde na
obou stranách konány byly pravé divy udatenství a scény, jichž djištm stalo
se okolí Vicksburgu, odehrávaly se
zde.
Posádka též trpla veliký nedostatek, le o vzdání se nechtl velitel ani slyšeti; když však došly sem zprávy
o pádu Vicksburgu, seznal, že marný by byl všechen další odpor a dne 9.
ervence se posádka Banks-ovi vzdala. Unionisté ztratili pi obléhání Port
Hudsonu asi ti tisíce muž. Jihané, nepoítaje v to zajaté, ztratili v bojích v
okolí jmenovaného místa 800 muž.
Pádem Hudsonu odklizena byla poslední
pekážka, která stála v cest vládním lodím a veletok Mississippi byl nyní
oteven plavb od St. Louis až po New Orleans.
i

—

V

Baton Rouge, o kterémžto míst uinna jest z pedu malá zmínka,
svj V. Beneš od 22. pluku státu lovva; zemel zde po krátké

nalezl hrob

nemoci.

—

Navrátíme se nyní opt k armád Potomacké, která na poátku roku 1863
pipravovala se svésti s nepítelem rozhodnou bitvu, v které, jak se za to mlo,
osud republiky Severo-americké ml býti rozhodnut. V ele armády té nalézal
se nyní známý gen. Joseph Hopker, od nhož mnoho bylo oekáváno. Hooker
asto velmi oste posuzoval jednání vrchních velitel, ba nechal se dokonce
slyšeti, že kdyby McClellan byl nechal jej jednati v dob, kdy armáda Potomacká již nalézala se ped branami richmondskými, sídlo Konfederace bylo
by se tenkráte bývalo octlo v moci vlády. Po nešastné bitv u Fredericksburgu s touž bezohledností vyslovoval se o chybách, jichž se byl gen. Burnside
dopustil a proto tím více oekávalo se, že muž tento povede národní pluky
k slavným vítzstvím.

Když

gen.

Hooker pevzal vrchní

zala se tato v stavu prabídném.

velení nad

armádou Potomackou, nalé-

Zrušení otroctví spsobilo velikou nevoli

mezi vojskem a mnozí zcela veejn prohlašovali, že kdyby byli vdli,
za jim bude bojovati, nikdy by se nebyli chopili zbraní. V obecném lidu
pevládal dosud velký pedsudek proti erné pleti a tžce to mnozí nesli, že
jsou hnáni v boj za osvobození tch, na které byli zvyklí pohlížeti s nejhlubším
opovržením. Mimo to McClellan byl u vtšiny vojska dstojnictva ve veliké
oblib a Hooker-ovo obviování tohoto váleníka mnohé velice popudilo.
Stav tento horšil se dnem se dne a vojíni houfn opouštli své prapory; denn
bylo zaznamenáno na 200 uprchlých, tak že Hooker, pakliže chtl armádu na
dívjší stupe pivésti a s nepítelem v rozhodném boji zbran zkížiti, ml
ped sebou k vykonání znaný kus práce. Slabší duch snad by byl zmálomyslnl, vida ped sebou tolik pekážek, však ,, bojovný Joe", který dovedl mužn
eliti smrti na poli váleném, postavil se zde smle vstíc nepíznivým živlm
a záhy podailo se mu veškeré nesnáze pekonati. Nejdíve zrušil ono rozdlení
armády na divise a rozdlil ji na d\''anáct armádních sbor, jimž v ele stáli
generálové Reynolds, Couch, Sickles, Meade, Sedgwick, Howard a Slocum.
i

i

Joa.

ermáJc: „Obanská Tilka".
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dosud rozdlena byla na tyry divise, spojena byla v jeden sbor
Armáda Potomacká po pestálých bojích odpoívala
Stoneman-em.
pod gen.
Hooker
však nedopál bi odpoinku: musel zameziti opouv zimním táboe
štní prapor, proídlé ady doplniti, uprázdnná místa dstojnická vyplniti,
novou disciplinu zavésti a práce jeho korunována byla skvlým výsledkem,.
nebof ku konci msíce dubna armáda Potomacká ítala 123.000 muž, z nichž
10.000 tvoilo jízdu a opatena byla tymi sty dly.
Naproti Hooker-ovi, na jižním behu eky Rappahanock ležel gen. Lee s
Vojsko toto rozloženo bylo na onch památných
62.000 bojovného lidu.
výšinách za mstem Fredericksburg-em a zimního klidu Lee taktéž použil k
tomu, aby armáda jeho byla k jarnímu tažení úpln pipravena.

Jízda, která až

—

Hooker zamýšlel zahájiti válené tažení zniením armády Lee-ovy. K
tomu cíli smovala veškerá jeho snaha -- tím chtl jméno své proslaviti a
Lee však byl na výšinách
dokázati, co s armádou Potomackou lze dokázati.
siln opevnn a Hooker, obávaje se, že by útok setkal se s takovým nezdarem,
s jakým setkal se zde pokus Burnside-v,
umínil si Jihany vylákati na otevené pole a
General
s nimi svésti rozhodnou bitvu.
Sedgwick obdržel rozkaz, aby rychle pekroil eku Rappahanock pod Fredericksburgem a poínal si tak, jako by chtl uinit
Hooker mezi tím chtl
útok na výšiny.
doleji
pekroiti eku
a rychlým, obloukovitým pochodem udeiti armád Lee-ov v
zde

levý bok.

Aby

rebelové nemohli couvnouti

k Richmondu, vyslal jízdu pod gen. Pleasentonem, aby zniila všechny mosty, nalézající
Plán tento byl velmi
se za jižní armádou.
bojovný duch nosmlý a zrail se v
vého velitele. V pondlí dne 27. dubna
Admirál David Porter.
hnula se armáda ku pedu a ve tvrtek dne
General
30. dorazila k Chancellorsville, asi jedenáct mil od Fredericksburgu.
Sedgwick taktéž šastn s 30.000 muži pekroil eku a Jihané z poátku
skuten mli za to, že hotoví se k útoku a inny jsou pípravy k jeho uvítání.
Až dosud celý plán Hooker-v dail se znamenit a tvrce jeho s netrplivostí
oekával chvíle, kdy bude moci zasaditi Lee-ovi smrtelnou ránu, pispti takto
k potlaení rebelie a jméno své povznésti. Vše zdálo se tomu nasvdovati, že
zde Seveané slaviti budou skvlé vítzství, nebof Lee octl se takto v postavení
ne práv závidníhodném. Ped ním nalézala se armáda ítající 100.000 muž,
za ním eka, stežená 30.000 muži a spojení s Richmond-em bylo národní
jízdou úpln perušeno. Zdar plánu Hooker-ova závisel nyní jenorn na rychlém
jeho provádní.

nm

armáda Hooker-ova ku pedu a pohybovala se
smrem východním ve tech proudech; úmyslem Hooker-ovým bylo, zaujmouti
jízda
dobré postavení na oteveném poli, kde by nejen dlostelectvo, ale
prokazovati mohly platné služby. Gen. Sykes s pedvojem svým zaujal velmi
výhodné postavení na návrší, ped kterým rozkládala se krásná rovina.

Dne

I.

kvtna hnula

se

i
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Na

návrší

tom mohla výborn

velké škody spsobiti.

Sem

býti umístna dla, která by byla musela nepíteli
posunouti celou armádu a zde svésti s nepítelem

rozhodnou bitvu, bylo náhledem všech generál. Le Hooker soudil jinak; on
považoval okolí Chancellorsville za výhodnjší a proto také dal gen. Sykesovi rozkaz, aby s pedvojem svým couvl a pidlil se k hlavnímu voji. Djiny
praví, že tímto rozkazem dopustil se Hooker první velké chyby, která se
tžce vymstila.
pozdji na

nm

Co

tak rázem

zmnilo pvodní úmysl Hooker-v,

nelze íci, však jista

aby jej jedinou, rozhodnou ranou potel,
náhle v pochodu svém se zarazil a zaujal postavení obranné. Hooker soustedil
veškeré vojsko své v okolí Chancellorsville, nechal naházeti náspy a oekával
útok. Postavení jeho mlo podobu písmeny U; jedna strana elila k východu,
druhá k západu a konce dotýkaly se eky Rappahanock.
Na stran východní
velení ml gen. Meade, stedu velel gen. Slocum a na pravé stran byl Howard.
V takovém postavení nalézala se armáda Potomacká dne i. kvtna 1863.

jest,

že ten, který vytrhl proti nepíteli,

Obrame

k armád Lee-ov, proti které Hooker vytrhl, aby
neschopnou uinil. Jižní djepisci tvrdí, že generál
Lee byl dobe obeznámen s celým plánem Hooker-ovým, což jiní zase
popírají.
již jest tomu jakkoliv, jisto jest, že objevení se gen. Sedgwicka
nemlo na Lee-a žádoucích úink, nebo slabé pokusy tu a tam uinné a
pak nápadná neinnost jeho musely Lee-a utvrzovati v té domnnce, že hlavní
útok veden bude se strany jiné a když dne 29. dubna známý velitel rebelské
jízdy, Stuart, oznámil Lee-ovi, že národní vojsko ve velké síle pekroilo Rappahanock a pohybuje se smrem k Chancellorsville, seznal Lee úpln zámysly
Hooker-ovy a také ihned uinil potebná opatení. Zvdové pinesli Lee-ovi
podrobné zprávy o postavení národního vojska a zkušený váleník tento seznal
ihned, že útoku nelze se odvážiti.
Ve zpráv, kterou vlád richmondské
zaslal, pravil, že
nepítel zaujal velmi silné postavení a jest obklopen se všech
stran lesy, v nichž pokácené stromy tvoily silné záseky, o jichž pekroení
vojsko marn by se pokoušelo. Cesty, k náspm vedoucí obsazeny byly dly,
"
z nichž kule mohly býti metány na všechny možné strany
Co poít ?
Celé okolí bylo dkladn prozkoumáno a všichni jižní váleníci byli stejného
náhledu, že pímým útokem nedocílilo by se pranieho a že vyžádal by si jen
mnoho obtí. Mnozí radili, aby se na Hookera udeilo v pravém boku, ale
zdali pak v místa ona vedla cesta, po které by vojsko a dla nepozorovan a
pi tom rychle dopraveny býti mohly ? S tím však jižní váleníci si dlouhohlavy nelámali
pakliže cesty žádné není, upraví se njaká a sice místy, která
ukáží se býti pro tajné pohyby vojska nejspsobilejšími.
Generálové Lee a
Jackson, sedíce na skíni od suchar a majíce ped sebou rozloženou mapu,
radili se, jak nejlépe možno Hookera zaskoiti. Jackson, vždy smlý a odvážný,
který dobe s krajinou okolní byl obeznámen, ukazoval Lee-ovi na map místa,,,
kudy možno s vojskem tajn proniknouti obloukovitým pochodem a vraziti'
Potomacké armád v pravý bok díve, nežli tato by o pítomnosti nepítelov
mla nejmenšího tušení. Plán tento zdál se býti Lee-ovi velice odvážný
však Jackson v takových obyejn nejvíce sob liboval. ,,S jakou silou
chtl by jste se toho odvážiti.'^" tázal se Lee zamyšlen.
,,S celým mým

ji

též pozornost

porazil a k dalšímu boji

A

,,

—

—

—

armádním sborem," znla krátká odpovd ,,Stone-waU" Jacksóna.

—

,,A kdo*-
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zde zbyde, aby kladl odpor nepíteli, kdyby tento hnul se k Fredericksburgu?"
Diviše McLawson-ova a Anderson-ova," odvtil Jackson
namítal Lee.
rozhodn. Lee se zamyslil; návrh Jackson-v zdál se mu býti píliš odvážným
zde velkou pesilu a Jižní armáda byla již
ba nebezpeným. Hooker
Pistoupí-li na návrh Jackson-v, rozdlí tak svoji moc na
nyní rozdlena.
Což konen, kdyby plán Jackson-v se nezdail ? zda neml by
ti oddíly.
k oekávání pak úplnou porážku ? Chvíli ješt pemýšlel a posléze pece svolil.
Jackson sám zdál se býti postaitelnou zárukou, že smlý plán tento se zdaí a
ihned vydán jest rozkaz pochodu.
ráno, dne 2. kvtna Jackson vytrhl v ele 22.000 bojovník
V sobotu
svých, aby úkol jemu svený vykonal. Cesty byly velice neschdné, nicmén

—

,,

—

ml

asn

rebelové brali se ku

pedu neobyejn

rychle, aniž

by

byli pozorováni. Stuart-

^^^^^^^^^^
Jackson-v

voj

na pochodu.

ova jízda byla k tomu urena, aby pohyby voje Jackson-ova kryla. Znepokojo-

všemožn a Lee též rznými manévry snažil se odvrátit
pozornost Unionist od Jacksona, který jako had lesem se plazil, hledaje
píhodné místo, kde by mohl nejsnáze na nic netušící Unionisty se vrhnouti.
Však vzdor obratnosti, s jakou Jackson pohyby voje svého ídil, jest pece
pedními strážemi pozorován a Hooker byv o tom uvdomen, vyslal ihned
rychlého posla na pravé kídlo s depeší, aby zde byli na možný útok pipraveni.
Gen. Sickles byl vyslán s dvma divisemi, aby vypátral sílu Jackson-ova voje;
Sickles srazil se s jedním oddlením rebel a podailo se mu zajmouti asi 400
od 23. pluku státu Georgia. Výpovdi zajatých teprve zbavily Hookera
nejistoty: byl to voj Jackson-v, v jeho ele obávaný tento váleník sám a
úmyslem jeho vraziti jako železný klín z nenadání armád Potomacké v
naež Lee
pak dokonati to ostatní. Nyní nebylo
bok, uvésti ji v zmatek
jediného okamžiku k zmaení. Sickles znovu pošinul své pluky ku pedu s

vala národní vojsko

muž

—

ml
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tím úmyslem, zmocniti se zásobních voz Jackson-ových; Williams vytrhl též
v záptí, aby mohl pispti Sickles-ovi na pomoc a Slocum chtl zaskoiti
Jacksona a udeiti na s pravé strany. Jackson ml býti chycen v pasti, kterou
byl sám nalíil.
Však zchytralý Jihan ten nenechal se tak snadno polapiti.
Vyslav nkolik harcovnických sbor, aby Unionisty zamstnávaly, táhl s
hlavním vojem s neobyejnou rychlostí neschdnými cestami dále; veškeré
pekážky zdály se ped ním ustupovati a ve chvíli, kdy gen; SicMjqs hotovil
se k pochodu za Jackson-em, chtje z nenadání vpadnouti mu v tý\
byl
Jackson již na vykázaném míst a sestavoval bojovníky své do bjtevnih šik,
'" '^•'•
^'
chtje jako vichice udeiti na nic netušící Unionisty.
t ^

—

'

'

,

pt

hodin odpoledne; na pravém kídle armády"^tomac|:^'panoval
byly odloženy, vojíni pipravovali a pojídali^&WjJi .vfeCel. Každý
za to, že pro tento den veškeré nebezpeí již bylo minulo. Náhle však
ozval se z lesa podivný šramot. Množství vyplašené zve se objevilo a bhalo
divoce sem a tam.
Vyplašený jelen vyítil se z lesa, peskoil první násep a
skrze ležení utíkal do lesa, nalézajícího se na druhé stran.
Vojíni neví, co se
to dje; jeden pohlíží na druhého udiven, jakoby se chtl tázati, co vše to
znamená. Náhle ozvaly se v lese táhlé zvuky polnic
hned na to divoký
Plán
ryk, rachot pušek a již kule jako krupobití bijí do ležení Unionist.
Unionisté nebyli na útok pipraveni a záhy pravé
Jackson-v se vydail
kídlo nepemožitelné armády Potomacké nalézá se v zmatku a na útku.
Devens-ovo mužstvo v spchu zanechalo pušky v ležení a hledlo zachrániti
jen životy.
Mužstvo Schurz-ovo dalo se taktéž na útk, aniž by bylo dokalo
útoku.
Marn namáhá se gen. Howard prchající zastaviti
vojsko neslyšelo
jeho slova, vše pádí o pekot pry
divoký ryk rebel má vtší úinky
nežli veškerá slova velitel.
Tu a tam nkterý pluk jest zastaven a v

Bylo

klid.

Zbran

ml

—

—

—

—

bitevní šik

vrhaným

pedu
pluk

seadn, však

v záptí

ady jeho roztíštny jsou hustým
Rebelové

se strany útoících rebel.

a zdá se, že žádná

moc nebude

s

kulobitím,

valí se jako vše niící

to je zastaviti.

boue ku

Konen pece nkolik

Odpor ten trval však nkolik
postavilo se na odpor a nastal boj.
minut; Jackson chtl dobýti vítzství úplné a odpor tento jej jen tím více
podráždil.
Znovu zavznly polnice, ovzduším optn otásl válený ryk

Jihan

— oni valí se

ku pedu a poslední zbytek Howard-ova voje se

klesá anebo v zmatku prchá.

Vojíni zahazovali pušky, brašny,

vbec

tíští,

vše, co

by jim mohlo na útku pekážeti a vše v tom nejvším zdšení pádí k Chancellorsville.
Dlostelectvo, vozy potravní a ambulanní, kon, vojíni, to vše v
divoké smsici hrnulo se v místa bezpená a zmatek, jaký v této chvíli panoval, jest

k nepopsání.

Bylo práv sedm hodin; armáda Potomacká nalézala se v postavení
Jackson dobyl již náspy a nalézal se pouze pl míle od
hlavního stanu Hooker-ova. Bylo nevyhnutelno sestaviti na rychlo nový plán
bitevní, což však pi panujícím zmatku zdálo se býti holou nemožností, Lee též
poal tísniti Hookera v stedu a na levém kídle a prchající voj Howard-v
spsobil zmatek ve vojsku ostatním.
Jakmile seznal Hooker pravý stav vcí,
když uslyšel, jaké neštstí postihlo Howarda, vyslal nepíteli v ústrety divisi,
kterou on sám byl utvoil a s kterou již nkolik slavných vítzství byl dobyl
velice kritickém,

—

— zkrátka výkvt Potomacké armády,

Divisi této nyní velel gen. Berry.

Dlo-
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stelectvo od divise té, vedené kap. Bešt-em, zaujalo výhodné postavení na
výšinách a hustou palbou podailo se Jacksona zastaviti. Strhla se nyní
zuivá bitva; ob strany vrhaly se v krvavou se se zoufalou odvahou, nedbajíce
tžkých ztrát. Sickles byl pivolán rychle zpt a spojiv se s Pleasanton-em,
spchal v bitevní vavu, chtje Jacksona napadnouti v boku. Pleasanton octl se
nejdíve v ohni, objeviv se u Házel Grove v okamžiku, kdy Howard-ovy pluky
tudy v divokém zmatku prchaly ped útoícími Jihany. Osmý pluk pennsyl^vanský jest ihned vyslán v ústrety nepíteli, však velitel jeho jest zabit a pluk
v pravém slova smyslu rozdrcen. Nicmén hlavní úel jest pece dosažen
konfederaté jsou zastaveni a v zmatek uvedeným praporm poskytnuto bylo
tak dosti asu znova se sestaviti. Konfederaté uinili útok na baterii Pleasantonovu, jsou však s krvavými hlavami odraženi, veškerá dla jejich jsou umlena

—

aVelitel dlostelectva Jackson-ova, Crutchíield, rann.

Nastala noc

—

však jasný

msíc osvtloval bledou

divadlo, které se zde odehrávalo.

svoji

záí píšerné

Boj neustával; Hooker chtl dobýti zpt
ztracené postavení, Jackson opt nechtl

dokud nedobyde vítzství
též Lee Hookera
znepokojoval, tak že armáda Poto-

boje se vzdáti,
úplné.
stále

Na druhé stran

macká byla zamstnána na všech stranách.
O II. hodin Ward-ova brigáda obdržela
rozkaz k útoku;
pedu a žene se

rue
s

postoupilo vojsko ku

nasazeným.i bodáky proti

Nkolik dl, kterých se byli Jiveera zmocnili, jest zpt dobyto a

nepíteli.

hané

z

rebelové zatlaeni

Jackson

s

asi

pl

míle

nazpt.

netrplivostí oekával píchodu

Hill-ova, nebof následkem dlouhého zápasu,
General „Stone-wall" Jackson.

který z vtšího dílu veden byl v hulese, vojsko jeho uvedeno bylo v ne-

stém

poádek - - však oekávaný

se neobjevoval.

ustála — vava utichla, však na odpoinek nebylo ani pomyšlení;

Bitva posléze
na obou stranách

inny jsou

pípravy k novému zápasu.
armádu konfederaní, nebof gen. ,,Stone-waU"
Jackson, jemuž náležela hlavní zásluha za ono vítzství, které zde Jihané slavili
jeden z nejsmlejších a nejchrabejších váleník, jakým jen Konfederace
honositi se mohla, klesl smrteln ranný. V prvodu svých štábních dstojník
a kurýr vyjel si ku pedu, aby prozkoumal polohu pdy. Záhy octl se až ped
svými pedními strážemi, tak že musel býti svými dstojníky napomínán, aby
se zbyten nevydával v nebezpeí.
,,Zde není žádného nebezpeí," usmál se
jete rychle zpt a požádejte Hilla, by co nejrychleji postoupil v
Jackson,
ped." Pi návratu byli v táboe konfederat jezdci považováni za jízdu národní
a uvítáni jsou hromadným výstelem. Nkolik dstojník kleslo bu mrtvých
nebo ranných s kon. Jackson rychle zaboil do hustého houští, ímž rebelové byli v podezení svém ješt více utvrzeni a hromadný výstel otásl
noním tichem po druhé, po kterém Jackson, ze tech tžkých ran krváceje, se
zachvl. Jeho prvodí ihned k nmu piskoili, sejmuli jej s kon
a v témž

V

tuto noc stihla krutá rána

—

,,

—

okamžiku zaal onen útok Ward-ových sbor, v kterém konfederaté byli
zatlaeni. Jackson odnesen byl do polní nemocnice, kde mu musela býti ruka
odejmuta
však veškeré umní lékaské nebylo s to unikající život zadržeti a
Jackson skonal v nedli dne lO. kvtna. Ztráta Jacksona byla pro jižní armádu
nenahraditelnou; nktei^í historikové jižní staví jej na nejpednjší místo mezi
všemi váleníky jižními a v pravd také byl nejvíce obávaným soupeem na
poli váleném.
Vyskytoval se vždy tam, kde byl nejmén oekáván a zmizel
opt tak rychle, jak se byl objevil. Veškeré plány nejradji choval v tajností,
neb v tom vidl hlavní podmínku zdaru.
,, Kdyby mj kabát vdl, co zamýšlím," íkal, ,, ihned jej svléknu a spálím." V životopise jeho, psaném vynikajícím Jihanem, praví se, že depeše za Jackson-em posýlané byly vždycky
adresovány ,,Somewhere" (nkde), ponvadž on nikdy nezdržel se dlouho na
jednom míst a stále vyhledával píležitost, kde by nepíteli mohl zasaditi ránu.
V djinách Konfederace nazýván jest Jackson hrdinou Chancellorsville-ským".

—

,,

Gen. Hill objevil se na bojišti práv v okamžiku, kdy Jackson zasáhnut
byl smrtícími kulemi a ihned ujal se velení. Však sotva že vydal první rozkaz,
jest zasáhnut stepem granátu a poranní to uinilo jej taktéž služby neschopným. Velení dle dstojenství mlo nyní pipadnouti gen. Stuart-ovi, který
však byl vyslán k Elly's Fordu. Jest ihned povolán zpt a velení nad vojskem
pevzal prozatím brigádník Rodes, který však za stávajících okolností nieho
se nedvážil a zbytek noci stráven byl sestavováním vojska a vyhledáváním
výhodných posic pro další operace.

V nedli ráno dne 3. kvtna bitva jest znova zahájena. .Pamatujme
Jacksona !" bylo váleným pokikem rebel a slova ta nadchnula ochabující
vždy k novému boji.
Však
Jihané vrhali se jako šílení v se
naráželi
Pluky národní stály nepohnut jako hradby a každý
všude na tuhý odpor.
nový útok jest s velkými ztrátami odražen. Armáda Potomacká opt osvdila
zde, že ne nadarmo skládá v ní národ veškeré své nadje.
Unionisté mli
umístny baterie na výhodných místech a útoící vítáni byli zhoubným ohnm.
Celé ady
ba celé pluky mizí, však pes hromady mrtvol, pes svíjející se
ranné, proti ohnivým jícnm valí se rebelové a ryk jejich zdá se pehlušovati
válený lomoz. Berry a Birney sestaví své pluky a záhy jako lavina valí se
tyto vstíc útoícím.
V hustém dýmu tu a tam vidti jest hned v ped se
,

—

a

—

ženoucí, tu zase couvající

ady;

zápasící podobají se

které vztekle naráží na sebe, tíští se,

nový náraz a optné roztíštní obou.

naež opt

V jedné

vlnám rozboueného moe,
se vzedmou
následuje

—

kterak ady
národního vojska povolují a zdá se, že Jihané budou slaviti konen skvlé
vítzství
záhy však Unionisté posilnni ženou útokem a konfederaté nuceni
jsou k ústupu, když byli na ztraceném poli zanechali hromady mrtvých a
ranných. Vítzství kolísá s jedné strany na druhou, až teprv když byl Stuart
vyslal veškeré zbývající vojsko do boje, jsou Unionisté ze svých posic vytlaeni
a první násep Sickles-v dobyt.
Bitva však neustává; Sickles požádal za
posilu a snaží se všemožn vítzného nepítele zadržeti.
Nemoha se více
spoléhati na dla, bére útoišt k bodákm.
Vojsko jeho zápasí s rekovností
proslavených starých hrdin — nesetný poet nepátel klesá pod ranami
ochránc Unie, však všechen odpor pec zdá se býti marný. Proti nim stálo
vojsko v emesle váleném otužilé, které rozohtiováno bylo pipomínáním na

—

chvíli jest vidti,
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ranného svého vdce

—a

co nejhlavnjšího, rebel byla zde velká pesila.
Sickies uinil co mohl a teprv když poslední síly jeho byly vyíVpány, couvl
smrem k Chancellorsville. Jednou z nevysvtlíte ných záhad zdá se býti, že

mezi tím, co Sickies zoufale se bránil proti pesile rebelské, genei-íilové Howard
Sickies stále
a Meade se svými 40.000 muži boje se vbec ani nesúastnili,

a

o posilu žádal.

Ve chvíli, kdy pravé kídlo konfederaty tísnno,
pokoušeli se rebelové

i

sted a kídlo levé

ustupovalo krok zákrokem,
aby vítzství jejich bylo

zatlaiti, tak

Gen. Slocum velel stedu, maje po pravé stran Geary-ho, po levé
Hancocka. Sem vysýlal gen. Lee jeden pluk za druhým, chtje silných posic
spojení obou kídel; generálové Anderson a Mc
se zmocniti, ímž docílil by
v tom smyslu, by obratnými pohyby hledli
rozkazy
obdrželi
Laws také
který, jak již podrobn vylíeno, tísnil pravé
Stuart-ovými,
spojiti své voje se
Nepátelské
že
toto donuceno bylo couvati.
tak,
kídlo armády Potomacké
úplné.

i

baterie zahájily na Unionisty tak prudkou palbu, že Slocum seznal hned na
'
poátku boje, že se v postavení svém neudrží.

Anderson udeil s velikou silou na Slocuma a
donutiv ho k ústupu, docílil spojení se Stuartem a spojená vojska hnána byla proti Unioni-

stm;

nyní

mlo

se rozhodnouti, která strana

zde bude vítzství. Pluky národní mizely jeden za druhým, jediný Hancock stál
slaviti

dosud

pevn

tžkými

a dovedl ty n ejprudší útoky

ztrátami odrážeti.

Hooker vydal

kaz k ústupu a veškeré vojsko

mlo

postavení blíže Chancellorsville.

s

roz-

zaujmouti

Zde poku-

se ješt jedenkráte Unionisté o své štstí^
však rozlícení rebelové, když byli do ad národních pluk vrhli nesetný poet tžkých
projektil, vrhli se s nasazenými bodáky ku
sili

Gen. H. W. Slocum.

pedu, zmocnili

mnoho

vojska. Boj trval již celých

pt

se Chancellorsville a zajali též

Armáda Potomacká

ustupovala
vzdor všem nehodám v úplném poádku a zaujala nové postavení blíže eky.
Nezdar tento, jakož tu neblahou okolnost, že velká ást vojska nebyla
ani v ohni v dob, kdy bylo pomoci nejvíce zapotebí, vysvtluje ásten
nehoda, která hned na poátku boje pihodila se gen. Hooker-ovi. Stoje na
balkonu domu tak zvaného Chancellorsville House, podepen o silný pilí,
pozoroval prbh bitvy.
Náhle dlová kule narazila na pilí, který roztíštila a Hooker nárazem tím sražen byl k zemi, kde zstal bez vdomí ležeti.
Velení pipadlo gen. Couch-ovi, který však ve chvíli rozhodné neosvdil
dosti energie a armáda Potomacká posléze donucena k ústupu, aniž by velká
ást její boje se byla súastnila. John Laird Wilson, ve svém výteném díle
praví:
,, Tajemství
,, Civil War"
bitvy u Chancellorsville snad nebude nikdy
úpln odhaleno. Nehoda, které Hoker stal se obtí, podává nám ástenévysvtlení
ale nevysvtluje ješt vše."
hodin.

i

—

V nedli ráno dne 3. kvtna na obou stranách inny byly pípravy k
obnovení bitvy. Hooker se byl již ásten opt zotavil a snažil se postavení
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vojska svého na všech místech náležit opevniti. Generálové

Meade
zvaného BuUocks House

nalézali se na k-ídle pravém,

—

u tak

potem dl.
Na stran Jihan
linie táhla se

boji

byly

též

podél cesty

znan

proi^ídlé,

které zdálo se býti

—

nalézali se

v postavení vojska

západn od
jsou

pedzvstí

Howard

a Slocum

á Reynolds na kídle levém; na výšine

Couch a

uinny

Chancellorsville.

opt uspoádány.
boue. Ve

blížící se

V

byly

Sickles s velikým

zmny

a bitevní

Pluky, které dlouhými
okolí panovalo ticho,

chvíli,

kdy

ob

nepátelská,

vypukl náhle oheíi v lese, v kterém svedena byla
bitva.
Suché listy poskytovaly rozkácenému živlu hojnost potravy a ohefí
také šíil se s velikou rychlostí. V lese tom nalézalo se nesetné množství
mrtvých a ranných, však na zachránní nemohlo se ve chvíli této pomýšleti.
Kou z lesa vycházející vydával odporný zápach a každý vdl, co to znamená.
Byla to hrozná chvíle; zde opt objeven byl jeden akt války v celé své hrze.
Lee umínil si udeiti na Hookera díve nežli Sedgwick pitrhne sem od Fredericksburgu.
Zamýšlel zde zasaditi Hooker-ovi poslední a to rozhodnou ránu,
ale práv v okamžiku, kdy vojsko mlo postoupiti ku pedu, kdy Lee pozvedl
již pravici, aby ránu onu zasadil, došla jej depeše, že Marye's Hill byl gen,
Sedgwick-em dobyt a tento že rychlým pochodem se blíží na pomoc Hookerovi.
vojska chystala se k

boji,

armády na chvíli a obrame pozornost ku gen.
povdíno, pekroil blíže Fredericksburgu eku
Rappahanock. Jakmile Jackson vpadl v pravý bok Potomacké armád, spsobiv zde takový zmatek, obdržel Sedgwick rozkaz, aby vtrhl do Fredericksburgu, zmocnil se výšin za mstem a hnul se odtud k hlavnímu voji Hookerovu.
Rozkaz ten pišel do tábora Sedgwick-ova v sobotu dne 2. kvtna o jedenácté
hodin veer, kdy dstojnictvo hovlo si v klidném spánku. Ped plnocí
však byl rozkaz oznámen po celém ležení a vojsko vydalo se na pochod bez
odkladu.
Voj tento pohyboval se zvolna podél eky, asi míli vzdálené a
vystaven byl palb nepátelských dl, která umístna byla na výšinách. Hustá
mlha však vojsko národní úpln zahalovala, tak že bez pekážky mohlo ubírati
se dále.
Cestou pedvoj narazil na pední stráže rebel, které zatlaeny jsou
zpt a ráno asn octli se Unionisté ve Fredericksburgu, kde gen. Sedgwick
spojil se s divisí Gibbon-ovou, od druhého armádního sboru.

Zanechme nyní

Sedgwick-ovi,

jen

hlavní

který,

jak

Jihané patrn považovali Marye's Hill za nedobytný a proto zanechali zdemálo vojska, jemuž velel gen. Barksdale. Jakmile však gen. Early

nco

zaslechl o

pohybech vojska Sedgwick-ova,

poslal Barksdal-ovi

rue na pomoc

brigádu Hays-ovu.

asn ráno,

sotva že

poalo

svítati,

hnul se Sedgwick se svým vojem ku

pedu

a hned postoupil proti návrším. Rebelové uvítali Unionisty vražednou
stelbou, tak že tito nuceni byli ustoupiti zpt.
Po nkolika nezdaených

pokusech však pec podailo se Sedgwick-ovi Marye's Hillu útokem dobýti.
Pi útoku tom národní vojsko osvdilo statenost obdivuhodnou, nebot hnalose proti hímajícím
ku pedu, nedbajíce tžkých ztrát, až posléze chrabrost jejich korunována byla skvlým vítzstvím.
Zpráva o dobytí tohoto pevného místa to byla, která Lee-a zarazila v
okamžiku, kdy chtl se na Hookera vrhnouti a armád Potomacké poslední,
rozhodnou ránu zasaditi. Vítzstvím Sedgwick-ovým, kterého se šedý ten*

dlm
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váleník byl nejmén nadál, piveden byl do nemilé situace, nebo mocný
nepítel se vyskytl na bojišti a hotovil se udeiti jižní armád v bok. Lee poal
vrhnouti se na Hookera, zniiti aneb aspo ochromiti jeho
rozvažovati
moc a pak obrátit se proti Sedgwick-ovi ? což ale kdyby bitva se prodlouze zadu ?
žila, nemohl by se Sedgwick octnouti Lee-ovi v týle a udeiti
Plán, postoupiti nejdíve proti Sedgwick-ovi spojen byl též s nebezpeím,
:

ml

na

nebo Hooker by
vojevdcové
a

a

i

byl jist píležitosti té se uchopil a vytrhl zaLee-em. Nkteí
aby jedno oddlení vojska vysláno bylo proti Sedgwick-ovi

radili,

to zdálo se býti

podnikem nebezpeným,

musela být znan oslabena, pec Lee
divisemi, aby spojil se s Barksdalem a
jeho pochodu zadržeti.

jelikož hlavní armáda tak
McLavvs vyslán jest s temi
spolen aby hledli Sedgwicka na

svolil a

pedu s velkou obezetností, obávajíce se možného
sebou Wilcoxe, který nkolikráte byl se postavil na
odpor. Teprv, když voj jeho spojil se s vojem McLaws-ovým, kterého Lee
sem byl vyslal, zaujali rebelové u Salem Church pevné postavení. Strhla se
krvavá bitka a v první chvíli zdálo se, že Unionisté zvítzí a budou moci pak
však v posledním okamžiku vrhl se devátý
zaskoiti hlavní armádu Lee-ovu
pluk alabamský proti národnímu vojsku s takovou zuivostí, že toto dalo se na
Unionisté brali se ku

pekvapení

a tlaili

ped

—

útk. Plán Hooker-v, sevíti Lee-a se dvou stran, byl zmaen, nicmén pece
nezdálo se vše býti ješt ztraceno. Hooker ml velkou sílu vojska a nkteré
pluky doposud se nebyly ani boje súastnily; o Sedgwicka též neml starosti,
nebo byl jist, že jeho voj jest mnohem silnjší nežli jeho soupee. Lee však
umínil si nyní provésti plán, kterého se byl díve lekal a sice vyslati vtší moc
Zárove
proti Sedgwick-ovi, potíti jej a pak obrátit se proti Hooker-ovi.
vyslal rychlého posla ku gen. Early-ovi, aby hnul se rue za Sedgwick-em a
tak se stalo, že v pondlí ráno voj Scdgwick-v byl ohrožen se dvou stran.
Nyní nezbývalo mu nic jiného, nežli vymknouti se rychle z nemilého postaDíve však
vení svého a couvnouti na druhou stranu eky Rappahanock.
vyslal posla k Hooker-ovi s dotazem, zdali mu mže býti poslána posila v
pádu bitvy.
Hooker odvtil, že posily nemže poslati a zárove naídil
Sedgwick-ovi, aby ustoupil za eku až v pádu nejvyšší poteby. V šest hodin
veer udeili rebelové na Sedgwick-v voj s velikou silou. Národní vojsko
kladlo z poátku tuhý odpor, však spojenému vojsku nebylo s to odolati a v
noci uchýlilo se na druhou stranu jmenované eky. V bojích tchto ztratil
Sedgwick v celku 5000 muž.
Ustup generála Sedgwicka rozhodl bitvu u Chancellorsville ve prospch
a Hooker také pozdji celý nezdar svaloval na bedra Sedgwick-ova.

Jihan

Aí^šak nestranní djepisci praví, že generál tento inil, co za stávajících okolností

mohl a že nespojil se s hlavním vojem Hooker-ovým, nebylo jeho vinou.
Hookera nyní veškerá bojechtivost náhle opustila a on umínil si taktéž s
armádou svoji uchýliti se na protjší beh eky Rappahanock. Ihned zapoato
jest s nahazováním násp, aby ustupující vojsko bylo kryto a když nastala
noc, dopraveny jsou nejdíve na druhou stranu vozy se zásobami, za tmi pak
pekroila eku celá armáda Potomacká.
Lee byl velice netrpliv, nebo zamýšlel na Hookera uiniti nový útok,
jakmile jenom vojska, k Salem Church proti Sedgwick-ovi vyslaná se navrátí.
initi
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Však, prudké dešt zniily cesty, vojsko
pedu a když v úterý ráno Lee chtl útok

jen s velkými obtížemi bralo se
uiniti, shledal, že

Hooker

ku

ustoupil

za eku.

Ztráty v bitv této byly na obou stranách znané; konfederaté, dle zprávy
samotného gen. Lee-a ztratili 13.000 muž, z nichž bylo 1581 mrtvých, 8700
ranných a 3000 zajatých. Ztráta Hooker-ova obnášela 17.197 muž, poítaje
v to 5000 zajatých.

—

Náraz Jackson-ova
sloužil.

voje, který

v

armád Potomacké

takový zmatek

nejvíce 26. pluk státu Wisconsin, u kterého velký

sobil, pocítil

František Fišer, který též k pluku tomu náležel,

ml

sp-

poet Cech

tu

nehodu, že

nepátelská kule vnikla
mu do hlavn, tak že
bul nucen na chvíli od

—

boje

ustati.
Jan
Švec od téhož pluku ve
svých zápiskách vy-

práví, že velitel jejich

brigády,

jménem Ki-

žanovský,

ml

ped

stvu

bitvy delší
val,

že

k mužzahájením

e

a slibo-

vyvede

je

z

Záhy

bitvy co vítze.

na to vyítil se Jackson
vojem svým z lesa a
vava bitevní zapoala.
,, Bitva
trvala až do
s

noci," píše Švec,

ež

zapálen byl

,,

na-

v
kterém mnoho ranných uhoelo."
Josef
Paidr, s nímž se teles,

—

ná

již
byl seznámil
a který též náležel k

Jan Švec (od

26.

pluku Wisconuin.)

pluku wisconsinskému, udává, že pi prvním útoku Jackson-ova mužstva zabit byl Cech
Václav Gotfrýd a jest též zde pohben. Václav Vlaštovka, z Milwaukee
ztratil zde ruku.
od onoho místa," vypravuje Paidr mezi jiným,
,, Nedaleko

26.

,kde

my jsme stáli, byly dva krásné, zdné domy a zdálo se,
my nikoho nevidli. Teprve když jsme ustupovali,

'elikož

že jsou

opuštny,
tam

spatili jsme

plno ženštin, které vesele jásaly a šátky mávaly; mly z toho patrn velkou
Nejhe pro nás bylo, že jsme byli nuceni couvati
lesem, který byl v jednom plamenu a mnoho našich soudruh zde vzalo za
své."
František Stejskal (viz podobiznu na str. 180), od 82. pluku Illionoisského, píše
,,Po nkolikadenním pochodu, celí utrmácení, dorazili jsme na
blízko tak zvaného Chancellorsville House, kde se nám mlo dostati ped
bitvou krátkého odpoinku. Obdrželi jsme nco umleté kávy, suchary a kousek
radost, že rebelové vítzili.

—

:
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syrového masa, naež jali jsme se pipravovati naši veei. Tšíme se pi tom
na dávno postrádané posilnní, když náhle k uším naším zalehla hustá stelba.
Armáda naše byla napadena na pravém kídle. My byli nuceni zaházeti
potravu a chápati se pušek a již vidli jsme šedé ady rebel hnáti se proti
nám. Bránili jsme se zoufale, le pesile Jackson-ov odolati nemohouce,
byli jsme nuceni couvati; mnoho vojska dalo se na útk, jen náš pluk a 26.
wisconsin-ský bojovaly o každou pí zem. Byl jsem pi této první prudké
srážce porann do nohy a klesl jsem na bojišti a posléze upadl do zajetí.

Z poátku snažil jsem se krev z rány inoucí zastaviti, což se mi nikterak
nechtlo daiti a já dostal se po velkém namáhání k blízkému potoku, kde
jsem si ránu vymyl z košile, kterou jsem ješt pi sob ml, udlal jsem obvazek.
;

Co jsem

takto,

sed

na zemi, ránu obvazoval, vystaven jsem byl nepátelským

hust kolem lítaly a když rebelové postoupili ku pedu, byl jsem
opt vystaven granátm vrhaným s naší strany. Na štstí však žádný ten
smrtonosný posel o mne nezavadil a já zde vytrval až do soumraku, kdy

kulím, které

Nyní zjevil se zrakm mým hnusný obraz hordy rebel se
pihnaly na bojišt a jaly se obírati mrtvé ranné. Jaká to nelidskost ranným, v krutých bolestech se svíjejícím tak neciteln bráti vše, cokoliv jen
cenného u sebe mli
jižní rytískosti".
I já stal se obtí této
Nejdíve
zobraceli mé kapsy a vzali mi dvacet dollar a stíbrné hodinky.
Pak obrátili
pozornost svoji k brašn, kde jsem ml uschováno nkolik suchar. Když mi
byli vzali vše, odešli a za chvíli pišla pro mne stráž.
Vidli, že jsem rann,
ale to jim nevadilo.
Pravili, že pokud nemám kosti zperážené, mohu jíti
neb oni prý mají dosti svých ranných. Yankee musí jít,' tak tvrdil jeden,
,a kdyby pi tom bolestí tebas omdléval
Maje v každé ruce kus deva, o
které jsem se opíral, belhal jsem se s velkým namáháním za nimi.
Na štstí
nalezl jsem v zajetí též jednoho soudruha od setniny A, který nebyl rann a
byl velice nápomocen.
Když jsme se dostali k domku, asi pl míle
vzdálenému, bylo zastaveno a zde zdrželi jsme se do rána, naež obklopeni
byvše strážemi, vydali jsme se na cestu smrem k Richmondu. Když dorazili
jsme ke stanici Guinea, na dráze Richmond, Fredericksburg & Potomac, utáboili nás na jedno pole, které velkým deštm promnno bylo tém v malé
jezírko.
Zde váleli jsme se celé ti dny a trpli ten nejvtší hlad. Kousek
zkaženého masa vepového a trochu mouky, to bylo vše, co jsme dostali. Ale
co s moukou ? nasbíralo se nco chrastí, mouka na stepu s vodou rozdlala a
to jsme pekli v ohni, ímž jsme pak hlad náš zahánli.
Byla to zde pravá
muírna. Za ti dny hnali nás dále k Richmondu a v tomto sídle Konfederace
octli jsme se po nkolikadenním pochodu, celí utrmácení, vysílení a hladoví. Zde
vrženi jsme byli do onoho povstného vzení Libby. (Vzení tato pozstávala
z dvou cihlových budov, jedna o dvou a druhá o tech poschodích.) Já s nkterými vržen byl do pízemí, kde dle všeho díve nalézaly se stroje. Jak hrozný
pohled místnost ta poskytovala
Odporný zápach každého zarazil, na zemi
plno kalu a hmyzu.
Zde nalézalo se již mnoho našich zajatc a zmoené,
bitva ochabla.

:

i

!

!

,,

—

,

!'

mn

!

vyzáblé oblieje jejich
pestáti.

zejm svdily

Byli jsme násilím do této

o utrpení, jaké nebožáci ti museli zde
a první pohled nám
muírny vehnáni

—

—

zvstoval, co vše nás oekává. Obrazy zde se vyskytující nejsou k vypsání
ba vše ani nelze uveejniti. Mne zde stihlo to neštstí, že mne rozbolely oi

221

a trpl jsem

bolesti nesmírné.

V muírn

této byli

Od

doby jsem více zdravého zraku nenabyl.
kdy byla již tak peplnna, že nkteí
Odtud hnáni jsme byli pes eku James na Belle

jsme osm

museli být dopraveni jinam.

té

dní,

malý to ostrvek mezi Richmond-em a Manchester-em, kde též bylo veliké
množství zajatých. Zde jsme již tolik nezkoušeli, neb mohli jsme se aspo
Strava však byla prabídná a
Jrochu ve volném vzduchu pohybovati.
byli
jsme vedle eky, nebylo nám dovoleno umýti se zde neb rozedraný šat vyprati.
Kol nás rozestaveny byly stráže a kdo odvážil se pekroiti vykázanou linii,
{,,death line"), byl na míst zastelen.
po nkolikatýdenním trápení
bylo nám oznámeno, že budeme propuštni. Ku konci kvtna seadili nás a
u prosted jezdc hnáni jsme byli k Petersburgu, kde jsme se utáboili v jednom
V noci strhl se liják a les promnn byl v jezero, však my se odtud
lesíku.
Ráno hnali nás dále k City Point, (na ece James); v pístahnouti nesmli.
višti stála naše dopravní lo, na které vlál nám všem tak drahý, hvzdnatý
prapor. Jaké pocity pi pohledu tom se nás zmocfiovaly, nelze vypsati. Nebylo
mezi námi muže, jemuž by po vyzáblé tvái neskanula slza radosti. Nedaleko
pístavišt byla rebelská tvrz, na níž vlál prapor Konfederace a u vchodu do
lod na dlouhé lavici sedlo nkolik dstojník našich rebelských, živ spolu
Po lodi byli jsme dopraveni do Annapolis, Md., kde jsme se
rozmlouvajíce.
nedaleko msta utáboili; po krátkém pobytu zde, když jsme se byli ásten
zotavili, byli jsme posláni ke Columbus, O., do tábora zajatc, kde ekati jsme
mli až do podzimní doby, kdy mli býti zajatci vymiiováni. Zdálo se mi píliš
dlouho zde ekati a proto umínil jsem si Chicago navštíviti a pak k pluku se
navrátit.
Jelikož nemli jsme penz, vydali jsme se pšky po dráze, cestou
ale bylo nám všude s ochotou noclehu poskytnuto a po nkolikadenním
pochodu dorazili jsme do Anderson, Ind., kde kižuje dráha Pittsburg, Fort
Wayne a Chicago. Odebrali jsme se do jednoho hotelu a tam, když jsme
prohlásili, že jsme spolkoví vojíni a jdeme na návštvu, byli jsme skvle pohoštni a uinna pro nás sbírka, bychom mohli dále po dráze se dostati. Za
malou chvilku bylo sebráno tolik, že jsme si koupili všichni železniní lístky
do Chicaga a ješt každému asi dvanáct dollar zbylo. V Chicagu zdržel jsem
se nkolik dní, naež jsem odejel do Kosuth-town, Wis. k rodim. Asi po
trnáctidenním pobytu zde vrátil jsem se zpt do Columbus, odkudž byli jsme
Zde stihla mne tžká
pozdji posláni do kasáren Benton, blíže St. Louis.
nemoc a já ml býti poslán k záloze. Na moji prosbu však zstal jsem zde a dne
22. list. pihlásil jsem se opt u mého pluku, který ležel u Chattanoogy, blíže
Lookout Mountain. Dlužno podotknouti, že jedenáctý a dvanáctý armádní
sbor byly sloueny v jeden a pidleny jsou k armád Cumberlandské, kde
tvoily sbor dvacátý."
Isle,

a

Konen

i

Mezi tím, co nepátelská vojska mila své síly v Chancellorsville, uinila
spolková jízda pod col. Judson Kilpatrick-em nájezd do okolí Richmondu a
snažila se spojení Lee-ovo s hlavním mstem perušiti. Jezdci pronikli až na
dv míle od Richmondu, zniili mnoho majetku, však perušení spojení železniního se jim pece jen nepodailo a výprava tato nesetkala se se zdarem
úplným.

—

Gen. Longstreet vyslán byl se silným oddlením vojska proti gen. Peckoví v jiho-východní Virginii.

Tento opevnil

se blíže SuíTolku,

kde byl na
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poátku msíce dubna Longstreet-em

oblehnut.

Smlý

tento konfederat

oekával, že Pecka porazí, zmocní se Norfolku a okolí, naež bude mocí
ohrožovati pevnost Monroe. Plán jeho mu však nezdai^il a on zaslechnuv o
velké bitv, která svedena byla u Chancellorsville, opustil krajinu tuto a spojil
se s gen. Lee-em.
Po bitv u Chancellorsville zaznl po celém Jihu veselý jásot. Byla to
armáda Potomacká, která srazila se na oteveném poli s hlavní vojenskou mocí
Ký div, že lid
a vzdor pesile své nucena byla ustoupiti
Konfederace
tiskem
rozdmychována,
vil, že
veejným
byla ješt
jižní, jehož váše
poslední,
rozhodná
Severu
rána
a Jih
blízká jest již chvíle, kdy zasazena bude
I mezi vojskem panoval ten nejlepší
svobodným
že bude pak neodvislým
duch a poslední zdar bojechtivost jeho ješt více roznítil. Gen. Lee vdl,
že co nejdíve nastane mu tuhá práce; on oekával, že Sever bude hledati píležitost, aby mohl dáti za tuto porážku odvetu a proto provedl v armád své

—

!

—

!

Budova vojenského a námoního odboru ve Washingtonu.

Úplnou reorganisaci. Rozdliv ji na ti armádní sbory, postavil tmto v elo
nejzkušenjší a nejsmlejší váleníky a sice gen. Longstreeta, Hilla a Ewella.
V dob této byla armáda jižní na tom nejvyšším stupni co se bojovnosti mužstva,
vyzbrojení
kázn týe. Veškeren mladý lid povolán byl do zbran, neb k
jiné veejné služb, kdežto ernoši, akoliv Lincoln-em prohlášeni za svobodné,
zamstnáni b}li buto co vozkové aneb dláním zákop.
i

Nad Unií vznášela se erná mrana, z nichž každé chvíle oekáván byl
smrtonosný blesk; úzkostlivé zraky lidu obráceny byly stále k Washingtonu,
odkud s netrplivostí oekávány byly potšitelné zpávy. Aspo jediný záblesk
nadje
Le ekáno marn. Ve washingtonském kapitolu pohlíželi do
budoucnosti s tmitéž obavami a mysle Sevean klesly ješt více, když telegrafní dráty roznesly do všech konin zvst, že armáda Potomacká, která
považována za nepemožitelnou, musela ustoupiti ped vojenskou mocí rebel!
!

Konfederaté ješt posilováni byli aristokracií evropskou, která inila jim
sliby.
V Anglii bylo veejné mínní na stran Jihu a aristokracie
nechávala svolávati veejné schze, v kterých inn byl nátlak na vládu, by

skvlé

223

V

uznala neodvislost „Konfederaních Stát".
roce 1864 sorganísován byl
zde mocný spolek, který nesl jméno ,, Southern Independence Association" a

Vláda britická však byla opatrná,
jehož pedsedou byl lord Wharncliffe.
uiniti
nerozvážný
krok,
aniž
nechtla
by z p-edu pesvdena byla o jeho
následcích a proto váhala. Jefferson Davis oekával, že všechny vlády evropské uznají

jej

za hlavu neodvislé Jižní Konfederace, však uznání toho dostalo se

—

mu jedin

od hlavy katolické církve
ímského papeže.
V dob té uinil císa francouzský, Napoleon III. pokus o zniení republiky mexické; chtl pevrhnouti stolec presidentský, na místo jeho postaviti
císaský trn a na ten posaditi muže, jenž by pln vykonával vli Napoleonovu a pomáhal zde k nadvlád ímsko-katolické církvi.
Napoleon vpadl do
Mexica s armádou ítající dvacet tisíc muž; k nmu pidalo se dvacet pt tisíc
Mexian a vítzn vtrhl do hlavního msta, kde Maxmiliána na trn posadil.
Jižní Konfederace uvítala tento náhlý pevrat s jásotem, neb bylo mezi ní a
císaem tajn ujednáno, jakmile upevní nový vlada své postavení, že uzná
neodvislost Konfederace a bude-li toho poteba kázati,
pomocí bodák bude
její neodvilost hájiti. Davis ovšem jménem vlády své musel pislíbiti, že nebude
nijakým spsobem pekážeti zde plánm Napoleon-ovým.
i

Otrokái mli tvoiti tídu privilegovaných a obecný lid ml býti podízen
zájmm této panující tídy. Proto vítzný pochod francouzského vojska do
Mexica byl s jásotem konfederaní vládou pozdraven, nebo tato vidla po
svém boku nového spojence
kdežto lid obecný neml v dob té nejmenšího
tušení, jaké spiknutí soSnováno bylo k oloupení jej o jeho práva.

—

Napoleon tak obratn dovedl koketovati s jižními politiky, že tito nepozozdánliv upímnými slovy skrývá se klam
že v té samé
chvíli, kdy nabízel jim pomocnou ruku, v mysli své již shotovený ml plán,
bavlkterak by zasadil tžkou ránu hlavnímu prmyslu amerického Jihu
náství. V dopise svém, zaslaném r. 1862 španlskému gen. Primoví, vyslovil
a že
se zcela zejm, že Spojené Státy zaplavují evropské továrny bavlnou
-by záhodno bylo, by na pevnin té založena byla nová íše
t. j. císaství
s kterou pak mohl by se otevíti rozsáhlý obchod; dále že by bylo záhodno,
by ímsko-katolické církvi pomoženo bylo zde k optné nadvlád, která jí
odejmuta byla r. 1857. Djepisci naši jsou toho náhledu, že uchvácení výnosného prmyslu bavlnáského bylo hlavním cílem Napoleon-ovým. Však, jak
povdomo, cíle svého nedosáhl. Svobodymilovný lid mexický svrhl s trnu
císae, který pomocí bodák byl mu vnucen, Maxmilián jest zastelen a v
Mexicu ustavena opt vláda republikánská.
Vláda richmondská, velice povzbuzena zdarem, s jakým setkaly se zbran
rebelské u Chancellorsville, naídila gen. Lee-ovi, aby uinil optný vpád do
Marylandu. Armáda Lee-ova co do potu rovnala se nyní armád Potomacké
Obratnými pohyby dovedl Lee pinutit
a v mnohém ji i pevyšovala.
Hookera k opuštní pevného postavení na ece Rappahanock a po krvavé
šarvátce jízdních sbor u Fredericksburgu ustoupili Unionisté k Washingtonu.
General Ewell, který stál v ele levého kídla jižní armády, poslán byl
skrze Chester Gap do Shenandoah Valley a rychlým pochodem táhl k ece
Potomac. Gen. Milroy, který postavil se Ewell-ovi na odpor, jest poražen a
donucen dne 15. ervna uchýliti se na druhou stranu eky. Gen. Lohgstreet

—

rovali, že za jeho

—

—

—
—

22é

samé chvíli hledal píležitost, aby pepadnouti mohl Washington, však
Hooktr pozoroval velmi bedliv jeho pohyby a byl na každé možné
pekvapení pipraven. Tu a tam udaly se krvavé srážky jízdeckých sbor.
Asi patnáct set jižních jezdc pustilo se za gen. Milroy-em, chtíce zmocniti se
jeho zásob potravních. Pronikli skrze Cumberland Valley až k mstu Chambersburgu a spsobili nemalé zdšení v celém státu Pennsylvania.
Lee dovedl obratnými pohyby toho docíliti, že Hooker nemohl nikterak
domysleti se, jakými plány zchytralý váleník tento se zanáší a v nejistot
této udržován byl tak dlouho, až posléze dne 22. a 23. ervna gen. Ewell
pekroil nad Harper's Ferry eku Potomac, rychlým pochodem táhl skrze
Cumberland Valley a octl se až na blízku Harrisburgu, sídelního msta státu
Pennsylvania. Jiné oddlení rebelského vojska pod gen. Earlym táhlo skrze
Gettysburg k Yorku na ece Susquehanna a vymáhalo válené poplatky na
v

té

gen.

píteli

i

nepíteli; Ewell a Early byli záhy následováni Hill-em a Longstreet-

pd,

(dne 25. ervna), tak že celá armáda jižní octla se opt na severní
ve státech Pennsylvania a Marylandu. V dob té zdálo se, že nic více rebely
na jich pochodu nezastaví a že bez pekážky proniknou až k samé ece Hudson.
Zdšení mezi obyvatelstvem bylo veliké a každý kdo mohl, prchal ped

em

do vnitra zem, do pístavTi, kteí doposud
ních
dobrovoln
chápali
se zbran, aby
nyní
pihlásili
se
k
služb
válené,
nebyli
odpor.
valícímu
postavili
se
na
nepíteli od Jihu se

blížícími se rebely; veškeré zboží

mst

dopravováno

jest

a odtud odváženo po lodích v místa bezpenjší.

Msíc erven roku

tvoí nejtruchlivjší kapitolu krvavého dje,
že musí
osud Unie jest zpeetn
Kdož mže íci, co by bylo pak následovalo, kdyby Jih
zstati rozštpenou.
toužil ?
byl býval dosáhl, po
Jih vítzí dsná slova ta šla po celém
Severu od úst k ústm od té chvíle, kdy Hooker se svoji armádou ustoupil
a slova ta zmnila se ješt v truchlivjší, když severní
ped gen. Lee-em
pda poala se otásati pod pádným krokem voj rebelských, nebo všude
ješt
voláno bylo: ,,jsme ztraceni !" Ješt však zde byla armáda Potomacká
Dovede ona tuto boui na Unii se valící
nebyla její moc a síla zlomena.
zastavit ?
Takové otázky bylo slyšeti všude, zraky lidu upeny byly k tmto
obráncm Unie; ješt dvováno v jejich chrabrost odtud ekána byla spása.
k boji, v kterém
Každý vdl, že co nejdíve dojíti musí k boji rozhodnému
byly
oekávány
rozechvním
vtším
a
proto
s
tím
osud Unie bude rozhodnut
zprávy
telegrafickými
dráty
byly
roznášeny
Záhy
zprávy z pole váleného.
od památného Gettysburgu, kde nepátelské voje v tídenním boji zmily síly
své a bojem tím také osud Unie byl rozhodnut. Nejpamátnjší bitva tato líena

obanské

války; v

dob

1863

—

té zdálo se, že

em

!

—

—

—

jest

—

—

podrobn v následující kapitole.
Mezi eskými dobrovolníky, kteí v

St. Louis hned na poátku války se
národní gard", ili ,, domácí obran", byl František
Hlavín, nar. v Kvtov, kraj táborský, roku 1838. Jelikož Hlavín súastnil se
pouze tažení pod gen. Fremont-em, když tento ve státu Missouri operoval
Hlavín pijel do
proti Price-ovi, uvedu zde jen v krátkosti to nejdležitjší.
Zde již inny byly
St. Louis, odkud však záhy odejel do Nového Orleansu.
pípravy k válce, proež navrátil se H. zpt do St. Louis. Však zde panoval

pihlásili

k tak zvané

také ruch

válený

a

,,

když vtšina jeho známých krajan k vojsku byla
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Jednoho dne byl manželkou

pistoupila, uinil on taktéž.

svojí, s kterou byl
Cestou potkal již eské vojíny, což jej tak
roznítilo, že hned také pistoupil a vrátil se k mladé své žínce již v modré
halen. Stal se desátníkem a súastnil se celého tažení v Missouri, které v
minulých kapitolách podrobn jest líeno a byl pítomen, když H. Sládek v
ležení u Tifin byl zastelen

as

krátký

žil,

poslán do trhu.

str. yS.)
O pípadu
tom vypravuje Hlavín ná-

(viz

,, Stany
naše
jsme museli do
tak že na ulehnutí

sledující

:

postaviti
bláta,

nebylo ani pomyšlení. Kapitán
náš nám naídil,

abychom
ká prkna
dišt.

Sli

vybral

pinesli nja-

si

z blízkého skla-

jsme a každý

si

Na

jedno.

—

zpátení cest
nevím
posud co to mlo známe- í
nati
byli jsme náhle ^

—

obklopeni vojskem, kterc h/
mlo bodáky nasazené \ ^
Colonel Braun od illinois- r\f
ských dobrovolník vy- F^\^
stoupil proti

nám

verem v

ruce.

rozuml

a prkno

Já

s

revol-

mu

^^

po-

zahodil

— Sládek však nikoliv; zahoukla rána a nebožák ten
se skácel k zemi. Piskoil
František Hlavin.
jsem k nmu, abych jej
zvedl
však on práv
dokonával.
Nastalo v ležení velké vzbouení a my žádali na kapitánovi, aby
nám Brauna vydal, že s ním podobn naložíme; však ten nechtl ani slyšet a
v malé chvíli proti nám již namíeny byly jícny dl. Vzbouení bylo potlaeno,
ale Sládkv vrah musel opustit tábor."
Hlavín po vypršení lhty odejel zpt
do St. Louis, odtud do Chicaga, kde ml po dlouhá léta výnosný obchod.

—

—

Jo8.

ermák: „Obanská

rálka".

15*

-
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KAPITOLA XX.

— Meade v ele Potomacké armády. — Nástin
—
Bitva u Gettysbtirgu. — Sympathie
životopisu Meadc-ova.
Jihem na
—
Novi nepátelé Unie. — Rytii zlatého kruhu. — Losováni. —
Severu.
Vzboueni v Nezu Yorku. — ernoši ve zbrani. — Spáleni CJianibershurgu.
— Nájezdy Morgan-ovy. — Meade a Lee ve Virginii. — Rosecranz a Bragg
v Tennessec. — Nájezdy Streight-ovy. — Bragg-ova armáda na ústupu. —
— Bitva u CJiickamatiga. — Armáda
Burnside ve výcJiodnim
spolková u Chattanooga. — Biti^a ve Wauhatchie — Události ve východním Tcnnessee. — Bit7'a na Lookout Mountain a na Missionary Ridge. —
Operováni proti Charlestonu. — Robert Small. — Smrt generála

erné dny. — Hooker

odstupuje.

s

Teíinessee.

.

MitcJiclla.

v kapitole minulé krátce jsme se zmínili, zaznamenány jsou v djinách
JAKobanské
války dny ervnové (1863) co „erné dny", v kterých poslední
paprsek nadje mizel, kdy zdálo

že vše jest ztraceno. Zbraním severním
jedna
nehoda stíhala druhou. Ješt nevzpana poli
lid
z
trapných
dojm,
jaké
nafi byla uinila zvst o porážce
matoval se
onch
když na samém poátku nového tažení váleného vojsko
u Fredericksburgu
Galveston, pi^ístavní
spolkové stihla porážka druhá
u Chancellorsville.
msto texaské, které ku konci roku 1862 bylo v moci vlády, octlo se opt v
rukou Jihan; Dupont marn pokoušel se o dobytí Charleston Harboru, kde
velel posádce Beauregard. Rosecranz po vítzství svém u Murfreesboro nemohl
se hnouti, nebof Bragg ležel u Chatanoogy a bedliv soupee svého stežil,
Banks taktéž v Mississippi nesetkával se se žádným zdarem a v dob té i
Vicksburg tvrdošíjn vzdoroval Grant-óvi a všechny dosavadní útoky byly s
velikými ztrátami odraženy.
Ký div, že lid severní, který již tolik obtí na
oltá vlasti byl položil, vida marnost dosavadního zápasu, s obavou oekával,
co pinese mu nejbližší budoucnost.

váleném

nesloužilo štstí

—

se,

—

—

Jih však jásal, nebo zdálo se, že dávné sny blíží se rychle k svému uskutenní. Nyní pomýšleno bylo na to, aby zápas penesen byl do krajin severních
a zde aby byl také již ukonen. Proto obdržel gen. Lee rozkaz, jak v kapitole
minulé povdíno, by vtrhl do Pennsylvanie a zde zkusil své štstí. Armáda

nebyla

ped

tím nikdy v lepším stavu, vítzství u Chancellorsville vojsko ješt

více roznítilo, tak že s

nedokavostí oekávalo

chvíle,

kdy bude moci

zkížiti

nepítelem.
S tímto vojskem pekroil Lee eku Potomac a noha
opt
spoinula
jeho
na severní
s které nemínil více ustoupiti.

zbran

s

pd,

Díve ješt

nepátelské voje se srazily, oznámena jest pro Sever
ohromující zvst, která zdála se vštiti nové neštstí
dne 27. ervna, kdy
armáda Potomacká nalézala se na pochodu k Fredericku a každé chvíle ekalo
se, že zazní nová vava bitevní, k'dy s jistotou oekáváno bylo, že v bitv,
která nastati mla, osud Unie bude rozhodnut
tu oznámeno jest, že gen.
Hooker složil velitelství nad armádou Potomackou a na jeho místo že dosazen
generál Meade,
nežli

:

—
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K vlí úplnosti dje jest nutno, bych zmínil se krátce o píinách, které
Hookera v tak vážné chvíli ku kroku tomu pimly. Když Lee vtrhl v ele
vojska svého do krajin severních, byla válená hotovost vládní na východ
rozdlena tak, že oddíly ty byly neodvislé jeden od druhého. Gen. Heinzelman
nalézal se s 30.000 muži v okolí Washingtonu; gen. Schenk velel oddílu, který
zván byl ,, stedním departementem" a ml pod svoji ochranou Harpers Ferry,
Winchester a jiná sousední místa; gen. Dix s velkou silou vojska ležel neinn
na poloostrov.
Hooker stále naléhal, aby sbory Heinzelman-ovy sloueny
byly se sbory Schenk-ovými, k
svolil
s

tím

muž

— a dosti nerad.

dorozumním,

emuž

Hooker na

že zde pipojí se k

spolen pak mli

Halleck

nejvyšší velitel gen.

to poslal gen.

nmu

voj

konen

Slocuma do Harper's Ferry

French-v

ohrožovati armádu jižní ze

ítající asi ii.oco

Plán tento
však vyžadoval vyklizení Harper's Ferry a k tomu Halleck nechtl dáti
svolení.
Hooker dokazoval, že Harpers Ferry není místem strategicky dlepokoušel. Halleck však nebyl
žitým a že nepíteli ani nenapadne, aby se o
takovým pístupný. ,,MaryIandské výšiny," tak psal Hooker-ovi,
^,byly vždy považovány pro nás za dležité
a mnoho penz i práce obtováno bylo k
jejich opevnní a udržení.
Nemohu tedy
schváliti opuštní jich
le v pádu nejvyšší
nutnosti."
Hooker musel odporem tímto
býti velice uražen, nebof zaslal nejvyššímu
veliteli
své podkování, které také bylo
pijato.
Hooker byl oste posuzován za
a

zadu.

n

dvodm

—

penáhlený in a obviován, že
sporm obtuje zájmy celého národa. Však zdá se býti pravdpodobným, že
Hooker ml ješt jiné píiny, které jej ku
kroku tomu pimly, neb po celou tu dobu,
co stál v ele Potomacké armády, nebyl
tento

osobním

pomr jeho
vbec

k nejvyššímu

veliteli a

Mimo

k

vlád

svými
poddstojníky stále osoován a podezíván,
za takových pomr "nelze docíliti na poli
tosti velitelství složil.
Zmna ta spsobila
však hned na poátku bylo patrno, že gen.
jmenování jeho pijato jest s uspokojením.
píliš pátelský.

Gen, Geo. G. Meade.

to byl

že touží po diktatorství a vida, že

váleném

zdaru,

pi první

píleži-

nemalé pekvapení mezi vojskem,
Meade jest velice oblíben, nebot

General-major George G. Meade, jemuž osud zem v této vážné dob
byl v Barcelon, ve Spanlích, r. 1815, v kteréžto dob
Pozdji shledáváme se s ním ve
sídleli.
rodiové jeho v jmenovaném
vojenské akademii West-pointské (N. Y.), kde graduoval 30. ervna 1835 a
Roku 1836 vystoupil ze
pijal dstojnické místo pi spolkovém dlostelectvu.
služby vojenské a žil v soukromí až do r. 1842, kdy se opt pihlásil a súastnil
se války s Mexicem.
V bitv u Pólo Alto a Monterey dobyl si vzácného
Když Lincoln žádal za nových 300.000
vyznamenání svojí neohrožeností.
všech vtších bitev s
dobrovolník, pihlásil se Meade a súastnil se
Potomackou armádou, osvdiv všude vzácné schopnosti vojenské, chladnost,
byl

sven, narozen

mst

i

tém
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rozvahu a neohroženost; zejména v bitv u Fredericksburgu vynikl nad jiné
udatenstvím neobyejným.
Tím upozornil na sebe kruhy washingtonské, tak
že tyto v rozhodné chvíli nebyly v rozpacích, koho v elo armády Potomacké
postaviti.

Jmenování gen. Meade-a vrchním velitelem bylo nejvtším pekvapením
Meade pipisoval celý nezdar bitvy u Chancellorsville
pro nho samého.
neschopnosti Hooker-ov a netajil se tím ped nikým.
Hooker-ovi to bylo
známo a proto také Meade, když v noci dne 27. ervna byl ve svém stanu
probuzen poslem, vztýiv se na lžku, pravil:
,, Picházíte
mne zatknout .J"
Gen. Hardie neodpovdl, ale žádal, aby rozžehnuta byla svíce, naež pedložil
Meade-ovi poselství, v kterém oznámeno mu jeho povýšení.
Meade ihned žádal, aby mu posláno bylo všechno vojsko a žádosti jeho jest
vyhovno, nebo oekávalo se, že nepátelské armády co nejdíve srazí se k
boji rozhodnému.
Posádka nalézající se v Harper's Ferry podrobena jest jeho
vli a též státní milice, nalézající se pod gen. Couch-em v Harrisburgu. Též
ze západní Virginie, z Baltimore, Washingtonu a pevnosti Monroe posláno mu
množství vojska, tak že záhy celá hotovost Meade-ova obnášela 100.000 muž.
Lee ml asi 97.000 muž, nepoítaje v to silné sbory jízdní, tak že poet vojska
na obou stranách byl asi stejný. V dob, kdy Meade pevzal velení, nalézala
se armáda Potomacká u Fredericku, Lee opt se sbory generál Longstreeta
a Hilla ležel v okolí Chambersburgu.
Meade-ovi znan prosplo, že octl se se svoji armádou mezi vojem Leeovým a Stuart-ovou jízdou, tak že Lee, nemaje pi sob ,, zraky své armády",
jak jízdu Stuart-ovu nazýval, nevdl nieho o pohybech vojska spolkového a
zpráva, kterou pozdji obdržel, že Unionisté se blíží ve veliké síle, úinkovala
na jako rána hromová; ihned naídil, aby vojska soustedila se na východní
stran South Mountain, kde mla se dalšímu postupu armády Potomacké
položiti hráz.
Longstreet-ovi a Hill-ovi jest naízeno, aby pronikli prsmyky
South Mountain a táhli smrem ku Gettysburgu; gen. Ewell ml hnouti se
od Yorku a Carlisle tím samým smrem.
i

-

zmn

Meade o této
v postaven^ nepátelské armády nebyl uvdomen,
však byl jist, že rozhodnou bitvu lze oekávati v nejblíže píštích dnech. Vda,
že na výsledku zápasu tohoto spoívá osud zem, vydal k vojsku provolání, v
kterém kladl zejména dstojnictvu na srdce, by mužstvo své ped bojem oslovili
a vylíili mu celý dosah vítzství neb porážky v zápasu, který nastati ml.
Zároveíi naídil, aby každý vojín byl na míst zastelen, který v této chvíli
nebude konati

svoji povinnost.

Teprve v noci dne 30. ervna bylo Meade-ovi oznámeno, že Lee sousteuje vojska svá na východním svahu South Mountain a nový velitel Potomacké
armády ihned jal se vyhledávati píhodné místo, na kterém by veškerá jeho
moc co nejrychleji soustedna býti mohla. Velitelov armádních sbor
obdrželi rozkazy k pochodu a sice
Sedgwick-v šestý sbor, který tvoil
pravé kídlo, ml hnouti se k Manchesteru; druhý sbor, jemuž v ele stál gen.
Hancock, ml zaujmouti postavení u Taneytown; 12. Slocum-v a 5. Sykes-v,
tvoící sted, mly býti pošinuty k Two Taverns a Hanoveru; levé kídlo, pozstávající z prvního armádního sboru Reynolds-ova, tetího Sickles-ova a
jedenáctého Howard-ova, obdrželo rozkaz hnouti se smrem ku Gettysburgu
:
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Pohyb levého kídla byl vypo/tán jenom k oklamání nepítele, tak aby ostatní
pekážky zaujmouti pevné postavení u Fine Creek, nebo že
by okolí Gettysburgu stalo se djištm boje, na to ve chvíli této Meade ani
Lee nepomýšleli. Náhoda však zmnila plány obou tchto váleník a nepátelské voje srazily se zde v krvavém, ti dny trvajícím boji.
vojsko mohlo bez

Krajina v okolí Gettysburgu pokryta jest pásmy menších hor, kol kterých
vinou se potoky, vlévající se buto do eky Susquehanna nebo Potomacu.
Msto Gettysburg leží pi úpatí jednoho pásma a mnoho silnic se zde souste-

uje.

Silnice

silnice Carlisle

smrem severozápadním vedoucí nazývána jest Chambersburg;
vede smrem severním, Harrisburg severovýchodním, Baltimore

jiho-východním; ostatní vedeny jsou jiho-západn od msta. Jižn od Getcysburgu nalézá se pohoí, jehož jedna ást nazývá se Wols Hill, jiná opt Culp
Hill a Cemetery Ridgc.
Pi úpatí pohoí táhne se bahnitý potok, zvaný Plum
Run, mezi Wols a Culfs Hill protéká potok jménem Rock Creek. Na druhé
stran rozkládá se pekrásné údolí porostlé rznými plodinami, tak že podobá
se pestrobarevnému koberci.
Pda ponenáhlu se opt zvyšuje, až posléze
ve vzdálenosti jedné míle tvoí vysoký heben, zvaný Seminary Ridge. Heben
ten z vtší ásti pokryt jest dubovými stromy a jest také v okolí zván Oak
Ridge.
Údolím m.ezi Cemetery a Seminary Ridge táhne se silnice zvaná
Emettsburg.
Ve stedu dne i. ervence generál Buford, který dva dny již byl ležel v
Gettysburgu, vytrhl v ele své jízdy, pekroil Seminary Ridge a zaujal postavení na protjším pásmu hor. Siky jeho rozloženy byly v okolí silnice ChamBylo práv devt
bersburg, po které generálové Hill a Longstreet sem táhli.
hodin; Buford neml ani tušení, že zde setká se s nepítelem
když náhle
objevil se ped ním pedvoj Lee-ovy armády; byla to divise Hill-ova, vedena
Hethem. Vda, že gen. Reynolds nalézá se na blízku a že bude moci pispti
rychle na pomoc, umínil si Buford zde postaviti se konfederatm na odpor,
ímž památná bitva tato byla zahájena. Bylo to od Buforda odvážné podniknutí, jelikož rebel byla velká pesila a on také po krátkém odporu donucen
byl k ústupu, však hlavní úel byl dosažen a v deset hodin již objevil se zde
Reynolds s divisí Wadsworth-ovou. Reynolds sice neml od vrchního velitele
rozkazy, aby se boje súastnil, však vida, kterak Buford jest tísnn, zaujal
rychle pevné postavení, poslal ku generálu Thompson-ovi rychlého posla se
žádostí, by ihned hnul se ku pedu, naež postaviv se v elo svých prapor,
dal rozkaz k útoku.
Vojíni na dané znamení ženou se proti nepíteli, když tu
Reynolds, smrteln ranný kácí se s kon a zemel díve, nežli mohl býti z
vavy bitevní odnesen. Velení ihned pevzal Doubleday a Unionisté poínali
si s neobyejnou tvrdošíjností.
Dva mississippské pluky pi první srážce této
byly Unionisty zajaty. Štstí zdálo se kloniti k stran Sevean.

—

Bitva poínala na se bráti hrozivjší tvánost

picházela posila

—

z

malé srážky

pedvoj poínala

—

nebo obma stranám

se rozvinovati pravidelná

Unionisté byli sesíleni píchodem Rawley-ovy a Robinson-ovy divise
od druhého armádního sboru, které ihned vyslány jsou do ohn. Jedna brigáda
od Rawley-ovy divise mla zaujmouti postavení na míst, které bylo nejvíce
nepátelským kulím vystaveno a velitel brigády té, col. Roy Stone ku svému
mužstvu zvolal
,,Sem jsme pišli, bychom zde zstali !" Slova ta v záptí
bitva.

:
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opakována byla nadšenými bojovníky, kteí

byli odhodláni neustoupiti ani píd
nepítelem. Slova chrabrého velitele také uvedena byla v skutek -- nebot
vtší ást mužstva na onom míst vykrvácela.

ped

Též Hill byl sesílen znan píchodem divise vedené gen. Pender-em.
Slunce vysýlalo na zem své žhoucí paprsky a bojující trpli následkem velkého
vedra velice. O jedné hodin objevil se na bojišti gen. Howard a ihned pevzal

S Howard-em pitrhly sem zárovefi divise Schurz-ova a Earlow-ova;
prvnjší velel gen. Schimmelpfenig.
Tmto vykázáno jest místo po pravé
stran prvního armádního sboru; druhá divise, která nalézala se pod velením
velení.

Gen. Winfield Scott Hancock.

Von

Steinwehra (bývalého pruského dstojníka) zaujala postavení v levo na
Cemetery Ridge a tvoila zálohu.
Byly dv hodiny; nov pibylé vojsko sotva rozestaveno bylo do bitevních,
šik, když s Cemetery Hill pozorovati bylo nco, co jako obrovský, šedý had
zavanuti
Hustý dým na chvíli pedmt ten zahalil
vinulo se krajinou.
vtru odneslo dým a ped šedým tím etzem zalesklo se v zái slunení poadí
bodák. Vojsko spolkové vdlo, co to znamená a klidn oekávalo valící se

—

Byla to Jackson-ova divise a v ele její gen. Ewell. Sem spli
aby rozhodli bitvu. Krok jejich se zrychloval, ím více se
zdálo se, že s nedokavostí spjí tam, kde smrt slavila
blížili bitevní vavy
Ve ti hodiny pehlušen byl lomoz válený divokým rykem
své hody.
Jackson-ovi bojovníci byli na míst a vrazili se vzteklou zuivostí v pravý bok
tuto hradbu.
otužilí

ti

vojínové,

—

—
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Howard-ovi. Nový boj se rozvinuje; Unionisté kladou tuhý odpor, le nárazu
krví svoji chtí
Jackson-óvy divise nejsou s to odolati. Jihané pohrdají smrtí
vykoupiti zde vítzství
pipomenutí milovaného vdce rozplameuje jejich
bojovnost k šílenství.
Zápas byl velmi nerovný -- Jihan bylo zde 50.000,
Unionist 21.000. Howard mimo to ješt dopustil se chyby, že rozložil vojsko
své na pt^íliš rozsáhlé prostof-e, tak že na žádném míst nebyl s to prudšímu
'útoku odolati. Tenká tato ze povolovala po každé nové rán, až posléze vidti
jest pravé kídlo Potomacké armády prchající v tom nejvtším zmatku ku
Gettysburgu. Ewell pronásledoval prchající až do stedu msta a vrátil se s

—

—

5000

zajatci.

obrat vzala na se bitva na pravém okídlí národního vojska. Na
levém nevedlo se Unionistm lépe. Vojsko zde rozestavené nalézalo se v ohni
od samého poátku bitvy a nkteré pluky byly velice proídlé. V té samé chvíli,
kdy Ewell udeil na kídlo pravé, obnovil Hill svj útok, obdržev nové posily,
na seslabené kídlo levé. Robinson, Doubleday a Wadsworth inili všemožné,
aby mužstvu dodali odvahy a nepítele zadrželi. Heslo ,,sem jsme pišli,
abychom zde zstali" dosud jde od úst k ústm
národní vojsko bylo odhodláno brániti se do posledního muže. Však všechen odpor jest marný a velitelov vidí, že musí dáti rozkaz k ústupu. Chvíli ješt boj trvá, mezi ímž dla
dopravována jsou v místa bezpenjší, až posléze celé kídlo octne se na ústupu.

Takový

—

Zbytky roztíštných dvou armádních sbor nalezly útulek na Cemetery
kde meškal se svoji zálohou Steinwehr.
Nyní teprv ukázala se prospšnost toho, že Steinwehr ponechán byl v záloze; on dovedl se zde dobe opevniti
a veškerá místa, kterými nepítel mohl na výšiny proniknouti, byla kryta dly.
Každý strom, každé skalisko, každé koví stalo se baštou, z níž sršel ohefi proti
'nepíteli.
V okamžiku, kdy v zmatek uvedené vojsko národní prchalo ulicemi
gett>sburg-skými a hledalo útoišt na výšinách, objevil se zde gen. Hancock.
Meade doposud meškal v Taneytown a jakmile uslyšel, že nepátelské voje
•se srazily a Reynolds že na bojišti padl, naídil Hancock-ovi, aby spl ku
pedu a pevzal velení. Hancock bez meškání vsedl na vz, rozložil na klín
mapu a cestou zkoumal krajinu a postavení zápasících. Na bojišt dorazil o
pl tvrté.
Shledal jsem," tak psal ve své zpráv, ,,že bitva jest skonena.
-Zadní náš voj, tísnn nepítelem, valil se ulicemi gettysburg-skými.
General
zastaviti
a
JHoward nalézal se na Cemetery Hill, kde pokoušel se voje své
mezi
nový poádek zavésti."
Hancock byl jak mezi dstojnictvem, tak
mužstvem ve velké vážnosti. Jeho krásný zjev, neohrožené poínání ve chvíli
nebezpeí a prostosrdenost ve chvíli pokoje získala mu lásku všech. Jakmile
•objevil se mezi vojskem, toto nabývalo nové odvahy a pítomnost Hancock-ova
znan pispla k zjednání poádku v roztíštných praporech národního vojska;
mové bitevní šiky jsou sestaveny a ekáno bylo na píchod rebel.
Hill,

,,

—

Ve chvíli této, jak všichni znalci tvrdí, dopustil se gen. Lee velké chyby.
Hancock-ovi podailo se sice vojsko uspoádati, le toto bylo vedrem a dlouhým
zápasem tak vysíleno, že zdálo se býti dalšího boje neschopno. Veer byl ješt
•daleký a Hancock sám obával se, že s tmito seslabenými sbory nebude moci
dlouho nepíteli vzdorovati. Kdyby byl Lee býval dal rozkaz k novému útoku,
mohlo vítzství jeho dne i ervence býti úplné. Však harcovnické sbory rebelské
sotva že se objevily ped adami národního vojska, jsou na rychlo odvolány
.
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zpt

Pro Lee nepokraoval v
když v den ten štstí válené tak se na nho usmívalo, vysvtluje on sám
následovn
,,Utok odpoledne nebyl obnoven, jelikož nebyla nám známa síla
nepátel.
Proto jsem si umínil radji ekati, až dostaví se oekávaná posila."
Tato malá pi^estávka však stala se osudnou armád jižní
toto odvolání
harcovnickyoh- sbor, hotovících se k novému zapoetí bitvy, rozhodlo osud
celé Konfederace
Hancock dovedl asu, Lee-em mu poskytnutého velmi dobije využitkovati;
opevnil ješt více své postavení a zaslal Meade-ovi podrobnou zprávu; mezi
jiným pravil
Msta Gettysburgu se naši vzdali, ale zaujali jsme silné postavení na Cemetery; Slocum práv pitrhl a rozestavuje voje své na pravém
kídle; nejsme dostaten chránni na kídle pravém, nebo tetí armádní
sbor doposud neoznámil svoji pítomnost; mám za to však, že jest na pochodu.
Na bojišti nyní panuje klid; až nastane noc, budu moci zejmji udati, eho
uiniti teba. Mohli bychom zde svésti bitvu, neboC krajina jest velice píznivá."
Když byl ješt dal potebné rozkazy, odevzdal velení gen. Slocum-ovi a vrátil se
doTaneytown, aby osobn s Meadem o bitevním plánu se poradil. Nalezl však
vrchního velitele rozhodnutého, nebof celá armáda již byla na pochodu.
Dvanáctý armádní sbor Slocum-v, který Howard-em byl odpoledne tak
toužebn oekáván, dorazil na místo o šesté hodin. Tetí sbor Sickles-v
pitrhl krátce po slunce západu
ostatní vojsko dorazilo na bojišt bhem
noci a nkteré voje picházely ješt asn ráno. Druhý armádní sbor Hancockpitrhl od Taneytownu krátce po pl noci. Sykes oznámil svoji pítomnost
ráno.
Sedgwick byl vzdálen 32 míle, však Meade oekával, že pitrhne v
as, aby boje se súastnil. Meade sám, jakmile z úst Hancock-ových uslyšel
podrobnou zprávu, poslal potravní vozy do Westminsteru a spchal ku Gettysa tím skonil první den bitvy u Gettysburgu.

boji,

:

—

!

:

.,

—

v

burgu,

kamž

dorazil o druhé

hodin

asn ráno byl vrchní velitel

s

pl

noci.

na nohou, aby vykázal nov pibylým
vojm jich místa. Postavení Potomacké armády ráno dne 2. ervence bylo,
od levé strany poítaje následující Slocum, Newton, Howard, Hacock, Sickles.
Sbory tyto rozstaveny byly na prostoe objímající ti tverené míle. Záloha
nalézala se ve vzdálenosti ani ne pl míle, tak že bhem ticeti minut mohla
pošinuta býti tam, kde by ji bylo nejvíce zapotebí.

opt
:

Též konfederatm pibyla bhem noci posila, nebof pitrhl sem se svým
vojem gen. Longstreet. Postavení armády Lee-ovy bylo následující
Gen.
Hill vedl sted, Longstreet pravé, Ewell levé kídlo.
ráno vidti bylo
tyto ti váleníky v porad s gen. Lee-em.
Byli totiž uvdomeni, že Meade
soustedil sem bhem noci
celou svoji armádu a ml velmi pevné postavení.
Bylo patrno, že Jihané povedou útok.
Meade zaujal postavení
obranné a neml v úmyslu útok zapoíti. Lee patrn nejevil k tomu též velké
chuti, však couvnutí zdálo se mu býti nebezpeným; vojsko, které bylo den
ped tím okusilo poátky sladkého vítzství, bylo prvním zdarem tím píliš
opojeno, nežli aby ustoupilo nyní s bojišt. To vše Lee dobe vdl a protováhal.
Toto otálení bylo druhou chybou, které se byl Lee u Gettysburgu
dopustil.
Ve stedu dne i. ervence stáhl vojsko své zpt, když ml již slaviti
úplné vítzství
ráno opt váhal a tak poskytl nejen Meade-ovi dosti asu,.
že mohl své pluky rozestaviti, ale zárpvefi dlouhými a rychlými pochodjr
:

asn

tém

—
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unavenému vojsku dopáno bylo žádoucího odpoinku. Slunce již stálo vysoko
a jižní vojevdci doposud nebyli ustanoveni na váleném plánu. Meade nevda,
v kterých místech rebelové nejdíve útok podniknou, nechal stežiti veškerá
místa s dvojnásobnou bedlivostí.
Všude panoval klid
ovzduší naplnno
bylo vní, kterou rostliny po ranním probuzení vypouštly; i oko mlo se na

—

em pásti, nebo údolí pokryto bylo rznými plodinami a uzrávající obilí pi
každém zavanuti vtru sklánlo tžké klasy k zemi. Píroda, která zjevovala
se zde v celé své kráse, nezdála se ani tušiti, jakou boui na kraj tento pipra-

—

jaká zkáza eká rozkošný ten obraz; jediná chvíle vše
rázem zmnila.
Byly tyi hodiny odpoledne, když Lee dokonil veškeré pípravy k
zamýšlenému útoku. Ped tím udaly se tu a tam srážky harcovnických sbor,
však k vtšímu boji nedošlo.
Mezi tím pitrhl sem ješt gen. Sedgwick a
zaujal ihned vykázané mu postavení.
O svém plánu psal Lee následující
,, Hlavní
útok ml býti veden na levé kídlo Meade-ovo; vojsko mlo zde
dobýti výhodné postavení a umístiti dla tam, odkud by mohlo nepíteli nejvíce
škoditi. Levé kídlo Unionistú mlo takto býti úpln povaleno na sted.
V té
samé chvíli ml gen. Hill ohrožovati sted, aby odtud levému kídlu nemohla
poslána býti posila.
Gen. Ewell ml taktéž jen ohrožovati kídlo pravé a
uiniti útok, když by se k tomu byla naskytla vítaná píležitost."
vuje zloba lidská

:

Velkého pechmatu dopustil se zde gen. Sickles; ml totiž porueno, aby
od Hancocka a tak levým bokem ml opírati se o
pravý bok Hancock-ova sboru. Sickles však domnívaje se, že by bylo mnohem
výhodnjší, kdyby zaujal postavení na vysoin nalézající se asi ti tvrt
míle ped obrannou árou a také sem svj sbor pošinul.
Tím spsobena byla
mezi ním a Hancock-em velká mezera, což mohlo se státi osudným celé
armád. Meade spozoroval tuto chybu a upozornil Sicklese na nebezpeí jeho
postavení
však na couvnutí zpt bylo pozd
nebo na stran Jihan
zvedly se oblaky dýmu, dla zahmla
bitva poínala.
zaujal postavení v levo

—

—

Dla umístná

—

poala statn odpovídati a ovzduší
Však dsná tato hudba byla jen pouhým
znamením k zapoetí boje. V oblacích dýmu, které celou krajinu zahalovaly,,
vidti bylo gen. Longstreeta, an v ele svých pluk postupuje rychle proti
Sickles-ovi. Jihané zrychlovali stále více svj krok, až posléze poklusem za
na Cemetery Hill

oživeno bylo smrtonosnými stelami.

ustaviného ryku hnali útokem.
Sickles byl na jejich uvítání pipraven a
mnoho Longstreet-ových bojovník zhroceno bylo do trávy - - však veškerá
hrdinnost vojska nepostaovala, aby v tchto místech nátlaku nepátel mohlo
odolati.

Výšina zvaná Little Round Top byla klíem k posicím národního vojska.
Výšinu tuto obsaditi ml Sickles, však jak povdíno, pošinul své sbory onco ku pedu, ímž bok Potomacké armády byl odkryt. Sem proniknouti,
výšiny této se zmocniti bylo cílem Jihan.
Odtud mohli spsobiti velké
škody Meade-ov armád a jakmile by zde byli postavení zaujali, nižádná moc
nebyla by pak s to odtud je vypuditi. Na této výšin také strhl se dne 2.
ervence nejprudší boj, zde nejvíce lidské krve bylo prolito. Ohnivý Hood
vybral

sob

prapor Texasan, proslulých svoji neústupností a neohrožeností v
pravil, tu že by si pál míti ve své moci;

krvavých seích, ukázal na vysoinu a
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divoký proud naznaeným smrem. Hood ml za
pouze 19. plukem pennsylvanským a oekával s
jistotou, že tento rozprášen bude hned pi prvním nárazu, le zmýlil se
sotva
že útoící octli se u potoka zvaného Plum Run, který vine se pi úpatí vrchu,
seznali, že nastává jim tuhá práce.
Generálu Warren-ovi náleží zásluha, že neštstí v rozhodné chvíli od
národního vojska odvráceno bylo.
Spolen s gen. Meadem vyjel na Little
Round Top, odkud mohl celou bitvu pehlédnouti. Vidl s jakou prudkostí
žene Longstreet útokem na Sicklesa a seznal na první pohled, co by bylo
muselo následovati, kdyby se bylo nkterému oddlení rebel podailo
zaujmouti postavení na tomto dležitém, však nedostaten chránném míst.

po tchto slovech

to, že

valil se

vysoina hájena

jest

:

V

okamžiku tom spla kolem Barnes-ova divise na pomoc. Sickles-ovi a
své vli zadržel zde brigádu Vincent-ovu, naídiv jí, by obsadila
a hájila Little Round Top.
S nadlidským namáháním dopravena jsou dla na
místa a sotva že Vincent svoji brigádu sestavil do šiku bitevního, objevili se
zde Texasané.
Vojsko na vrchu rozestavené nejdíve zaslechlo divoký, válený ryk
a za chvíli za blyštícími se bodáky vidti bylo
osmáhlé tváe odhodlaných Jihan. Jícny

Warren o

Hazlitt-ových

dl

náhle promluvily

promnno

— celé

v oheíi sršící sopku,
však pes to vše Jihané ženou se ku pedu.
Polodivocí nepátelé sráženi jsou k zemi
ady jejich ídnou po
u samých jícn dl
každém výstelu
celé úboí pokryto jest
Nkolikráte jsou Jihané s
jejich mrtvolami.
tžkými ztrátami odraženi, však tuhý odpor
návrší

jest

tém

—
—

jenom zvyšuje

jejich bojechtivost.

Proídlé,

stejn hrozné ady texaských bojovník
Krutý zápas
valí se vždy znovu ku pedu.
Lee-v hlavni stan u Gettysburgu.
tento trval již celou pl hodiny; maineský
dvacátý pluk, jemuž v ele stál Chamberlain, vrhl se v ústrety útoícím.
V srážce té bojováno bodákem muž proti muži
Jihané pažbami runic
sráženi jsou k zemi, však pece necouvají; nesetný poet jich leží na zemi,
však oni pece ješt chtí dobýti vítzství.
Zápas tento podobal se onomu u
Shiloh, kde Jihané nkolikráte marn útokem hnali proti Grant-ovým bateriím.
ale

—

Posléze, když z celého pluku útoících zbývala

poet mrtvých pevyšoval poet

živých,

tu teprv

dalšího zápasu a poali couvati. Chamberlain vida to,

již

jenom

hrstka,

když

Jihané marnost
kázal uiniti útok bodá-

poznali

kem; nkolik sbor pennsylvanských pikvailo na pomoc a pi jich spatení
dali se Jihané teprv na útk, zanechavše za sebou nesetný poet mrtvých
ranných. Dležité místo bylo pro Unionisty sice zachránno, však vyžádalo
si velké obt.
Zde nalezl smrt svoji též chrabrý Vincent a velitel dlostelectva, Hazlitt byl smrteln rann práv v okamžiku, když sklánl se nad
i

svým mrtvým

velitelem.

Lépe vedlo
street-ovi

se

podailo

konfederatm pi útoku na postavení Sickles-ovo; Longse umístiti

dla na výhodném míst,

tak že

Unionistm

235

psobil velké škody. Birney, který na nešastném tom míst stál v ele
národních pluk, bránil se sice zoufale, nicmén jest z postavení svého záhy
vypuzen; ustoupení jeho s pvodního místa však neznamenalo ješt vítzství
konfederat.
Birney sestavil své šiky v blízkém sadu vedle pšeniného pole a
Gen. Sickles,' který chtje dodati vojsku odvahy,
tžce rann, tak že velení spoívalo úpln na
Birney-ovi. Vítzství zde poínalo se kloniti ku stran Jihan, nebo seadní
národního vojska jest rozraženo a ásten v zmatek uvedeno. Gen. Hancock
vida Birney-e v nebezpeí, vyslal mu na pomoc divisi Caldwell-ovu, která již
v nkolika bitvách byla proslula. Gross a Kelley vedli pedvoj divise této a
záhy octli se v nejprudším ohni. Brigády tyto uvítány jsou prudkou adovoupalbou a utrply tžké ztráty; zde nalezl též smrt svoji chrabrý Gross. Záhy
pošinul Galdwell druhé dv brigády, Brooke-ovu a Zook-ovu ku pf-edu. Pi
prvním hromadném výstelu, kterým nov pibylá posila jest uvítána, klesl Zook,
smrteln ranný k zemi. Za to však Brooke vnikl do seadní Jihan jako
železný klín a zatlail nepítele nazpt. V okamžiku tom zdálo se, že Unionisté
dobudou zde vítzství, však Jihané se zoufalou odvahou vrhají se v boj, nedbajíce
ztrát a Galdwell, Barnes
Birney ociují se opt na ústupu. Ayers pikvail s
dvma brigádami pravidelného vojska od 5. armádního sboru a vrhl se proti
vítzícím nepátelm, le záhy jest od tchto na pravém boku obklíen a jen s
velkým namáháním podailo se mu z nemilého postavení svého se vyprostiti.
bitva rozzui^ila se na novo.

se

odvážil se v nejprudší

a jest

i

i

Konfederaté, pohádáni byvše svými veliteli, vrhají se v se jako šílení a pronikli
až k samému úpatí vysoiny, kde se náhle zastavili. Ped nimi stál totiž pátý
a šestý armádní sbor a pohled na toto nové seadní, na ten les blyštících se
bodák náhle vítzné Jihany zarazil. Grawford s nkolika sbory pennsylvan^kými oboil se zde s takovou prudkostí na vítzné rebely, že tito po krátkém
a zoufalém odporu byli donuceni k ústupu. Galdwell zatlail je až do lesa,
nalézajícího se za oním pšeniným polem, odkud se Jihané více neodvážili a
strávili

zde noc.

Zápas, který po tolik hodin byl zuil na Sickles-ov levém okídlí a
ásten stedu, byl skonen, Unionisté byli nuceni opustiti posice, o jichž
K vli úplnosti nutno zmíniti se ješt
uhájení Birney se byl marn pokoušel.
o divisi Humphrey-ov, která rozložena byla na pravém boku Sickles-ov.
Jak z pedu již naznaeno, pošinutím sboru Sickles-ova ku pedu zstala mezi
i

sborem Hancock-ovým a Humphrey-em mezera asi pl míle široká. Po celou
tu dobu, co bojováno bylo na levém kídle, zstalo vojsko Humphrey-ovo
úpln neinné. Náhle, když byl Birney se svého postavení vypuzen, vrhl se
Hood a McLaws proti osamocenému Humphrey-ovi; v té samé chvíli Hill,
který ml rozkaz sted armády národní ohrožovati, by nemohla odtud býti
poslána posila pravému neb levému kídlu, vrhl se též na Humphrey-e, tak že
,,Byl jsem napaden," tak píše
divise tato octla se v prudkém ohni kížovém.
Humphrey, ,,s obou stran
ze pedu; nikdy ješt nenalézal jsem se v tak
prudkém ohni jako zde. Pec nedal jsem rozkaz k rychlému ústupu, dobe
vda, že by pak bylo nemožno bývalo vojsko opt zastaviti. Obdržel jsem
rozkaz uchýliti se na návrší zvané Little Round Top, kamž jsem také za ustaviného boje ustupoval; na ústupu tom utrpl jsem velmi tžké ztráty."
Humphrey-ovo postavení bylo opravdu kritické, neb doráženo bylo naii divoce
i

i

—
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tech

stran.

ovou od

divise

Útok veden byl brigádami Wilcox-ovou, Perry-ovou a WrightAnderson-ovy; nejzuivji poínal si Wright, jehož útoky byly
tak prudké, že Humphrey byl nucen zanechati na bojišti ti dla. Na Cemetery
Ridge proniknouti bylo úmyslem rebel; dostati se sem a opevniti, znamedivoký jásot pehlušuje
nalo by poloviní jejich vítzství.
}iž jsou u cíle
se

—

vavu

však tento zdar stal se jejich zkázou. Octnuvše se zde, byli na
dostel od druhého armádního sboru, který ukryt byl za kamennou zdí. Na
dané znamení Unionisté se vztýí, zarachotila dsná salva a nesetný poet
Jihan klesá k zemi. Po druhé zarachotily pušky a rebelové, zanechavše
mrtvé a ranné na bojišti, dávají se na útk.
Tím však není ješt zápas ukonen; Wilcox a Wright v domnní, že útok
stane se všeobecným, znovu vrhají se v boj však oekávalo je nové zklamání.
Divise Posey-ova, Mahone-ova a Anderson-ova, na které byli nejvíce spoléhali,
zstaly neinnými, taktéž divise Pender-ova a Heth-ova. Za to Unionistúm
dostalo se posily a mužstvo Sedgwick-ovo, akoliv dlouhým pochodem unavené, na povel rue chopilo se zbraní a postoupilo proti nepíteli. Vojska
srazila se znova a na obou stranách bojováno se zoufalou neústupností.
Barksdale, který stál v ele nejpednjší ady útoících, smrteln rann klesl
k zemi a zahynul pod nohama Unionist. Stále bdlý gen. Hancock vida
píhodnou chvíli, oboil se s celou silou na konfederay, jichž ady byly již
znan protrhané a tito podruhé dali se na útk.
bitevní,

—

i

Tím skonen byl
sice pvodní

zápas na levém kídle armády Potomacké; Sickles byl
postavení své opustiti, za to ale veškeré pokusy Jihan,
zmocniti se dležitého místa na Little Round Top, byly zmaeny a místo ono

donucen

jest

siln národním vojskem obsazeno.

Nyní musíme obrátiti též pozornost ku kídlu pravému, kde stál se svým
sborem gen. Slocum, divise Wadsworth-o^'a od prvního armádního sboru a
sbor Howard-v.
Slocum zaujímal postavení na nejkrajnjším konci pravého
kídla, na tak zvaném Culp's Hill; proti nmu nalézal se gen. Ewell, který dle
Lee-ova plánu ml uiniti útok v té samé chvíli, kdy Longstreet zahájil bitvu
na kídle levém.
Z nevysvtlitelných píin však hnul se ku pedu až o šesté
hodin; bhem onch dvou hodin, Meade nevida že by byl nepítel hotovil se
k útoku, vysýlal odtud jeden sbor za druhým na pomoc kídlu levému, ímž
pravé okídlí .své znan oslabil.
Okolnost tato mohla státi se zde národním
plukm osudnou, nebýti energického gen. Greene-a, který oekávaje prudký
útok a vida jak nedostaten jest místo obsazeno, kázal na rychlo dopraviti
sem penosné hradby, které pravé kídlo ásten chránily. Severo-východné
od Culp's Hillu, na tak zvaném Benner's Hillu,
Ewell umístny své baterie.

ml

Asi o šesté

hodin

zahájena byla palba

Unionist poala statn odpovídati.

dla Jihan

byla

s

Benner's Hillu, na kterou

Oitý svdek

dobe míenými ranami

dla

vypráví, že v malé chvíli

tak poškozena, že byla k další

se za horu, když od msta
Earley-ova a Johnson-ova; prvnjší postupovala
proti Cemetery Hill, druhá proti Culp's Hill.
V ele ad Early-ových nalézal
se pluk, který nesl jméno ,,Louisianští tygrové". Jméno to dobyl si v etných
bitvách pro svoji nedostižitelnou odvahu a zuivost, s jakou vždy vrhal se v
nejkrutší see. Bojovníci tito vdí, jaké uvítání je oekává, pece však z oí

služb neschopna.
hnaly se ku

pedu

Slunce

již

dv divise,

poínalo schylovati
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záí jim smlost

a oni v neukrotitelné bojechtivosti zrychlují stále

Když

se asi

piblížili

na osm

set

yard od pedních ad

svj

krok.

národních pluk,

hromadným výstelem; všechna dla, všechny pušky
na dané znamení vypáleny jsou proti útoícím a dsná ta hudba stává se ím
dále tím strašnjší. Pda, po které Jihané, v. ele majíce .tygry", kráeli, po
každém výstelu krvav rudne
poet mrtvých množí se každou vteinou
le toho všeho nevšímají sob ti, kteí pišli vítzit. Dla zahouknou tyikráte
za minutu
a po každém zahouknutí, po každém tom novém otasu objeví se
dsné mezery v tsné sražených adách pluk Ewell-ových. Za kamennou
zdí zvedne se mužstvo Howard-ovo, nasadí pušky v líc a nová spousta vrhána
jest do stedu útoících.
Levé kídlo a sted Jihan poíná kolísati
není s
to více eliti tak zkázonosnému ohni. Kídlo pravé však žene se v slepi odvážlivosti ku pedu
již jsou ,,Louisianští tygi" u kamenné zdi, tuto slézají,
ocitují se na druhé stran
šedé uniformy smíchány jsou mezi modrými a
divoká smsice tato rve se mezi sebou jako hejna divokých šelem. ,, Tygrové"
opt podali dkaz, že jména toho vším právem
si zaslouží.
Stevens musí umleti dla svá,
nebo pálení do ad Jihan znamenalo by
•otáslo se náhle ovzduší

,

—

—

—

—

—

—

Unionist.
Nyní rozhodují bitvu
bodáky, pažby, kameny.
Jihané chtí
patrn zmocniti se dl, Unionisté však brání
tyto, jako bráníme se ped stádem hladových
vlk. Železný kyj, kus deva, vše zamnno
zabíjení

ostré

jest

v

tuto

míst tomto

chvíli

ob

v

zbrafi;

zdá

se,

že na

strany musí vykrváceti. Re-

adami Unionist, tlaí
ustaviného rvaní k
Pikett-ovým.
,, Radji zhyneme, nežli bychom dla opustili!"
volají statní dlostelci a následuje nový záGen. Ja
S. Wadsworth.
pas, nové vraždní. Situace jest velmi povážlivá. Vojsko Howard-ovo sice brání se zoufale, však jest v úplném zmatku
každý vojín jest nyní sám svým velitelem
bojuje na svoji pst.
Zdá se již,
že „tygrové" zmocní se dl, nebo poínání jejich budilo všude pravou hrzu,
když tu objeví se zde Carroll-ova brigáda, Hancock-em na pomoc vyslaná.
Konfederaté, pekvapeni byvše novou touto posilou, vzdávají se dalšího boje a
v nejvtším zmatku prchají zpt. Za nimi ješt nkolikráte promluvily jícny
Pickett-ových dl a kule srážely prchající k zemi houfn. První útok Ewell-v
byl odražen a nejvíce ztrát utrpli tak zvaní .tygrové"; pluk jejich byl v tomto
krátkém zápase z vtší ásti znien, nebo od toho dne nesetkáváme se s
,, tygry" co se samostatným plukem v žádném boji více.
V té samé dob, co konfederaté zoufale pokoušeli se o dobytí Cemetery
Hill, útoeno bylo zárove na Culps Hill. Sem hnal Ewell divisi Johnston-ovu
a známou divisi ,,Stone-wair' Jacksona. Jak z pedu podotknuto, Culps Hill
hájen byl divisi Wadsworth-ovou od pátého a divisi Greene-ovou od dvanáctého armádního sboru.
Jihané pronikli iespm, který rozkládá se pi úpatí
vrchu, pekroili potok a zatlaivše zpt harcovnické sbory, ženou se vzhru
proti opevnní.
Až dosud nesetkali se nikde s odporem. Jakmile však ady
belové, smícháni mezi

se, za

dlm

.

—

—

,

238
vrch v oblak bílého dýmu a rachot adové palby
koule jako krupobití
Jeden hromadný výstel následuje druhý
nevdí
vráží do stedu rebel a trhá jednu adu po druhé. Jihané nyní váhají
Velitel jejich zahlédl, že hradby na pravé
mají^li couvati neb hnáti útokem.
stran Green-ov jsou nedostaten chránny a již v místa ona valí se mocný
Unionisté ped prudkým útokem tím couvli a Jihané
proud nepátel.
Veškerá moc soustedna jest proti
bez odporu zmocnili se první posice.
Greene-ovi, však statený veterán tento nedostatek mužstva snažil se vynahraditi svoji rekovností a odvahou a vojsko píkladu chut následovalo. Wadsworth, který útok odrazil a nebyl nyní nepítelem tísnn, pispl ješt
v rozhodné chvíli Greene-ovi na pomoc a krutý zápas potrval až do noci.
Štstím pro Unionisty bylo, že noc ukonila další zápas, nebot Jihan byla
zde pesila a národní pluky záhy by byly nuceny ustoupiti. Takto Greene
zstal ve svých posicích a divise Johnston-ova penocovala na dobytém poli.
Tak skonil druhý den bitvy u Gettysburgu; ob strany utrply velmi tžké
Gen. Meade oznámil ve své zpráv, že za první dva dny ztratil lo.ooo
ztráty.
muž; ztráty konfederat byly mnohem tžší.
Gen. Lee zdál se býti s dosavadním výsledkem úpln spokojen a s jistotou
oekával, že píští den bude svdkem jeho slavného vítzství. Zdálo se, že
také k nadjím tmto byl úpln oprávnn; gen. Longstreet, akoliv nesetkal
se se zdarem úplným, pece jenom vypudil Sicklese z jeho postavení; Ewell-ovi
opt podailo se rozraziti seadní Unionist na pravém kídle a zmocniti se
Lee též poítal na to, že ztráty Unionist musí být
jedné opevnné posice.
nemohlo
zstati bez škodlivých úink na vojsko; pohled na
velmi tžké, což
mrtvol,
na množství ranných, rdousí ve vojáku veškerou
hromady zohavených
pod takovými dojmy se špatn bojuje. Takovými nadjemi
bojechtivost
Nevdl
kojil se L^e, když znavené údy své ukládal pozd v noci na lože.
starý a zkušený váleník tento, že osud armády jeho jest již rozhodnut
že
Kdyby byl
rozhodnut byl v té chvíli, jakmile Ewell ustál od dalšího boje.
býval pokraoval, není pochyby, že by byl záhy celé kídlo Potomacké armády
povalil a tato pak donucena by bývala k ústupu. Tak nejisté jest štstí válené
nkolik slov velitelových
jediný rozkaz znií veškeré plány a výpoty
postaí, aby rozhodly bitvu a s tím i osudy celých národ.

jejich se objevily, zahalil se

—

vítá útoící.

—

tém

—

—

—

—

Pozd

v noci divise Johnston-ova, která zmocnila se první bašty Unionist,
sesílena, nebo Ewell neml v úmyslu s místa toho více ustoupiti.
Geary-ova divise obdržela rozkaz, aby se vrátila a zaujala opt opuštné postavšak uvítána jest hromadným výstelem a tu teprv Unionisté seznali,
vení
rebelové
dobytého místa nemíní se více vzdáti.
že

byla

znan

—

Dne 3. ervence o tetí hodin ranní již bylo v táboe konfederat živo.
Bylo patrno, že hotoví se k novému a to rozhodnému útoku. Geary, byv o
tom uvdomen, umínil si bitvu sám zapoíti a nechal tedy mužstvo své probuVeškeré pípravy konány byly s nápadným chvatem, tak že v deset
diti.
minut do tyech dal Geary vypálením bambitky znamení k pochodu. V na na obou stranách
kolika minutách na to rozvinula se bitva po celé
udržována jest prudká stelba dlová.
Z poátku bojováno pouze palnou
zbraní, však nepátelské voje stále více a více se k sob blížily, až posléze
srazily se v krutém zápase bodákem a nyní jenom s velkou opatrností mohlo

áe
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dl

užíváno býti. Konfederaté hnali nkolikráte útokem na seadní Unionist,
však vždy s tžkými ztrátami jsou odraženi zpt; nastalo opt hrozné vraždní
a útoící již nuceni jsou šlapati po mrtvých a ranných svých bratích. Slunce
vzneslo se nad tímto hrzyplným obrazem a vysýlalo žhoucí paprsky své na
bojující
mnozí klesají následkem tropického vedra k zemi
celé okolí zahaleno jest v oblaky dýmu
však bitevní vava neustává; naopak zdá se, že
stává se ím dále tím hroznjší.
Pojednou vava utichá; jen tu a tam zahmí
dlo, což zdá se býti doznívajícím rachotem boue. Klid však netrvá dlouho;

—

—

—

ped pravým kídlem Unionist zazní válený pokik a záhy vidti jest,
kterak gen. Ewell žene své pluky znova do boje. Únionisté oekávají píchodu
jejich klidn s pipravenou zbraní; když útoící octli se blíže, zahájena jest
proti nim hustá palba, která tak strašn v nich ádila, že bojechtiví rebelové
se zarazili a v

V

malé

za ustaviného boje, ustupuje jeden šik za druhým.
vojska ozval se jásot, neboC statní obráncové Unie vidli

chvíli,

adách národního

strašného soupee svého na ústupu.

Mužové," tak vypráví jeden oitý svdek,
do výšky, váleli se po zemi, tiskli
sob ruce, objímali se; radost jejich neznala mezí když vidli, že hvzdnatý
prapor opt na váleném poli triumfáln vlaje."
Geary nedopál rebelm
asu, aby šiky své znovu uspoádali a jakmile poali tito couvati, dal znamení
k výpadu a v nkolika minutách ztracené posice jsou znova dobyty
Jihané
byli na útku. Tím skonen byl boj pravém kídle.
„jásali

do ochraptní, vyhazovali

,,

apky

—

—

Evvellv pokus, povaliti pravé kídlo Potomacké armády, setkal se s úplným
nezdarem; Štstna usmívala se na noc ped tím, le zkušený váleník tento
její pokyn buto nevidl anebo domníval se, že postaí, když dokonení díla
svého odloží na druhý den. Pokusil se o to
však rána, která zasáhnouti mla
Unionisty, postihla jeho samého
vítzný pochod, o jakém Ewell byl snil,
zmnil se v divoký útk. Na své vojsko nemohl si stžovati, nebo toto poínalo si se lví srdnatostí.
Sám gen. Kane, který velel první brigád od divise
Geary-ovy a nalézal se v nejprudším ohni, dosvédoval, že Jihané konali pravé
divy udatnosti. Však oni narazili zde na mužstvo stejn chrabré, jehož bojovnost
ješt rozncována byla tím vznešeným vdomím, že prsa svá nastavuje k
ochran matky vlasti. Lidskou krví zrudlá, mrtvými a rannými posetá pda
byla
svdkem strašného zápasu v místech tchto. Dlové kule zperážely silné stromy, pod nimiž bitva zuila a velikáni tito po celé následující
léto stály zde bez listí, s kmeny polámanými
jako by v smutku nad ztrátou
tch, kteí pod nimi uloženi byli v chladnou zem.

—

—

nmým

—

Desátá hodina byla uplynula — vava bitevní utichla. Všude panovalo
opt ticho, jenom rudé kaluže — spousty mrtvých a ranných upomínaly na
práv ukonený boj. Však klid tento nepotrval dlouho. V adách Jihan

pozorován byl chvat

— bylo patrno, že hotoví se

k poslednímu a to rozhoddýmu, tak že slunení
paprsky ani nemohly skrze
proniknouti a vše zahaleno bylo v jakési tajemné,
dsné temno.
polednímu však oblaky ty zmizely a nastalo opt nesnesi-

nému

útoku.

Nad

krajinou vznášely se husté oblaky

n

K

telné vedro.

Pickett-ova divise, od Lon^street-ova armádního sboru pitrhla na bojišt
a též Stuart po dlouhých oklikách dorazil sem se svoji jízdou. Meade záhy
seznal, že Jihané zamýšlí udeiti na sted; o

polednách

umístili Jihané

dla

svá.
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na vysoin, která obsazena byla Hill-em a Longstreet-em. Meade ml též
dostatený poet tchto nástroj smrti, však krajina byla tak nepf-ízniva, že ze
3CXD dl mohl zamstnati jich jen osmdesát.
O jedné hodin zahoukla rána
což bylo znamením k obnovení boje.
Hned na to dsivá hudba zapoala.
Seminary Hill zdál se býti zahalen v plamenné jazyky
ze 145 dl vrhána
Národní vojsko obdrželo rozkaz, by k
jest smrt a zkáza do ad Unionist.
vli ochránní ulehlo na zem, nicmén granáty, které mezi tím množstvím lidí
se trhaly, psobily velké spousty.
Kule, kartáe, granáty lítaly jako krupobití
— ovzduší naplnno bylo sykotem metaných projektil; zdálo se v prvním
okamžiku, že tato hustá palba dlová znií zpola armádu Meade-ovu. Stepy
granát vnikaly do voz muniních, prach zde uložený vybuchl a niil kol
Kon a vojíni vrháni jsou s peráženými údy na jednu hromadu;
sebe vše.
kule vrážely až do domku, v kterém gen. Meade ml svj hlavní stan a nko-

—

—

lik

z,

jeho štábních

dstojník bylo

zabito.

velitel národního dlostelectva záhy však poal Jihavydatn odpovídati. Vykav nkolik minut, až první výbuch boue
ponkud ochabne, dal znamení k zahájení palby. V píštím okamžiku celý
Cemetery Hill až k Little Round Top byl v jednom plamenu. Tato strašná
dlová palba udržována byla celé dv hodiny. Swinton ve svém díle ,,Dccisiz'e

Gen. Hunt, vrchní

nm

Battles of thc IVar" praví:
,,.... tento souboj mezi dlostelci, nejzuivjší,
jaký kdy na této pevnin sveden byl, nelze ani popsati; zde objeven byl jeden
."
akt války v celé své velkoleposti
Jistý Jihan v zápiskách svých napsal:
,,.... zem tásla se pod našima nohama a zdálo se, že vrchy a skály potácí
."
se jako opilci
Po uplynutí dvou hodin stelba poala umlkati. Gen. Hunt obávaje se,
aby nenastal nedostatek steliva a chtje zárove, aby rozžhavené jícny dl
ponkud vychladly, kázal aby se v palb ponenáhlu ustalo. Stalo se jak byl
rozkázal a jenom na nkterých místech mezi hustým stromovím chvílemi zahoukla rána. Toto náhlé utišení oklamalo Jihany. Lee
za to, že se mu
podailo dla nepátelská na dobro umleti. Záhy zmírnna jest palba rebelská a nový, mnohem strašnjší akt bitvy zapoal.
Jakmile vtík odnesl
dým, který jako hustá mlha celé okolí zahaloval, bylo vidti na kraji lesa,
pokrývajícího temeno Seminary Ridge, seaující se Jihany. Byly práv ti
hodiny. Seadní rebel bylo asi míli dlouhé a když vystoupilo z lesa a po
úboí Seminary Ridge sestupovalo dol, pocítili pi tomto zjevení sami Unionisté úctu k nepíteli. Rovné, tsn sražené šiky postupovaly smle odmeekalo tisíce pušek, kde proti nim obráným krokem po úboí dol, kde na
cena byla ada kovových jícn dl.
.

.

.

.

.

.

ml

i

n

Byla to nov pibylá divise Pickett-ova, pozstávající ze samých otužilých
virginských veterán
která urena byla k tomu, by na seadní nár. vojska
rozhodný útok uinila; v divisi tuto skládal Lee veškeré své nadje. Brigády
Kemper-ova a Garnett-ova byly o nco naped, Armistead-ova nalézala se v
zadu. Po pravé stran Pickett-ovy divise nalézala se brigáda od divise Hillovy, kterou vedl generál Wilcox, po levé stran nalézala se brigáda Hethova, vedena Petigrew-em. Celý tento proud útoících ítal asi 18.000 bojovník;
jsou asi míli od seadní Unionist vzdáleni a v ped kráí klidn, odmeným

—

krokem, jako by

se ubírali spíše

k njaké okázalé slavnosti.

Náhle však dla
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mla útoící krýti,

poínají umlkati a nikdo nedovede
znamenati ?
Ve chvíli této ani sám Lee nebyl
s to záhadu tuto si vysvtliti; teprv pozdji se byl dozvdl, že dlostelcm
Za to však vyšlehly nové blesky na stran druhé a smrtíc
došly náboje.
hudba, kterou byli Unionisté útoícím pipravovali, zapoala. Již kule vráží
však ku pi^edu Jihané se
do té postupující šedé hradby a iní v ní mezery
ženou, nedbajíce ztrát; jakmile granát na nkterém míst -adu protrhne, srazí
se útoící opt v pevný šik a se stále rostoucí bojechtivostí valí se dále. Nelze
popíti, že velitelov národního vojska lekali se chvíle, až tito úžasu hodní
bojovníci na jejich seadní narazí. Národní vojsko prohlíží své zbran a mlky
oekává útok. Doubleday s brigádou Stannard-ovou zaujímal postavení o
nco ku pedu, tak že tvoil s elem hlavního voje pravý úhel. Hancock nalézal se v právo od Doubledaye s divisemi Gibbon-ovou a Hays-ovou v ele.
Z poátku zdálo se, že Doubleday pocítí první náraz útoících, však dlostelectvo umístné na Little Round Top vysýlalo do Jihan kule s takovou
pesností, že tito nuceni byli zmniti smr a celý proud ten obrátil se proti
Mužstvo vidí valící se tento píval
místu, kde stálo vojsko Hancock-ovo.
nebylo
jediné
rány
vypálilo.
doposud
však
Jihané zrychlují svj krok,
sebe
oblíbený
pokik
válený
s
jásotem
na rtech vrhají se v
vydávají ze
znamení
pušky nasazeny
náru smrti, která je zde oekává. Pojednou dáno
ohlušující rachot otásl ovzduším
jsou v líc
tisíce kulí vmeteno bylo do
ad Jihan. Hned na to zahml druhý výstel
tetí
šiky, které ped
chvíli ješt u samých nepátel budily obdiv, stojí zde protrhány
zející mezery
vojsko nevidí nepítele
nelze více vyplniti. Vše zahaleno jest v hustý kou
více, však ryk válený, který se stále více a více blížil, zvstoval, že rebelové
nenechají se niím více zastaviti. Dla na návrší umlkla
byla totiž vmetala
všechny své náboje do té husté massy
boj nyní ponechán jest k rozhodnutí

na Seminary Ridge, která

vysvétliti

pro.

Co

to

má

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

pchot.
Když

byl celý ten píval uhnul na levo, k emuž donutila jej dla chrlící
spoustu s Little Round Topu, stalo se, že Pettigrew, který vedl Heth-ovu divisi
od Hill-ova armádního sboru, octl se proti Hays-ovi. Pettigrew-ovo mužstvo
pozstávalo ze samých novák, nedávno teprv ze Severní Karolíny pišlých,
však
byla dodávána odvaha klamným tvrzením, že elí jim jen pennsyl-

tm

vanské sbory miliní, které rozprchnou se pi prvním nárazu.
Však z klamu
tohoto novákové byli brzy vyvedeni; uvítání, jakého se jim zde dostalo, pesvdilo je, že naproti nim stojí obávaná armáda Potomacká. Útoící napadeni
jsou náhle takovou hustou palbou, že po krátkém boji zahazují zbran a prchají
v divokém zmatku nazpt. Pettigrew sám jest tžce rann a není s to zdšené
bojovníky své více zastaviti. Unionisté ukoistili zde patnáct prapor a též
2000 zajatc padlo jim do rukou.
Pickett-ovi statní virgiané, nedbajíce neštstí, jaké postihlo konfederaty
na obou kídlech, valí se divoce proti Gibbon-ovi. ,, Vítzství anebo smrt !"
jest jejich heslem; gen. Webb, který velel Owen-ov brigád, vidí, že divoký
ten proud valí se na nho.
Brigáda jeho pozstávala z 69., 71. a 72. pluku
pennsylvanského.
Byli to vojínové v nesetných bitvách již proslulí
však
nyní zdálo se, že chrabrost jejich bude tžce zkoušena.
Gen. Gibbon chtje
útoící ješt více seslabiti, kázal, abv zaháiena byla mezi
nová palba z dl

—

n

Jos.

ermák:

,,

Obanská

válka".
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a vojsko jeho couvlo

zpt

za baterie.

Pluk šedesátý devátý a semdesátý první

kamennou zdí; pluk sedmdesátý druhý byl pošinut
na zad na vysoinu, odkud mohl dobe pes hlavy národního vojska udr-

zaujal postavení za nízkou

více

žovati hustou palbu na nepítele.

Pickett-ovo mužstvo vzdor husté palb, jaká nyní byla proti

neodolateln ku pedu

—

nmu

zahá-

žádná moc není s to valící tuto boui
zastaviti.
jsou
zdi
jako
koky
za
ustaviného ryku tuto slézají, na zdi
u
a
Již
vztýen jest prapor konfederace a vojsko ociuje se na druhé stran, v samém
stedu Unionist. Zde nastal zoufalý zápas, muž proti muži. Unionisty drží
pesila
konfederaty zoufalost. Nkteí odvážili se tak blízko k jícnm dl,
že odv na nich pi vypálení rány se vzal, národní dlostelci sráženi jsou
pažbami runic k zemi.
Snad by byli Jihané zde zvítzili, pední ady národního vojska pekotili
však Pickett nyní poznává, že octl se v boji úpln
osamocený. Prapory, které krýti mly jeho levý bok, byly na hlavu poraženy,
Wilcox, který pispti ml v rozhodné chvíli na pomoc, se neobjevoval
divise, která nalézala se v právo od Pickettse, byla v pravém slova smyslu
roztíštna. Gen. Hancock, jenž byl u Gettysburgu osvdil veškeré schopnosti zkušeného váleníka, seznal, že štstí tohoto dne závisí na výsledku
boje s Pickett-em. Ihned sousteuje sem veškerá vojska a záhy pikvaili
se svými brigádami Halí a Harrow; 42. pluk new-yorský (vedený Mallonn-em)
a 19. massachusettský (pod col. Devereux-em) hnány jsou tam, kde zápas
Stannard taktéž v rozhodné chvíli vyslal dva vermontské pluky,
nejvíce zuí.
aby vpadly Jihanm v bok. Rebelové, kteí byli pi prvním nárazu roztíštili
seadní Unionist, byli nyní se všech stran obklopeni, však bránili se zoufale.
pluky uvedeny jsou v nepoádek, každý muž
Slov velitel není více dbáno
bojuje na svoji ps. Jihané poínali si zde s úžasu hodnou hrdiností, však ady
jejich stále ídly, až posléze poslední zbytek, vida marnost dalšího boje, zahazuje zbran; nkteí se vzdali, jiní opt padají na zem, aby uhnuli se kulím,
které do jich stedu bily a zbytek dává se v tom nejvtším zmatku na útk.
jena, valí se

—

—

—

—

V

tomto posledním zápase zajala Gibbon-ova divise 2500 rebel a ukoiprapor; Hancock zajal 4500 rebel a ukoistil 27 prapor. Ztráty na
nebo bojišt tém
mrtvých a ranných byly na obou stranách stejn tžké
poseto bylo obmi zápasu tohoto. Též dstojnictvo trplo zde znan. Na
stran Unionist ranni byli generálové Hancock a Gibbon a mnoho nižších
dstojník jest zabito; na stran Jihan zabit byl gen. Garnett a Kemper
odnesen byl z bojišt, tžce ranný. Armistead též tžce ranný klesl s kon

stila 12

mezi

—

bojující Unionisty.

skonena; jeden ješt útok byl uinn, však ten
Byly to pluky Wilcox-ovy,
pedu
povdíno,
mly
krýti
Pickett-v
pravý bok; když se byl
jak
z
které
zstal
gen.
Wilcox
na svém míst, ímž
uchýlil
od
pvodního
smru,
sted
Wilcox
opozdil
již
Pickett-ov.
znan
a
pitrhl
na
bojišt
po
porážce
se
rukou
Uniozajatých
v
velký
poet
mrtvých
na
bojišti
a
nkolik
set
zanechav
útokem
práv
líeným
nist, dal se též na útk.
V té samé dob, co Jihané
snažili se rozraziti sted Potomacké armády, hotovil se Ewell obnoviti svj
však vidouce s jakým nezdaútok na kídlo pravé, Longstreet na kídlo levé
nechtíce zbyten
rem setkal se útok na sted, upustili též od svého úmyslu
Bitva u Gettysburgu byla

odražen byl

s

velikými ztrátami na stran rebel.

—

—
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Bhem dne udalo se též
ml pi sob známou jízdu

vojska svá hnáti v jistou zkázu.
srážek jízdeckých sbor. Lee

—

nkolik prudkých
Stuart-ovu, které

však chvíle té se
k pronásledování prchající armády Meade-ovy
Rozt-íštná a v zmatek uvedená armáda Lee-ova
jižní váleník nedokal.
uchýlila se pod ochranou Wright-ovy brigády na Seminary Ridge, kde strávila
Konfederaté u Gettysburgu ztratili 36.000
noc bez dalšího znepokojování.
muž, z nichž 5000 bylo mrtvých a 23.000 ranných; ztráta armády Potomacké
obnášela 23.000 muž, mezi nimiž bylo 2834 mrtvých a 13.733 ranných.

chtl

užíti

Gen. Meade ješt téhož veera zaslal vrchnímu velitelství do Washingtonu
zprávu o prbhu a výsledku bitvy; president Lincoln v odpovdi své vzdal
velý dík vojsku za chrabré poínání.

—

Lee-ovo zklamání nad ztrátou této bitvy muselo býti veliké, neb všechny
smlé plány, o jakýcb byl snil, byly jedním rázem znieny. Po druhé
vtrhl na pdu severní
po druhé nucen byl ustoupiti zpt k Richmondu.
Však ztráta této bitvy musela tím více tížiti jeho mysl, nebo byl považoval

jeho

—

vítzství své za

jisté;

zde naskytovala se

mu

nejkrásnjší píležitost zasaditi

—

armád Potomacké

rozhodnou ránu duch djin však usoudil jinak; po celý as,
co bitva zuila, cválal od jedné ady ke druhé a slovy laskavými povzbuzoval své
vojsko k udatnosti. Když první roztíštné prapory se z bitvy vrátily, nezmnilo
se v klidné tvái Lee-ov jediného tahu.
,,To vše ješt dobe skoní," íkal,
."
pozdji
tom
promluvíme
Když
však
Wilcox na hlavu poražen se zde
o
,,
objevil, zvolal Lee
,,To vše jest moji vinou
já sám to byl, který prohrál
tuto bitvu."
Imboden zachytil a mistrovským svým perem vrn vylíil
zjev, jaký poražený tento jižní váleník poskytoval dne 4. ervence o jedné
hodin s pl noci. Lee si pro Imbodena poslal a naídil mu, by ekal na nho
v hlavním stanu.
Bledá luna," tak popisuje Imboden scétiu, která práv v
tuto chvíli se odehrávala,
rozlévala svoji mdlou zái po krajin
tvoíc
z noci den.
Když Lee se k nám piblížil, sestoupil s kon a kázal nám,
bychom taktéž uinili. Pi sesedání prozrazeno bylo jeho tlesné vysílení i
pistoupil jsem, abych mu byl nápomocen; však nežli jsem tak mohl uiniti,
stál již generál na zemi. Lee položil své ob ruce na sedlo, oi upel na zem a
stál zde nepohnut
Bledé svtlo msíce rozlilo se
jako mramorová socha.
po jeho tvái a objevilo nám výraz nevylíitelné truchlivosti, jaký jsem u Lee-a
nikdy ped tím nebyl vidl.
Cekal jsem až sám promluví, však když ticho
stávalo se již traplivým a chtje myšlénkám jeho dáti jiný smr, oslovil jsem
jej
Generále, to byl pro vás zlý den!' Ml jsem totiž na mysli jeho tlesné
namáhání; Lee se vytrhl
,Ba smutný,
pozvedl obliej a odvtil truchliv
velmi smutný to den pro nás.' Po tchto slovech oddal se opt svému dumání."
Za malou chvíli, obrátiv se k Imboden-ovi, vztýil se, tvá jeho zaplanula a on
pravil
.Generály, nikdy nevidl jsem vojsko udatnji si poínati, nežli jak
poínala si Pickett-ova divise pi dnešním útoku na nepítele. Kdyby se
jim bylo dostalo pomoci, byli bychom byli udrželi posice jimi dobyté a
dnešní den by byl náležel nám." Zamlel se a šedá hlava klesla opt na prsa.
Za nkolik okamžik vyrazil
zoufalým tonem ze stísnných prsou
,,Too bad! too bad! ! oh, too badl.T
Vnikati hloubji do rozervaného nitra
šedého váleníka v této, pro nho tak trapné chvíli, bylo by nešetrné; rány v
.

.

.

—

:

—

,,

—

,,

tém

—

:

,

—

:

:

,

tém

boji

tom zasazené jsou opt zacelené

:

— co brání nám tedy, bychom úctu nepocítil
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k památce skutených velikán, by oni tebas byli tasili zbra proti Unii ?
General Lee chvíli ješt pemýšlel, naež zvolal
Musíme zpt do Virginie !"
a hned na to udíleny byly vojsku potebné rozkazy.
:

,,

—

Bitvy u Gettysburgu súastnil se známý nám 26. pluk wisconsinský, (pi
sboru generála Howarda) v kterém mnoho Cech sloužilo (viz str. 181.) Josef
Paidr, který veškeré zkušenosti pluku toho nám popisuje, vypravuje následovní:
,,Dne I. ervence vtrhli jsme do msta Gettysburgu, Pa.
Jakmile octli jsme
se v mst, již vidli jsme, kterak první náš armádní sbor bil se s nepítelem a

my

poklusem spli ku pomoci. Zeny vybíhaly z dom, podávaly nám všeliké
zákusky, páje, chléb, maso
le my nemli ani asu nabízenou potravu pi-

—

Václav Dušek.

jmouti, neb v nejvtším chvatu hnáni jsme byli do bitvy.
Za malou chvíli byli
jsme nuceni po krátké ale tuhé bitv couvnouti zpt do msta. Zde panoval
zmatek k nepopsány; ulice byly peplnny vojskem; pší, jezdci, dlostelci
to vše v divokém zmatku valilo se v ped; když dospli jsme za msto, postavili jsme se opt na odpor a podailo se nám nepítele zadržeti až do veera.
Dne 3. ervence bylo nám posláno 160 dl z Washingtonu a Baltimore a tato
umístna jsou na Cemetery Hill. Když tyto nástroje zapoaly svoji hudbu,
nevidli jsme pro hustý dým ani slunce a pda se nám tásla pod nohama.
V den ten od naši setniny ztratili jsme veškeré dstojnictvo. Vím, že zde od
jiných pluk mnoho Cech padlo, však jejich jména si nepamatuji. Od naší

—
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rann byl František ezá; kule zasáhla jej do levého ramene. Josef
Rosival upadl do zajetí. Musím se zmíniti též o našem praporeníku; nebožák
byl tak tžce rann, že zstal na bojišti ležeti.
Když vidl, že rebelové vítzí,
strhl prapor s vynaložením posledních sil se žerd a uschoval jej za ííadry. Po
bitv, když odnesen byl do nemocnice, naídil, aby prapor našemu pluku byl

•setniny

odevzdán

."
.

.

.

Václav Dušek

(viz str.

179) byl též u

Gettysburgu tžce

rann do nohy;

byl dopraven do nemocnice v Little York, Pa., odkud v dopise zaslaném

rodim

svým

:

a datovaném 20.

ervence 1863

líí své zkušenosti jak následuje

Dne 1. ervence o tetí hodin ranní, když jsme si byli upravili naši snídani,
,,
pišlo naízení, by vojsko se zaopatilo náboji a vozy s potravinami aby dopraveny
byly nazpt; záhy vidti bylo již dlostelectvo v plném trysku uhánjící ku pedu.
Tu jsme seznali, že „nco bude". Stelba z dl ozývala se v dáli, což podobalo se
hlubokému hmní. Vydali jsme se na pochod a postavili se rebelm na odpor, neb
jsme nechtli pipustit, aby zmocnili se msta. Když naší brigád bylo vykázáno
místo, nabili jsme na rychlo pušky a oekávali píchod nepítele.
Na'ezali jsme se
na levém kídle u pšeniného pole; stáli jsme asi 10 minut, když k nám picválal
jezdec se zprávou, že rebelové ženou na nás útokem.
Za malou chvíli jsme je
spatili, kterak s kikem valí se proti nám.
Jakmile však zhledli, že na
ekáme,
zarazili se a jelikož stáli v nížin, mohli jsme vidti jen jejich klobouky. Oni zahájili
palbu na nás, pi které gen. Reynolds byl zabit; my statn odpovídali a posléze
uinili jsme útok bodákem. Rebelové nás nevykali, ale dali se na útk
Odpoledne bylo h&e; naše setnina byla vyslána ku pedu na zvdy, však tu vidli
jsme silná oddlení rebel s ohlušujícím jekem hnáti útokem. Couvli jsme rychle
k hlavnímu voji, kde již každý byl pipraven na jich uvítání. Tžko popisovat, co
nyní následovalo; kule syely nad našimi hlavami
nebyli jsme s to uiniti krok
ku pedu neb na zad, všude leželi nám v cest ranní neb zabití. Když ale rebelm
podailo se nás obklíiti, byli jsme nuceni couvnouti. Jakmile vyšli jsme z naších
zákop, zaala palba ješt zuivji. V okamžiku, kdy hotovil jsem se k výstelu,
byl jsem zasáhnut kulí do nohy a hned na to národní vojsko poalo prchati k mstu.
Belhal jsem jak jenom jsem mohl za ostatními. Cestou spatil jsem jednoho Nmce,
(majora), který ml nohu v kotníku uraženou a ten s pláem prosil mne, bych jej
odtáhl stranou, nebo cestou, na které ležel, valilo se vše do Gettysburgu. Mne však
samotného již opouštly síly a rebelové byli za mnou co by kamenem dohodil
naložen jsem byl na vz a dopraven do polní nemocnice, asi ti míle za
V
"
Gettysburg-em. Odtud dopraveni jsme byli do Yorku.

u

—

mst

Jan Švec (viz podobiznu na str. 219) onemocnl tžce ped samou bitvou
a zakusil velké svízele, které popisuje sám jak následuje
,,Když bitva zapoala, byli jsme my nemocní nuceni slézti s voz, nebot tyto jezditi musely pro
ranné. Zstal jsem bez vlády na silnici ležeti a když kolem mne jel povoz,
otázal se mne léka, jsem-li rann; já odvtil, že nikoliv, naež vz jel dále a
nikdo si mne nepovšimnul. Spatil jsem nedaleko farmu, kam sváželi ranné
:

velikým namáháním jsem se doplahoil. Sotva že mne léka spatil,
Spojené Státy nyní nemají nemocných muž — nepítel jest zde a
každý musí pracovat!' I poruil mi, abych nosil vodu; byl jsem slab, neb jsem
nkolik dní již nieho nepožil a oka nezamhouil
ale vodu jsem shánt
musel
Náhle poaly dlové kule lítati až k nemocnici a léka poruil, kdo
mže, aby se uchýlil dále. Byl zde jeden ranný Cech, Zbitovský z Caledonie
a spolen dostali jsme se s velkým namáháním do blízkého lesa, kde jsme
penocovali.
Druhý den šli jsme dále; cestou Zbitovský naložen byl na vz,
ale já musel pšky.
Dostal jsem se na druhou farmu, kde jsem ml ranným
posluhovati, však já více nebyl schopen další služby.
Zde se ke mne pihlásil

a sem

s

zvolal

:

,

—

!
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Ludvíg Chon z Racina, jemuž kule vzela v prsou. Stány nebyly ješt postaveny a my nuceni byli odpoívati na mokré pd. Odtud byl jsem dopraven do
Baltimore do tábora konvalescent, kde jsem se sešel s jiným Cechem, jakýmsi
."
Benjaminem Perostem
.

.

.

151) byl v bitv u Gettysburgu dvakráte rann;
jedna kule zaryla se mu do ramene, druhá roztíštila koleno, tak že noha ješt
na bojišti musela mu býti odejmuta. Dušenes žije již dlouhá léta v National
Soldier's Home (domov vysloužilc), kde postaráno jest o veškeré pohodlí tch^
-'^
kteí v dob nebezpeí nasadili své životy k ochran této republiky.
.-r-

Jakub Dušenes

(viz str.

—

.'^^''m

Jakuii

Dušenes.

Porážkou u Gettysburgu nepovažovala se Konfederace ješt za znienou, však pro Sever mlo vítzství toto výsledky dalekosáhlé. Odboj nebyl sice

—

potlaen, zpupný Jih dovedl ješt klásti tuhý odpor
nicmén u Gettysburgu
peata byla Konfederaci hlavní tepna a marn namáhali se odbojní pohlavái krev a s ní unikající sílu zastaviti. Na Severu projevována byla ím dále
tím zjevnjší nespokojenost s vládou a naléháno, by od války se již docela
upustilo, jelikož

proléváním krve.
bývala,

možná

mnohým

se

býti

další

válení jen bezvýsledným

byla armáda Potcmacká u Gettysburgu poražena
že by vláda washingtonská nebyla více s to nátlaku vzdoro-

by byla zstala rozštpenou. P>ropské velmoci váhaly
uznáním neodvislosti Jihu a ekaly patrn, které stran bude sloužiti více

vati a republika tato
s

zdálo

Kdyby
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válené a proto vítzství u Gettysburgu pišlo v pravý as — aby
zem. Vším právem tudíž nkteí djepisci nazývají bitvu

štstí

rozhodlo osud této

mlo vtší dležitost ješt,
porážka Napoleon-ova. U Waterloo pokoen byl muž, ped nímž tásly se
vlády evropské asmléplány jeho uvedeny jsou vnive. Vítzstvím gettysburgským zachována jest celistvost nejsvobodnjšího státu na celé zemkouli
zachován jest mezinárodní asyl utlaených a pronásledovaných
smyta jest
tuto „Waterloo Jihu", však vítzství gettysburgské
nežli

ohavná skvrna, která hyzdila lidskost

V

téže

Hudsonu
Dne

dob

19.

století

—

otroctví!

—

—

—

roznášely telegrafní dráty zvst o pádu Vicksburgu a Port

stísnným prsoum vrných vlastenc amerických se opt ulevilo.
4. ervence veer hnul se Lee s armádou svoji k Virginii; Meade
druhého dne pustil se za rebely, chtje ozbrojenou moc konfederaní úpln
potíti, le Lee dovedl obratnými manévry Meade-a zdržeti, tak že mohl bez
pekážky dopraviti armádu svoji za eku Potomac. eku pekroil Lee dne
14. ervence s veškerými zásobami a dly.
a

President Lincoln vydal provolání k národu, v kterémž ustanovil 15. srpen
co den zasvcený všeobecnému díkvzdání. Též tajemník Seward v provolání
k lidu oznamoval, že válka bude brzy u konce a zpupná rebelie že záhy povalena bude v prach.
tato mla tužší život, nežli zkušený státník Seward v

Le

dob

této byl tušil.

A

co pispívalo hlavn Konfederaci, že tak dlouho mohla státi v odboji
Severu ? Sjednocenost a jednomyslnost na Jihu
rozervanost, rznost
smýšlení, úklady a tajné pikle proti vlád na Severu.
Na Severu žilo mnoho
elných politik, kteí piiovali se, aby vládu donutili k ustání od dalšího
válení
tak aby Jih mohl zstati neodvislým a s jeho neodvislostí aby
zachováno bylo otroctví.
V roce 1863 poínali již vystupovati veejn, na
mnohých místech bouili lid a vyzývali pímo k odboji. V prvním roce projevovali velkou nespokojenost nad tím, že byly nabízeny jisté náhrady (bounties)
dobrovolníkm a volali, že mlo by se losovati. Když vláda nyní v dob
nejvtšího nebezpeí poala losovati, považovali to zrádní ti politikové opt za
násilí a kladli
pekážky, kdekoliv jenom sek tomu naskytla píležitost.
Vzbouení new-yorské, o kterém pozdji inna jest zmínka, vyvoláno bylo
najm tmito pívrženci Jihu. Tak ml Sever ozbrojenou rebelii ped sebou
a hordy zrádných a nade vše pomyšlení smlých pletichá ve svém vlastním
stedu.
Na nkterých místech dokonce podailo se sorganisovati vojenské
sbory, jichž úelem bylo v uritou dobu vztýiti prapor odboje v samém srdci
Severu a tak vlád Lincoln-ov v díle zapoatém všemožn pekážeti. Vdcové
hnutí tohoto byli v tajném dorozumní s Rytii zlatého kruhu (Knights of the
Golden Circle) a žádný prostedek nebyl jim dosti špatným, jen když mohli
prospti svým spojencm na Jihu.
Spolek Rytí Zlatého Kruhu sorganisován byl již v roce 1835; hlavním
úelem jeho bylo pracovati v tomu, aby Unie jedenkráte pišla k rozdlení
a sice na státy otrokáské a státy svobodné.
lenové spolku toho zanášeli se
velice smlými plány; zamýšleli totiž zmocniti se nkterých nejbohatších ástí
Mexica a ostrova Kuby a utvoiti novou vládu, jejímž hlavním základem mlo
býti otroctví.
Hranice nového tohoto státu mly býti zvány .Zlatý kruh" a
proto také lenové spolku pijali totéž jméno. Od roku 1850 zakládány jsou

—

proti

—

úadm

—

,

i
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tajné lože,

náležející

k organisaci

po celém Jihu a mnoho

této,

jich nalézalo

se též ve státech severních.

Když vláda washingtonská poala provádti nový zákon

o rekrutování,

každý oban, na kterého padl los, nucen byl vstoupiti do služby
vojenské a když posléze nkolik
bylo zateno a vsazeno do vzení,
zvedli pátelé Jihu veliký pokik o obmezování osobní svobody, svobody slova,
o násilnictví páchaném na ádných, nevinných obanech a vláda Lincoln-ova
prohlašována jest všude za protiústavní, násilnickou, která by nemla býti
trpna. Následky agitace této brzy se dostavily
mezi nižšími vrstvami lidu
najm Irany
vypuklo v
New Yorku vzbouení, které trvalo
mnoho život lidských.
celé ti dny a vyžádalo si za
díe kterého

bui

—

—

—

ob

mst

mst

Dne 13. ervence losováno bylo v jmenovaném
na rohu 3. avenue
a 46. ulice a na tomto míst také vzbouení vzalo svj vznik. Dav nevdomých,
po vtšin zpitých muž, shromáždil se kolem domku; na dané znamení vnikl
do vnit, vládní úadníci jsou vyvedeni ven a ztýráni;
jest zapálen,
telegrafní

dráty

pesekány

—

— ^P^y

dm

což vše

dlo

se za volání

,,

sláva Davisovi!"

Zfanatisovaná lza pepadávala na
veejných ulicích slušnji ošacené obany, týrala je, vybírala z kapes peníze
!"
,,Dol s bohái
i vše co tito mli u sebe cenného, pi emž voláno:

,,dol

abolicionisty!"

s

s

negry!"

Odpoledne o jedné hodin objevila se ped vzbouenci eta voják, která
vyslána, aby zjednala poádek. Jakmile buii spatili vojsko, vzkypla jejich krev tím více a celý dav se zuivostí dravé zve na vojíny se vrhl,
vyrval jim pušky a ztýral nkteré nelidsky. Jeden voják pronásledován' byl asi
dvaceti muži a ženami, dopaden a k smrti ubit. Jiný voják uchýlil se na skály,

sem byla

vzbouenc zde dopaden,
uniformy vysvléknut, zmlácen surov a shozen s výše dvaceti stop.
Záhy objevilo se zde nkolik et policie v plné zbroji; tato sestavila se do
Tito však
pravidelného bitevního šiku a hotovila se k útoku na vzbouence.
postavili se na odpor a policie v pravém slova smyslu zasypávána deštm

které nalézaly se blíže 42. ulice, vsak jest jinou tlupou
z

ped zuivým davem ustoupila.
Dav ím dále tím více rostl a také stával se stále odvážlivjším; za ustaviného jásání a hulákání ubíral se od dílny k díln a všude jest práce zasta-

dlaždic,

vována.

Pakliže zamstnavatel zdráhal se uposlechnouti a

lidi

své z práce

vyhrožováno mu vypálením. Nežli nastala noc, ítal dav již nkolik
tisíc hlav; strjcové vzbouení nebrali sice inného úastenství, ale tajn lid
podncovali a hledli lihovými nápoji váše jeho rozpalovati. Na Lexington
jednoho boháe úpln; veškerá okna jsou rozbita,
avenue vydrancován jest
zrcadla, to vše házeno do ulice a odnánábytku,
šatstva,
drahé obrazy, kusy
zapálen.
úplné, jest
spousty
bylo
Ku konci, aby dílo
šeno.
proti
ernochm,
kteí v neblahých
byl
hlavn
Hnv vzbouenc obrácen
nkde
okázala
erná tvá, již
tch dnech vytrpli pravá muka; jakmile se
dopaden.
Nevdomý,
uinna jest na ubožáka divoká honba a bda mu, byl-li
obratnými a zrádnými politiky svedený lid byl rozvášnn ješt více prohlašováním, že ernoši zavinili celou obanskou válku a proto na tchto nebožácích
propustiti,

dm

dm

si

lza

svj hnv.
Yorku nalézal

vylévala

V New

ústavu zuivost

vzbouenc

se též sirotinec pro

neušetila.

dti

ernoch

Když rozvášnný dav

se

a ani tohoto

sem pihnal.

:
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zdšené dti padaly na kolena
prošení dovoleno vzdáliti

se,

a prosily o milost.

naež

Jest jim posléze po delším

nastalo drancování.

Jedno dít, které se

ponkud opozdilo, jest k smrti ušlapáno; z ústavu pak odneseno vše, co
jen vbec odnésti dalo.
Na rohu Broadway a 27. ulice stála pekrásná, velká budova, v které nalé-

bylo
se

úadovna vládní. V pízemí byl klenotnický závod, který taktéž
Nkolik muž vniklo do krámu a všeliké drahocenné šperky
odtud házeli mezi lid. Podobný osud potkal sousední závody; jeden neznámý
zala se též

byl vydrancován.

i

oban

vida toto poínání,

osmlil

uprosted roz-

se

vášnného davu

zvolati

,,Co

oban

pes

jeho

zemi

lebkou roztíštnou.
,, Zapalte dm!" zvolal

americký, hanbím se za toto poínání!"
Sotva že slova ta pešla
rty, skácel se

k

s

jeden

davu a za nkolik

z

dm

okamžik

byl
celý
zahalen v plameny. Hasii
sice pichvátali k ohni,

však nebylo jim dovoleno
budova musela
hasiti
shoeti až do základ.

—

Mnoho ernoch

bylo

na ulicích k smrti ubito neb
zmrzaeno, na svítilnách
neb stromech povšeno.

Na

ulici,

34.

blíže

stržen byl jeden

eky

ernoch

s

zmlácen a vhozen

vozu,

do eky.

Nebožák

snažil

se udržeti nad vodou, však

lza uinila si z hlavy jeho
ter, až posléze ernoch z
mnoha ran krváceje, klesl
pod hladinu.

Vzboueni

v

New

Yorku.

Též mnoho

vzbouenci opanovali msto úpln a policie
poádek; až teprv tetího dne, když sem bylo posláno
nkolik pluk new-yorských od Potomacké armády, jest vzbouení potlaeno.
Jeden policejní úadník pozdji udal, že pes dvanáct set vzbouenc bylo v
policejních strážník bylo ztýráno;

nebyla

s

srážkách

to zavésti

s policií

a vojskem zabito.

Nkteí vynikající
odmítali od sebe

s

politikové, o nichž bylo

známo, že sympathizují

s

Jihem,

tou nejvtší rozhodností veškeré podezení, že by oni byli

—

—

útok
podncovali; ale volání sláva Davis-ovi"
,,pry s abolicionisty"
na budovu asopisu ,,Tribunc"
týrání oban, kteí veejn hlásili se k
Unii
to vše prozrazovalo, že vzbouení, vyvoláno bylo jenom v zájmu
lid

,,

—

—

250
v tajném dorozumní s pohlaváry odbojné Konfederace
jí býti nápomocni.
Vzbouení vypuklo zároveíi v jiných mstech, jako v Bostonu, Hartfordu,
Albany, Troy
však nenabylo zde takových rozmr. Ze všeho vyzíralo,
že jakási tajemná ruka vše ídila a když nadešla píhodná chvíle, dala znamení
k výbuchu.
Veškeré pikle však byly v zárodku zmaeny; Lincoln spolen s tajemníkem
Seward-em zavedli optný poádek a když pišly podrobné zprávy o vítzství
Potomacké armány u Gettysburgu, seznali pívrženci Jihu, že marný jest další
odpor
nebo osud Konfederace zdál se býti zpeetn. Mnoho vynikajících
politik, na nichž lplo podezení, že pi pobuování lidu mli úastenství, bylo
zateno, což zavdalo Jihanm píinu k vyhlašování vlády Lincoln-ovy za
tyranskou, nešetící svobody slova a svobody obanské; však kritická doba
vyžadovala rázné, bezohledné jednání. Jenom takovým spsobem mohlo se
zrádné zmiji rebelie na hlavu šlápnouti díve než tato se nadálá.

Jihu, že strjci jeho byli

spsobem

a

tímto chtli

i

—

—

Rytíi Zlatého kruhu a jejich spojenci byli na hlavu poraženi a v smýšlení
mezi obyvatelstvem hlavní metropole americké nastal úplný pevrat. V památných „dnech ervencových"
nebyl ernoch v New
dne 13., 14. a 15.
Yorku jist svým životem
za šest msíc po událostech tchto kráel již po
hlavní ulici jmenovaného msta první ernošský pluk a všude vítán byl nadšeným jásotem rozjaeného lidu. Pluk tento vyzbrojila na své útraty spolenost
zvaná ,, Vrná Liga" a když po Broadway odmeným krokem ubíral se k
nádraží, odkud nastoupiti ml cestu na pole válené
se všech oken a balkon
máváno bylo šátky, tisícové pozdravovali ty, kteí táhli do boje, aby též za
celistvost Unie nasadili své životy, aby pomáhali hájiti svobodu svého plemene.

—

—

—

—

Odštpenci, byvše poraženi v rozhodné bitv, snažili se loupežnými výpravami do krajin severních za tuto porážku na nevinných obyvatelích všemožn
se mstíti.
Všude, kam vnikli, poínali si s divošskou bezohledností; již zpráva
o blízkosti tchto hord postaovala, aby lidu zmocnilo se nejvtší zdšení.

V

kudy vojska jižní

zanechávala za sebou nesmazatelné stopy
jsou znieny, na mnohých místech
pokojní obyvatelov týráni, ba vraždni. Korunou vandalství odštpenc jest
zpustošení a spálení ddiny Chambersburgu (které udalo se v ervenci r. 1864),
kde v pravém slova smyslu nezstalo kamenu na kamen, ano nkolik život
lidských padlo této pomstychtivosti jižní za ob. Podrobnjší zmínka o události této inna jest pozdji.
Nejzuivji poínal si známý náelník nepravidelných sbor vojenských,
John Morgan. V msíci ervenci uinil vpád skrze Kentucky do jižní Indiány
a Ohio; do Indiány vpadl v ele 4000 jezdc dne 8. ervence a úelem vpád
tchto bylo pobouiti obyvatelstvo, které tajn pálo Jihu a vyvolati zde
všeobecné povstání.
Snad by se byly zámysly Morgan-ovy zdaily, však
zprávami od Gettysburgu byli nepátelé Unie tak ohromeni, že veškerá touha
po zjevném odboji byla v nich na dobro udušena.
V obou jmenovaných státech lid se sice chopil zbran, ne však proti
vlád, ale aby klásti mohl odpor loupeživým tmto rotám. Morgan octl se
náhle se všech stran obklopen ozbrojeným lidem
nicmén táhl rychle od
ddiny k ddin, vybíral výplatné, pálil a drancoval bez milosrdenství. Milice,,

krajinách,

jižní rytískosti";

farmy, ano

táhla,

i

celé

ddiny

i

i

—
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státu Indiána postavila se

mu

v

oteveném

poli

na odpor,

ped

kterou

couvl; záhy vyslána jest za ním ješt milice státu Ohio a ku konci
jest

Morgan

telstvo

si

Morgan
ervence
Obyva-

se všech stran obklopen, zajat a sbory jeho rozprášeny..
po události této oddechlo, nebo obávaný nepítel byl odklizen.

—

Za ti dny po ustoupení gen. Lee-a do státu Virginie, pekroil Meade s
armádou svoji eku Potomac a pustil se za ustupujícími Jihany. Armáda
Potomacká ubírala se rychlým pochodem podél východního úpatí pohoí
zvaného Blue Ridge, kdežto Jihané táhli skrze Shenandoah Valley; Lee hrozil
optným vpádem do státu Maryland, ímž zamýšlel Meade-a na jeho pochodu
zadržeti; plán ten se mu však nezdail a jižní váleník nucen byl pomýšleti na
zachránní své armády. Pi tchto pohybech udalo se nkolik dosti tuhých
i

prsmykách Blue Ridge. Lee-ovi posléze
podailo se Meade-a tuhou bitkou zadržeti v prsmyku Manassas, naež s
hlavním vojem pronikl prsmykem Chester, pekroil Rappahanock a zaujal
pevné postavení mezi ekou jmenovanou a potokem Rapid Anné. Meade
pronásledoval Lee-a až sem, pekroiv eku Rappahanock v polovici msíce
záí a zamýšlel s Jihany svésti optn bitvu. Lee však od gettysburgské
porážky byl velice opatrný a ucouvl za Rapid Anné, kde se opevnil. Národní
jízda, vedená Buford-em a Kilpatrick-em, svedla nkolik krvavých seí v
srážek mezi nepátelskými vojsky v

krajinách

tchto

s

jízdou Stuart-ovou.

Lee zamýšlel obejíti pravé kídlo Potomacké armády, dostati se této v zad
arychlým pochodem pak táhnouti na Washington. Vojska jižní byla již na
pochodu, když Meade seznal hrozící nebezpeí a ob armády nyní snažily se
jedna druhou pedstihnouti.
Na této cest svedeno jest mnoho menších
šarvátek; v JefTersontown byla poražena národní jízda, vedená gen.

Gregg-em;

konfederaní, Stuart, jen s tží s dvma tisíci jezdci
ušel zajetí; v Bristows svedena byla bitka mezi sbory Warren-ovými a
Hill-ovými.
Hill-ovi pispl na pomoc gen. Evvell, naež Warren couvl a
spojil se s hlavním vojem.
Gen. Meade-ovi podailo se armádu jižní pedstihnouti a dorazil dne 15. íjna k Centreville Heights, kde umínil si nepítele
oekávati. Lee však vyhýbal se rozhodné bitv a vida plán svj, dostihnouti

v Auburn

opt

velitel jízdy

Washingtonu ped Meadem, zmaený, ustoupil opt za eku Rappahanock,
zniiv za sebou veškeré dráhy.
Meade opt vydal se na pochod za ustupujícími Jihany a ob vojska srazila se u Rappahanock Station, kde také svedena
jest tuhá bitka.
Se strany Unionist bojovala zde oddlení vojsk od pátého a
šestého armádního sboru, vedená gen. Sedgwick-em.
Jihané byli na hlavu poraženi a zanechali v rukou Unionist pes 1600
zajatých. Lee zamýšlel pezimovati s armádou svoji v Culpepper Court House,
však po této porážce ustoupil opt za potok Rapid Anné. Jeho armáda nyní
ítala 50.000 muž, Meade ml asi 70.000 bojovného lidu, s kterým pekroil
opt Rappahanock a ležel neinn mezi ekou touto a Rapid Anné až do
listopadu.
Lee v ase tom opevnn byl v Mine Run. Dne 26. listopadu hnul
se Meade opt ku pedu, chtje nepítele z jeho postavení vytisknouti; gen.
Warren, který vedl pedvoj armády Potomacké zahájil bitvu, však záhy Meade
seznal, že Lee má píliš pevné postavení a dosti vojska a proto stáhl své voje
zpt. Armáda Potomacká po té odebrala se do zimního tábora na severní stran
Rapid Anné, ímž válené tažení pro rok 1863 v krajinách tch bylo skoneno.
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V západní Virginii panoval klid od roku 1861, však v roce 1863 velitel
spolkového jízdectva, gen. Averill svedl zde nkolik srážek s ozbrojenými
sbory rebeJskými a na sklonku léta byl stát tento nemilých host úplné zbaven.
Averill-ovi podai^ilo se též znan poškoditi železniní spojení mezi armádou
Lee-ovou, která meškala ve Virginii a armádou Bragg-ovou, která operovala
ve státu Tennessee.

—

Od bitvy u Murfreesboro ležel Bragg s armádou svoji neinn za ekou Duck
ve státu Tennessee, kdežto Rosecranz odpoíval na dobytém poli. V krajinách
tchto panoval po vtšin klid až do ervna roku 1863, jenom tu a tam udaly
V msíci únoru
se menší srážky pedních stráží, nebo sbor jízdeckých.
pokusili se generálové Wharton a Forrest se tymi tisíci jezdc o dobytí
Krátce na to objevil
pevnosti Doneldson, však zámysl ten se jim nezdail.
se gen. Van Dorn se silným oddlením jízdy blíže Franklin a chtl zmocniti
se potravních zásob, které Unionisté mli v Nashville. V msíci beznu oboil
se na Van Dorna gen. Sheridan a zahnal jej za eku Duck; v té samé dob
Morgan operoval se svými sbory východn od Murfreesboro, zniiv zde mnoho
majetku vládního. Van Dorn objevil se blíže Franklin opt v msíci dubnu
v ele asi devíti tisíc rebel a dne 10. udeil na jedno oddlení národního
vojska, jemuž velel gen. Granger.
Van Dorn zamýšlel, v pádu vítzství
vtrhnouti do Nashville.
Jest však Granger-em na hlavu poražen, naež
uchýlil se do Spring Hill.
Rosecranz vysýlal
jižních; jedné z

též jednotlivé sbory,

tchto výprav

stál

v

ele

aby inily asté vpády do

krajin

colonel A. D. Streight, který vyplul

po ece a vystoupil u pevnosti Doneldson na beh; pekroiv eku
Tennessee, táhl rychlým pochodem k hranicím státu Mississippi a Alabama.
Cestou bral osadníkm kon, jichž upotebil pro své mužstvo. Nežli dorazil k
z Nashville

Tuscumbia, byl již každý vojín opaten dobrým konm, naež pustil se Streight
obloukovitým pochodem skrze Alabamu a Georgii a dostal se až v týl armády
Bragg-ovy. Unionisté zamýšleli doraziti až do Atlanty, železniního stedišt

tém

celého Jihu.

Forrest a

Rody

Za Streight-em

a mezi

vysláni jsou

s

nepátelskými vojsky svedeno

dobe cvienou
jest

jízdou

nkolik krvavých

Blíže Róme však Unionistm došly veškeré náboje a mnoho koní zde
následkem pílišného vysílení zahynulo. Dne 3. kvtna udeili konfederaté na
seslabený sbor Streight-v a tento nucen byl svým pronásledovatelm se
vzdáti. Všichni posláni jsou do povstného vzení Libby v Richmondu, odkud
však Streight-ovi ješt asi se sto zajatci podailo se prchnouti. S nadlidským
namáháním podkopali se pod základy této lidomorny a tak dostali se šastn
na svobodu.
Na Severu projevována byla opt zjevná nespokojenost nad neinností
armády Cumberlandské. Vítzstvím u Murfreesboro získal si gen. Rosecranz
lásku a dvru lidu a tento také s dychtivostí oekával od Tennessee další
zprávy o nových vítzstvích. Rosecranz však celého pl roku zstal neinným
a dvra, jakou v nho lid severní choval, poínala ochabovati.
Rosecranz
však, jak se zdá, ne bez píiny zstával neinným; jednou a
nejhlavnjší z tchto byla, že armáda jeho po krvavé bitv u Murfreesboro byla
znan seslabena; on tedy musel ekati až dostaví se oekávaná posila, by
mohl proídlé své prapory znovu doplniti a celou armádu do lepšího stavu

seí.

tém
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se nieho odvážiti, dokud Grant pokoušel se
Vicksburgu, nebof, jak sám pravil, ,,bylo by velice nepolitické
odvažovati se dvou velkých bitev v jedné a té samé dob". Náhledy tyto však
nesdílel vrchní velitel spolkového vojska, gen. Halleck; mínní jeho bylo, že
doba jest práv pf-íležitá k tomu, aby armáda Cumberlandská postoupila proti
nepíteli; Rosecranz
Bragga zatlaiti do Georgie, nebof vypuzení konfederat z Tennessee bylo by novou ranou pro odbojný Jih. V témž smyslu,
také vydalo vrchní velitelství rozkazy. Gen. Buell-ovi jest naízeno, aby
vydal se na pochod se svým vojem a zmocnil se Chattanoogy. Bragg však

pivésti.

Za druhé nechtl

o dobytí

ml

zanášel se tímtéž
postavení.

úmyslem

Vrchní

sem díve nežli Buell a zaujal pevné
vzdor tomu naléhalo na to, aby Chattanooga co-

a také dorazil

velitelství

New-yorský

.,

erný

pluk" na pochodu.

nejdíve octla se v moci Unionist a armáda národní
v pohyb.

Msto

Chattanooga znaí v

hnízdo"; rozkládá se na jižním

náeí

indiánského

konen

uvedena

kmene Cherokee

behu eky Tennessee

,,

jest

jestábi

a na kraji údolí téhož

jména (Chattanooga Valley). Údolí toto protéká potok, na jehož západní
stran vypíná se vrch zvaný Lookout Mountain, jehož výška obnáší 2400 stop;
na východní stran nalézá se Missionary Ridge, kteréžto jméno nese od doby,
kdy mívali zde sídlo své katolití misionái, kteí vysláni byli mezi Indiány
kmene Cherokee. Údolí mezi Missionary Ridge a Pigeon Mountain (holubí
vrch) nese jméno Chickamauga Valley. Tím aspoii ásten tenáe seznámil
jsem

s

krajinou, která

Dne
lidu,

záhy

státi se

mla djištm

dležitých

událostí.

24. ervna hnul se Rosecranz s armádou ítající 60.000 bojovnéhoku pedu; gen. Burnside, který v dob té nalézal se v Kentucky, obdržel
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aby skrze prsmyky vtrhl do východního Tennessee a spojil se s
Rosecranz-em.
Bragg, jehož armáda ítala 40.000 muž, byl opevnn v
Shelbyville a ve Wartrace.
Rosecranz vdl, že útokem nelze postavení Bragg-ova dobýti a proto
umínil si vylákati jej na otevené pole a zde svésti s ním rozhodnou bitvu. Proto
ídil pohyby svého vojska tak, jako by zamýšlel udeiti na Bragg-ovo levé
kídlo a sted
ve skutenosti ale chtl obklíiti kídlo pravé. Za hustého
dešt vydala se armáda Cumberlandská na pochod. Pravé kídlo, které vedl
gen. McCook, táhlo smrem k Shelbyville; sted, vedený gen. Thomas-em
táhl k Manchesteru; levé kídlo, pod gen. Crittenden-em pohybovalo se smrem
k Mechinville. Gen. Granger velel záloze a byl pipraven v pádu poteby
pispti na pomoc buto McCook-ovi neb Thomas-ovi. Za touto, ve vzdálenosti nkolika mil, nalézaly se divise Johnson-ova a Davis-ova.
Na pochodu tom udalo se nkolik srážek s rebelskými sbory a všude
dobylo národní vojsko vítzství. I Shelbyville po krátkém odporu padlo Unionistm do rukou, pi emž ukoistili ti dla, množství píce a zajali 500 rebel.
též rozkaz,

—

Rosecranz povzbuzen tímto zdarem, zrychlil svj pochod a dne 27. již
svj v Manchesteru. Za dva dny na to pitrhli sem ješt se svými
voji McCook a Thomas, naež inny jsou pípravy postoupiti proti Tullaham,
kamž se byl Bragg s vojskem uchýlil. Wilder vyslán jest, aby uinil vpád do
nepátelské krajiny a zniil zde železné dráhy; tento pronikl až k Decherdu,
vytrhav cestou mnoho kolejí, však o zniení mostu, vedoucího pes eku Elk,
marn se pokoušel. Bragg maje nyní za to, že Rosecranz zamýšlí naíi s celou
silou udeiti a obávaje se zárovefí, že by se v postavení svém neudržel, opustil
dne 30. ervna svá opevnní u Tullahama a ustoupil k Bridgeportu, ve státu
Alabama. Tak Jihané opustili náspy u Shelbyville, Wartrace, Tullahama a
Decherd, jichž naházení vyžadovalo nkolik msíc, aniž by se vbec o jich
obranu byli pokusili.
,,Tím skonilo," psal gen. Rosecranz ve své zpráv,
,,naše devítidenní tažení; nepítel byl se všech opevnných míst vytlaen a my
opanovali optn stední Tennessee." Dále oznamoval vlád, že jenom neobyejn prudké dešt, jakých v krajin té nebylo pamtník, zdržely jej na
pochodu a tím zárove že zachránn byl Bragg ped úplnou porážkou. Národní
vojsko pi šarvátkách na tomto pochodu svedených ztratilo 5600 mrtvých a
ranných; ztráta konfederat páila se 6000 muž, mezi nimiž nalézalo se
mnoho tch, kteí uprchlí a pihlásili se pod prapor Unie. Bragg, dopraviv
veškeré zásoby po dráze v místa bezpená, nechal za sebou vytrhati železniní
koleje, by Unionisté nemohli jich užíti.
Proniknul prsmyky v horách cumberlandských a pekroiv eku Tennessee, uchýlil se do Chattanoogy.

rozbil stan

Jak z pedu již povdíno, obdržel gén. Burnside, který stál v ele ohio-ské
armády, rozkaz táhnouti na pomoc armád Cumberlandské. Burnside svedl s
konfederaty nkolik tuhých bitek, nežli jej rozkaz ten došel, ímž voj jeho byl
znan seslaben a když byl ješt devátý armádní sbor vyslal k Vicksburgu na
pomoc Grant-ovi, neml pi sob více než 20.000 bojovného lidu. Když
Burnside vydal se na pochod, nalézal se gen. Simon B. Buckner s 20.000 rebely
ve východním Tennessee a oekávalo se, že postaví se Burnside-ovi na odpor.
Však veškerá snaha Jihan obrácena byla k zachránní Chattanoogy a proto
jest Buckner povolán zpt, aby spojil se s Bragg-em.
Buckner tedy nevykal
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Burnside-a a tento pitrhl dne 3. záí do Knoxville, kde uvítán byl s neobyejným nadšením.
,,Když blížili jsme se ku Knoxville," píše jeden oitý svdek, ,,již láska a
oddanost obyvatelstva k Unii byla patrnou; asi na deset mil od msta davy
lidí sbíhaly se se všech konin, aby jenom uvítati mohly Yankee. Když po
roznesla se zpráva, že gen. Burnside práv vjíždí, spchal každý, aC chudý neb
Nebyla to
bohatý, zdravý i churavý, starý i mladý, aby jej mohl pozdraviti.
pouhá zvdavost spatiti muže, který zaujímal místo v djinách svta --

mst

byla to touha utlaeného
krytou, voln jel generál

nadšeného

lidu tlaily se

lidu,

k

spatiti svého osvoboditele.

S hlavou nepo-

mstem k svému hlavnímu stanu. Cestou davy
nmu, muži chápali se jeho rukou, volajíce ,,Bh
:

Když se Burnside ubytoA^al, velký zástup lidí shromáždil se ve
dvoe a bouliv volal generála, aby promluvil. Burnside vystoupiv pravil,
že akoliv emeslem jeho nyní jest válka a ne enní, pece jenom pi této
píležitosti prohlásiti musí, že od té chvíle, kdy postaven byl v elo ohio-ské
vás žehnej

!"

armády, bylo

stále jeho

ního Tennessee.

vroucím páním, aby mohl vojska svá

vésti

,,A iní mi potšení," dodal, ,,mohu-li íci, že

do východ-

mám

dosti

již udržel a proti nepátelskému vpádu pojistil."
Slova
Burnside-ova pijata byla s nadšením, které nezdálo se míti mezí. Když s
pavlánu rozvinut byl hvzdnatý prapor Unie, tu teprv nastal jásot všeobecný a
mužové se slzami v oích tiskli prapor, který po dlouhou dobu již iebyli vidli,
ku svým rtm. Mezi tím, co scény práv líené odehrávaly se kolem hlavního
stanu, scény ne mén dojemné a upímné vidti bylo po celém mst. Obyvatelstvo snášelo znavenému vojsku potravu se všech stran a na veejných
Nkteí dstojníci násilím odnášeni jsou na ramenou
ulicích jest hodováno.
chudí ernoši snažili se též pispti k oberstvení
do byt a tam hostni;
svých osvoboditel, jak jenom prostedky jejich dovolovaly; láska k Unii, tak
dlouho sveepými odštpenci v lidu rdousena, propukla zde nyní v celé své
síle a nadšení obyvatelstva nemlo konce.

moci, bych kraj tento

i

V

Knoxville zmocnili se Unionisté mnoho majetku náležejícího Konfederaci.
4. vytrhlo národní vojsko k prsmyku Cumberland, který hájil gen.
Frazier, dne 9. však již Jihané vzdali se bezvýminen. Zde ukoistili Unionisté
40 voz, 200 mezk, 400 liber špeku, 2000 bušl pšenice a deset polních dl.

Dne

Chattanooga

stala se nyní

pedmtem všeobecné

jsou zraky obou polovic Unie,

sem sousteovaly

pozornosti;

ob

sem obráceny

strany svá vojska a

s

bylo na výsledek, až ob vojska srazí se zde v krvavém boji.
Unionisté byli v krajinách tchto pronikli již dále, nežli bylo vlád konfederaní vhod a proto lekala se následk, jaké by mohla pro ní míti porážka u
Chattanoogy. Jak sesíliti armádu Bragg-ovu, aby tento mohl oboiti se na
Rosecranze a spsobiti mu citelnou porážku, bylo nyní pedmtem každodenní
porady kabinetu Davis-ova. Jak již povdíno, obdržel gen. Buckner rozkaz,

úzkostí

ekáno

aby spojil se s Bragg-em; gen. Johnson vyslal sem jednu brigádu z Mississippi
pod gen. Walker-em, Polk pitrhl sem s celou mocí svojí z Alabamy. Též gen.
Longstreet obdržel rozkaz, aby se svým sborem pospíšil co nejrychleji BraggMimo to rekrutováno jest ve státech Georgii a Alabam se
ovi na pomoc.
zimniním chvatem; však to nebylo ješt vše: Bragg porušil
všechna
i

pravidla

novovkého válenictví

a zajatci z Vicksburgu, kteí propuštni byli
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doby zbran proti národnímu vojsku, vnuceni
sesíliti armádu jižní, že ítala 80.000 muž.
Rosecranz-ovi dostávalo se jen nedostatených zpráv o pohybech a zámyslech
nepítelových a nechal se z poátku oklamati povstí, že Bragg byl nucen
poslati posilu Lee-ovi, který zamýšlel vpadnouti znova do Marylandu a Pennsylvanie. Zpráva tato potvrzována se býti zdála slabým odporem, jaký Bragg
až dosud národnímu vojsku zde byl kladl. Záhy však byl Rosecranz vyveden
ze svého omylu. Po celých ticet šest hodin rachotily vlaky po kolejích dráhy
Petersburg a Richmond, pivážejíce vojska se všech konin a posléze gen.
Meade oznámil, že od armády Lee-ovy poslán sem byl celý Longstreet-v
armádní sbor a též nkolik pluk Ewell-ových a Hill-ových.
Gen. Halleck nyní pomýšleti musel na sesílení armády Rosecranz-ovy;
gen. Burnside obdržel nový rozkaz, by hledl v ase co možno nejkratším
docíliti spojení s armádou Cumberlandskou; gen. Hurlbut, který meškal v
Memphisu, ml soustediti veškeré vojsko své v Corinthu a Tuscumbii, aby
mohl nepíteli postaviti se na odpor, kdyby tento zamýšlel zaskoiti hlavní voj
Rosecranz-v. Telegrafováno jest též do Vicksburgu, aby vojsko odtud posláno
bylo na behy eky Tennessee; podobný rozkaz obdržel gen. Schoíield, ležící
na

slib,

že

nepozvednou do

jisté

jsou do služby a tak podaf-jlo se

i

ve státu Missouri a gen. Pope, který velel severo-západnímu oddílu.

dob té nalézaly se v rukou Unionist a
soustedna; což divu tedy, že s jistotou již
naped na Severu oekávány byly zprávy o novém, slavném vítzství.
Gen. Rosecranz pibyl k Tennessee dne 20. srpna a ihned inil pípravy k
pekroení eky. Gen. Crittenden ml dopraviti pluky své na protjší beh u
Battle Creek a ihned vydati se na pochod smrem k Chattanooga; gen.
Thomas, který vedl sted armády Cumberlandské, ml s jednou divisí pekroiti eku v Coperton's Ferry, druhou v Battle Creek a tetí u Shell Moud.
Vicksburg a Port Hudson v

veškerá

síla

mohla sem

býti tedy

mly

pak soustediti se u Trentonu a prsmyky Stevens-ovým a
Lookout Mountain) táhnouti k McLemore's Cove.
McCook ml naízeno pekroiti eku u Coperton's Ferry a jeho druhá divise,
vedená Sheridan-em, u Bridgeportu, Upraveny jsou mosty a dne 8. záí vojska
pekroila v ustanovených místech eku a zaujala vykázaná postavení. Rosecranz oekával, že Bragg tímto posunutím celé armády ku pedu bude zaleknut
a v oekávání tom se nezklamal. Pohyby
a že opustí Chattanoogu bez boje
Vojska národního vedeny byly s takovou obratností, že Bragg dozvdl se o
celá armáda byla na druhém behu a když
pekroení eky až když
jedno oddlení jízdy spolkové objevilo se ve Wauhathie, seznal teprv nebezpeí, v jakém se nalézal. Domnívaje se, že Rosecranz zamýšlí obklíiti jeho levé
kídlo, rozhodl co nejrychleji Chattanoogu opustiti a ucouvnul k Lafayette,
kde se opevnil. Gen. Crittenden, který s temene Lookout Mountain ústup
Bragg-v pozoroval, rychle s vojskem svým sestoupil a vtrhl do opuštného
msta. Chattanooga octla se tedy v rukou Unionist bez boje.
Hrozivé mraky, které ješt ped nedávném stahovaly se nad Unií,
poaly mizeti a tu a tam již objevovaly se nové paprsky nadje. Za to však
poala se nyní kaboniti obloha nad jižní Konfederací a jásot na rtech odštpenc ponenáhlu umlkal; Vicksburg a Port Hudson byly dobyty, Lee po velké
porážce u Gettysburgu vypuzen z Pennsylvanie a nyní Bragg bez boje opustil
Diviše tyto

Cooper-ovým

(skrze

—

tém

25r

Chattanoogu, o

jejíž

jeným dechem ekal

udržení vláda konfederaní byla tak úzkostlivou.
Jih,

co pinese

mu doba

S uta-

píští.

Rosecranz-ovi naskytovala se zde píležitost pidati k vavínovému vnci,
si byl vydobyl v Murfreesboro, nový list. Zraky celého Severu byly nyní
k
obráceny
radostné rozechvní, spsobené vítznou bitvou u Gettysburgu již ochablo a každý nyní s úzkostlivou nedokavostí obracel zraky své
ku státu Tennessee.
Rozhodné vítzství zde a odboj Jihu bude potlaen
Konfederace povalena; tak soudilo se na Severu.
Rosecranz
dosti
vojska
bylo teba jen rychle toto soustediti na výhodném míst, na Jihany
s celou mocí udeiti a vítzství by bývalo jisté.
Tak soudí ti, kteí zdají se
který

nmu

—

—

ml

—

j^^'.
Národní vojsko v Knoxvilla.

povolaní, aby pronášeli úsudky, kde ml ten který váleník hledati
klí k vítzství. Úkolem naším není opakovati zde všechny ty posudky, nýbrž
jen vrné a nestranné vylíení celého dje. Snadnjší bývá poukazovati na
úskalí, které objevilo se teprv, když lo nárazem oii se byla roztíštila.
Rosecranz maje za to, že Bragg nalézá se na ústupu a nevda ješt, že
gen. Longstreet se svým sborem rychlým pochodem se sem blížil, na míst
aby voje své soustedil v Chattanooga, rozložil tyto na roszáhlé prostoe, tak
že linie jeho táhla se od potoku Chickamauga až k Alpine
vzdálenost to
padesát sedm mil.
Nebezpeí bylo tím vtší, jelikož krajina tato byla velice
neschdná a následkem toho rychlé sousteování vojska obtížné. Chyby této
by se ovšem Rosecranz nebyl dopustil, kdyby byl ml jen dosti malé tušení,
-že Bragg sbírá rychle vojska a hotoví se k útoku.
Teprv když dne 9. vydán
byl rozkaz k optnému pošinutí národních pluk ku pedu, seznány jsou
"býti

—

Jos.

ermák: .Obanská

válka".
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zámysly Bragg-ovy, jenž v té samé chvíli k boji úpln pipraven, hotovil se
Ve chvíli této kynula
udeiti na gen. Thomase, ležícího v McLemóres Cove.
Bragg-ovi, nebo pi rozložení národního vojska mohl velmi lehce
Crittendena a McCooka díve, nežli by tmto mohlo se
Thomase,
poraziti
To by bylo smrtelnou ranou pro armádu Cumberlandskou,
dostati posily.
nebo úplná porážka její byla by se pak stala neodvratnou. Však jako ped
tím Rosecranz, tak nyní Bragg nevidl, když štstí válené tak svdn se na
nho usmívalo a on váhal. Celých šest dní se pipravoval k útoku, kteréžto
doby dovedl Rosecranz použíti k soustední svých rozptýlených pluk a v
pátek veer dne i8. záí byla armáda Cumberlandská opt pipravena k boji.
Nepátelské voje dlil nyní pouze potok Chickamauga*). Unionisté
rozloženi byli na západním behu a sice tak, že kryli msto Chattanoogu.
Plánem Bragg-ovým bylo, obratným pohybem proniknouti mezi vojsko Rosecranz-ovo a jmenované msto a zmocniti se tak místa, z kterého byl krátce
ped tím bez boje ustoupil. Aby Rosecranze oklamal, vyslal Wheelera v ele
Dlužno ješt dodati, že
jízdy, aby znepokojoval nepítele na pravém kídle.
Bragg-ova armáda byla již sesílena píchodem Buckner-ovým a též byl sem
pitrhl již pedvoj armádního sboru Longstreet-ova, vedený gen. Hood-em.
ráno, sotva že jíní ped teplými paprsky sluneními bylo zmizelo,
Gen. McCook velel kídlu pravému, Crittenden vedl
hotovilo se vše k boji.
sted a Thomas kídlo levé. Armáda Bragg-ova rozdlena byla na dva sbory;
pravému velel gen. Polk, levému v nepítomnosti Longstreet-ov gen. Hood.
Bragg umínil si bitvu zapoíti a Unionisty pekvapiti a proto bhem noci
Bitvu však zahájil gen. Thomas; bylo
vyslal 30.000 muž na protjší beh.
mu totiž oznámeno, že jedna brigáda konfederat pekroila eku a že zdá se
Thomas uvil a vyslal proti ní gen. Brannana s úmyslem
býti osamocenou.

Štstna

asn

Záhy však seznáno, že brigáda, jíž se první zpráva
pouhým pedvojem silného oddlení nepátelského vojska.
Brannan srazil se nejprve s jízdou Forrest-ovou, která vydatn podporo-

brigádu tuto zajmouti.
týkala, byla

vána byla pchotou.

V

rozhodné

chvíli

dostalo se Brannan-ovi posily a

konfederaté zatlaeni jsou zpt s tžkými ztrátami. Však Little-ova divise
vyslána jest rychle do ohn a Unionisté donuceni k^ ústupu, když byli
Thomas, vida
baterie dl.
zanechali v rukou nepátel 500 zajatých a

dv

hrozící nebezpeí, vyslal nepíteli v ústrety divisi Reynolds-ovu,

McCook

též

Johnson-ovu a od sboru Crittenden-ova pikvaila na pomoc
vyslal
Sesílení Unionisté oboili se na rebely s takovou silou,
Palmer-ova.
divise
ve
velkém
zmatku ustupovati a ztracená dla octla se opt
poali
že tito
vojska.
národního
v moci
Byly tyry hodiny odpoledne, když vava bitevní utichla. Na obou
stranách sestavováno jest vojsko do nových šik; bylo vidti, že nežli slunce
zajde, stane se ješt svdkem nového, krvavého zápasu.
Bitva zapoala na novo o páté hodin; divise Liddle-ova a List-ova vrhly
se s takovou prudkostí na Thomas-ovo mužstvo, že toto po krátkém odporu
Zdálo se, že úplná porážka Thomas-ova levého kídla
octlo se na ústupu.
jest nevyhnutelnou, však neštstí to odvrátil Házen, který vítzné Jihany v
pravém slova smyslu zasypal kulemi, šrapnely a kartái, tak že tito od dalšího

sem

*)

divisi

Chickamauga v

ei

indiánské znamená

„eka

smrti.''
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pronásledování ustali a zanechavše na bojišti hromady mrtvých a ranných,
ucouvli zpt. Tím byl zápas na levém kídle ukonen.
Rebelové pokoušeli se o štstí též na kídle pravém, však nevedlo se jim
lépe.
Z poátku udržována byla na obou stranách prudká palba dlová;
pozdji uinili konfederaté nkolik prudkých útok, pi emž zmocnili se jedné
baterie

Záhy však

dl.

Hood dv
nemoha odolati,

vrhl

jsou útoící zahnáni a

dla zpt dobyta. Odpoledne
McCook-ova sboru. Davis

své divise proti Davis-ovi, od

couvl, zanechav v rukou rebel baterii dl jednoho pluku
Vítzství rebel nemlo však dlouhého trvání, nebo Davis-ovi
pikvaila na pomoc Bradley-ova brigáda od divise Sheridan-ovy, rebelové
jsou zahnáni a ztracená dla jim odejmuta.
Po celou noc na obou stranách inny byly pípravy na druhý den k
obnovení boje. Bragg svolal k sob všechny své generály a dal jim rozkazy.
O pl noci pibyl sem gen. Longstreet s hlavní ástí svého voje a ihned pevzal
velení na levém kídle na míst Hooda.
Kídlu pravému velel gen. Polk a
pozstávalo ze dvou divisí od armádního sboru Hill-ova, jimž v ele stáli generálové Cleburne a Breckenridge. Na kídlu levém nalézaly se z vtšiny prapory
Buckner-ovy.
Gen. Rosecranz svolal taktéž všechny své velitele kolem sebe
a vyslechnuv jejich zprávy, naídil gen. Negley-ovi, aby pošinul své pluky na
státu Indiána.

levé kídlo.

pak

s

McCook

dvma

ml zaujmouti postavení tsn za Thomas-em, Crittenden
ml zstati v záloze.
bitvu zahájiti asn ráno.
Ve zpráv, kterou po bitv

divisema

Bragg umínil si
do Richmondu, praví o svém plánu následující
,,Levé kídlo mlo
vykati, až kídlo pravé na nepítele udeí, naež souasn celá armáda mla
hnouti se proti nepíteli."
ráno, díve ješt nežli slunce poalo zlatiti
temena okolních vrch, vidti bylo již gen. Bragga v sedle, cválajícího od jedné
ady ke druhé. S netrplivostí oekával chvíle, kdy uslyší dunní Polk- ových
dl; celá hodina však byla již uplynula a na pravém kídle dosud panoval klid.
Toto otálení zavinno bylo nedorozumním mezi jižními generály a posloužilo
znan Rosecranz-ovi. Ve chvíli, kdy dle Bragg-ova plánu mla již bitva býti
zaslal

:

asn

zahájena, nebylo sestavení vojska národního ješt úplné.
Hodina, kterou byli
konfederaté Rosecranzovi poskytli postaila, aby tento byl k boji pipraven.

Devátá hodina již byla uplynula, když na levém okídlí rebel ozvalo se
a hned na to rachot adové palby; gen. Breckenridge udeil se svoji
divisí s neobyejnou prudkostí na Thomase, pi emž podporován byl vydatn
Cleburn-em. Rebelové zachovali zde svoji oblíbenou taktiku aniž by vyslali
ku pedu sbory harcovnické ku zkoušení síly nepítelovy, s celou mocí svojí,
náhle, jako vichice vrhli se na seadní Unionist.
Ovzduším záhy otásalo
hmní dl, rachot pušek, praskání granát. Cleburne hnul se eln proti
náspm, kdežto Breckenridge rychlým a obratným pohybem octl se na levém
boku Thomas-ov. Náspy ve chvíli této podobaly se ohefi chrlící sopce
útoící zasypáváni jsou hustým deštm kulí, granát a šrapnel -- ady jejich
jsou
protrhány však Jihané pes mrtvoly svých bratí ženou se ku pedu,
jako by opovrhovali smrtí, která slavila zde pravé hody. Zdálo se, že ohnivou
tu sopku chtí ulíti lidskou krví, spoustu chrlící jícny ucpati svými tly.
Tak
prudký a neodolatelný byl útok rebel, že gen. Thomas vidl se nucena žádati
Rosecranze rychle o pomoc.

dunní dl

i

:

—

dsn

—
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Bragg byl rozhodnut za každou cenu povaliti levé kídlo armády Cumberby znamenalo již poloviní vítzství. Proto nedbal obtí,
které si stále optované útoky na náspy Thomas-ovy vyžadovaly a vj sýlal
jeden prapor za druhým do ohn.
Však Thomas-ovi dostalo se posily a
vítzství kolísalo s jedné strany na druhou. Po njaké chvíli vidti bylo Jihany
landské, což bylo

i

záhy však válený jejich pokik, který slyšán byl i pes všechnu
znamením, že útok jest obnoven. Pi jednom útoku zdálo
se, že Breckenridge slaviti bude skvlé vítzství, však ve chvíli rozhodné
pikvaila sem Vandener-ova brigáda od divise Brannan-ovy a též nkteré
ustupující,

vavu

bitevní byl

—

sbory Stanley-ovy a Wood-ovy
ímž kolísající ady Unionist jsou sesíleny
a Breckenridge odražen s tžkými ztrátami nazpt; gen. Helmond Dcshcr
zstal na bojišti mrtvý.
Breckenridge však na nedaleké vysoin znovu své
vojsko sestavil do bitevních šik a obdržev posilu od Walkera, Chenthama a
Cleburne-a, s novou silou vrhl se v boj. Levé kídlo Cumberlandské armády
poalo opt kolísati; rychlá pomoc však odvrátila od Thomase porážku,
národní vojsko znova seadné, opírajíc se

pravým bokem o Missionary Ridge, stálo
jako železná ze, o kterou veškeré útoky
Jihan se tíštily jako vlny o úskalí.

V

kdy bitva nejvíce
malá ochablost neb nedopatení rozhodnouti mohlo o vítzství neb
kritické této chvíli,

zuila,

kdy

dosti

—

porážce kterékoliv strany
udala se v
nehoda, která v
záptí mla velkou pohromu. Thomas, byv

armád Rosecranz-ov

Breckenridgem tísnn, žádal
a Negley a

Van

stále o posilu

Cleve obdrželi rozkaz, by

Tím se stalo,
spli mu na pomoc.
armád Cumberlandské spsobena

že v

byla
Gen. Geo. H. Thomas.
Zkušené oko gen. Longstreeta
mezera.
nyní udeila jeho
zalesklo se radostí
chvíle.
Rychlostí blesku spozoroval toto nedopatení a jako hromový klín
Armáda
vrazila Hood-ova divise do mezery, díve nežli se Unionisté nadali.

—

—

v jejím stedu náhle, neoekávan
•Cumberlandská rozražena byla ve dví
Marn snažil se
octl se hrozný nepítel, rozsévaje zkázu na obou stranách.

—

jeho sbor byl jako divou
Davis zdarem rozohnným Jihanm klásti odpor
vichicí v pravém slova smyslu rozmeten; Palmera a Van Cleve-a od sboru
Sheridan, který nalézal se v právo od
Crittenden-ova stihl tentýž osud.
Davise, kladl chvíli tuhý odpor

— však ani tento chrabrý

váleník nebyl

—

s to

jako boue, která
konati nemožnosti; Jihané nedali se niím více zastaviti
uchvacuje a trhá vše kolem, ádili v srdci Rosecranz-ovy armády a záhy nastal
v stedu a na pravém kídle ten nejvtší zmatek; jedna ást armády prchala k

Nkteí oití svdkové tvrdí, že útk
k Chattanooga.
živ pipomínal první velkou porážku národního vojska u BulTs Run.
Obraz, jaký vidn byl v osudný ten den 21. ervence, poskytovaly nyní cesty
vedoucí k Chattanooga a Rossville. Pole poseta byla mrtvými a rannými,
mezi tmi ležela pekácená dla, zabití neb ranní kon, rozbité vozy potravní
k

Rossville, druhá

tento
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i

— a pes

muniní

v divokém

to vše

spchu

prchaly

tisíce

zdšeného vojska

v místa bezpeí.

V

djinách tohoto bratrovražedného zápasu není snad zaznamenáno pípadu, kde by osud celé armády závisel tak na bystrosti, chladnosti a zárove
chrabrosti jediného muže, tak jako nyní závisel osud Cumberlandské armády
na gen. Thomas-ovi. By zde byl na míst Thomas-ov vojevdce slabý a
nerozhodný, celá armáda by zde byla potena bývala a na Chickamauguby
byl národ vzpomínal s lítostí a hanbou zárovefi. Jakmile Thomas zaslechl o
neštstí, které bylo postihlo sted a pravé kídlo, seznal ihned, co na nho
rychle opustil opevnní a zaujal postavení na úboí Missionary Ridge.
Postavení vojska jeho zde mlo podoby plmsíce; sted nalézal se na úboí,
konce dotýkaly se úpatí.
Sotva že vojsko bylo sestaveno, objevili se Jihané, v jich ele generálové
Polk a Longstreet. Vítzstvím zpití ženou znova útokem, majíce za to, že
žádná moc nebude s to jim více vzdorovati.
Však ne nadarmo zván jest

eká;

Thomas

,,

skálou Chickamaugy";

zuivé ty vlny
Bylo

ím

prudší byl náraz, tím tužší byl odpor

jižních vojsk tíštily se u

pl

—

nohou Unionist.

netrplivostí pozoroval, že zápas se prodlu-

tvrté; Longstreet s
Na pravém boku Thomas-o^'
zakoniti jej co nejrychleji.
spozoroval mezeru a již sem hnal své statné veterány, kteí v nesetných
bitvách již byli svoji udatnost osvdili.
Thomas zdál se býti ztracen
žuje

i

umínil

si

—

mu jiného než úplné zniení neb vzdání se. V rozvšak vyskytl se zde Granger a hustou palbou -z dl zatlail jižní
tžkými ztrátami a tito také se více útoku neodvážili.

nepijde-li pomoc, nezbývá

hodné

chvíli

pluky

zpt

V

s

chvíli, co Thomas zápasil s nepítelem, který vnikl mu v týl,
veden byl krutý boj v ele, kde Polk marn snažil se Thomase z postavení jeho
vypuditi a den tento skoniti vítzstvím úplným. Skála Chickamaugj'" zstala
nepohnutou, až posléze Polk vida marnost dalšího boje, stáhl své pluky zpt.
Thomas na rozkaz gen. Rosecranze ustoupil po bitv této k Rossville, zanechav
mrtvé ranné na bojišti. Bhem noci celá armáda Cumberlandská stáhla se
zpt za náspy kolem Chattanoogy.
Jihané vším právem mohli si osvojovati vítzství u Chickamaugy, ale
hlavní úel jejich
dosažen nebyl. Ztráty na
zpt dobytí Chattanoogy
obou stranách byly velmi tžké; Unionisté ztratili 16.350 muž a 51 dl,
ztráta konfederat páila se na 18.000 muž.
Bitva tato, tak se tvrdí, vedena
byla bez všelikých plán
vše ponecháno bylo náhod a náhoda' tato pála
Jihanm. Bragg ml tak málo práva osobovati si zásluhy o vítzství, jako
mli nepátelé Rosecranz-ovi tohoto osoovati. Bitvu u Chickamauga nevyhrál
Bragg, zde zvítzil Thomas. Jméno jeho vezdy ádno bude mezi nejpednjší
bojovníky za celistvost severo-americké Unie
Zvláštním udatenstvím vyznamenal se v bitv této I2letý dobrovolník,
John Clem.
Chlapec ten byl v nejprudším ohni a po bitv byl od svého
pluku odlouen. Jeden rebelský dstojník, vida tohoto malého vojína s puškou
v ruce utíkajícího, rozejel se k nmu, chtje ho zajmouti. ,,Stj ty malý Yankee!"
zvolal dstojník. Chlapec uposlechl, zastavil se, však ne aby se nechal zajmouti.
Klidn nasadil pušku v líc, zahoukla rána a rebelský dstojník skácel se
s kon mrtvý.
Chlapci podailo se uniknouti a jest za svj in jmenován

té

samé

,,

i

—

—

—

!

'262

•

Když dorostl, obdržel výnosné místo pi jednom odboru vládním
ve Washingtonu.
Rosecranz jal se nyní opevovati kol Chattanoogy a Bragg obávaje se,
že by útok setkati se mohl s rozhodným nezdarem, umínil si Rosecranze
pevn sevíti a armádu jeho hladem donutit k vzdání se. Podailo se mu také
veškerá spojení perušiti a záhy poala vláda washingtonská býti úzkostlivou
o armádu Cumberlandskou; pádem Chattanoogy octl by se byl celý východní
Tennessee opt v moci Konfederace. V trapHvé této dob vzpomenuto bylo na
vítze vicksburgského, gen. Granta a tomuto jest telegrafováno, aby spl do
Grant nalézal se práv
Tennessee a pevzal nad vojskem vrchní velení.
v New Orleansu v ošetování lékaském, nebo byl pádem s kon utrpl
bolestné poranní, však jakmile se ponkud zotavil, spl do Indianapolis, kde
byl tajemníkem války formáln prohlášen za vrchního velitele vojenské moci
Ohio-ský, Cumbermississippské, zahrnující v sob ti departementy a sice
landský a Tennessee-ský. Gen. Rosecranz-ovi bylo velení odato a na žádost
Grant-ovu jest sven departement Cumberland-ský generálu Thomas-ovi,
Tennessee-ský gen. Sherman-ovi. Grant dne 18. íjna pibyl do Louisville a
pevzal velení, naež Rosecranz, rozlouiv se dojemn s vojskem odejel do
Tamtéž odebrali se generálové McCook a Crittenden, jichž sbory
Cincinnati.
Z Louisville zaslal Grant Thomas-ovi následující
spojeny byly v jeden.
Thomas odpovdl
každou cenu !"
telegram
,, Udržte Chattanoogu za
,,Budem se brániti dokud nevyhladovíme !"

-seržantem.

—

:

:

jest

—

—

:

Porážka u Chickamaugy pesvdila vládu washingtonskou, že nezbytno
pomýšleti na sesílení armády v Tennessee; Jihané stahovali sem vojska se

všech krajin, armáda Bragg-ova rostla každým dnem, nebo Konfederace
zamýšlela slavným vítzstvím u Chattanoogy setíti dojem, jaký po celém Jihu
Tato zimniná innost Jihan
i za hranicemi spsobila porážka gettysburgská.
zde poalo se jednati o tom, má-li generál
nebyla tajná ve Washingtonu a
Grant se zdarem proti nepíteli na jiho-západ operovati, že musí míti též
i

dostatený poet vojska. Proto jsou od armády Potomacké oddleny dva
armádní sbory, jedenáctý a dvanáctý, jim v elo postaven gen. Hooker a po
dráze s nejvtší rychlostí dopraveny do Chattanoogy. Praví se, že v djinách
válenictví není zaznamenáno, aby tolik vojska pomrn v tak krátké dob
dopraveno b)'lo do takové vzdálenosti. Bhem sedmi dnu dopraveny byly po
asi 23.000 muž
od Rapidan
dráze Baltimore & Ohio oba armádní sbory
do Stevensonu v Alabama, vzdálenosti to 1192 mil

—

—

!

Grant pibyl do Nashville dne 21. íjna, kde ml krátkou poradu s gen.
Rosecranz-em a Hooker-em, naež vydal se na další cestu a dorazil do Chattanoogy dne 23. Zde shledal ku své mrzutosti, že Rosecranz pipustil, aby
nepítel obsadil veškeré vrchy v okolí, tak že nemohlo býti použito dráhy,
aniž po vod sem potrava a válené poteby dopravovány. Zkrátka, Unionisté

tsn seveni, že nebyli s to se hnouti. Pozornost Grant-ova
obrácena byla nyní k tomu, jak docíliti spojení, aby vojsko mohlo vším potebným býti zásobováno a záhy docílil bezpené spojení s Bridgeport-em a
nebezpeí hladu bylo tak od armády spolkové odvráceno.
General Bragg vida, že nový jeho plán, vyhladovti nepítele se neMezi vrchy Lookout
zdail, umínil si nyní pomocí zbraní pokusiti se o štstí.
byli nyní tak

263

a Raccoon nalézá se údolí taktéž Lookout zvané (Lookout Valley), mající asi
dv míle šíky. Uprosted údolí toho vypíná se nkolik hustým stromovím
z nichž nkteré mají až 300 stop výše.
Vrchy tyto, jakož
Raccoon a Lookout Mountain obsazeny byly konfederaty, kteí mohli odtud
dobe pozorovati pohyby národního vojska. Gen. McLaws od Longstreet-ova
armádního sboru, s Lookout Mountain jako koka pozoroval Hookera, ekaje
na píležitou chvíli, aby se na mohl vrhnouti a sbor jeho zniiti.
Píležitost

porostlých vrch,

i

dne 28. íjna; v tu noc Geary-ova divise, tvoící pravé
kídlo Hooker-ovo, odpoívala ve Wauhatchie.
McLaws o pl noci tiše
sestoupil s vrchu, naež dal znamení k útoku.
S divokým rykem hnali se
rebelové v ped, pi emž vydatn byli podporováni dlovou palbou, která
ta naskytla se v noci

I2letý John

Clem v bitv

u

Chickamaugy.

McLaws oekával, že pekvapí
zahájena jest s temene jmenovaného vrchu.
však
Unionisty spící a nenadálým tímto pepadením že uvede je v zmatek
Geary byl stále na podobnou návštvu pipraven a když
zmýlil se velice.
sražených adách se objevili, uvítáni jsou hustou palbou
Jihané v
adovou; pivítání takového se rebelové nenadali a zastavivše se, optovali
palbu.
Hooker, byv probuzen dunním dl a rachotem pušek, vyšvihl se

—

tsn

— Schurz-ovu
na svého kon a poruil Howard-ovi, aby svoji nejbližší
— vyslal napadeným ku pomoci. ,,Ku pedu hoši, spjte jim na pomoc!" zvolal
divisi

Hooker, když divise tato kolem nho poklusem spla do vavy bitevní. Sotva
však posila tato popošla nkolik krok, zablesklo se náhle na blízkém vrchu a
nkolik vojín zhroceno bylo k zemi; nyní teprv seznáno, že Jihané nale-
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na blízku a to ve velké síle. Schurz-ova divise hnána jest dále v tu
stranu, odkud bitevní ryk sem zazníval a Tyndall-ova brigáda vyslána, aby
Ve chvíli té objevil se zde col. Orlan Smith v
konfederaty s návrší sehnala.
msíc
rozléval bledou svoji zái po celé krajin a
ele 73. pluku ohioského;
bystré oko Smith-ovo zahlédlo, že blízký vrch obsazen jest silným oddlením
Jihan. Vrch tento byl 200 stop vysoký, úboí prorvané roklinami a porostlé
zají se

hustým kovím, tak že šílenstvím zdálo se býti o jeho dobytí se pokoušeti.
Však rozkaz jest Smith-em dán a statení Unionisté jako koky derou se
nahoru; když byli pronikli až k samým zásekm, zahouklo najednou 2000
Mlo se za to, že po tomto
pušek a útoící v zmatku jsou hnáni nazpt.
le tito
krvavém odražení nikdo nepohne více vojsko k novému útoku
srazili se pi úpatí vrchu v nový šik a s nasazenými bodáky ženou se znova po
úboí nahoru. Odvážlivci ti zmizeli v hustém koví, jen tu a tam zaleskly se
bodáky jejich pi msíním svtle; dole velitelov ekají s napnutím, s jakým
výsledkem setká se druhý útok. Nový rachot otásl ovzduším, což bylo
znamením, že Unionisté dospli až k temeni vrchu, s kterého nemínili však
S nasazenými bodáky vrhli se se zoufalou odvahou proti
více sestoupiti.
nepíteli a záhy octl se tento na útku, provázen hustou palbou a jásotem
vítzných Unionistú.
Geary, akoliv ml proti sob znanou pesilu, bránil se tvrdošíjn a po
tíhodinné bitv podailo se mu nepítele zatlaiti na Lookout Mountain; bylo
krátce po tvrté hodin ranní, když bitva u Wauhatchie byla skonena. Jihané
Hoeji
zanechali v rukou Unionistú 100 zajatc a na bojišti 150 mrtvých.
hcený útok Smith-ova pluku zaznamenán jest v djinách obanské války co
jeden z nejrekovnjších in, jakým se národní vojsko bhem celé války

—

vyznamenalo.

V dob, kdy události práv líené odehrávaly se v okolí Chattanoogy,
sem ješt se svými pluky gen. Sherman, který zván byl pravou rukou
Grant-ovou. Jakmile sem pitrhl, cítil se Grant dosti silným, aby s mocným
svým soupeem odvážil se rozhodné bitvy. Spolen s Sherman-em prozkoumal bedliv krajinu a vše zdálo se býti velice píznivo.
V pedveer této rozhodné bitvy dopustil se gen. Bragg tžké chyby,
kterou znan pispl k vítzství Grant-ovu a tomuto také nemohlo býti nyní
nic vítanjšího. Jak z pedu podotknuto, obdržel gen. Burnside rozkaz, aby spl
do Chattanoogy na pomoc Rosecranz-ovi. Bragg obávaje se, že by píchod
Burnside-v znan sesílil armádu spolkovou, rozhodl vyslati proti nmu
generála Longstreeta. Tento ml naízeno vypuditi Burnside-a z Knoxville a
msto obsaditi. Osudnjší chyby nemohl se Bragg již dopustiti a Grant seznal,
táhl

že nyní jest nejpíležitjší chvíle, aby svedena byla s nepítelem rozhodná
Burnside žádal Granta o pomoc, nebo lekal se mocného nepítele,
bitva.

který nyní proti

nmu

táhl

nemohl by více prospti,
pípravy k útoku.

práv

— však Grant

nežli

vdl,

ohroženému Burnside-ovi
vítzstvím u Chattanoogy a proto jal se konati
že

ob

vojska hotovila se k
v polovici msíce listopadu, kdy
novému boji; pluky Sherman-ovy dorazily do Bridgeportu dne 14. a dle plánu
Grant spozoroval, že severní strana
Grant-ova bitva zapoíti mla dne 21.
Missionary Ridge byla jen nedostaten vojskem chránna, taktéž i západní

Bylo

to

<
>

>
r
c
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ml

áe, však v rozhodné chvíli vojsko
tomuto místu, o jehož dobytí chtl se Grant pokusiti
stj co stj hlavn proto, že zamezil by tak optnému spojení Longstreeta
s Bragg-em.
Velitel jižní armády patrn chtl Granta oklamati, naež zamýšlel couvnouti a zaujmouti nkde výhodnjší postavení.
Aby tedy v Grant-ovi vzbudil
domnnku, že pipravuje se k útoku na Chattanoogu, poslal mu písemní žádost,
by veškeré obyvatelstvo co nejdíve opustilo msto. Le Grant nenechal se
tak lehce obelstít a nevil, že Bragg útok zamýšlí; v domnní tom utvrzen
byl výpovmi jednoho sbha, který s uritostí tvrdil, že Bragg koná pípravy
k ústupu.
Pohyby národního vojska velice stžovány byly prudkými dešti, následkem
kterých eka vystoupila a jen s velikými obtížemi dopraveno bylo mužstvo
na druhý beh. Proto teprv dne 23. obdržel gen. Thomas rozkaz, aby postoupil
beh eky;

útok veden

soustedno

mlo

býti na celé

býti proti

i

proti nepíteli a zkusil jeho sílu.

Den

byl

neobyejn

krásný, vojsko jevilo

nedokavost, až bude moci zkížit poznovu zbran s nepáteli Unie. Vojenské
kapely doprovázely pluky do bitvy, dlouhé ady bodák leskly se v zái
slunení a Jihané, kteí s úboí a temene Missionary Ridge tento zjev pozoZáhy však
rovali, mli za to, že snad odbývána bude vojenská pehlídka.
z dl
dýmu,
pesvdeni byli o jiném, když v pevnosti Wood zvedly se oblaky
pevnosti
vyšlehly blesky a kule poaly bíti do seadní Jihan. Na náspech
jmenované stáli generálové Grant, Thomas, Granger a Howard, odkud bedliv
pozorovali pohyby vojsk. Ku pedu, v tsn sražených adách a s jásotem na
rtech postupovali Unionisté a vzdor husté palb, která jest proti nim zahájena,
dospli až k úpatí vrchu zvaného Orchard Knob. Aniž by se byli zde zastavili,
na dané znamení hnali po píkrém a neschdném svahu útokem a podailo se
vrchu dobýti, pi emž zajali 200 rebel. Jakmile Unionisté dlemísto toto obsadili, dopravena jsou sem rychle z pevnosti Wood tžká
dla. První posice nepátelská byla dobyta.
té samé chvíli, co Thomas

jim

šastn

žité

V

hnal útokem na Orchard Knob, znepokojovalo Bragga silné oddlení národního
jízdectva na pravém kídle; jízda pronikla až v zad jižní armády, spálila Tyner's
Station, vytrhala železniní koleje, zmocnila se 100 voz a pivedla s sebou
zpt do ležení 100 zajatc.

Grant spokojil se pro tento den s výsledkem, jakého byl docílil a odložil
operace na druhý den. Gen. Hooker obdržel rozkaz, aby sehnal rebely
Lookout
Mountainu a pes Chattanooga Valley postoupil k Missionary Ridge.
s
Bhem noci, se dne 23. na 24. dopravil Sherman vojsko své na jižní stranu
eky Tennessee a po tetí hodin odpoledne octl se až pi samém úpatí Missionary Ridge na severní stran, kde nechal uiniti zákopy a zaujal pevné
postavení. Den byl velice pošmurný, tak že Jihané nebyli s to pohyby národdalší

dobe pozorovati.
Na pravém kídle štstí ješt

ního vojska

více pálo zbraním severním, nebof HookerLookout Mountainu; dne 24. listopadu o tvrté hodin
ranní nechal oznámiti vrchnímu veliteli, že vojsko jeho jest již sestaveno a
hotovo k útoku. Záhy dán jest rozkaz k pochodu a vojska hnula se ku pedu,
aby postoupila proti posicím nepátelským na jmenovaném vrchu, které gen.
Bragg za nedobytné považoval. Hooker ml z poátku v úmyslu pekroiti
ovi

podailo

se dobýti
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potok Lookout a udeiti na nepítele z pedu, však podniknutí to zdálo se býti
píliš odvážným, nebo úboí vrchu nejen že bylo velice neschdné, ale Jihané
uinili vše, co jenom umní válené vymysliti dovedlo, aby uinili je pro útoící
ješt neschdnjším. Na nkterých místech naházeny jsou vysoké náspy,
neproniknutelné palisády, penosné hradby, na kterých nesetný poet hlavní
se blyštlo a na dané znamení mohli útoící býti zasypáni pravým krupobitím kulí.
Jelikož následkem velkých deš voda potoka Lookout tak
vystoupila, že by dopravení celého voje Hooker-ova na druhý beh vyžadovalo
mnoho asu, poslán jest gen. Geary rychle do Wauhatchie, kde potok dal se
snadnji pekroiti; se zbytkem vojska zstal Hooker na hlavní cest a jal se
stavti mosty. Pro hustou mlhu, která celou krajinu zahalovala, nemohli Jihané
pohyby národního vojska dobe sledovati a pozornost jejich obrácena byla pouze
v Ona místa, kde stál Hooker; tím se stalo, že Geary dorazil na urité místo a
vojsko dopravil na druhý beh, aniž by byl pozorován. Teprve, když zatlaiv
zpt pední stráže, octl se až u samého úpatí Lookout Mountainu, seznali rebeHooker-ovo mužstvo též záhy
lové, že mají býti napadeni se dvou stran.
octlo se na druhém behu a ochránno prudkou dlostelbou s Bald Hill, hnalo
V té
se jako povode ku pedu, niíc vše, cokoliv v cestu se mu postavilo.
samé chvíli vidti bylo vojsko na pravé stran pod samými jícny rebelských
dl dráti se po úboí Lookout Mountainu. Jako koky slczají náspy a pevné
záseky; husté kulobití není s to zastaviti útok, naopak odvahu Unionist ješt
více rozncuje. Již blíží se k hlavním posicím nepátelským a po krátkém, ale
krvavém boji Jihané hrzou jati, couvají v tom nejvtším zmatku ped odvážnými Unionisty, opouštjí jednu posici po druhé, až octli se na samém temeni
vrchu. Vojsko Hooker-ovo docílilo více, nežli sám zkušený velitel tento byl
oekával.
Pvodní rozkaz znl, jakmile vojsko dobude nkteré posice, by
ustalo od dalšího boje.
Však zdarem rozohnní bojovníci, vidouce, že jedna
bašta po druhé jest dobývána, nebyli více k zastavení; v okamžiku tom umínili
si celý vrch dostati do své moci a neustati, dokavad cíle svého nedosáhnou.

Byly dv hodiny odpoledne "*a pro hustou mlhu, vznášející se nad
vidl se Hooker nucena ustáti od dalšího boje. Zápas práv líený
sveden byl mezi hustými mraky, které celý vrch zahalovaly, tak že dole
sestavené vojsko ani nemohlo pozorovati, kam až útoící byli pronikli. Teprve
k veeru obloha se vyjasnila a když tmavý ten závoj byl odhalen, propuklo
vše v nadšený jásot, nebo postavení, jaké Unionisté na Lookout Mountain
zaujímali, bylo dostateným svdectvím slavného jejich vítzství. Jásot šel od
úst k ústm a odrážel se od krví zbrocených šedých tch velikán.
Bhem
noci opustili Jihané Lookout Mountain a v spchu zanechali zde mnoho
potravin i poteb válených.
Sotva že slunení paprsky dotkly se zem,
postoupil osmý pluk státu Kentucky až na temeno vrchu a za nadšeného jásotu
krajinou,

rozvinut jest zde

hvzdnatý prapor Unie.

Bragg po této citelné porážce stáhl vojska svá na Missionary Ridge a
jeho obranná ára táhla se od Tunnell Hill až k Rossville. Pravému kídlu
velel gen. Hardee, levému gen. Breckenridge.
Gen. Grant nechal peložiti
hlavní svj stan z pevnosti Wood na vrch zvaný Orchard Knob, který byl
generál Thomas siln opevnil a odkud pohyby obou vojsk mohly býti výborné
pozorovány.
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dne

bylo pekrásné a všude, kamkoliv jen oko diváka
moe bodák, tpytících se v zái ranního slunce.
Ped šiky národního vojska vypínal se obrovský Missionary Ridge, na
hemžil se nesetný poet rebel a s temene vrchu hrozivé namíeny byly dol
píšerné jícny dl.
Hooker se svými prapory nalézal se na stran pravé,
Sherman soustedil opt nedokavostí planoucí bojovníky své na stran levé.
Jitro

25. listopadu

pohlédlo, zelo nepehledné

nmž

Pluky Thomas-ovy rozestaveny byly kol hlavního stanu vrchního velitele.
Takový byl obraz, jaký zjevil se diváku stojícímu na Orchard Knob ped
poslední a rozhodnou bitvou v okolí Chattanoogy, obraz

smrtelníku

v

pam,

to, jaký málo kterému
všem úastníkm vryl se tak hluboko
dojmy, pohledem tím vzbuzené, po dnešní dny nevymizely.

dopáno

že

jest spatiti a který

Slunce ješt nebylo daleko na své obvyklé pouti, když v adách národního vojska zaznly polnice a v okamžiku dlouhé etzy vojsk hnuly se ku
pedu. Hooker obdržel rozkaz postoupiti proti levému kídlu Bragg-ovu,
Sherman proti pravému, kdežto sted, nalézající se pod velením samého
Granta,
zstati zpt a vrhnouti se až v
rozhodné chvíli tam, kde by se toho ukázala
býti nejvtší poteba.
Hooker-ovy pluky vidny byly sestupující po píkrém svahu v

ml

dlouhých etzích, naež pohybovaly se pes
Sherman v té samé chvíli
hnul se proti pravému kídlu a Bragg maje za
to, že zde veden bude hlavní útok, jal se výkvt
celé armády své sousteovati proti Shermanovi.
Vojska provázena byla na pochodu svém
píšernou hudbou, nebo na Orchard Knob a
na Missionary Ridge již poala hmti dla.
Hooker-ovi vyskytla se v cest nepedvídaná pekážka; když totiž Jihané byli ustoupili z údolí, zapálili za sebou most vedoucí pes
SS5 Gen. John C. Breckenridge.
potok Chattanooga a trvalo to celé ti hodiny,
nežli byl nový most shotoven a vojsko mohlo dáti se opt na pochod.
Jihané
jali se klásti tuhý odpor, však Breckendridge nebyl s to zastaviti Hookera na
jeho vítzném pochodu; prapory jeho pueny byly opouštti jednu posici za
druhou a záhy celé levé kídlo Bragg-ovo octlo se na ústupu.
údolí proti nepíteli.

Obrame

nyní pozornost též ku kídlu levému, jemuž v ele stál Sherman.
Unionistm již tak jako na kídle pravém; pedn byli vystazahájena a pak, jak již
veni vražedné palb, která se všech míst jest na
povdíno, soustedil Bragg proti Sherman-ovi veškerou svoji moc. Mimo to

Zde nevedlo

se

n

kudy pluky Sherman-ovy táhly, byly velice neschdné. Vojska narazila
zde na sebe s neobyejnou zuivostí
ob strany patrn cítily, že na výsledku
boje tohoto závisí zdar celé bitvy.
Bojováno jest hlavn bodákem, muž proti
muži a vítzství kolísalo s jedné strany na druhou.
Byly ti hodiny odpoledne, když bitva nejvíce zuila. Bragg vysýlal sem
jeden pluk za druhým, veškerá dla na Missionary Ridge umístná, namíena
jsou proti Unionistm.
Žádná strana však nebyla s to dobýti jakýchsi výhod;
Unionisté
Jihané nemohli zatlaiti národní vojska zpt z dobytých posic
cesty,

—

—
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opt nemohli

Jihany pinutiti k ústupu; nepi^átelská vojska poínala si s neobykrveprolití na obou stranách bylo hrozné.
Sherman
stále obracel zraky své v tu stranu, kde stál sted, oekávaje s toužebností
chvíle, až zde uinn bude útok na nepítele.

ejnou houževnatostí a
i

Grant znal velmi

výkvt armády jižní

dobe

postavení, v jakém

Sherman

se nalézal;

vdl,

že

nmu,

však pece ješt nechtl odvážiti
se rozhodného útoku na sted, dokavad neobjevil se Hooker, který jak známo,
zdržen byl celé ti hodiny stavním mostu. Nebezpeí hrozilo levému kídlu
národní armády každým okamžikem
le Grant vždy spoléhal na Shermana;
vzpomínka na Shiloh jej v
té ješt více posilovala.
Nezklamal se,
nebo Sherman zde stál jako kamenná hráz a marn namáhal se Bragg pesilou kídlo jeho povaliti.
Bylo pl tvrté, když Grant, jenž stále netrpliv pecházel na temeni
vrchu Orchard Knob, pohlížeje skrze dalekohled hned v tu, zas onu stranu,
vržen byl proti

dve

—

i

rozhodná se piblížila. Bragg byl ustaviným sesilováním
svého pravého kídla tak seslabil sted, že Grant vidl ped sebou jisté vítzství
a vypálením dl dáno jest znamení k pochodu. Hned na to sted tvoící divise
Wood-ova, Baird-ova, Sheridan-ova a Johnson-ova hnuly be ku pedu. Ped
nimi kráely harcovnické sbory, vybrané z pluk Wood-ových a Shermanových.
Rozkaz znl dobýti nejprve záseky pi úpatí vrchu, zde znovu se
seaditi a hnáti útokem po úboí proti nepíteli. Celý Missionary Ridge poal
nyní metati zhoubné blesky
každý výbžek, každé skalisko bylo náhle
oživeno, kule a granáty vrhány jsou odtud do národního vojska jako krupobití.
hrozná palba tato nebyla s to zastaviti kroky vojska, nad kterými vlály
hvzdnaté prapory. Pero není s to vylíiti tento hrzokrásný obraz; nelze nalézti
slov, kterými by oznaena býti mohla rekovnost tch, kteí proti této ohnivé
sopce hnali útokem.
Brigády Hazen-ova a Willich-ova již jsou u samého
úpatí vrchu a ,,jako roje vel", tak obraz ten popisuje sám Grant, ,, vybíhali
šed odní konfederaté ze svých úkryt a spli po píkré stráni nahoru."
Zdarem tím rozjaení Unionisté ženou se za nimi, slézají jedno skalisko za
druhým, pi emž vystaveni jsou vražedné palb pušek a dl umístných na
temeni vrchu.
Grant s Orchard Knob boj tento pozoruje a oko jeho plá
nadšením, když vidí, že hvzdnaté korouhve vlají stále výše a výše. Dospti
první temene vrchu a zde zasaditi prapor, žádostí touto hoely celé pluky,
brigády, setniny, ba jednotlivci. Jeden chce pedstihnouti druhého, což dje
se za ustaviného vraždní; proudy lidské krve valí se po píkré stráni dol
jako by šedý velikán, o jehož majetnictví veden byl hlavní boj, cedií
krvavé slzy nad tím nelítostným niením lidských život.
seznal, že chvíle

—

Le

i

—

Vraždní na Missionary Ridge bylo hrozné, praporeníci klesali k zemi
jeden po druhém. Na temeni vrchu zamýšleli Jihané postaviti se proti útoícím,
však marný jest již všechen odpor, ada za adou povoluje, Unionisté již
pronikli až k

samotným jícnm dl

a ostré

bodáky

vráží jižním

dlostelcm

První pronikla na temeno vrchu jedna eta voják od prvního
ohioského, jíž v ele stál Lieutenant-Colonel Langdon. Hned ale

do prsou.
pluku

zahml

výstel a

šest

peskoil poslední zásek

praporeník

kleslo

najednou

k zemi.

a octl se v stedu nepátel, však v zapti

kulemi zasáhnut, klesl mrtvý k zemi.

Langdon
nkolika

Ostatní odvážlivce postihl tentýž osud.
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v seadní Jihan byl již uinn, v záptí vnikly sem brigády
Hazen-ova a Willich-ova, za kterými v patách valila se divise Sheridan-ova.
Národní vojsko nalézalo se nyní již jenom asi sto yard od hlavního stanu
Bragg-ova a zápas veden jest pažbou a bodákem. Chvíli ješt brání se Jihané,
když však po úboí valil se nahoru nepetržitý proud nových bojovník, opouští
Bragg-ovy prapory jeden po druhém své stanovišt a v divokém zmatku vše
po p-íkré stráni valí se dol. Slunce práv sklánlo se za hory, když celá
armáda jižní octla se na útku, provázena palbou z dl, které byli Jihané na
Missionary Ridge zanechali. Jen s velkými obtížemi podailo se Bragg-ovi a
Breckenridge-ovi uniknouti a Missionary Ridge octl se v moci Grant-ov.
Hooker, jak vylíeno, dobyl skvlého vítzství na kídle pravém, Sherman

nicmén prlom

nmu

vyslána byla, dovedl klásti tuhý odpor a posléze
vzdor pesile, jaká proti
jižní armády byl úpln rozražen, povalen a
zatlail
zpt,
sted
nepítele
pece
poslední
bitva
u Chattanoogy byla dobojována, národní
uveden
v zmatek
vítzství.
nové,
slavné
slavily
zde
zbran

—

tém

modlou lidu a jak vysoce byl
Grant stal se po tomto vítzství
nyní ctn a vážen na Severu, tak obáván byl na Jihu. Váleníci jižní Konfederace seznali, že Grant na poli váleném jest soupeem nebezpeným
o
pevnost Doneldson, Shiloh, Vicksburg a nyní
emž podávaly dosti
Chattanooga. CoíTé ve svém popisu bitvy u Chattanoogy praví
,, Nestranné
djiny zajisté zachovají se spravedliv ku všem úastníkm bitvy této, však nade
všemi záiti bude zlatým písmem zapsané jméno onoho velikého vdce, který
z obležené, hladem zmoené armády jedním rázem utvoil ohnivé ady útoících a v poslední chvíli dovedl hrozící porážku zmniti v slavné vítzství.

—

dkaz

:

Mužem

tím jest Grant."

mla

v záptí pád jednoho z nejoblíbenjších
Davis byl jeho osobním pítelem, pece
že maje proti sob stratéga jakým byl Grant,
jako
bylo poslání Longstreeta ku Knoxville a
chyb,
takových
se
dopustil
chvíle
dal se oekávati rozhodný útok.
kdy
každé
stedu,
seslabení

Za to však porážka tato
generál jižních, gen. Bragga.
jenom Jih nemohl mu odpustiti,

A

Poslední zápas toho dne sveden byl u tunelu, kde Jihané pokusili se ješt
o kladení odporu. Noc však uinila záhy boji konec a Bragg uchýlil se s
poraženou armádou svoji smrem k Riggoldu. Druhý den pustil se Hooker
za ustupujícími a srazil se se zadním vojem Bragg-ovy armády, jemuž velel
gen. Cleburne. Strhla se opt krvavá bitka, v které Hooker ztratil 432 muže,

dstojník. Grant ustal nyní od dalšího
pomýšleti na vysvobození Burnside-a, proti
nmuž táhl gen. Longstreet; proto couvlo národní vojsko zpt k Chattanooga,
ímž válené tažení proti Bragg-ovi bylo skoneno.

mezi nimi

i

nkolik svých

pronásledování,

nejlepších

nebo musel

U

Chattanoogy súastnil se boj s plukem svým Fr. Stejskal, kde vzdor
a krvavým bojm, neutrpl té nejmenší pohromy. Odtud táhl s
ostatními ku Knoxville, k vysvobození Burnside-a.
26. pluk wisconsinský, u nhož velký poet Cech sloužilo (viz seznam
na str. 181) byl pesazen od armády Potomacké k armád Cumberlandské a
první srážka, které Cechové u Chattanoogy se súastnili, byla ona u Wauhatchie, kdy McLaws v noci z nenadání na pluky Hooker-ovy udeil.
"Vypravuje o tom Jos. Paidr následující
„Utáboili jsme se blíže Lookout

husté

palb

:
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Mountain a po skrovné veei ulehli. O dvanácté hodin vrazili rebelové do
ležení našeho a poali zde zle ádit.
Byli jsme ze spánku vyburcováni a v
nejvtším chvatu do šik sestaveni; byla to tetí velká bitva, které jsem se byl
súastnil, le pece ješt nikdy nebylo mi tak úzko, jako v tuto noc, kdy mlky
stáli jsme vedle sebe, ekajíce na povel.
Nevidli jsme nieho, nežli záblesky
pušek, což podobalo se svatojanským muškám. V tu noc nepišli jsme do tak
"
tuhého ohn
Paidr s ostatními súastnil se též útoku na Lookout
Mountain, pi kterém žádného echa nepotkala ta nejmenší nehoda.
Vác. Svejkar, od téhož pluku vypravuje, jaký hlad vojsko muselo zakoušeti, když bylo obleženo Jihany u Chattanooga.
píše ve svých
,, Vidl jsem,"
zápiskách,

,,

kterak vojínové ze zabitých koní a

František Fišer, (od

aby

26.

mezk

maso vyezávali,

jen

pluku Wieconsin

mohli krutý hlad." Zde bojoval též Vojt. Houska, jehož podobizna
str. 199 a prodlal všechny bitvy bez pohromy; ona eská setnina,
která vypravena byla z Chicaga, súastnila se taktéž tchto památných bitev.
Nutno nyní k vli úplnosti navrátiti se ku gen. Burnside-ovi, který meškal
v Knoxville a proti nmuž vyslán byl energický gen. Longstreet se silným
oddlením vojska. Jihané na pochodu trpli velký nedostatek, nebo oekávané
zásoby potravní nedocházely. U CampelTs Station srazila se ob vojska a
svedena jest tuhá bitka, po které Burnside ucouvl zpt ku Knoxville, kde se
opevnil.
Dne 18. listopadu již pitrhl sem Longstreet a obklíil Burnside-a se
všech stran. Nkolikráte pokusili se Jihané o dobytí msta útokem, které však
byly vždy s tžkými ztrátami odraženy a Longstreet posléze umínil si hladem
donutit Unionisty k vzdání se. Když však došly sem zprávy o porážce Braggukojiti

nalézá se na

ov

nový útok na msto,
Unionisté kladli tuhý odpor, že útok

u Chattanoogy uinil Longstreet dne 29. listopadu

mnohem

prudší všech pedešlých,

žádnému

tento nevedl k

cíli

le

i

a když posléze objevil se zde

pedvoj Sherman-ova

sboru, který táhl Burnside-ovi na pomoc, ustál Longstreet od dalšího oblehání

a táhl

s

vojskem svým

smrem

k Virginii.

velé díky Grant-ovi ve jménu celého národa a
stát New York a Ohio
vyslovily vítzi jménem obyvatelstva jmenovaných stát díky.

Kongres usnesl

V

vysloviti

nho

ražen jest pro

zlatý peníz; též zákonodárství

první polovici roku 1863 meškal gen.

J.

—

L. Foster se silným

oddlením

New

Berne (Sev. Karolina), odkud vysýlal jednotlivé sbory
do vkolních krajin, aby rozhánly jednotlivé sbory rebel, které národní
vojsko se všech stran znepokojovaly.
Mnoho krvavých srážek se zde udalo,
v kterých Unionistm štstí pálo a záhy byli rebelové zatlaeni do vnitra
státu. V msíci ervenci povolán byl Foster do pevnosti Monroe a nad vojskem
v New Berne pevzal velení gen. Palmer. V té samé dob pístav charlestonský stal se djištm dosti dležitých událostí, nebo admirál Dupont ve spojení
s gen. Hunter-em (který velel jižnímu departementu), již v roce 1862 inili
všemožné pokusy o dobytí Charlestonu, však marn. Dupont-ovi podal velmi
dležité zprávy o stavu mstské posádky erný otrok, Robert Small, který
zamstnán byl co lodivod ve služb Konfederace. V kvtnu (1862) ješt
s nkolika otroky vyplul z pístavu s parníkem Planter, který odevzdal Dupontovi a vstoupil do služby Unie.
Záhy na to objevilo se národní vojsko na
James Islandu, nedaleko Charlestonu. Gen. Benham srazil se u Secessionville
se silným oddlením odštpenc, byl však poražen a operace proti Charlestonu
na njaký as odloženy.
Na místo gen. Huntera jmenován byl v elo vojska spolkového v krajinách tchto gen. O. M. Mitchel, který jak již praveno, ohnivého ducha svého
stále musel krotit pod velitelstvím rozvážlivého a opatrného generála Buella.
Mitchel pibyl na ostrov Hilton Head dne 16. záí; zde nalézal se velký poet
erných uprchlík; ihned nechal postaviti jim devná obydlí a ml v úmyslu
zamstnati ernochy ve služb vlády. Zárove inil rozsáhlé pípravy k
válenému tažení, však nežli mohl všechny smlé plány, kterými se zanášel,
uvésti v skutek, byl postižen žlutou zimnicí a odebral se do Beauportu k vli
uzdravení, kde dne 30. íjna zemel.
V Mitchel-ovi ztratila Unie jednoho
z nejoddanjších svých syn a nejráznjších zastanc. V elo vojska postaven
byl optn Hunter, však v jižním departementu panoval po vtšin klid po
národního vojská v

delší dobu.

—

Ped zakonením

kapitoly dlužno zmíniti se o

jednom

z nejstarších

vete-

1823 v msteku Luži, kraj chrudimský).
vypravuje
Posler jest osmatyicátník a
o zkušenostech svých jak následuje
,,Po vystoupení ze školy byl jsem pi magistrátu ve Skui až do dvacátého
roku svého vku.
roce 1848 súastnil jsem se boulivých událostí v Praze
se sborem litomyšl-ským pod velením P. Buchtele a r. 1850 již odsthoval
jsem se do Ameriky. Nejprve usadil jsem se v Racine, Wis., pak v lowa City
a v r. 1860 odejel jsem do státu Missouri. Odtud jel jsem zpt do ech pro

rán eských,

Janu Poslerovi (nar.

r.

:

V

matku a

Vdl

sestru,

když práv oznámeno, že vypáleno bylo na pevnost Sumter.

jsem, jaké smýšlení panuje u vlád evropských, neb tyto klonily se ku
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stran odštpenc a proto odejel jsem sám zpt, abych svoji páži nabídl k
ochran Unie. Po mém píjezdu p-istoupil jsem hned k milici státu Missouri,
pozdji však pidal jsem se k 27. pluku missourskému, který práv Chillicothe
zizoval. Záhy byl jsem povýšen za poddstojníka. Ze St. Louis po krátkém
cviení odejeli jsme do Rolla, Mo., kde jsme vystídali 22. pluk státu lowa, pi
Zde jsems ml dozor nad strážemi,
kterém nalézala se též eská setnina.
mnoho
následkem
zkusili
jsme
kruté
však
zimy; odtud táhli jsme do Heleny ve
státu Arkansas a pak do Milikens Bend, naproti Vicksburgu. Já pi jedné velké
boui a dešti nastydl tak, že jsem ztratil
a byl jsem nucen odebrati se

e

Jan Posler.

do nemocnice. Jakmile jsem se pozdravil, spl jsem opt ku svému pluku,
v ustaviném ohni. Od
který nalézal se ped Vicksburg-em a byli jsme
Vicksburgu jsme táhli za Johnston-em a zakoušeli hrozná muka následkem
nkterý den slunce tak pražilo, že nebylo lze ujíti ani sto
tropického vedra.

tém

V

zde následkem toho zemelo. Pi tom byli jsme nuceni
koleje
a pálit.
Po skoneném tažení vrátili jsme se zpt
železniní
vytrhávati
vtšina
však
nás
se roznemohla následkem špatné vody.
kde
do Vicksburgu,
mezi
nemocné
vadn
a poslán do Rock Island, 111., kde jsme
Byl jsem též
trvání
války
byl
jsem churavý, však vzdor tomu prapor
Po
celé
hlídali zajatce.

krok

a

mnoho vojín

hvzdnatý, pro který jsem se zbran
služb až do srpna r. 1865,"

uchopil, jsem neopustil a vytrval ve
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KAPITOLA

XXI.

—

—

,,Sivanip Angel".
o dobyti Charlcstonu. — Polapeni ,,Atlanty\
Pevnost Suniter v ssutinácli.
Obleháni pevnosti Wagner.
Vpád do
Drancováni v Lawrencc.
Události v Arkansas a IndiánMissouri.
Nájezdy i' Missouri.
Zápas o Lousianu.
.,Syn plukii'
ském území.
Stát Texas. — Gen. Forrcst v Tennessee.
Grant v Nczv Orleansu.
Sila
Násilnictvi na Jihu.
Severu a Jihu. -- Britická -i^ldda a Konfederace.
Rádni Unionistu v Meridia)m.
SJíerman-uv nájezd do Mississippi.
Forrest.
Výprava k Rudé ece (Red
Vrazdéni %' pevnosti Pillow.

Pokusy

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

Hiinter-ovo vysvétleni.
ernošské pluky.
River.)
Jak chovali se
bilým
obyvatelm
na
No7>ý
vpád
Missouri
ernoši k
do
Sinrí
Jihu.

Morgan-ova.

—

Nájezdy do

pronásledováni v Texasu.

V KAPITOLE
výjev, které

—

Richmondu.

okoli

—

Vypravováni

—

echa

o

,

se o struné vylíení nkterých událostí a
hluboce do djin oné bou"livé doby, nicmén
k vli úplnosti. Chctme-li tenái^i pedstaviti celý

pokusím

této

sice nezasahují

nutno zmíniti se o nich

již

pehled krvavého dje

pak nelze opomenouti
ono poadí obraz
nutno jim taktéž v djinách popáti místa. Shrnul jsem adu rzných tch výjev do zvláštní kapitoly
hlavn za tím úelem, by nestavly se do cesty pi líení hlavních událostí,
které mly pímý vliv na osudy této zem.
Jak již v kapitole minulé povdíno, inila národní vláda pokusy o dobyti
Charlestonu; ne snad že by dobytí jeho mlo píliš velkou dležitost pro
další válené operace, ale oekávalo se, že kdyby podailo se Seveanm rozvinouti prapor hvzdnatý v samotném zídle odboje, v míst, kde první rána
proti L^nii vypálena byla, událost tato by nevyhnuteln musela míti mravní
Nový pokus o to uinn byl na jae roku 1863. Dne 6.
vliv na mysle lidu.
dubna piplul do charlestonských vod admirál Dupont s devíti monitory, zaneÚmyslem jeho bylo uiniti
chav nkolik válených lodí za sebou co zálohu.
nejdíve útok na pevnost Sumter, která stála zde co pevná stráž celého pístavu.
V té samé dob zaujalo asi 4000 muž vojska spolkového pod gen. Truman
Seymourem postavení na Fall Islandu, odkud chtlo lostvu pi dobývání
Charlestonu býti nápomocno.
Když flota Dupont-ova blížila se k pevnosti, byla dla na této se nalézající ticha a nikdo z poátku nebyl s to píinu toho se domysleti.
Brzy však
záhada ta byla vysvtlena. Lod vpluly do nastražené sít torpéd a jakmile se
zde octly, zahájena jest teprv hustá palba z pevnosti, ped kterou flota musela
uchýliti se zpt na otevené moe; Keokuk, nejmenší z obrnných lodí Dupontových, byla pi tom zniena. První pokus setkal se tedy s rozhodným
nezdarem.
V msíci ervnu téhož roku jmenován byl gen. Quincey A. Gillmore
velitelem jižního departementu na míst Huntera.
Gillmore ml zde asi
osmnáct tisíc muž vojska a dostatený poet tžkých dl, naež ihned inny
byly pípravy k novým pokusm o dobytí Charlestonu. Nový velitel zamýšlel
vedlejších, které hlavní

Jos.

ermák:

tohoto,

dj

..Obianskii válka"

i

se všech stran obklopují a

IS*
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nejdíve zmocniti se Morris Islandu, na kterém stála pevnost Wagner; z pevnosti této mohly se spsobiti velké škody pevnosti Sumter a zasypati celý
Charleston granáty. Proež pevnost Wagner do své moci dostati, bylo první
snahou Gillmore-ovou. Admirál Dupont však neschvaloval plán ten, následkem ehož povstal spor, který ml za následek odvolání Duponta a v elo
lostva spolkového ve vodách charlestonských jmenován byl admirál John
A. Dahlgren.
Díve ješt nežli nový velitel lostva sem pibyl, aby velení pevzal,
podailo se Dupont-ovi polapiti konfederaní obrnnou lo Atlantu, která
mla se státi postrachem celého lostva národního.
Jihané považovali Atla?itu za nepemožitelnou, práv tak jako považován
byl Merrmtac a vychloubali se, že podniknouti mže smle boj s dvma moniAtlanta urena byla k tomu, aby zniila lostvo spolkové ve vodách
tory.
charlestonských a dne 17. ervna došla Duponta zpráva, že obrnný ten obr
Dupont poslal jí v ústrety
pluje po ece Savanah, aby se na vládní fíotu vrhl.
do zálivu Warsaw dva monitory a sice Wechawken a NaJioiit. Sotva že se
Atlanta objevila, vrhla se proti Weehawkenn a jižní obyvatelstvo, které s

beh

tento zápas pozorovalo,

oekávalo

s jistotou,

že

podaí

se

obrnnému

jejich

kolosu oba soupee sraziti pod vodu.
Oekávání jejich se však nesplnilo.
Kule, z vže WccJiaivkcmi vysýlané narážely do ocelových bok nepátelské
lod s takovou prudkostí, že tato bhem patnácti minut bezmocná octla se v
.zajetí.

Pozdji

jest

dopravena do Philadelphie a zde vystavena.

Gen. Alfred Terry byl vyslán s oddlením vojska na James Island, tak
aby pozornost konfederat odvrácena byla od Gillmore-a; lest tato se zdaila a
národní vojsko objevilo se náhle ve velké síle na Morris Islandu a za pomocí
dl umístných na Foliy Islandu vehnáni jsou rebelové do pevnosti Wagner.

Gilmore pevnost oblehati, jejíž opevnní bylo mnohem silnjší,
Dne 11. ervence uinn
národního vojska z poátku byl myslel.
byl útok, však posádce pevnostní podailo se útok ten s velkými ztrátami
Gillmore vida, že pevnost útokem nelze dobýti, umínil si zahájiti na
odraziti.
opevnní palbu dlovou, pi které válené lod mly nápomocny býti. Dne
18. ervence vrhány byly ze sta dl projektily do pevnosti, le tato pece ješt
vzdorovala.
V té samé dob pepaden byl gen. Terry silným oddlením
Jihan, které sem byl Beauregard z Charlestonu poslal, však Terry byl na
každé pekvapení stále pipraven a podailo se mu rebely po krátké bitce
zahnati zpt, naež opustil James Island a pipojil se k hlavnímu voji.

Na

to jal se

nežli velitel

i

Gillmore chtl pevnosti Wagner zmocniti se stj co stj a veer dne 18.
ervence dal rozkaz k novému útoku. Unionisté hnuli se proti náspm ve
dvou proudech, jimž v ele stáli gen. Strong a col. H. L. Putnám. Zápas

neobyejn krvavý a útoící po druhé jsou odraženi s
nebo zanechali na bojišti patnáct set muž. Strong Putnám
tžce rannými a col. Robert L. Shaw, který vedl první ernošský
Za to, že stál v ele ernoch, byl pedmtem nenávisti u
zabit.

netrval dlouho, však byl

tžkými

ztrátami,

byli mezi

pluk, byl

Jihan

a

aby

se

mu

i

,,

pomstili", jak oni to nazývali, vhodili mrtvolu

Shaw-ovu

pak vyplnili samými zabitými ernochy.
Gillmore seznal nyní, že pevnosti Wagner útokem nedobude a poal
konati pípravy k obléhání. S nadobyejným namáháním postavena jest baterie

'do jájDQy, kterou
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dl

v bažin mezi ostrovy Morris a James; dlouhé jehly musely býti do bažipoložena prkna a na lešení tom umístna jsou dla.
pdy zaráženy, pes
Když jeden z inženýr obdržel rozkaz k vykonání díla toho, odvtil: ,,ToC
Inženýr stále
nemožné !"
,, Slova .nemožné' u nás nestává," odvtil velitel.

n

naté

—

odporoval a došlo to tak daleko, že byl zaten pro porušení discipliny; záhy
však byl opt propuštn, naež chut dal se do práce a za nedlouho nad bažinami umístna byla tžká dla. Zde postaveno též bylo jedno tžké dlo, které
všeobecn nazýváno bylo ,,Swamp Angel" a z nho vrhány byly granáty až
do samého Charlestonu, pt mil vzdáleného. Jeden z tchto granát prorazil
stechu kostela sv. Michala a roztíštil na stn velkou desku, obsahující
desatero pikázání; ze všech zstala neporušena pouze
a sice ,, nezabiješ"

dv

a ,,nesesmilníš".

Obléhání zdálo se netrplivému Gillmore-ovi píliš zdlouhavým a proto
si uiniti nový útok dne 17. srpna a zárove pokusiti se o dobytí pevnosti
Sumter. V udaný den dvanáct baterií poalo ob pevnosti zasypávati tžkými
umínil

F"=

„Atlanta".

noc rozprostela svj temný závoj nad hladinou vodní,
její umlkla na dobro; toto dílo spousty
vykonala flota admirála Dahlgrena, však pevnost Wagner doposud vzdorovala
veškerému úsilí útoících. Teprve dne 6. záí gen. Terry jal se initi pípravy k
novému útoku, když k nemalému potšení oblehajících seznáno, že Jihané
tajn opustili pevnost celý Morris Island. Gillmore obsadiv opuštné posice,
pošinul sem dla svá a obrátil jícny jejich proti pevnosti Sumter, spsobiv zde
ješt vtší spousty a jak se z poátku zdálo, posádka z pevnosti této byla vypuzena. V tom však se Gillmore zmýlil, nebof když v noci dne 8. záí vysláno
bylo vojsko v lodkách, aby pevnost obsadilo, vynoili se na zíceninách Sumter
její obhájcové, kteí byli zde ukryti a poslali národní vojsko s krvavými hlavami nazpt. V msíci íjnu však obrátil Gillmore jícny svých nejtžších dl
opt proti památné pevnosti této a záhy z pevných její zdí zbyla jen hromada
ssutin.
Zdar tento, jak na poátku kapitoly již povdíno, neml pro vládu
spolkovou velké dležitosti, však lidu severnímu mohlo se oznámiti opt jedno
vítzství; veškerý obchod po událostech tchto z Charlestonu vymizel, což bylo
velkou ztrátou pro Konfederaci.
Obrame nyní opt pozornost k mén dležitým událostem, které odehráprojektily a
zítily se

díve

pevné

nežli

zdi

Sumter a dla

i

i

—
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valy se ve vnitru

zem,

asi tisíc

mil od atlantického pob-eží.

V

roce 1863

konfederatm vypuditi Unionisty z Texasu a nepravidelné sbory
Nejinnjším
vojenské objevovaly se astji ve státech Arkansas a Missouri.
byl známý Marmaduke se svými jízdeckými sbory, s kterými vtrhl pes hranice do Arkansasu a Missouri; v msíci lednu pronikl až k Springfieldu, byl
Po nkolika
však zde na hlavu poražen a zanechal na bojišti 200 muž.
krvavých srážkách couvl zpt do Arkansas, kde konal pípravy k novému
vpádu do Missouri; zámyslem jeho bylo zmocniti se zásob, které mli Unionisté
V ele osmi tisíc bojovník vtrhl do
v Cape Girardeau, na ece Mississippi.
Missouri a dne 20. dubna setkal se s vojskem gen. McNeila, který Jihany po
krátké, ale krvavé bitv porazil a vypudil Marmaduke-a po druhé z Missouri.
podailo

se

Jiné tlupy rebelské znepokojovaly obyvatelstvo podél západních hranic státu
Arkansas a poali ohrožovati již i pevnost Blunt, nalézající se v indiánském

U

Caney Spring srazilo se dne 17. ervence národní vojsko, vedené
oddlením rebel, pod gen. Cooper-em. Jihané byli
Vtší ást vojska Cooper-ova uchýlila se do
na hlavu poraženi a rozprášeni.
severního Texasu. Však loupežné roty ádily divoce za zády voje Blunt-ova;
jedna z tchto, vedena polodivým Quantrell-em, pepadla nic netušící obyvatele
msteka Lawrence ve státu Kansas dne 13. srpna, povraždila sto a tyicet
pokojných obyvatel a osmdesát pt dom lehlo popelem.
území.

gen. Blunt-em se silným

Ve

východní ásti státu Arkansas nalézalo se na ece Mississippi opevnné

místo Helena, o jehož dobytí chtli se Jihané pokusiti. Dne 3. ervence (1863)
pitrhl sem gen. Price v ele osmi tisíc rebel a uinil na opevnné místo
prudký útok. Útoící však byli s tžkými ztrátami odraženi; posádce pevnostní

Po tomto nezdaru opustili rebelové východní Arkansas,
srpna opustil Helena a v ele silného sboru, ítajícího
dvanáct tisíc muž hnul se proti Little ^ock, maje v úmyslu msta onoho se
zmocniti.
Marmaduke vytrhl do pole proti Unionistm, ale v msíci záí byl
poražen a zpt zatlaen. Steele na to pohyboval se proti hlavnímu mstu
Arkansas ve dvou proudech. Konfederaté vidouce, že proti pesile této msta
neudrží, zapálili nkolik parních lodí na ece zakotvených, veer dne 10. záí

velel gen. Steele.

naež

Steele dne

]0.

opustili Little Rock a uchýlili se k Arkadelphia, na ece Wachita. V téže dob
vyhledával gen. Blunt píležitou chvíli, aby mohl svésti rozhodnou bitvu s
rebely a jejich indiánskými spojenci v západním Arkansasu, což se mu však
nepodailo. Dne i. záí zmocnil se pevnosti Smith, kterou nechal vojskem
obsadit a dne 4. íjna, když nalézal se na cest z Kansasu k pevnosti této v
prvodu 400 jezdc, byl náhle pepaden loupeživými hordami jižními, které
vedl povstný Quantrell; rebelové udeili na malý tento sbor s takovou zuivostí, že jediný Blunt asi s dvanácti vojíny vyvázli a uchýlili se do Little Fort
Blair. Quantrell nešetil ani ranných a nechal všechny bez milosti povraždit.
Blunt stžoval si pozdji na zbablost svého mužstva a pravil, že toto dávalo
se na útk díve nežli jediná rána vypálena.

Když poalo se rebelm nedostávati v krajinách tchto potravy, uinili
nový vpád do Missouri a octli se v msíci záí až u Booneville, kde však narazili
na národní vojsko pod generály E. B. Brown-em a McNeil-em a byli po krátké
šarvátce zpt zahnáni. Od té doby neudalo se v Missouri a Arkansas nic
pozoruhodnjšího, vyjma útoku generála Marmaduke-a na Rive Bluff na ece
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Arkansas, který uinén byl dne 25. íjna (1863). Posádka, které velel colonel
Powell bránila se udatn a podailo se jí po tyrhodinném boji nepítele
zahnati.
Po tomto vítzství zavládl zde optn pokoj.

Když gen. Banks vytrhl z Alexandrie, na rudé ece (Red River) a táhl k
Port Hudson, tu gen. Taylor, jehož byl Banks zahnal do západní Lousiany,
jmenované msto opt obsadil, též zmocnil se Opelausas a pevnosti de Busy.
Odtud inil nájezdy do všech krajin a pronikl až k ece Mississippi a New
Se silným oddlením vojska svého zmocnil se Brashear City (dne
kde zabavil mnoho vládního majetku a zajal asi tisíc muž
národního vojska. V témž ase ádilo jiné oddlení konfederat, vedené gen.
Green-em v okolí Donaldsonville, na ece Mississippi, však byli po nkolika
prudkých srážkách zahnáni. Posléze, když posádka v Port Hudson Banks-ovi
se vzdala, oboil se tento znovu na Taylora, kterého opt z okolí Alexandrie
vytiskl. Taylor stále pokoušel se o to, zaujmouti nkde na Mississippi pevné
postavení, však po nové své porážce odtáhl z krajin tchto na dobro.
Mezi dlouhým poadím
rzných tch obraz a ro<^-?-— -=-"--^r—^^^
„-^
^^^,
~^
mantických událostí, na jaké
^^--x -^^i^kJll^w
boulivá doba, o které píšeme, jest neobyejn bohatá,
setkáváme se též s jedním,
Orleansu.
24.

ervna

1863),

—

--

o

nmž

jen krátce tuto se

zmíním. Silné oddlení národního vojska bylo vysláno
do krajiny, aby zaopatilo
nco potravy. Cestou pišli

k osamlému domku a zratch, kteí vešli do
dojemný
vnit, zjevil
se

km

„Swamp

Angel".

Na loži ležela žena, dle všeho matka, mrtvá a malé kojen ležící vedle
mrtvoly bylo hladem a pláem již celé vysílené. Vojíni vzali dcko a pinesli
je do tábora, kde s podivením ostatní pohlíželi na kois, jakou si vojíni ze
své výpravy pinesli. Dcko zstalo v ležení asi ti msíce a jest pojmenováno
Po uplynutí eené doby byl ,,syn pluku" dopraven do jednoho
,,Hard Jack".
obraz.

ústavu, kde vyrostl v statného jinocha a byl posléze nalezen sestrou zesnulé

matky, která

jej

pijala za svého.

—

Gen. Banks umínil si nyní poínati výbojn a ml delší poradu o plánech
Práv v té dob byl Grant povolán
svých s gen. Grant-em v New Orleansu.
V porad uzaveno bylo, aby Banks
v elo národní armády u Chattanoogy.
uinil pokus urvati Konfederaci rozsáhlý stát Texas; ihned vyslán byl generál
Franklin asi se tymi tisíci muži, aby zmocnil se dležité stanice nepátelské
Sabin Pass, která ležela na hranicích mezi Texas-em a Lousianou. Franklinovi mlo býti nápomocno nkolik válených lodí, však snad následkem nedorozumní útok po vod zapoal na jmenované místo mnohem díve nežli po
pevnin, kdežto s operacemi mlo se zapoíti souasn a tím se stalo, že
Banks sou.stedil svá vojska na
výprava setkala se s rozhodným nezdarem.
Atchafalaya s tím úmyslem, vtrhnouti do vnitra Texasu se strany východní od
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Rudé ece. Však od tažení toho bylo upuštno, nebof
uznáno za prospšnjší, zmocniti se radji pístavu a celého pobeží jmenovaného státu. Aby Jihané byli oklamáni, vyslán jest gen. C. C. Washburne se
silným oddlením vojska skrze Lousianu k Alexandrii, kdežto šest tisíc muž,
kteí vedeni byli gen. Danou, vydali se s nkolika válenými lomi k ece
zvané Rio Grande. Když vystoupili Unionisté na pevninu, setkali se se silným
oddlením nepátelské jízdy, kterou zahnali a dne 6. listopadu octli se až v
Brownsville, naproti Chatamores. Ku konci roku 1863 mli Unionisté obsazená
všechna dležitjší místa na pobeží texaském, vyjma Galveston Islandu a

Shreveportu, ležícího na

jedné pevnosti pi ústí eky Brazos.
Konfederaté vyklidili se z celé ásti
Texasu západn od eky Colorado. Mezi tím asem N. B. Forrest, který velel
nepravidelným sborm jízdeckým a stával se jako John Morgan postrachem
veškerého obyvatelstva, vpadl v ele
tisíc jezdc do západního Tennessee
a rozložil se táborem v Jacksonu, odkud inil asté nájezdy do vkolních krajin.
Gen. Hurlbut, který v dob té meškal v Memphis, uinil pokus Forresta polapiti, však zámysl ten se nezdail.

ty

—

Na sklonku roku

1863 a na poátku 1864 poínala se objevovati na obzoru
znamení, která nepedpojatému pozorovateli vštila, jaký as bude
výsledek tohoto bratrovražedného boje. Armáda jižní sice stála ješt v poli,
hotova klásti tuhý odpor
však jižní vláda" pociovala citelný nedostatek
Dluh národní vlády obnášel v dob té
toho nejhlavnjšího, totiž penz.
Dluh ,, vlády Davis$1,000,000.000, ale úvr její byl dosud neobmezený.
ovy" obnášel skoro též tolik, ba byla nadje, že se bhem následujícího roku
ješt zdvojnásobí a úvr poínal již ochabovati. Spolek ,,So7ithern Iiidepe7idc7icc Associatioií\ který založen byl v Anglii a v nmž zastoupena byla
všeliká

—

,,

veškerá anglická aristokracie, zapjil Jihu ohromné sumy penz, o které také
pišel.
Co záruku dala Konfederace jmenované spolenosti úpis, že za ony
peníze dodá bavlnu, však po dnes ješt chovají anglití lordové úpis ten co drahou
památku, nebo slíbená bavlna dodána nebyla.
Bohatí plantážníci jižní, kteí
mli bavlnu zaopatiti, vidli dále nežli anglická šlechta a nechtli za jižní úpisy,
Lid mimo to zdál
jejichž bezcennost již dobe byli znali, zboží slíbené dodati.
se býti syt války a zdráhal se vykonávati službu vojenskou, tak že Davis se

svými spojenci vydali z Richmondu zákon, jehož provádní mlo v záptí
nesetné násilnosti, páchané na obyvatelích všech národností, domorodých
pisthovalých.
Dle nového zákona ml bez rozdílu každý bloch, který jen
unésti mohl zbra, pihlásiti se k služb vojenské; kdo do urité doby se nepihlásil, byl považován za sbha a co takový trestán zastelením.
Též ernoši
všemožným spsobem byli zastrašováni, aby nevstupovali pod prapor Unie a
veejn prohlašováno, že erní vojíni nebudou považováni jako jiní zajatci a
také že s nimi jinak bude zacházeno. Slova tato byla až píliš srozumitelná.
i

V

kdy Davis-ova vláda chápala se již zoufalých prohrozícím pádem, oekávala ji nová rána a sice
z oné strany, odkud se ji jižní pohlavái nejmén nadali. Pokud mlo se za to,
že Sever nebude s to potlaiti odboj Jihu, pokud štstí na poli váleném klonilo
se ku stran rebel, tu
Velká Britanie pála Jihu a podporovala odboj
ten nejen penzi, ale jak již povdíno, vypravovány jsou z anglických
pístav lod, urené pro službu Konfederace. Anglická vláda byla by sice
kritické této chvíli,

stedk, aby

ped

zachránila se

i

27^
volna bývala uznati
neodvíslost Konfederace, však ekala až jaký obrat
události na druhé stran Atlantu. Porážkou u Gettysburgu, za kterou
v záptí následovala porážka u Chattanoogy, pesvdila anglické státníky, že
osud Jižní Konfederace jest zpeetn a proto také lord John Russell, tehdejší
zahraniní ministr oznámil Davis-ovi, že Velká Britanie nemíní více ze svých
pi^ístav vysýlati lod, urené pro službu Jihu a k pustošení majetku Spojených Stát Severo-amerických, ba že vbec žádných konfederaních lodi
nebude v pístavech anglických trpno.
V listin té užil Russell slov ,,tak
zvané Konfederaíni Stdty\ nad ímž Jefferson Davis cítil se býti uražen a
vlád anglické zaslán jest drazný protest. Od té doby adil Jih Velkou Britanii
mezi své nepátele.
Však protest nebylo více všímáno, nebof základy Jižní
Konfederace byly již znan podkopány a její zícení bylo jen otázkou asu.
Válená moc Jihu sice nebyla ješt potena, ješt stál v poli gen. Lee se svoji
armádou, však Sever
v poli osmkrát sto tisíc muž, Jih asi tyikrát stonyní na
tisíc; až doposud zaujímal Sever z vtší ásti postavení obranné
všech stranách víily bubny k pochodu a vše ekalo na rozhodnou, poslední
bitvu.
V gen. Lee-a skládala nyní Konfederace veškeré své nadje.
i

vezmou

—

ml

—
—

Obrame

na chvíli opt pozornost k jiho-západu, který stal se nyní
dležitých událostí.
Když generál Sherman povolán byl do
Chattanoogy, kde ml býti nápomocen pi válených operacích proti armád
Bragg-ov, zanechal ve Vicksburgu generála McPhersona. Však po porážce
Bragg-ov objevil se Sherman opt v Mississippi a v msíci únoru (1864) uinil
vpád do vnitra státu jmenovaného. Sherman byl téhož náhledu co Grant, že
válka vedena musí býti se vší bezohledností
v nepíteli že buditi se musí
hrza. A také všude, kudy Sherman na tomto pochodu táhl, zanechával za
sebou stopy nelítostného pustošení. Nejvíce utrplo msto Meridian, nebot
Sherman umínil si tuto stanici konfederaní na dobro zniiti.

djištm

dosti

—

Deset tisíc vojín ozbrojeno sekerami, kladivy a železnými sochory poalo
vykonávati dílo spousty.
to trvalo pt dn, kdy Meridian se svými náveliké
dražími, skladišti, arsenály, nemocnicemi hotely byl na dobro znien
soukromých,,
a nádherné budovy zboeny až do základ.
Jedin
s mužstvem svým pustošit
které byly obydleny, vojsko ušetilo.
Hurlbut
ást severní a východní. McPherson opt jižní a západní a oba úkoly jim svené vykonali se vší dkladností. Hurlbut oznámil pozdji, že zniil 60 mil
železniních kolejí, jednu lokomotivu a spálil osm most. McPhersonova zpráva
vykazovala 55 mil zniených kolejí, 53 most, iq parostroj, 28 železniních
voz a ti parní pily. Aby dílo spousty bylo úplné, dány jsou železniní koleje
na ohe, zde rozžhaveny a pak všelijak stoeny, by jich více nemohlo býti
Nkteré byly otoeny kolem strom, emuž vojíni žertovn íkali
použito.

ádní

—

i

dom

ml

,,Davis-ovy nákrníky".

Mimo

spousty, jaká

jsou všechny dráhy a sice na jižní

spsobena byla v

mst, znieny

stran až po Quitman, na východ až po

uba

na severní po Landerdale Springs a západn až k Jacksonu. Podobný
osud, jako Meridian, postihl též msta Enterprise, Marion, Quitman, Hillsboro,
Po dlouhou
Canton, Lake Station, Decatur, Bolton a Landerdale Springs.
dobu nemohl jižní lid zapomenouti tchto dn, však praví se nám, že za stávajících okolností poínání takové stalo se nezbytným a že tím nebyly ani o pí
pekroeny meze, vykázané novovkému válenictví.
Station,

—

'

2S0

nmu

Sherman oekával, že v Meridian pipojí se k
gen. W. S. Smith se
silným oddlením jízdy, však Smith byl na cest zadržen známým Forrest-em.
Když byl Sherman marn ekal po celý týden, vrátil se zpt do Vicksburgu a
pivedl s sebou tyi sta zajatc a pt tisíc osvobozených erných otrok.
Tento vpád Sherman-v spsobil veliký poplach po celém Jihu. nebo gen.
Polk, který velel rebelm v krajin této, kladl Unionistm všude jen slabý
odpor. Gen. Joseph E. Johnston, který nalézal se v ele armády Bragg-ovy
v severní Georgii, poslal Polk-ovi posilu, vsak záhy nucen byl tuto povolati
zpt, jelikož proti nmu vytrhl od Chattanoogy gen. Palmer. Voje nepátelské
srazily se v msíci únoru (1864) mezi Riggold a Dalton a Palmer jest zatlaen
zpt k Chattanooga. -

Za nkolik týdn po událostech tuto líených uinil povstný Forrest
vpád do stát Tennessee a Kentucky a dne 13. dubna obklíil pevnost Pillow,

Návrat z výpravy.

ece

od gen. Shermana rozkaz, aby pevnost
díve nežli spojil se s hlavním vojem ve Vicksburgu ped
výpravou na Meridian. Rozkaz ten však pro njakou neznámou píinu nebyl
vykonán a v pevnosti zstala posádka ítající 550 muž, z nichž 200 bylo
ernoch, pod velením majora L. F. Booth-a. Ostatní posádce velel major
W. F. Bradtbrd. Na blízku sice nalézala se válená lo Ne%v Era, vsak
píroda samotná poskytovala zde oblehajícím tolik záštity, že kule z lod
vysýlané nemohly jim ani dost málo ublížiti.
Asi o 9. hodin ráno, když byl
útok na pevnost zahájen, major Booth byl zabita Bradford pevzal ihned velení
nad celou posádkou.
Obležení bránili se udatn až do
hodin odpoledne,
kdy palba na obou stranách umlkla. Forrest žádal za bezvýminné vzdání se,
na kteréžto vyzvání Bradford vyžádal si tolik asu, co by mohl poraditi se s
ostatními dstojníky a kapitánem lod Neiv Jíra.
Netrplivý a krvelaný
iia

Mississippi; Hurlbut obdržel

tuto nechal vyklidit

ty

;
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Forrest žádal po druhé, aby se posádka bezvýminn vzdala a vyzvání toto
provázeno bylo výhržkou, že útok bude obnoven, nedojde-li bhem dvaceti
minut píznivá odpov. Bradford posléze oznárnii, že odhodlán jest dále se
brániti.
Mezi vyjednáváním však Forrest, bez ohledu na veškerá pravidla a
pedpisy válené, pošinoval své sbory stále blíže pevnosti a zaujal posléze
taková postavení, že vojsko jeho mohlo vrhnouti se na dané znamení do
pevnosti.

Jakmile došla Bradford-ova odpov, jest dáno znamení a rebelové se
-zvíeckou zuivostí vrhli se pes nízké náspy do vnitra pevnosti, volajíce
!"
,, Neživte žádného !"
,, Povraždte negry !"
Na obranu
,, Žádná milost
nebylo lze pomýšleti a zuiví rebelové vraždili vše bez milosti.
Posádka pev:

—

—

—

nostní rozutekla se na všechny strany, vojíni zahazovali zbran schovávali se
kde jenom mohli, nkteí padali na kolena a prosili úpnliv o milost, le marn
nikoho nebylo šeteno, Jihané poínali si zde se zuivostí pravých divoch.
Djiny vypravují, že nž neb tomahawk v ruce rudého divocha neádil nikdy nemilosrdnji mezi bílým osadnictvem; vraždní v pevnosti Pillow nemá snad sob
rovného v djinách této zem. Lidé zmnili se v pravé šelmy, nebylo šeteno ní
stáí ni pohlaví, každý kdo upadl zuivým žoldákm Forrest-ovým do rukou,
byl bez milosti usmrcen.
Na tom však nebylo dosti; nemocní neb ranní v
nemocnici ležící byli buto v ložích stíleni, pažbami runic k smrti umláceni,
neb ven vyvleeni a zde ubíjeni. Jeden vojín byl tžce porann na noze, že
nebyl s to povstati, však zuivci jej k tomu pec donutili, aby jim poskytl lepší
ter. Jest také na míst zastelen. ernošský chlapec držel jednomu rebelu
kon a tento vyšvihnuv se do sedla, chlapce odmnil za jeho službu ranou z
revolveru. Vraždní trvalo až pozd do noci a asn ráno zapoato bylo na novo.

Výbor kongresem ustanovený pozdji vyšetoval veškeré podrobnosti
vci na jevo, pi jichž popisování péro

krveprolití v pevnosti Pillow a tu vyšly

všemožn
svdkové ped výborem dotyným pod písahou udali,

vázne. Vojíni nejen že byli bez milosti stíleni a ubíjeni, ale oni byli

Tak

mueni.
že

nkteí

oití

byli

nad nimi pak

i

ukižováni, za živa pohbeni, neb na podlahy pibíjeni a
Výpovdi svdk tch pesahují veškeré pomy-

dm zapálen.

šlení a zdá se býti až pravd nepodobné, že by lidská bytost byla schopna
takové zvíeckosti, jaké páchány byly v pevnosti Pillow. Léka z nemocnice
Moud-City, kam nkteí ranní byli pozdji dopraveni, ped kongresním

výborem pravil
,,Byl jsem již na mnoha bojištích, ale nikde nespatil jsem
lidská tla tak dsn zohavena, jako byla tch nebožákv, pivezených z pev:

V nemocnici leží ranný vojín, který pohben byl za živa. Ten
vyprávl, že nalézal se na vrchu, byv pokryt jen slabou vrstvou hlíny.
Zdravou rukou odhrabal hlínu, že mohl dýchati a tak zde ležel celých 24
hodin, kdy neznámý njaký muž jej vysvobodil. Ostatní, kteí pišli hloubji
k zakopání se zadusili." Ve zpráv, kterou výbor kongresu podal, praví se mezi
jiným
Žádných muk, jaké jenom píšerná zloba vymysleti jest s to, nebylo
tmito katany opomenuto. 300 bytostí lidských bylo zde chladnokrevn povraždno po dobytí pevnosti, když všichni již byli složili zbra a prosili o
nosti Pillow.

:

milost."

,,

—

Nutno též zmíniti se o osudu, jaký stihl majora Bradforda. Chrabrý tento
vojín byl rodem Jihan a byl tedy tím více nenávidn rebely, jelikož považován

—
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byl za zrádce

,,

svaté vci'.

Jest zajat a v

prvodu

veden do Jackson

stráží

Zde ped jeho oima konány jsou pípravy k jeho usmrcení.
Nadarmo prosil Bradford o milost, nadarmo žádal, aby s ním zacházeno bylo
jako s jiným vojenským zajatcem
na místo odpovdi zahouklo nkolik ran
Tennessee.

—

a Bradford skácel se mrtvý k zemi.
Krveprolití toto
se tenil;

vdnost

každý

s

mlo

poet pívrženc

za následek ,že

hnusem odvraceti

se musel od takového

za vše svalována byla na hlavu Davis-ovu a ostatní

Uinn

byl pokus Forresta

s

jeho

myrmidony

polapiti

Jihu

každým dnem

poínání a zodpo-

leny jeho

,,

vlády".

na zpátení cest

z

však tento vymkl se obratn vojsku
spolkovému a uchýlil se do státu Mississippi. Sem vyslán byl za ním z
Memphisu gen. Smith se silným oddlením vojska a dne lo. ervna svedena
jest tuhá bitka v Gun Town, v které Unionisté byli Forrest-em na hlavu poraženi. Gen. J. A. Smith postavil se v elo dvanácti tisícm muž a vytrhl opt
proti Forrest-ovi, kterého blíže Tuplo dne 14. ervna porazil a ustoupil opt
k Memphisu.
Porážkou touto však nebyla
odvaha Forrest-ova ani dost málo oslabena;
krátce na to, když Smith meškal s desíti
tisíci muži v Mississippi, Forrest v ele 3
tisíc jezdc náhle objevil se v Memphisu,
ímž obyvatelstvo bylo nemálo podšeno.
Díve však, nežli mohlo pomýšleno býti na
pevnosti Pillow a náležit

jej

potrestati,

jeho

pronásledování,

zmizel

Forrest tak

rychle, jak se byl objevil.

Na poátku

uinn

roku 1864 nový pokus byl

o dobytí celého státu Texas a sice

výprava do jmenovaného státu vedena býti
mla podél Rudé eky na Shreveport. V elo
výpravy postaven byl gen. Banks, jemuž
Sherman ml býti všemožn nápomocen.
Admirál S. F. Oupont.
Admirál Porter obdržel též rozkaz, aby se
svoji flotou vplul do Rudé eky a súastnil se výpravy, ku kteréž pipojiti se
ml ješt gen. Steele, v dob té meškající v Little Rock, Arkansas. Jeden
voj Banks-v, vedený gen. Franklin-em vytrhl z Brashear City a dorazil k
Alexandrii dne 26. bezna. Jedno oddlení vojska od Sherman-ova sboru,
vedené gen. A. J. Smith-em, bylo již ped tím po Rudé ece dostalo se až k
Alexandrii, kteréžto msto ihned obsadilo; na cest dobyl Smith pevnost
zvanou de Bussy.
Banks hnul se odtud ku pedu s celým svým sborem a v msíci dubnu
octl se až v Natchitoches, kamž byla po velkých obtížích, zavinných nízkou
vodou, doplula i flota Porter-ova.
Vtší lod musely zstati v Grand Ecore,
nemohouce dále. Banks táhl odtud na Shreveport, lehí Porter-ovy lod pak
pluly dále po ece s jedním oddlením vojska pod E. Kilby Smith-em. Jižní
generálové Taylor, Price a Green sebrali na rychlo vojska a jali se Unionistm
klásti odpor, byli však zatlaeni až k Sabin Cross Roads, kde svedena byla
dne 8. dubna krvavá bitka s pedvojem sboru Banks-ova.
Franklin pispl
odpoledne národnímu vojsku na pomoc, všakjihané bojovali zde s takovou
i

:>88

neústupnou tvrdošíjností, že podailo se jim Unionisty na hlavu poraziti a tito
zanechavše velký poet mrtvých a ranných na bojišti, dali se v nejvtším
zmatku na útk. Marn namáhali se velitelov prchající zastaviti, válený
pokik Jihan ml na tyto vtší moc než volání velitel a teprv u Pleasant
Grove, ti míle od Sabin Cross Roads podailo se gen. Emory-mu zdšené
vojíny zastaviti a seaditi do nových šik. Svedena jest nová bitva, v které
Unionisté sice zstali vítzi, nicmén opustili po skonené bitv bojišt a byli
konfederaty pronásledováni patnáct mil.
Dne 9. dubna svedena byla optné
bitva na tak zvaném Pleasant Hill, která byla neobyejn tuhá a skonila
slavným vítzstvím Banks-ovým.

V

bitv u Pleasant Hill zahynul Cech František Peterka (rozený roku
1840 v Bežanech, okres kralovický, kraj Plzeský); do Ameriky pijel roku
^^ rok na to zemel mu otec a jelikož František byl nejstarší z dtí,
1857.
nastala

mu tžká

povinnost starati se o

etnou

rodinu.

Jakmile vypukla válka

obanská, neml pokoje, nebo chtl též svojí silou k obhájení Unie pispti.
Byl od úmyslu toho stále zrazován, však Peterka v roce 1862 pece pistoupil
k vojsku a sice k 35. pluku státu lowa, setnina C.
Prodlal nkolik krvavých
bitev s plukem tím a vyšel ze všech bez pohromy, až teprv u Pleasant Hill
zaryla se mu rebelská kule do prsou.
Ranný klesl na kolena a opev se
jednou rukou o zem, druhou snažil se zastaviti krev z rány se inoucí. Když
vidl, že jeho pluk opouští bojišt, prosil, by jej vzali s sebou, nebo vdl, co
ho oekává, dostane-li se zuivým rebelm do rukou.
Však vojíni patrn
vidli, že

ranný

Peterka živ nezstane

když vyslání sem
osud Peterku

stihl,

a s ostatními do

—

jej na bojišti a druhý den
žádných mrtvol více. Jaký
jak se asto dlo, o vše oloupen

nechali

byli pohrobníci, nenalezli zde

nikdo neví.

jámy vhozen.

pluk lowský a o zkušenostech
konci kapitoly.

—

Nejspíše byl,

— Tažení
Cech pi

s

gen.

Banks-em súastnil

se též 22.

nm sloužících inna jest zmínka ku

Gen. Banks po bitv na Pleasant Hill zamýšlel táhnouti dále do vnitra
Texasu, však mezi dstojníky pevládal náhled, že by bylo lépe couvnouti k
Rudé ece a sice až ku Grand Ecore, kde meškal Porter se svojí flotou. V míst
tom spojilo se vojsko Banks-ovo s vojem gen. P2. Kilby Smitha a vydalo se
podél eky na další pochod, na kterém svedeno bylo nkolik bitev.
Voda v ece poala rychle opadávati a vojsko poalo pociovati veliký
nedostatek potravy, proež vydán byl rozkaz, by nastoupil se zpátení pochod
k Alexandrii, kamž dorazilo se dne 27. dubna.
Na výprav této vyskytlo se
tolik nepedvídaných pekážek, že od dalších operací proti Shreveportu bylo

inny jsou
V téže dob pijel

upuštno

a

pípravy k návratu k ece

Mississippi.

do Alexandrie gen. Hunter s rozkazem, by veškeré
vojsko vrátilo se co nejrychleji, jelikož bylo jeho služeb zapotebí východn
za ekou Mississippi.
Lostvu však postavily se nyní do cesty pekážky; voda
Rudé eky byla následkem dlouhého sucha tak nízká, že lod nemohly se dále
Však
hnouti a mlo se za to, že musí se zde zdržeti až voda opt vystoupne.
vynalézavý duch americký ani zde nezstal dlouho v rozpacích nad místy,
kde byla eka nejnižší, postavena jest velká hráz.
Když za touto zachyceno
bylo dosti vody, odstranna jsou náhle stavidla a prudký proud vody, úzkou
branou se ženoucí, penesl lod rychle pes mlinu. Spsobem tímto peneseny
:

28é
jsou všechny

lod šastné pes mlká

místa a každá provázena byla jásotem na
Flota dostala se šastn až na veletok Mississippi.

bezích shromáždného lidu.
Gen. E. R. S. Canby pevzal velení nad jedním oddlením voje Banks-ova na
Atchafalaya, kdežto gen. Smith s druhým oddlením vrátil se do Mississipp
Uinna byla též zmínka, že gen. Steele obsadil Little Rock ve státu Arkansas,
odkudž zamýšlel vytrhnouti a spojiti se s vojem Banks-ovým a tak súastniti
Však silné oddlení rebel postavilo se mu
se jeho výpravy do státu Texas.
na odpor a celé jeho plány pekazilo. Steele dobyl dležitou stanici nepázvanou Camden, na ece Wachita, však po krvavé bitv u Jenkinson's
Ferry na ece Sabin, opustil Camden a vrátil se zpt do Little Rock. Tak
skonila výprava, známá v djinách obanské války co ,, výprava k Rudé ece"
Na jednom míst uinna byla zmínka, že ernoši byli pozdji pijímán
nebude tudíž od místa, když podám zde krátký *
vdo ad národního vojska
pehled, jaký pedsudek z poátku
proti ernochm panoval a kterak
posléze pijímáni jsou pod prapory
Unie. Když president Lincoln vydal
první provolání k národu v msíci
dubnu i86r, v kterém žádal o dobrovolníky k potlaení jižního odtelskou,

i

i

boje,

nkteí ernoši

žijící

najali

si

v

New Yorku

místnost, kde cviili se

piln ve zbrani a ekali až budou
povoláni do pole.
V dob té však
byl pedsudek proti ernému ple-

menu

tak

veliký,

že

obyvatelstvo

new-yorské hrozilo jim násilnostmi,
pakliže ihned nesloží zbraíi a neu-

František Peterka

pustí od dalšího cviení. Jitení mezi
lidem nabý\alo povážlivý ráz, že
vrchní iditel policie, aby pedešel vý

tržnostem, zakázal

schzky. Tito uposlechila ekali na píležitjší dobu.
daleka, kdy národ sám je do zbran povolá.

ernochm

Vdli,

že

dálš

doba nen

Asi za rok na to gen. Hunter, který velel spolkovému vojsku v jižním
departementu, naídil, aby organisovány byly ernošské pluky.
Rozkaz ten
vzbudil velikou nevoli mezi ,, mírnjšími" Seveany, totiž takovými, kteí sice
byli pro zachování Unie, však zrušení otroctví považovali za rušení osobních
práv a hlavních lánk ústavy.
Mezi demokratickými zástupci v kongresu
vyvolal
(z

in Hunter-v nemalé pobouení

Kentucky)

ml

a na návrh kongresníka WickliíTa

býti tajemník války Stanton otázán, zdali uprchlí otroci

jsou pijímáni k vojsku a zdali organisování
souhlasu vlády. Hunter-ovi bylo dovoleno,

ernošských pluk dje se za
aby sám na ob tyto otázky
odpovdl a tento dal úzkostlivým pánm kongresníkm odpov takovou, že
jim do budoucnosti zašla chu žádati o další vysvtlení.
Žádné pluky nebyly
a nejsou tvoeny „z uprchlých otrok" v tomto departementu," pravil Hunter
ve své odpovdi, jsou zde však výborné pluky sestávající z /idi, jichž bývalí
,,

,,
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—

kteí prchají pi pouhém objevení se
pánové jsou nyní uprcJdými rebely
Za nkolik
hvzdnaté korouhve, zanechávajíce nebohé sluhy svému osudu."

—

týdn

na to vydal tajemník války zvláštní naízení gen. Rufus Saxton-ovi,
jenž zastával úad vojenského gu^^ernéra na ostrovech podél pobeží atlantického, ,, aby pijal, ozbrojil a pro vojenskou službu Spojených Stát vypravil
Poet ten však
tolik dobrovolník afrického plemene, jak uzná za vhodné."

pesahovati pt tisíc.
Gen. W. G. Phelps, který velel vojsku vládnímu nad New Orleans-em,
vida, jaké zástupy ernoch hledá útoišt v jeho táboe, žádal gen. Butlera o
dovolení, by mohl tyto pijímati do služby vojenské a utvoit z nich zvláštní
Butler neml tolik moci, aby k tomu mohl dáti svolení, však radil
pluky.

neml

ernochy zamstnával pi dlání potebných opevnní.
státi se otrokáem a nedostává se mi k
Phelps
touto zárovefi složil své dstojenství,
odpovdí
vlastností."
potebných
S
tomu
Phelps-ovi, aby zatím

odpovdl

nebo
a

cítil

:

,,

Nemám chut

se býti velice

uraženým a

odejel do

Vermontu.

Netrvalo to dlouho

Butler sám poal v New Orleansu svolávati ernochy do zbran.
mezi vojskem severním panoval velký pedProti ernochm z poátku
i

sudek, však pocity tyto
tolik let

bhem

doby v prsou

v okovech úpící a šlapaný

nabídl svých paží k

roku 1863

již

ochran Unie

lidu

ernoch

vymely

a opovrhovaný,

po

byl posléze vítaným, kdykoliv

a k hájení svobody svého plemene.

byl v kongresu pijat návrh, že president jest

oprávnn

V

let

pijímati

ku konci války nalézalo se tém dvakrát sto
ernoši na Jihu bydlící byli též nuceni k služb,
však Konfederace snad bála se dáti jim do rukou zbrafi a tito byli zamstnáni
jen pi dlání opevnní, dopravování potravin a steliva za vojskem a p.

ernochy do služby
tisíc

ernoch

vojeiiské a

ve zbrani.

Zprávy z válených polí oplývaly chválou o ,, erném vojsku", nebo toto
všude osvdilo neobyejnou chrabrost a velký poet jich položil život na
oltá osvobození svého plemene ze jha otroctví. Též chování ernoch na Jihu
vzbudilo v dob té ve všech kruzích úctu a nejzarytjší nepítel jejich nemohl v
dobách tchto upíti jim onu velikomyslnost, jakou zde osvdili. V nkterých
odbojných státech vyrovnali se ernoši co do potu blochm a když mužové
opustili domovy a vstoupili do ad rebelských, zstaly pak na mnoze celé
Oekávalo se všeobecn, že bývalí otroci použijí
krajiny v moci ernoch.
této píležitosti a vzbouí se, však oekávání to se nesplnilo: naopak, pracovali
stále na plantážích svých pán a byli vrnými ochránci doma zanechaných
Oni vili, že ten, k nmuž se byli denn modlili, posilní
bílých žen a dtí.
páži, která pozvedla se aby zperážela otrocká pouta a v této nadji trplivé
ekali svého osvobození.
echové, kteí sloužili pi 22. pluku iowském byli úastni válených onch
operací v Texasu, zakusili mnohé svízele, však posléze ubytováni byli v
msteku >ndianola, (Texa.s), kde, jak eští oni vojíni vypravují, vedlo se jim
znamenit, nebo bydleli v opuštných domech a as trávili cviením ve
Byli zde asto znepokojováni polodivými rangery texasskými, kteí
zbrani.
Z Endianola inny byly asté
ale vždy s krvavými hlavami byli zahnáni.
výpravy do vnitra státu, jichž úelem bylo zaopatiti potraviny pro vojsko.
Jednoho dne vydalo se asi 25 jezdc na výpravu podobnou a mezi nimi nalézal
Záhy byl malý tento hlouek obklopen asi jedním
se též ech Karel Bedná.

—
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stem texasských jezdc a vtšina, mezi nimi Bedná^, upadla do zajetí. Dne
13. bezna opustili oni eští dobrovolníci Endianolu a pluli po lodi do Port
Lavaca, kde setkali se s texasským plukem zvaným Wolfs Legion, u nhož
též Cechové sloužili a svedena jest tuhá bitva, po které texas-ané ustoupili.
Dne 10. ervna (1864) octli se Cechové se svým plukem v Baton Rouge,
kde zemel Václav Beneš, jenž byl znám v setnin své co výborný stelec.
Pozdji shledáváme se s plukem tímto pi armád Potomacké.
Válených
tažení v kapitole této líených súastnil se též s plukem svým Fr. Shulz, s
nímž se byl tená setkal již u Fort Doneldson co s lóletým mladíkem. Pluk
jeho obdržel rozkaz pronásledovati Forresta, který z nenadání vtrhl do
Memphisu. Shulz snášel veškeré svízele válené staten a byl povýšen za
i

—

—

sergeanta.

—

Nezdar výpravy k Rudé ece pozvedl ponkud pokleslé mysle Jihan a
opt pipravoval se k vpádu do státu Missouri, jen že tentokráte
ml vpád jeho více úel politický. Blížily se presidentské volby a demokraté
postavili do pole proti Lincoln-ovi známého gen. McClellana, o jehož zvolení
usilovali na všech stranách Rytíi zlatého kni/m a jiné tajné organisace. Priceovi bylo slíbeno, pakliže vtrhne do Missouri s dostatenou mocí, dvacet tisíc
dobrovolník.
Price uvil svdným slibm, vtrhl do jmenovaného státu
Gen. Rosecranz, který velel departevšak slíbení dobrovolníci nepicházeli.
mentu missourskému, seznal v as tajné pikle pívrženc Jihu, nechal elnjší
úastníky hnutí toho zatknout a ostatní, rázným zakroením Rosecranz-ovým
gen. Price

—

postrašeni, neodvážili se

veejn

neho

podniknouti.

Gen. Price, seznav své

zklamání, byl nucen pomýšleti na rychlý ústup, nebo hrozilo mu velké nebezgen. Ewing a spsobil mu veliké škody.
Pilot Knob oboil se
peí.

V

na

Krátce na to vytrhli proti Price-ovi generálové A. J. Smith a Mower a pronáNa ústupu tom svedeno bylo
sledovali jej
až k hranicím Kansasu.
nkolik tuhých bitev a v msíci listopadu celá vojenská moc Price-ova byla na
všechny strany rozprášena. Tím skonil poslední vpád Jihan do státu

tém

Missouri.

—

V jedné kapitole uinna

byla zmínka o polapení povstného

vdce

nepra-

On však nezstal dlouho ve
rebelských, Johna Morgana.
zdí
podkopal
základy
silných
a záhy stál opt v ele svých
vzení, nebot
se pod
videlných

sbor

odvážných jezdc. Ku konci msíce kvtna (1864) uinil vpád do nejbohatších
krajin státu Kentucky s nadjí na velký lup, však proti nmu vytrhl do pole
generál Burbridge, který loupežné hordy rozprášil a Morgan uchýlil se do
Východního Tennessee. U Greeneville však jest spolkovým vojskem pepaden,
poslední zbytek jeho vojska poten a on sám na jedné vinici, když chtl
pokusiti se o útk, zastelen.
Obyvatelstvo v krajinách tchto si oddechlo,
jakmile roznesla se zpráva o smrti obávaného Morgana.

—

Gen. Longstreet, když odtáhl od Knoxville, spl ku pomoci gen. Lee-ovi,
nebof proti tomuto již stál s obrovskou armádou gen. Grant a oekávalo se, že
nejbližší srážka nepátelských vojsk rozhodne, zdali Unie má zstati rozštpenou aneb zdali odbojný Jih bude pokoen a k poslušnosti piveden.

—

Díve ješt

nežli

ponu

pepadnouti

válené operace hlavních voj, nutno ješt
byl se strany Unionist pokus náhle
vysvoboditi zajaté, kteí v povstném vzení

líiti

zmíniti se, že z jara roku 1864

msto Richmond

a

uinn

287
Gen. Butler, který
Libby a na Belle Isle snášeti museli muka nevypsatelná.
velel departementu virginskému a Sev. Karolíny, vyslal patnáct set muž pod
gen. Wistar-em, aby z nenadání vtrhl do Richmodu. Gen. Kilpatrick v ele
5000 jezdc od Potomacké armády obdržel rozkaz, aby pi odvážHvém podniku
však sbh jeden o všem Jihany zpravil a celý plán
tom byl nápomocen
byl zmaen. Kilpatrick octl se až u samých opevnní richmondských, kde

—

pi jedné srážce col. Dahlgren, syn admirála Dahlgrena.
Pokud jsem dozvdti se mohl ze sporých tch pramen,

zabit byl

erpati

jest,

dosáhl

z

Cech

—
z

kterých mi

nejvyššího dstojenství v národním vojšti Adolf B.

kT

-

^

"''>

-^-<

Adolf B. Chládek.

Chládek

r. 1838 ve Vamberku, u Rokycan, zem. v Chicagu 1887), který
nezanechal po sob bližších zpráv. Sloužil v 9. pluku dobrovolník
státu Wisconsin a záhy dosáhl dstojenství druhého lieutenanta. Byl poboníkem gen. Scofielda a pozdji gen. Weira. V jedné bitv r. 1863 byl tžce rann
do hlavy. Ve služb byl ti roky a litovati jest, že práv v tom ase, kdy
pipravoval se k sepsání svých bohatých zkušeností, byl v nejlepším vku
mužném sklácen v hrob.
Na str. 183, v seznamu eských dobrovolník, kteí v stejnou dobu pod prapor Unie se pihlásili, nalézá se též jméno Fr. Chadimy (nar. 1825 ve Vleticích,
kraj táborský; do Ameriky pijel r. 1845.)
Chadima byl pi hudební kapele a
o svém prvním ktu" vypravuje následující: ,, Když jsme se nalézali u Bridge-

však,

(roz.

žel,

—

,,
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výbžku eky Tennessee, kde na vrcholku
práv dobyli rebelskou tvrz, tu náš 14, armádní sbor ml u sebe
náboj všeho druhu. Jednoho krásného poledne, když jsme mli

portu .(Alabama) na okrouhlém

Unionisté byli
velikou

sílu

každý na svém tahn polévku a

v rukou, z nenadání pov^stal ohlušující
puškových rozlétlo se mezi nás. Asi 22
voják bylo na míst zabito, my ostatní mli vlasy a šat ožehnuty a pes
40 jich bylo ranno. Událf se totiž výbuch naší zásoby steliva, kterou jsme
s sebou vezli na vozech.
Obsluhovatelé posledního vozu s náboji chvátali
nejspíše k obdu, byli neopatrní a jeden z nich upustil truhlici s náboji
na zem.
Náš hudební sbor nalézal se sotva 50 stop od nešastného místa.
My a celý ostatní tábor hledali spásu v útku po svahu dol k ece. Stelba
tato trvala od obda do 6 veer a kule lítaly na všechny strany, tak že nikdo
nebyl jist, leda když se skryl za silný strom.
Byl to mj první krvavý
kest a tak dsný, že chtl duši z lovka vystrašiti. Bylo to v pl let 1863.
Nezapomenu na ten dlouhý a strašný obd do smrti."
Chadima žije nyní v
Filip Buek, (roz. v Dobré, okres Fridek
East Saginaw, ve státu Michigan.
ve Slezsku) byl násilím zavleen do jižní armády, však pi první píležitosti
prchl a
byl pronásledován-, podailo se mu pec další služb se vyhnouti.

pes

rachot a

40.000 kulí

lžíce

dlových

a

—

—

—

a

Na jednom míst kapitoly této uinna jest krátká zmínka o násilnictví,
jaké pácháno bylo na osadnictvu jižním, nebo každý bez rozdílu nucen byl k
služb vojenské a kdo by se byl zdráhal, vydával tím asto svj život v
Nejvíce zakoušeli Cecho-moravané, kteí zdráhali se pozvednouti
nebezpeí.
i

zbran proti Unii. Mnoho jich pece ale bylo zavleeno k vojsku násilím a do
rukou vtisknuta jim zbra, však ku cti jejich budiž zaznamenáno, že pi první
píležitosti opouštli pluky rebelské, nebo nechtli státi v poli proti tm, kteí
hájili lidskost, nad jichž hlavami vlál prapor hvzdnatý.
Jedním

z

tchto byl Jan Kroulík,

náležel k texaské

Wolf-ov

legii,

s

jenž, jak na stránce 190 povdíno,
kterou prodlal delší tažení a upadl po

Kroulík žádal osobn gen. Granta, by mu
vzdání se Vicksburgu do zajetí.
dovolil odebrati se na Sever, nebo prý Jihané, jakmile budou zajatci vicksburg-

vymnni, budou

tyto znovu nutit k vojenské služb.
Grant odvtil, že b)^
porušením smlouvy a Kroulíkovi nezbývalo tedy nic jiného, nežli od
(do Texas) a zde skrývati až do té doby, kdy
jižního vojska prchnouti
I vydal se na cestu spolen
více pátrati.
nebudou po
s Václavem
Votypkou a Janem Mikeskou a dorazili šastn dom. Však nyní museli se
bedliv ukrývati, nebo Konfederace potebovala vojsko a kdo nedovedl se
skrýti, ten byl bez milosrdenství ze stedu rodiny vyrván a donucen chopiti se
zbran. Co vše museli pisthovalci v boulivých dobách tchto v Texasu
,, Sotva že jsme se krátký as doma
zakoušeti, popisuje Kroulík následovn
ští

to bylo

dom

nm

:

zdrželi, již

vyprávlo se všude, že budeme nuceni opt ,,na vojnu"; také tomu
kdo se nepihlásil dobrovoln, pro toho bylo posláno. Na jae roku

bylo tak a
1864 poínali

si

Neteba

již s veškerou bezohledností; do rodin posláno vždy
zde zstali tak dlouho, dokavad se uteenec sám nepihlásil.

rebelové

nkolik voják a

ti

ani dokládati, že suroví vojáci týrali

pi tom všemožn všechny leny
by vyzradila

rodiny, jen aby pinutili rodie k vydání syna, neb manželku,

kde se zdržuje její cho. I majetek niili spsobem neslýchaným. Jednoho
dne pihnalo se jich nkolik k mému švagrovi Václ. Janekovi a tomu naídili^

X^''''^x
...i\
^\ riTNÁftSK?

y^ífK,^"'
pronásij:j)(j\ání

oban

na

jihu.

irnuY
aby povdl, kde

se zdržuji. Já ve chvíli té byl schován
kolem mne chodili, povídali
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pod podlahou ve

Slyšel jsem rebely, kterak

si

a

kon

stáji.

obsluhovali.

Zde musel jsem vytrvati až do veera a se zatajeným dechem ekal jsem
okamžiku, kdy moji skrýš naleznou; nestalo se tak a veer, když odešli do
svtnice k veei, vylezl jsem opatrn z úkrytu, otvor opt zahradil a prchl do
blízkého lesa. Když uplynulo nkolik dní a vojáci se nehýbali, došel švagr
mj do Houstonu k velitelství, kde si stžoval, kterak musí snášet všeliké
Nyní da-ilo se
útisky od voják a nežli se vrátil, byli ,,chytai" již pry.
ponkud lépe; když jsme se dozvdli, že ,,chytai" mají pijeti, prchli jsme do
lesa a skryli se v houští, kde jsme ekali, dokud opt nezmizeli. Byli zde lidé,

vojákm podávali zprávy, jakmile jsme se odvážili dom, však jiní opt
nám ped nimi výstrahu. Bylo to v noci se dne 13. na 14. ervence,
kdy osmlili jsme se, já a Tomáš Votýpka do bytu mého spoleníka a jelikož
zdálo se být všude ticho, umínili jsme si zstati zde pes noc.
asn ráno,

kteí

dávali

dm, vyhlédnu z okna a spatím k svému
zdšení, kterak rebelové pelézají ploty. ,,Chytai Jsou zde !" zvolám a již
pádíme, se nám jen nohy staily, do polí. Rebelové za námi vypálili nkolik
Votýpka byl lapen, já však
ran, což nás ale jen k vtšímu spchu pobídlo.
vebhl na kukuiné pole, pes které pádím do blízkého lesa. ,,Tam je moje
spása !" myslím si a šastn jsem lesa dostihl. Ale sotva že jsem probhl
jedním houštím, spatím ped sebou státi vojáka, který zanechán byl zde u
Nevdl jsem v prvním okamžiku, co poíti; rebel tasil rychle bamkoní.
bitku, byl bych se byl pece ješt o útk pokusil, kd3-bych nebyl u nho. spatil
ti velké slídící psy, jichž užívali pi chytání uprchlík.
jsem, že na
útk není více pomyšlení. Ve chvíli té také již objevili se zde oni vojíni, kteí
pišli pro psy, nebo jeden prý zmizel v lese
a jelikož ,,ten jeden" byl jsem
když po snídani chceme opustit

a

Vdl

—

Tomáš Votýpka byl pi pronásledování
já, nebylo teba zvíata pouštti.
rann do ramene. Byli jsme svázáni k sob a vedeni do tábora. Odtud
dopravili nás do Galvestonu, kde mli jsme býti postaveni ped vojenský
soud.
Votýpka však roznemohl se na žlutou zimnici a byl dopraven do
bylo se všech stran pedpovídáno, že
nemocnice, kde také zemel.
pijdu k zastelení, což u rebel za stávajících
nebylo by bývalo
nic divného; byl zde již jeden Nmec k smrti odsouzený.
Nežli však došlo
k soudu, vypukla v Galvestonu žlutá zimnice a my odvedeni byli do tábora,
asi dv míle od Houstonu, odkud podailo se Janu Votýpkovi opt prchnouti.
Však epidemie poala áditi zde, naež museli jsme býti dopraveni do Millican, severo-východn od Houstonu, kde jsme byli uvrženi do
Stráže byly rozestaveny kolem, tak že na útk prozatím
jednoho skladišt.
nebylo ani pomyšlení, nicmén pece jen ekal jsem na první mráz, kdy jsem

Mn

pomr

i

chtl o útk pokusiti. Za pomoci nkolika Nmc, kteí mli týž úmysl co
já, proezali jsme v podlaze otvor a dne 27. listopadu, já první spustil se dol
a záhy octl se venku.
Cekal jsem chvíli, až se stráže od sebe rozejdou,
naež plazil jsem se po zemi, deku maje v zubech a pi tom ekal jsem každé
chvíle, že za mnou zahoukne rána.
Nestalo se tak
já octl se na svobod,
nevda však, kam se nyní obrátit. Cestou jsem jíti nesml, neb v té dob
každý, kdo chtl nkam jít, musel být opaten pasem, za druhé ml jsem ped
sebou hlubokou eku Brazos a u každého pívozu b)'la stráž. Chodil jsem celou
se

—

Jos.

ermák:

,,

Obanská válka"

19*
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ráno ukryl jsem se do houští, kde umínil jsem si vykati veera. Jaké
bylo moje ustrnutí, když zaslechnu hrení vlak na nádraží v Millican.
Musel jsem patrn celou noc chodit kol jmenovaného msta, kdežto já se doNkolik lovc šlo se svými psy kolem mne a
mýšlel, že se ho vzdaluji.
psi stále doráželi na houští, kde já byl uschován, nebylo toho povšimnuto a já
Po delší chzi octl jsem se na behu eky, kterou jsem
byl tak zachránn.
Zkoušel jsem mnoho'— a strachu
peplaval a chut dal se na další cestu.
Tioc a
žtle

a

pomnl

také dosti.

troubení; octl

jsem se

Jednoho

opt

jitra

zaslechl jsem na blízku
abych pronásledovatelm
na vysoký cedrový strom, kde jsem celý

za husté

mlhy

blíže rebelského tábora a

nepadl do rukou, uchýlil jsem se

Jan Kroulik.

Teprve za devt dní a nocí jsem se octl opt mezi svými. Za tch
sndl pouze dva klasy kukuiné, které jsem na poli nalezl
však nejvíce trápila mne žíze. Jednou po celé ti dny nespatil jsem ni kapky
vody. Cítil jsem následky toho dlouhou dobu, nebo jakmile se žíze dostavila
a já neml hned vody, poal jsem se na celém tle tásti a byl jsem nucen
veškeré práce zanechati^ Od té doby jsem se skrýval až do skonení války."
Jan Kroulik narodil se ve Vodradech, u Litomyšle, kraj Chrudimský, 24.
prosince 1837; do Ameriky pijel r. 1853 a usadil se ve státu Texas, kde_po
den

setrval.

devt

dní jsem

dnes

žije.

—

—
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KAPITOLA

XXII.

— Grant vrclinivi velitelem
—
—
spolkovéJio vojska.
Armáda Potomacká na pochodu.
Gra)it-07'y plány.
— Bitva ve Wilderness (divoina) a hlíze Spottsylvania Court House. —
Smrt gen. Wadswortha a Sedgivicka. — Nájezd SJíeridan-v — Válené'

tvrtý rok

války.

- -

Co hlavn prodlužovalo zápas?

.

operace mezi Petersburg-em a Richmond-em.

—

—

Nájezdy Kautz-oiy.
Národní vojsko pekroiuje eku James a obléhá
Bitva u Cool Ar bor.
Petersburg.
Vpád ko7ifederatii do Marylandu.
Washington opSt v
nebezpeí.
Zniení msta Chambersburgu.
Sheridan v Shenandoak
Valley.
Bitému Winchesteru.
Sheridan-ova jízda.
Richmond ohroPetersburg oblehnut.
Dobytí pemiosti Harrison.
žován.
erné
pluky.
Sherman v Georgii.
Smrt gen. McPIiersona.
Atlanta v
moci Unionist.

—

—
—

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

PO TI

roky zápasil již Sever s odbojným Jihem, aniž by byl s to jej
Boj mezi dvma polovicema Severo-americké Unie nabyl netušených rozmr, co z poátku považováno bylo za okamžitý výbuch nkterých
nepokojných hlav, z toho vyšlehla zhoubná revoluce, jejíž potlaování vyžádalo
Nikdo netušil, když dne 12. dubna 1861 vypálena
si tisíce život lidských.
byla v pt^ístavu charlestonském první rána na pevnost Sumter, že jest to jenom
malá pedehra k velikému dramatu
že rána ta vyvolá do pole veškeré obyvatelstvo severní a jižní polovice a že plamen z první jiskry té povstalý bude
muset býti uhašen celým moem krve lidské.
Odbojný Jih dovedl rozvinouti na váleném poli takovou sílu, že Sever
v první chvíli zstal ohromen: Jihané v domnní, že bojují za svoji samostatnost, bili se udatn, jim v ele stáli zkušení a odvážní váleníci
a první
velká bitva, která svedena byla u potoka Bull Run, skonila krvavou porážkou
Sevean. Po bitv této teprv národní vláda pišla k poznání, s jak mocným
nepítelem jest jí zápasiti a poalo se zbrojiti s chvatem zimniním. Však
jakmile jednou zápasník docílí dosti malé výhody nad svým soupeem, vyžaduje to veškeré síly, aby byl pemožen a Sever musel obtovati nesetný poet
nejlepších syn svých, nežli se dokal Gettysburgu a Chattanoogy
Až do r. 1863 sloužilo stále válené štstí více Jihanm. Porážka Sevean
u Bull Run, u BulTs Bluff, ústup mocné armády Potomacké od Richmondu,
ústup Hooker-v ped slabším nepítelem od Chancellorsville, tvoí nejtemnjší
stránky djin obanské války a vítzství u Gettysburgu a Chattanoogy pišla v
as, aby dala djinám zem této jiný smr.
tená patrn pedkládati si bude otázku co bylo toho hlavn píinou,
že dovedl Jih tak dlouho pesile vzdorovati
i ml lepší vojevdce, byli Jihané
Nelze upíti, že v ele Jihan stáli zkušení válebojovnjší nežli Seveané.''
níci, k nimž nestranní djepisci vždy zachovají úctu; jest též pravda, že jižní
však Sever ml výborné generály a
vojsko konalo asto divy udatnosti
rekovnost, s jakou poínali si obránci Unie na váleném poli, zaznamenána
jest zlatým písmem v djinách tohoto bratrovražedného boje. Kde tedy hledati
udolati.

—

—

!

:

.-^

—

i
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pravou píinu, že Sever nebyl s to pesilou soupee svého pemoci ?
Srovnejme rzné ty úsudky djepisc obou stran a pijdeme k tomu pesvdení, že vláda washingtonská zbyten plýtvala silou. Nezdar, který na poli
váleném stihl vojsko spolkové, nebyl zavinn tak veliteli, na jichž bedra
obyejn vše bylo uvaleno, jako samotným ministerstvem, v jehož ele stál
president Lincoln. Gen. Halleck sice jmenován byl vrchním velitelem veškeré
však hodnost ta byla pouhou formou; válené
vojenské moci národní
operace nkdy ídil sám president a udílel polním velitelm rozkazy, aniž by
se byl díve poradil s tajemníkem války Stanton-em, neb vrchním velitelem
Halleck-em. Nkdy opt vydal, když za dobré uznal, rozkazy Stanton
jindy opt Halleck, bez vdomí presidenta. Velitelov rzných sbor armádních byli neodvislí jeden od druhého a v operacích válených nejevila se až
Kdyby byla armáda východní jednala v dorozumní s
dosud žádná shoda.
armádou západní, kdyby takto Jih byl donucen svojí moc rozdliti, zápas
mohl býti díve ukonen. Tak aspo soudí mnozí a mezi tmi jest generál
,,Voje východní a západní jednaly
Grant, který uinil následující porovnání:
úpln neodvisle a beze všeho dorozumní; byly jako špatný potah, který
První krok k odstranní tchto nedostatk uinn,
nikdy netáhne stejn."
když gen. Grant postaven byl v elo vojenské moci na celém západ a jihozápad. Vítzstvím u Chattanoogy pesvdena byla vláda o prospšnosti
kroku toho a zdar tento dal vznik myšlénce, postaviti jednoho muže v elo
veškerého vojska spolkového a dáti mu neobmezenou moc; když jednalo se o
tom, komu zodpovdný úad ten by ml býti sven, souhlasil celý kabinet
tu

—

—

i

i

mužem tím má býti gen. Ulysses Sampson Grant.
Dne 9. bezna byl Grant povolán do Washingtonu a oznámeno mu, jakou
dvru v nho vláda skládá, co od nho oekává a jmenován jest lieutenantgeneralem. ") Když Lincoln oznamoval Grant-ovi jeho povýšení, oslovil jej
krátkou, ale upímnou eí; Grant taktéž jen krátce odpovdl a prohlásil, že
Lincoln sám, že

dvru

v

nho

kladenou nesklame.

odejel nový vrchní velitel na rychlo k armád Potomacké,
kde ml poradu s gen. Meadem a v týž den vydal president Lincoln provolání
k vojsku, v kterém oznamoval, že Grant jmenován byl nejvyšším velitelem
Druhý den odejel Grant do Nashville, kde
veškeré vládní moci vojenské.

Dne

10.

bezna

s gen. Sherman-em poraditi se o dalších plánech.
Zodpovdnost, na bedra Grant-ova jeho povýšením uvalená, byla veliká;
pozornost jeho nemohla býti
nemlt nyní na starosti pouze jeden departement

zamýšlel též

—

—

djišt, na kterém Grant-ovo slovo
obrácena v jeden smr, k jedné ásti zem
mlo rozhodovati, rozkládalo se od východu až na severo-západ, od Potomacu
na jeho povel nyní ekali nesetní tisícové. Však mimo
až k Mississippi
hlavních armád, které stály v poli proti nepíteli, ješt jiné záležitosti vyžadoV Severní Karolín nalézaly se v moci
valy pozornost nového velitele.
vládního vojska Plymouth, Washington a New Berne. V Jižní Karolín opt
mli Unionisté zaujaté postavení u Beaufortu, na Foliy Islandu, Morris Islandu,
Hilton Head a Port Royal. V nejjižnjším státu, Florid, mli v moci své
New Orleans byl jak
P''ernandinu, St. Augustine, Key West a Pensacolu.
Grande
bylo
opevnno
Rio
silné oddlení
známo, v moci vlády a pi ústí eky

—

*)

Lieuteuant-geui^ral, po presideutu nejvyšší hlav.i vojenské moci ve Si>o,ienj-ch Státech.

,
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Unionist.

Behy

veletoku Mississippi byly obsazeny spolkovým vojskem od
byl ješt boj, však

Louis až k zálivu mexickému, o Virginii veden
Unionisté mli v moci své Norfolk a pevnost Monroe.
St.

Grant-ových povinností byla

dostaten potravou

tato

stanicemi,

jíž

v

též

zásobovati

odkud dostávalo

V

dlouhém seznamu

pée

se vojsku

a

o udržení všech jmenovaných míst,
chrániti spojení s hlavními voji neb

všeho potebného.

Konfederaní moc vojenská ješt nebyla ochromena. Jedna veliká armáda,
ele stál generál Lee, rozložena byla na jižním behu eky Rapidan a

-/

^^^Ó^^.:^
elila

nna

armád Potomacké. Jiná armáda, kterou vedl gen. Johnston byla opevTetí
u Dalton a chránila Atlantu, druhé to hlavní msto Konfederace.

mén

a mla v moci své
severo-východní
nalézal se
ásti
Mississippi
Texas a jižní
státu
vše
nade
pomyšlení
odvážných sbor jízdeckých.
Forrest v ele silných a
Taková byla situace po tíletém válení; chtl-li Grant zachovati Unii, ml-li
pln vykonati úkol jemu svený, musel celou tuto moc konfederaní povalit
v prach
mocné armády jižní rozprášit. Štstna až dosud byla píznivou

a ne

mocná armáda vedena byla Kirby Smith-em
Arkansas.

—

V

104
Grant-ovi na poli

kdy

váleném

— uvidíme,

zdali

i

na dále zstala

mu naklonnou,

hotovil se k vykonání díla tak velikého.

Dlužno
šlel íditi

nového

též zmíniti se krátce o plánech

válené

tažení roku 1864, tak

aby

tená

velitele, dle

kterých zamý-

posouditi mohl, jak dalece

—

tyto dv nejpevnjší bašty
Richmond a Atlantu
Konfederace zamýšlel Grant nejdíve dostati do své moci. Co byl Richmond
Jihanm na východ, to byla Atlanta na jiho-západ. Grant vdl, že dobytí
tchto dvou mst zasadí vysílené již Konfederaci poslední, rozhodnou ránu
pád Richmondu a Atlanty mlo dle jeho náhledu znamenati konec jižního
odboje.
O první mla se pokusiti armáda Potomacká, jíž v ele dosud stál
Dobytí Atlanty sveno
generál Meade, podízený nyní vli Grant-ov.
departement
Ohio-ského,
byl
v
elo
generálu Sherman-ovi, který postaven
Arkansas-ského.
Cumberland-ského, Tennessee-ského a
Jak v kapitole
minulé již eeno, obdržel gen. Banks rozkaz, aby upustil od dalších operací
na Rudé ece, vrátil se k ece Mississippi a tak sesílil armádu Sherman-ovu,
která mla ped sebou úkol velice nesnadný. K armád Potomacké pipojiti se
ml ješt voj Burnside-v, ítající asi 25.000 bojovného lidu; generálové Siegel
a Butler obdrželi rozkazy taktéž súastniti se tažení a k Butler-ovi ml pipojiti
Takto sesílen, ml Butler
se ješt gen. Gillmore od departementu jižního.
pohybovati se proti Richmondu od pevnosti Monroe, po jižním behu eky
Siegel, který až dosud byl stežil západní Virginii, hranice PennsylJames.
vanie a Marylandu, ml rozdliti svj sbor a ve dvou proudech táhnouti ku dráze
Virginia Tennessee. Spsobem tím mla pozornost Lee-ova obrácena býti na
dv strany a oekávalo se, že bude nucen nkolik pluk vyslati k chránní
svých zásob, ímž hlavní armáda jeho bude znan seslabena. Sherman
obdržel od Granta jen jeden rozkaz a sice aby vytrhl proti gen. Johnston-ovi,
armádu jeho rozprášil, hledl zmocniti se Atlanty a spsobil nepíteli co možno
vdl Grant
nejvtší škody. Ostatní podrobnosti ponechal jemu samému
dobe, že na Shermana mže se úpln spolehnouti.

tyto setkaly se se zdarem.

—

—

To v

— Atlantu

hijil

gen. Johnston, který postaven

byl na místo Bragg-ovo po bitv u Chattanoogy. Poraziti tyto
jmenovaných míst se zmocniti
bylo cílem Grant-ovy snahy

—

rány

mly

Richmond

krátkosti vylíení celého plánu Grant-ova pro rok 1864.

hájen byl armádou gen. Lee-a

býti zasazeny najednou a

tma mla již

dv

armády

— dv

a

citelné

celá Konfederace povalena

Zanecháme prozatím gen. Shermana a budeme sledovati bh
událostí na východ.
Dlužno ješt pipomenouti, že armáda Potomacká rozložena byla v zimních
stanech r. 1863-4 na severním behu eky Rapidan, armáda Severní Virginie
býti v prach.

opt na behu jižním. Meade-v hlavní stan byl v
Culpepper Court House, na dráze Orange & Alexanclria, sedmdesát pt mil
severo-západn od Richjnondu. Lee-v hlavní stan nalézal se v Orange Court
House, na téže dráze. Bitva u Gettysburgu skonena byla dne 3. ervence
1863, po které Lee ustoupil rychle do Virginie. Meade jal se ustupující armádu
pronásledovati, však po nkolika menších šarvátkách obé vojska odebrala se
do zimních stan.
Díve ješt nežli hlavní voj hnul se ku pedu, uinny byly nájezdy do
okolí Richm.ondu, o kterých inna jest krátká zmínka v minulé kapitole.
(Lee-ova) pezimovala
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Ku

msíce bezna pijel Grant do hlavního stanu Meade-ova a jal se
pípravy k provádní svých plán. Gen. Meade, který vítzstvím u

konci

Niniti

Gettysburgu získal si dvru a lásku vojska, jakož veškerého lidu severního,
ponechán jest vele armády Potomacké, pohyby vojska však ídila vle Grantová. Jelikož nkteré divise tuhými boji v r. 1863 se znan ztenily, uznal Grant
za prospšné slouiti proídlé sbory a celá Potomacká armáda rozdlena jest
tak na ti armádní sbory
druhý, pátý a šestý
jímž v ele stáli generálové
Hancock, Warren a Sedgwick. Neoblíbenjším z tchto byl Hancock, jehož
krásný zjev získal mu v armád jméno ,,superb" (sliný). Hancock však neimponoval postavou pouze; neohroženost, s jakou poínal si v bitv a laskavost v
dob pokoje, inily jej milákem vojska. Celá hotovost Grant-ova, poítaje v
to
voj Burnside-v, který ml se k armád Potomacké pipojiti, obnášela
I40.CXD0 bojovného lidu; pi tom však poítati mohl ješt na pomoc Butler-ovu,
i

—

—

muž

ml

i

jehož voj ítal 33.000
a generál Siegel
guvernérové stát Ohio, Indiána, Illinois a lowa

20.000

slíbili

muž.

vypraviti

do

Mimo
pole,

to

když

by toho poteba kázala, loo.ooo muž.

Armáda Lee-ova nemohla se nikterak co do potu rovnati moci Grant-ov.
Práv v tom ase, kdy Unionisté hotovili se k pochodu, nalézalo se mnoho
Lee-ova vojska na dovolené a na poátku msíce kvtna neml více než 60.000
muž, poítaje v to jízdu dlostelectvo. Armáda jižní taktéž rozdlena
i

byla na ti sbory, které byly pod velením generál Ewella, Hilla a Longstreeta.
Ewcll nalézal se na pravém kídle a jeho voj byl pošinut o nco ku
pedu, tak že pravým bokem opíral se o behy eky; Hill-v sted rozložen
byl v okolí Orange Court House, Longstreet-v sbor byl pošinut více na jih a
rozložen byl v okolí Gordonsville.

V noci dne 3. kvtna opustila armáda Potomacká ležení a ve dvou proudech
pohybovala se k ece Rapidan. Jednomu proudu veleli Warren a Sedgwick,
druhému Hancock; první dva generálové pohybovali se smrem ku Germania
Fordu, Hancock smrem k Ely's Fordu. Po celou tu noc jakož vtší ást
následujícího dne poskytovaly behy eky Rapidan pestrý obraz; sto a tyicet
tisíc bojovného lidu
pohybovalo se sem a
pchoty, jízdy i dlostelectva
tam, mosty jsou rychle stavny, vojsko pekrouje eku a sestavuje se do
dlouhých ad na druhém behu. Warren, maje pi sob jednu divisi Wilsonovy
jízdy, dorazil k ece v úterý dne 4. kvtna o šesté hodin ranní a veškeré jeho
vojsko octlo se na druhé stran v jednu hodinu odpoledne. Za ním v tchže
místech pekroil eku Sedgwick.
Gen. Hancock octl se již z rána s celým
svým vojem na druhé stran a v devt hodin byl již v Chancellorsville, kde
stráven ostatek dne. Warren pošinul svj voj k Old Wilderness Tavern a
Sedgwicl* penoco\^al blíže eky.
Jízdecké sbory posinuty byly o nco ku
pedu a sice smrem k Orange Court House, Fredericksburgu a Tods
Tavern. Burnside se svým vojem meškal dosud v Culpepper Court House a
ml hnouti se za 24 hodin za hlavní armádou. Vozy s potravními zásobami
prozatím ponechány jsou na severním behu Rapidanu. Takové bylo postavení
národního vojska dne 5. kvtna 1864.
Lee byl velmi dobe zpraven o všech pohybech voj Grant- ových a s
temene vrchu zvaného Clarks Mountain zkoumal bedliv celou okolní krajinu.
Pro Grant-ovi nekladl žádných pekážek pi pekroování eky Rapidan, vdl

—

—
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Mnozí mají za to, že mohl nechat ást armády Potomacké pekroit na druhý beh, naež rázem mosty zniit a oddíl armády nepátelské
rozprášit neb zajmout.
Kdož ale ví, co dlo se ve chvíli té v mysli šedého
váleníka ? Jisto jest, že uznal za prospšnjší nechati celou armádu pekroiti
eki5>á<pak teprv oboiti se na ni s celou svojí mocí. Za tím úelem také rychle
sousteoval svá vojska
vdl, že nastává rozhodný boj, že k nmu nyní

jen on sám.

—

úzkostliv pohlíží celý Jih.
Vojsko jižní bylo siln opevnno za Mine Run, ta že sám Grant považoval postavení to za nedobytné; mimo to krajina, s kterou Lee byl velmi
dobe seznámen, hodila se výborn pro obranu, kdežto útoící museli pekoi

návati

nesetné

ady pekážek.

mla záhy djištm jednoho z
nejkrvavjších boj, nazývána jest Wi]derne.<^s.
Jest to pravá divoina, kde
nalézá se pouze nkolik vysílených tabál<ových rolí; obrovské duby, rozkládající široce mohutné své rám, košaté lísky a sasafrasy, dodávaly celému okolí
jakési divokosti, kdežto pda prorvána byla hlubokými roklemi a etnými
úvozy.
Grant neml v úmyslu v divoké krajin této bitvu svésti, považoval
ji pro válené operace za nespsobilou.
Doufal, ba byl si toho
jist, že
bude moci armádu svoji pošinouti pes Wilderness, postoupiti rychle na
Gordonsville a tak dostati se mezi armádu Lee-ovu a sídlo Konfederace,
Richmond. Jelikož mlo se za to, že Lee, jakmile sezná zámysly Grant-ovy,
couvne k Richmondu, byl vyslán gen. Sheridan s divisí Gregg-ovou a Forbetovou proti rebelské jízd u Hamilton Crossing; Wilson, s tetí divisí jízdy
hnouti se ku Graig's Meeting House a vyslati jednotlivé sbory k stežení všech
cest, kterými by nepítel mohl táhnouti. Hancock se svým druhým armádním
sborem
hnouti se smrem k Shady Grave Church a zde sestaviti šiky
tak, by pravý bok opíral se o pátý armádní sbor v Parker's Store; Warren,
který
zaujmouti postavení v místech práv jmenovaných, obdržel rozkaz,
Krajina, o které píšeme a která státi se

tém

ml

ml

ml

rozložiti šiky své tak,

kde zaujmouti

ml

by pravým kídlem dotýkaly

se

Old Wilderness Tavern,

postavení gen. Sedgwick.

asn

ráno dne 5. kvtna byly rozkazy dány a o páté hodin již byla
vojska na pochodu. Na obloze objevila se rudá záplava, jako osudná pedzvsf
toho, co v divoké krajin této se odehráti mlo a vycházející slunce vysýlalo
své teplé, osvžující paprsky skrze husté stromoví na ty
sražené, nepe-

tsn

hledné ady vojska. Toto vesele postupovalo ku pedu; netušilo, že tráva, po
které kráí, záhy zvlhlá bude jeho krví.
Lee, jak již praveno, byl seznámen se zámysly Grant-ovými do všech
podrobností a umínil si zde postaviti se armád Potomacké na odpor. Úmyslem
jeho tedy nebylo couvnouti, jak Grant oekával.
Orange Court House, kde
rozložen byl sted jižní armády, nalézal se asi dvacet mil od práv popsaného

toho vedou smrem severovýchodním dv silnice
vydala se vtší
armády Lee-ovy na pochod. Jižní
váleník zamýšlel udeiti armád Grant-ov v bok a tak donutiti jej, by postoupil boj ve Wilderness.
Ráno dne 5. kvtna, kdy národní vojsko vydalo se
na pochod, nalézali se již generálové Hill a Ewell blíže Old Wilderness Tavern,
o emž Unionisté nemli nejmenšího tušení a tím se stalo, že Warren, sotva že
hnul se ku pedu, narazil náhle, neoekávan na nepítele.

seadní Unionist; od msta

— a po tchto

silnicích

ás
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Vojsko národní zastavilo a oekávalo dalších rozkaz; bylo práv osm
Meade pibyli k Old Wilderness Tavern a
oznámeno
jim,
nepítel
jest
na blízku. Oba byli stejného náhledu a
hned
že
Lee
hlavní
armádou
couvl
sice: že
s
a sousteuje vojska svá dále na jih a že
sbory, na které narazili Griffin a Crawford ponechány byly zde ku krytí ústupu
Lee-ova. Obklíiti a zajmouti aneb rozprášiti sbory ty, bylo první snahou
velitel a hned také ve smyslu tom vydány jsou rozkazy. K Hancock-ovi,
který táhl jižním smrem od Chancellorsville, vyslána jest štafeta s rozkazem,
aby zmnil smr a hledl co nejrychleji pipojiti se k hlavnímu voji.

hodin, když generálové Grant a

Památná, krvavá bitva ve Wilderness poínala, neboC my víme, že nebyl
pouze zadní voj ustupující armády Lee-ovy, s kterým se zde Unionisté srazili,
ale že to bylo jádro moci konfederaní; my víme, že Lee nezamýšlel couvnouti, jak Grant oekával, naopak umínil si v této divoké krajin postaviti se
velké pesile Grant-ov na odpor a zasaditi jí citelnou ránu.
Uvidíme, jak se
zdaily zámysly jižního váleníka; že první ást plánu Grant-ova se nezdaila,
to jest proniknouti mezi Lee-ovu armádu a Richmond. jest nám již známo.
to

Nepátelská vojska dlila od sebe mýtina lesní, kterou protékal malý
Zde mlo se v malé chvíli utkati v krvavém zápasu tvrt milionu
lidských bytostí
na obou stranách pipravovány jsou nástroje smrti, by na
dané znamení konati mohly dílo zhouby.
V poledne bylo vše k boji hotovo a Warren v ele divisí Griffin-ovy a
Wadsworth-ovy, hnul se ku pedu, aby útok zahájil. Útok ten byl neobyejné
prudký a záhy pedvoj Ewell-v, jejž tvoila jediná divisejohnston-ova, tlaen
byl nazpt. Brigády Bartlett-ova a Ayers-ova nalézaly se v nejtužším ohni a
kdyby se jim bylo v as dostalo posily, snad by bylo celé kídlo Ewell-ovo na
hlavu poraženo bývalo. Však vojsko v krajin této nemohlo býti pošinuto na
uritá místa dosti rychle, jmenované brigády zstaly osamoceny a tím se stalo,
že v krátkosti vítzný pochod Unionist v místech tchto zmnil se v divý
útk. Johnston-ova divise couvla až k hlavnímu voji, kde pispl jí na pomoc
Rodes se svojí divisí, v nepoádek uvedené šiky rychle znovu sestavil a s
neobyejnou prudkostí vrhl se proti vítzícím Unionistm. Ve chvíli této bitva
dostoupila nejvyššího stupn zuivosti. Pravý bok Warren-v ml býti chránn
Wright-ovou divisí od šestého armádního sboru
však tato se neobjevovala.
Na odkrytý bok Warren-ova voje zahájena jest nyní hustá palba; Jihané chrlili
sem celou spoustu kulí a záhy Griffin-ovy brigády octly se na ústupu, zanechavše v rukou nepátel nkolik zajatc a dv polní dla. Na levém boku
nevedlo se Unionistm lépe. I zde byli vystaveni vražedné stelb, která jest
na
zahájena a vojsko nemohouc ohefi ten snésti, poalo v zmatku couvati.
Nejhe dailo se McCandless-ov brigád, která náhle vidla se osamocenou;
Jihané spativše toto nedopatení hnali na McCandlesse útokem a v první
Však
chvíli myslelo se, že celá brigáda bude zajata aneb že zde vykrvácí.
podailo
se
mužstvo McCandless-ovo srazilo se v pevné šiky a po tuhém boji
mu skrze nepátelské ady se protlouci. Na bojišti však vykrvácely celé dva
pluky chrabrého vojska.
Warren, ztrativ takto 3000 muž a všechny posice,
jichž se byl na poátku útoku zmocnil, ustoupil a jal se vojska sestavovati do
nových bitevních šik.
Co takto sted tvoící sbor Warren-v byl zamstnán, pitrhl sem gen.
potok.

—

—

n
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se šestým armádním sborem a hotovil se zaujmouti postavení v
právo od Warrena. Hancock, který ml krýti levý bok stedu, dosud se neobjevoval a sem práv rychlým pochodem blížil se gen. Hill se svými bojovníky.
Meade vida, jaké nebezpeí Warren-ovi hrozí, rozkázal gen. Getty-ovi, aby
sem pošinul svoji divisi a kladl nepi^íteli odpor až do pi^íchodu Hancock-ova.
Getty rue postoupil ku pedu a také byl nejvyšší as, nebot jako povode již
Lidská krev tekla proudy, když Getty-ovi
valilo se sem vojsko Hill-ovo.
bojovníci ze svých tl utvoili pevnou hráz, chtíce píval s neobyejnou prudkostí se ženoucí zastaviti; chvíli drželi se staten, však husté kulobití kácelo
k zemi jednu adu po druhé a situace stávala se kritickou. Bylo vidt, že Hill
bude slaviti zde vítzství, nedostane-li se Getty-ovi co nejdíve pomoci.

Sedgwick

Byly ti hodiny odpoledne, když lesem rozlehl se radostný jásot; Getty
co to znamená, bylo to vítání mužstva Hancock-ova.
Sliný" generál
pitrhl na bojišt v pravý as, aby Hilla na vítzném pochodu zastavil.
Rue
vyslán jest Mott a Birney, aby zaujali místa v právo a v levo od Getty-ho. Za
pchotou pDŠinuto jest v ped též nkolik dl od baterie Pikett-ovy a od
prvního pluku dlostelectva pennsylvanského. Okolí, kde vojska nepálelská
se srazila, bylo tak hust porostlé stromovím, že zápasící nemohli ani jedni
druhých vidti.
Když ale Hancock vyslal do ohn ješt brigády Carroll-ovu
a Owen-ovu, divisi Gibbons-ovu a irskou brigádu od druhého pluku Delaware
a když vzdor tomu útoky proti Hill-ovi vedené byly s tžkými ztrátami odráženy
tu teprv seznáno, že nebyl to pouze Lee-v zadní voj, ale jádro jeho
armády.
Den schyloval se již ku konci, však bitva neochabovala, naopak
rozvinovala se ím dále tím zuivji.
Vítzství kolísalo z jedné strany na

vdl,

,,

—

druhou; ve chvíli, kdy zdálo se býti pro Unionisty vše ztraceno, kdy úplná
porážka zdála se býti neodvratnou
vzchopilo se národní vojsko opt a s
vynaložením veškerých sil vyrvalo opt Jihanm palmu z rukou. Rikett-ova
baterie padla nepátelm do rukou, však po krutém zápase podailo se CarroUov brigád tuto dobýti zpt. Kon, kteí v nejvtším úprku pes rozervanou
pdu táhnouti museli tžká dla, klesali vysílením k zemi a zakoušeli veškeré
bdy válené stejn s bojujícím vojskem.

—

Konen

zdálo

se,

že

Unionisté

pec nebudou

s

to

Jihanm

odolati.

Hancock uinil, co jenom za*stávajících okolností uiniti mohl, by neštstí od
národní armády odvrátil
však veškeré jeho namáhání ukázalo se býti marným; mužstvo Mott-ovo, nemohouc déle nátlaku nepátel odolati, dalo se na
útk a Hays, který uinil pokus vyplniti mezeru ústupem Mott-ovým spso-

—

benou, zasažen byl nepátelskou kulí a klesl mrtvý k zemi.

Hustá a stále se zmáhající palba upozornila Granta a Meade-a, že rozvinula se zde tuhá bitva a že Getty a Hancock jsou tísnni mocným nepítelem
mocnjším, nežli se z poátku oba váleníci byli domnívali. Ihned obdržel
gen. Wadsworth rozkaz, by Hancock-ovi ulehil a sice
rychle proniknouti

—

ml

lesem a udeiti na Hilla v boku a ze zadu. Wadsworth sice hnul se ku pedu
hned po vydání rozkazu, však vojsku stavily se za každým krokem takové
pekážky do cesty, že noc zahalila v temný svj závoj celou krajinu, nežli
toto dorazilo na urité místo. Mužstvo ulehlo na zem k odpoinku se zbraní v
rukou a s netrplivostí oekávalo jitra.
Ped pl nocí zavládlo ve Wilderness opt ticho. Hancock-ovi ovšem
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nepodailo zatlaiti Hilla zpt, však ani

se
s

jakou prapory své do

ohn

hnal,

Hill nebyl s to

vypuditi

Hancocka

z

vzdor prudkosti,
jeho postavení.

Nepátelské voje ležely tak blízko sebe, že vojíni z obou stran chodili pro.
vodu do jednoho potoka. Jako ráno, tak nyní ješt ona lesní mýtina dlila
Hancock byl oddlen od Warrena a Sedgwicka, Ewell-ovi
nepátelské voje.
opt nepodailo se docíliti spojení s Hill-em. V takovém postavení nalézala
se vojska po první bitv ve Wilderness.
Grant poznával, že musí podstoupiti bitvu v divoké této krajin; pekážky
do cesty se stavící byly nesetné, rychlé pošinování jednotlivých sbor a dl
bylo holou nemožností, však Grant spoléhal se na svoji pchotu, které pi
Nadjemi tmi tšil se
jist vítzství.
sob ml znanou pesilu a byl si
též Lee.
Až dosud nemohla si žádná strana vítzství osvojovati. Lee-ovi
nepodailo se vniknouti Grant-ovi v bok. Grant opt nedovedl perušiti spojení

tém

Lee-ovy armády

s

Richmond-em.

pl cest

na

se

srazili

Oba

váleníci, chtíce provésti své plány,

a

ob armády stály
sob, hotovy zmiti

nyní
proti

síly své

v místech, které

náhoda sama jim vykázala.
Gen. Burnside, jak

eeno, ponechán

již

byl se

svým vojem v Culpepper
Court House, odkud za 24

ml

hodin

vytrhnouti

za

hlavní armádou.

Jakmile
nepátelská vojska ve Wilderness na se narazila, obdržel rozkaz hnouti se ku
a

asn

kvtna,

ped

pedu

bitvy zaujal

mu

6.

zapoetím

již

vykázané

War-

postavení mezi

ren-em
Celé

ráno dne

Severni pedni stráže.

Hancock-em.

a

seadní

severního vojska nyní bylo

pt

mil dlouhé a sestaveno bylo

následovn
Gen. Sedgwick na pravém kídle, Warren velel stedu a voje
Hancock-ovy a Rurnside-ovy tvoily kídlo levé. Na stran jižní velel levému
kídlu gen. Ewell, pravému gen. Hill; Longstreet spl sem rychlým pochodem
od Gordonsville, aby sesílil kídlo Hill-ovo.
:

Grant, jakmile obdržel zprávy od svých generál, vydal rozkaz, který byl
velmi krátký a znl
o páté hodin ranní."
,,Utok zahájen budiž na celé
Lee zamýšlel vrhnouti celou svoji moc proti levému kídlu Grant-ovu, však ne
:

áe

díve, dokavad nedostaví se gen. Longstreet. Aby Seveany od svého zámyslu
odvrátil a aby zárove nabyl asu, mlo býti z poátku znepokojováno kídlo
pravé.
Scházelo asi patnáct minut do pti, když hustá palba adová zahájena
z jižní strany na pravé kídlo Grant-nvobyla prvním znamením, že bitva zaíná.
Jihané však nepoínali si dosti rázn, tak že brzy seznáno, že to pouhá lest.
Sedgwick útok lehce odrazil a pošinul vojsko své o nkolik set yard ku pedu.
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Urit

v pt hodin hnuli se Warren a Hancock, aby zahájili útok na seanepátelské.
Jelikož proti Hancock-ovi soust-edéna byla nejvtší moc
konfederat, nebof toto kídlo nejdíve zniiti bylo hlavním rysem Lee-ova

dní

plánu,

budeme také zde

tebas byl nucen

prbh

bitvy sledovati.

ped nepítelem

Hancock obávaje

se, že

by

couvnouti, nechal naházeti náspy na silnici

zvané Brock, za které se vojsko v pádu poteby mohlo

uchýliti.

Hancock zamýšlel prudkostí útoku nepátelské seadní roztíštit a útok
ten sven jest divisím Getty-ov a Birney-ov, brigádám Owen-ov a Carrollov. V témž okamžiku, co útoeno bylo proti elu, ml druhý sbor armádní
postavení nepátelské obejíti a vraziti Hill-ovi v bok.
Plán ten dail se práv
si byl Hancock pál.
Unionisté udeili na nepátelská seadní s takovou

jak

neodolatelnou prudkostí, že ady Hill-ovy již po prvním nárazu poaly se
národní vojsko dobývalo jednu posici za druhou a za chvíli celý voj
Hill-v octl se na ústupu a divise Heth-ova a Wilcox-ova od Hill-ova sboru
byly v pravém slova smyslu poteny.
Ješt jeden takový náraz a armáda
trhati

—

Lee-ova byla by bývala rozražena ve dví, což znamenalo by skonení bitvy ve
Wilderness porážkou konfederat; však práv v tomto okamžiku vítzové
z nevysvtlitelných píin od boje ustali.
Mnozí mají za to, že se tak stalo
proto, že prapory Hancock-ovy uvedeny byly bojem v lese v nepoádek a že
velitelové chtli pluky své znova seaditi.
Však otálení to záhy ukázalo se
býti osudným.
Hancock sestavováním svého vojska do nových bitevních šik zmail dv
hodiny, které staly se spásnými konfederatm.
Hill jakmile seznal, že není
více tísnn, zavedl v roztíštných adách nový poádek a co nejhlavnjšího,
Longstreet byl

již

na blízku.

Hancock dozvdl, obdržel rozkaz vraziti
Lee vidl, že pluky jižní couvají,
vzkázal Longstreet-ovi, by zmnil rychle smr a spl na pomoc Hill-ovi.
O této
Hancock neml nejmenšího tušení a oekával tudíž Longstreeta
General

tento, jak se byl

Hancock-ovi v bok

i

zad; však jakmile

zmn

z jiné strany.

Za dv hodiny dáno jest znamení k novému útoku a seadní Unionist
hnulo se ku pedu, aby dílo zapoaté skonilo úplným, slavným vítzstvím.
Však nepítel stál již pevnji; marn nyní doráželo vojsko na ty šedé ady
každý nový útok byl s tžkými ztrátami odražen.
Hancock vysýlá do ohn
jeden prapor za druhým v domnní, že nepítel, jehož považoval již za
zpola poraženého, konen povoliti musí.
vše jest marné, Jihané stáli
pevn. Vojsko na obou stranách poínalo si s úžasnou rekovností
prostý
vojín stával se hrdinou, jako jeho velitel.
vidna
byla
Šedá hlava Lee-ova
každé chvíle na jiném míst.
Nedbaje nebezpeí, cválal v hustém kulobití od
jednoho praporu ke druhému a všude vyzýval slovy laskavými k vytrvalosti a
odvaze. Ba když dokonce objevil se zde Gregg-v pluk statných Texasan
a spl kolem do vavy bitevní, postavil se mu Lee v elo a jen s velkým namáháním byl zadržen, že nevrhl se s nimi v krutou se.
Bylo jedenáct hodin.
Hancock nevidl Longstreeta, však pocioval
jeho pítomnost; bitva poínala tia se bráti jiný obrat, modré ady couvají,
šedé vítzn postupují za nimi. Hrbolatá pda poseta jest mrtvolami
pda
od vylité krve zrudla, zperážené vtve strom visí smutn dol, mezi

—

Le

—

—
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General
rachotem pušek a dunním dl slyšeti jest vítzný ryk Jihan.
Wadsworth, který odvážil se v ele svého vojska pi^íliš daleko, zasažen jest
Hancock-ovy ady
kulí a klesl mrtvý s kon uprosted zápasících vojsk.
Le vše
couvají, tento snaží se zastaviti je za náspy a v nové šiky sestaviti.
zdá se býti ztraceno, vojska již se bylo zmocnilo zdšení a vidí jedinou
Tak zmnily bitvu dv krátké hodiny, které byl Hancock
spásu v útku.
u svých nohou zpola povaleného.
Však
Hill-ovi poskytl, maje jej

tém

nyní, v kritické této chvíli,

i

kdy Hancock

zdál se býti ztracen,

kdy

mlo

se za

že žádná moc nebude s to Jihany zastaviti — bitevní vava náhle se utišila.
Co toho píinou, nikdo v první chvíli nemohl povdíti; pozdji však vyšlo na
jevo, že když práv ohnivý Longstreet hotovil se udeiti na Hancocka v ele
Longstreet jel v ele
v levém boku, byl stelen jedním ze svých voják.
vojska v prvodu svého štábu a narazil na jeden harcovnický sbor jižní. Vojíni
to,

i

v prvním okamžiku majíce za to, že narazili na Unionisty, V3'^pálili, Longstreet
Jihané vidouce milovaného vdce svého v
zasažen jest kulí a tžce rann.

od dalšího boje; nehoda tato nejenom že zachránila od úplného
potení voj Hancock-v, ale od celé armády Poromacké odvrátila tžkou
krvi, ustáli

porážku.

Akoliv hlavní boj veden byl na levém kídle národní armády, tuhé srážky
udaly se též na kídle levém a v stedu. Gen. Sedgwick, na nhož ráno veden
byl první útok, dovedl udržeti všechny své posice, ba pokoušel se o dobytí
zákop, za kterými rozestaveno bylo vojsko Ewell-ovo. Útoky jeho však byly
zákopy vždy promnily se v jícny ohefi
s velkými ztrátami odraženy

—

Dv

Sedgwick-ovo mužstvo houfn.
Warrenovy divise byly poslány na pomoc Hancock-ovi, druhé divise — ona Griflfinzaujímaly jen postavení obranné. Dle pvodního plánu
ova a Crawford-ova

chrlících sopek a dešC kulí niil

'

—

ml

Burnside pošinouti

útoku, však den byl
nepítelem a srážka

již

svj

znan

Warrena a Hancocka a súastniti se
pokroil, když Burnside-ovo vojsko utkalo se s

voj riezi

ta byla jen nepatrná.

Po odražení útoku Hancock-ova nastalo ticho; ranný Longstreet jest z
bojišt odnesen a velení nad jižním vojskem pevzal osobn gen Lee. Tak jako
díve Jihané, tak nyní Hancock dovedl použíti chvíle klidu a snažil se šiky
své opt uspoádati a když generál Meade poslal mu na pomoc ješt nkolik
prapor pchoty, byl pipraven podniknouti nový zápas. Grant vydal rozkaz,
však nedokavostí hoící Jihané
aby útok byl obnoven o šesté hodin veer

—

dv

útoku nevykali a udeili na Hancocka o

hodiny díve.

Lee sebrav na rychlo pluky Hill-ovy a Longstreet-ovy, srazil tyto v jednu
masu a vrhl je s velkou prudkostí proti Hancock-ovi. Bylo vidti, že ránu
tuto Lee namíil s tím úmyslem, aby armádu Potomackou ochromil.
Statní
doposud nebyli jediné rány vypálili
ped jako vichice. Teprv když octli

pedu

a z oí záí jim odhodlanost;
pušky tímajíce v rukou valí se v
se blíže zákop, zastavili, pušky nasadili

veteráni v šedých uniformách valí se ku

—

ale

v líc, ohlušující rachot otásl vzduchem a bílý kou zahalil krajinu. Odpov,
jakou na tento pozdrav dalo mužstvo Hancock-ovo, byla ješt hroznjší.
Kdežto kule Jihan zarývaly se do hustých zásek, vrývaly se kule Unionisty
chrlené do prsou útoících. Po každém záblesku klesali Jihané na krví zvlhlou
trávu, však zbytek

s

rostoucí bojechtivostí valil se dále.

Na

pohled nepatrná
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s jakou zajisté málo který vojevdce poítá a která málem by se byla
Vítr totiž
zde stala národnímu vojsku osudnou, pispla Jihanm na pomoc.
vál od Jihan a zanášel hustý dým mužstvu Hancock-ovu do oí, tak že toto
octlo se náhle jako v husté mlze. Bystré oko Lee-ovo ihned poznalo, že nyní
bubnj zavíily, divoký ryk pehlušil lomoz
jest nejlepší píležitost k útoku
válený a Jihané opt objevili zde svoji oblíbenou taktiku prudkým útokem
vraziti do seadní národního vojska, uvésti toto v zmatek a ostatní dokoniti

okolnost,

—

:

mly

bodák a pažba. Hrozný tento spsob boje osvdil

se

i

zde,

nebo

první

vojska bylo roztíštno, Jihané jako koky vylézali na
vysoké záseky a zde zasazovali své prapory, jiní peskakovali na druhou stranu,
kde rozvinul se krutý zápas. Již jásali rozohnní Jihané nad svým vítzstvím,

seadní Hancock-ova

nebo bylo vidti, kterak ady Hancock-ova vojska se trhají a vše dává se na
útk smrem k Chancellorsville. Však v nejrozhodnjším okamžiku pikvaily
sem divise CarroU-oya a Gibbon-ova, které vrazily Jihanm v bok s takovou
prudkostí, že tito záhy opouštli dobyté posice a pronásledováni vražednou

Jen vasnému pispní jmenovaných divisí
Hancock co dkovati, že celý jeho voj nebyl v zmatek uveden a znien.

palbou, dávali se na útk.

ml

Pozd na veer, když krajina celá již zahalena byla v šero, udeil Ewell z
Jelikož útok tento byl neoekávaný, spsoben
nenadání na gen. Sedgwicka.
jest v adách Unionist v první chvíli zmatek; Sedgwick sice zavedl rychle
nový poádek a donutil Jihany k ústupu, však tito odvedli s sebou 4000 zajatc.
Když noc rozprostela svj temný závoj nad okolím, panoval ve Wilderness
úplný klid; dlouhými boji unavené mužstvo ulehlo na holou zem vedle svých
mrtvých soudruh jen úpnlivý náek a sténání tžce ranných rušily noní ticho.
;

dvoudenní této bitv utrpla ob vojska velmi tžké ztráty. Ztráta
Unionist páila se na 20.000 muž, z nichž asi 5000 bylo zajato. Jihané ztratili
Mezi zabitými na stran
10.000 muž a jen malý poet jich pišlo do zajetí.

V

národní byli generálové Wadsworth, Hays a

Hancock, Getty, Owen, Bartlett a

Carroll.

Webb; ranni

byli generálové

Na stran konfederaní

byli zabiti

generálové Jones, Jenkins a StaíTord; ranni generálové Longstreet, Pegram,
Pickett a Hunter.
sobotu dne 7. kvtna ležely ješt ob nepátelské armády proti sob
však Lee ani Grant nejevili chut k obnovení bitvy. Armády jejich byly vysíleny
výkvt mužstva vykrvácel na bojišti. Mezi národním dstojnictvem i ve
vojšti pevládal náhled, že Grant dá rozkaz k zpátenímu pochodu a celá
armáda že uchýlí se zpt za eku Rapidan. Grant však na ústup nepomýšlel,

—

V

—

—

cílem jeho byl Richmond; Richmondu dobýti umínil si stj co stj a ani ta
myšlénka, že celé moe lidské krve leží mezi ním a sídlem Konfederace, nebyla
Bhem dne pinesli zvdové zprávu, že
s to od pvodního plánu jej odvrátit.
Lee hýbe se s armádou svojí na Jih, což utvrdilo konen Granta v domnnce,
že Jihané zamýšlí uchýliti se za opevnní a zde klásti Unionistm tuhý odpor.
Vniknouti mezi Richmond a armádu Lee-ovu, bylo opt první myšlénkou
Grant-ovou a ihned vydán jest rozkaz, aby celá armáda Potomacká hnula se
ku Spottsylvania Court House, kteréžto místo nalézalo se asi tináct mil jiho-

východn od

Wilderness.

Gen. Warren vedl pedvoj a po silnici zvané Brock pohyboval se rychle k
jmenovanému místu; za Warren-em hnul se voj Hancock-v, Sedgwick a
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Grant-ovy a aby plán ten zmail, umínil si doraziti k Spottsylvania Court
House díve nežli vojsko národní. Gen. Anderson, který nyní pevzal velení
nad pluky Longstreet-ovými, obdržel rozkaz, aby opustil náspy a penocoval
v lese na nkterém míst, odkud by asn ráno mohl vytrhnouti. Anderson
uposlechl, ale nemoha nalézti místa k penocování, jelikož les na nkolika
místech hoel, táhl rychle dále a tím se stalo, že oba nepátelské pedvoje
byly na pochodu, majíce stejný cíl.
Asi o deváté hodin ranní hnul se Warren ku pedu; ml v úmyslu doraziti
na urité místo díve nežli zde nepítel bude moci vtší sílu soustediti. Však
národnímu vojsku stavly se do cesty stále pekážky, tak že pochod byl velmi
zdlouhavý. U Tods Tavern a blíže Po byla cesta zatarasena Meade-ovou
ráno dne 8. kvtna,
jízdou, ímž zdržen byl Warren o celé ti hodiny.
voj se opt hnul, však cesty byly všude zataraseny pokácenými stromy, jichž
odstraíiováním zmaeno bylo opt mnoho asu a bylo již osm hodin (v nedli
dne 8. kvtna), kdy první dv Warren-ovy brigády posléze octly se na kraji
lesa a rozložily se na oteveném poli, blíže Alsop-ovy farmy.
Místo ono
nalézá se asi dv míle od Spottsylvania Court House a sbíhají se zde dv
silnice, jedna vedoucí od Laurell Hill, druhá od Court House. Krajinu protéká
nepatrný potok zvaný Ny, za nímž pda smrem k Spottsylvania se zvyšuje a
tvoí hustým lesem pokrytý svah.

Burnside

asn

Warren-v
jaké pivítání

voj hnul se posléze

jej

oekává.

Když

k onomu svahu, aniž by mužstvo

první

ady

již

poaly

tušilo,

vystupovati hustým

lesem vzhru, vyšlehly náhle na samém behu blesky a národní vojsko
zasypáno jest rázem kulemi a kartái. Unionisté couvli
ady jejich byly
protrhány a v prvním okamžiku vše pomýšlelo na útk.
Robinson inil
vše možné, jen aby v adách vojska nenastal zmatek, Getty pošinul rychle kupedu svoji baterii a jal se statn Jihanm odpovídati, však byl rann do
nohy a vojsko vidouc vdce svého klesati a majíc ješt v živé pamti Wilderness, nenechalo se více zadržeti a pes pole dávalo se kvapem na útk do lesa.
Zde gen. Warren jen s nejvtším namáháním prchající zastavil a nový poádek

—

adách

Záhy pitrhla sem divise Griffin-ova a ihned postoupila proti
však dostalo se jí též krvavého uvítání a útok její ješt s vtšími
ztrátami než první, jest odražen. Griffin-ovi pitrhly na pomoc divise Crawfordova a Wadsvvorth-ova, kteréž poslední velel nyní gen. Cuther.
Crawford
zaujal postavení v právo od Griffina, Cuther v levo a teprv nyní podailo se
Unionistm Jihany z lesa vytisknouti. To byl poátek krvavé bitvy u Spottsylvania Court House a ztráty na obou stranách byly dosti citelné.
General
Warren ztratil 1300 muž a nkteré pluky byly úpln rozprášeny. Z prvního
pluku michiganského, který ítal 2(X) muž, zbylo jen 23 muž, kteí vyšli z
boje bez pohromy. Vedro bylo nesnesitelné a co nezniily kule rebel, zachvátily palivé paprsky slunení, nebo mnoho vojín stíženo bylo úžehem.
v

nepíteli

zavedl.

—

Neteba snad ani zvláš podotýkati, že to byl sbor Longstreet-v s gen.
Anderson-em v ele, na který zde Warren tak neoekávan narazil. Kdyby
býval Warren byl dorazil k Spottsylvania Court House díve nežli Anderson,
prbh bitvy, svedené u Alsop-ovy farmy v nedli ráno dne 8. kvtna byl by
zcela jinaký. Vyprahlá pda, která v tchto místech ssála krev obránc Unie,
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byla by se bývala sytila krví rebel. Pohlédneme-li však na zad, tu podiviti
se musíme, kterak celá smsice náhod byla zde Jihanm píznivá.
Anderson
obdržel rozkaz, aby penocoval v lese a teprv ráno vydal se na pochod.
Les však byl v plamenech, Jihané nemohli zde zastaviti a byli nuceni býti
celou noc na pochodu proti své vli. Anderson, byv lesním požárem z lesa
dále puzen, netušil ve chvíli té, jaké služby mu rozpoutaný živel prokazuje.
Ke všemu tomu druží se též ta podivná náhoda, že Warren-v voj zdržen byl
na pochodu Meade-ovou jízdou, která rozložena byla na cest, kudy se pedvoj
ubíral. Nebýti onoho požáru, který Anderson-ovi nedovolil v lese penocovati,
nebýti pekážek, které Warren-ovi do cesty se stavly, není pochyby, že
Grant-ovi bylo by se podailo Lee-a zaskoiti díve, nežli by jižní váleník
byl s to ucouvnouti k Richmondu. Tak mnohdy podivná smsice na pohled
nepatrných údaj, rozhoduje veliké bitvy a s tmi asto osudy celých národ!
i

Warren, necít se býti dosti silným, aby opt s nepítelem svedl bitvu,
stáhl své prapory zpt a ekal na píchod Sedgwick-v.
Oekávaný pitrhl
odpoledne a v nepítomnosti Meade-ov pevzal nad vojskem vrchní velení.
Meade, s celým Hancock-ovým sborem, (vyjma divise Gibbon-ovy) meškal v
Tods Tavern, kde oekáván byl nový útok se strany nepítele. Sedgwick
ml za to, že má dosti vojska, aby Jihany vytiskl z jejich pevných posic na
vysoin, ale nežli vojska do šik bitevních sestavil, byl již veer a proto útok
odložen jest na druhý den. Ped samým veerem pokusila se o útok jedna
brigáda new-jersey-ská, vedená gen. Neil-em a gen. Crawford utkal se s gen.
Ewell-ein; však na obou místech byli Unionisté s tžkými ztrátami odraženi a
Crawford zanechal v rukou rebel loo zajatc.
Vbec celý den, nedle dne
8. kvtna, byl pro vládní vojsko velice nešastný.
Lee pošinul celou svoji
armádu k Spottsylvania a zaujal na vysoin velice pevné postavení a tak
Grant, chtje soupee svého zaskoiti, po druhé spatil šedého Lee-a. an smle
elí veliké armád Potomacké a vyzývá ji k boji.

V

pondlí ráno byla zde soustedna již celá moc Meade-ova a vojsko jest
ihned sestavováno do bitevních šik.
Gen. Sedgwick zaujal postavení v levo
od Warrena, Burnside-ovi vykázáno místo po levém boku Sedgwick-ov
Hancock, který pitrhl
ráno od Tods Tavern, rozestavil své šiky na

asn

Ob kídla

pošinuta byla o nco ku pedu, tak že celé seadní
Meade-ovy armády mlo podobu polokruhu. Malý pítok eky zvané Ny
oddloval seadní Warren-ovo a Sedgwick-ovo od posic nepátelských a
Hancocka dlil od Warrena. Celý den tém stráven byl nahazováním násp
a konáním píprav k nastávajícímu boji.
Gen. Sheridan, se silným oddlením
národní jízdy vyslán byl, aby uinil nájezd do jižních krajin a pokusil se o
perušení železniního spojení Lee-a s Richmond-em. Tu a tam udala se malá
šarvátka mezi pedními strážemi, však k vtší srážce nedošlo.
Neobyejn

levém kídle.

innými

byli však po celý den Lee-ovi ostrosteici, kteí s výšin vysýlali na
náspy národního vojska smrtonosné kule a nejeden vojín sražen byl dobe
míenou ranou rebelskou. Obtí obratných stelc tch stal se též generál
Sedgwick.
Stoje na náspech, dával mužstvu svému rozkazy, kde a jak dla
mají býti umístna. Kule fiely kolem jeho hlavy, však Sedgwick nedbal a
když jedním štábním dstojníkem upozornn byl na nebezpeí, odbyl jej se
smíchem. Pozorovav, že o nkteré pokouší se bázeíi, prohodil ,,Ah, vždyf na
:
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takovou vzdálenost nejsou

smíchem provázená

z

to

s

jeho obliej; kule rebelská zasáhla

velblouda."
Sotva že slova ta,
k zemi a rudá krev zbarvila celý
pod pravým okem. Když k nému jeho

trefit

úst vypustil,
jej

ani

klesl

nejmenší známky života, ale opovržlivý úsmv,
s kterým odešel na vnost, doposud pohrával jeho rty.
Smrt Sedgwick-ova
byla tžkou ranou pro celý Sever: bylf on považován za jednoho z nejschopnjších generál a ztráty jeho želeno bylo nejen ve vojšti, ale po celé severní
polovici Unie.
Gen. Wright jmenován byl ihned velitelem šestého armádního
sboru, zaujmuv místo želeného Sedgwicka.
úterý ráno dne lo. kvtna bylo vše pipraveno k bitv; národní vojsko
zaujímalo to samé postavení jako dne pedešlého na severním behu potoka
Po a táhlo se v délce šesti mil, majíc podobu polokruhu. Pravé kídlo tvoil
druhý armádní sbor, pátý zaujímal pevné postavení v stedu, šestý a devátý
tvoily kídlo levé.
v moci své Spottsylvanii a krajinu v okolí Court
Lee
House. Levé jeho kídlo spoívalo na Glady Run, pravé dosahovalo až k
potoku Ny; sted pošinut byl o nco ku pedu a rozložen byl na výšin, maje
postavení pro obranu velice výhodné. Celá armáda Lee-ova chránna byla
vysokými a silnými zákopy.
dstojníci pi^iskoili, nejevil

již

V

ml

V pondlí nedošlo k žádné vtší srážce, však k veeru gen. Hancock
pekroil se svým sborem Po, maje v úmyslu zmocniti se dlouhé ady zásobních voz, které pohybovaly se zvolna smrem k Spottsylvanii.
Noc ale
zmaila smlý zámysl Hancock-v a druhý den již byly všechny vozy
potravní v bezpeí. H.incock nemínil se vrátit

s

nepoízenou a zamýšlel

aspofi

zaujmouti pevné postavení blíže nepátelských zákop, když obdržel rozkaz
od gen. Meade-a, aby od dalších pokus upustil a stáhl svá vojska nazpt.

V

hlavním stanu bylo

Laurell Hill

totiž

usneseno, aby

uinn

byl útok na místo zvané

— nejsilnjší to posice nepátelská a Hancock ml se svým vojem

pi útoku nápomocen. Nepítel použil ústupu
obvyklou zuivostí na divisi Barlovv-ovu, která
zstala poslední na jižní stran potoka. Napadení sice bránili se udatné, však
jsou nepítelem se všech stran hubeni a velký poet jich zstal na bojišti;
mnoho ranných Unionist zahynulo též v hoícím lese. Hancock byl velmi
oste posuzován za svj penáhlený in, který mohl míti v záptí velkou,
porážku celého jeho voje, spojenou s tžkými ztrátami.
býti Warren-ovi a Wright-ovi

Hancock-ova a oboil

se s

Na Laurell Hill útoeno bylo dopoledne brigádami Webb-ovou a Carrollvšak marn, Jihané každý nový útok dovedli odraziti.
ovou
Odpoledne
vrženy jsou proti jmenovanému místu divise Crawford-ova a Cutler-ova, le
Laurell Hill zdál se býti nedobytným. Teprve kd)'ž Hancock sem pitrhl,
inny jsou pípravy k hromadnému útoku, jehož súastniti se mly celý pátý
a šestý sbor armádní.
Bylo pt hodin odpoledne; Unionisté ve velkém potu
postupovali vstíc vražedné palb, kterou Jihané na
zahájili.
Již octli se až
u samých násp, nkteí smlci odvážili se vylézati na tyto, jsou však sráženi
dol a po krátkém, ale
krvavém zápasu celé seadní národního vojska
opt couvá, nieno jsouc za každým krokem. Mlo se za to, že po takových
ztrátách se národní vojsko více útoku neodváží, však špatn znali ty, kteí za
celistvost Unie chopili se zbran, kdož takto soudili.
Za hodinu bylo vidti
opt, kterak obrovská massa žene se v ta místa, kde ped tím tolik soudruh

—

n

dsn

Jos.

ermák: „Obanská

válk&"
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Pi tomto novém zjevení jist museli Jihané pocítit úctu k
bylo vykrvácelo.
Tak dovedou
ani statn, odhodlan kráeli vstíc jisté smrti
bojovati pouze ti, kteí vrhají se v se s nadšeným zápalem pro vc vznešenou,
kteí dobrovobié nastavují prsa svá k ochran práva, k ochran lidskosti
Unionisté vrhli se proti náspm s vtší odvahou -- však útok odražen byl ješt
Armáda Potomacká prodlala již celou adu
s tžšími ztrátami, nežli první.
krvavých bitev, však nikde nebylo v tak krátké dob vylito tolik krve, jako pi
tchto dvou pokusech o dobytí Laurell Hill; šest tisíc vojín zstalo na bojišti
a hromady zohavených mrtvol, kol nichž tekly potoky rudé krve, byly
ádily rebelské kule mezi útoícími. Mezi zabitými byli též
svdky, jak

soupem,

!

!

—

dsn

generálové Rice a Stevenson.
V té samé chvíli, co Unionisté marn pokoušeli se o dobytí Laurell Hillu,
uinily dv brigády od šestého armádního sboru, vedené col. Upton-em,
prudký útok na slabší posice nepátelské v levo od Warrena. Útoícím poda-

Náspy azáseky.

ilo se dobýti první zákopy, pi emž zajali asi 990 rebel. Upton zde oekával,
že pispje mu v rozhodné chvíli na pomoc Mott; ten však se neobjevoval a
Unionisté byli tak nuceni dobyté náspy opustiti a couvnouti k hlavnímu voji.
Desátý kvten (1864) vším právem zván byl ,,dnem krvavým", nebot
ztráta Unionist obnášela v celku 10.000 muž; konfederaté, poítaje mrtvé,
ranné a zajaté ztratili 9000 muž. Na žádné stran však nebylo pozorovati
krev na bojišti prolitá ješt více rozplameovala vášeíí žijících a
ochabnutí

—

ob vojska hotovila se

k novému vraždní.
ráno zaslal generál Grant tajemníku války následující depeši:
Štstí až doposud klonilo se
,, Šestý den ustaviného boje byl práv skonen.
více k naší stran. Odejmuli jsme nepíteli 5CO0 zajatc, kdežto on zajal našich
Zamýšlím vše vybojovati na této linii kdyby to mlo
jen poet nepatrný.

Dne

II.

i

celé léto trvati."

Tak

jako všichni

pedchdcové

Grant-ovi, tak

zován a rzné úsudky pronášeny byly povolanými

i

on byl velmi oste posunepovolanými kritiky o

i
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spsobu, jakým celé válené tažení 1864 vedl. Ba ješt nyní setkáváme se
tu a tam s úvahami, v kterých vytýkány jsou Grant-ovi mnohé poklesky.
i

—

McClellan stal se neoblíbeným proto, že píliš úzkostliv vyhýbal se srážkám i
známo, že nerad obtoval
když zdálo se, že kyne mu jisté vítzství; bylo o

nm

své vojsko a tato pílišná opatrnost zavinila posléze jeho pád.

Grant-ovi

opt

vytýkána byla pílišná bezohlednost, že zbyten obtoval tisíce život, kdežto
prý tch samých výsledk mohl docíliti s menšími obmi. Tak mli mnozí za
to, že by bylo bývalo výhodnjší, kdyby byla armáda Potomacká táhla smrem
jižním pes eku James; jak již pi jiné píležitosti jsme poznamenali, lehko
pronášeti úsudky, vidíme-li ped sebou dílo hotové.
Grant vdl, že proti
nmu stojí mocný a chrabrý soupe, neobyejný stratég, který nejen že ve
všem mohl Grant-ovi se rovnati, ale v mnohém jej pedil. Grant ml sice
vtší poet vojska, ale byl si vdom též, že armáda, jíž v ele stál Lee, co
se discipliny a bojovnosti týe, nemla dosud sob rovné v svtových
djinách novovkého válenictví. *) Lze tedy tvrditi, že by byl Grant setkal
se s menším odporem, kdyby byl táhl proti Richmondu jiným smrem
Jest
sice pravda, že mnoho krve prolito bylo za tu krátkou dobu, však nepítel
byl pece tlaen zpt
Grant blížil se stále k cíli svých snah
a národ
i

*

.''

—

—

byl spokojen.

Ve stedu dne

11.

kvtna, když ranní slunce

rozlilo

opt

svoji

zá

po

krajin, panoval v okolí Spottsylvania klid, však klid ten byl pouze pedzvstí
blížící se boue.
Na obou stranách inny byly pípravy k novému boji, bylo

optn djištm krvavého
Zkušenostmi dne pedešlého nedal se Grant odstrašiti a umínil si
podniknouti proti náspm nepátelským nový útok. Hlavní rána vedena mla
býti na pravý sted a ránu tu vésti ml Hancock.
Proto také vyslán jest k
nmu posel s rozkazem, aby ihned opustil opevnní svá ped Hill-em a pošinul
pluky své v levo, mezi sbor šestý a devátý. Warren obdržel rozkaz, aby stále
ohrožoval levé kídlo konfederat, tak aby Lee nemohl soustediti vtší moc
na míst, kde ml býti veden hlavní útok; Warren-ovi pi znepokojování
nepítele ml býti nápomocen gen. Burnside. K vtšímu boji ten den nedošlo,
však na nkolika místech udaly se menší srážky sbor harcovnických. Odpoledne strhl se prudký liják, který trval dlouho do noci.
Po obloze vítr
pohánl erná mrana a pod závojem tmavé noci a v boui vytrhl Hancock
krátce po pl noci se silným vojem a zaujal postavení na vykázaném míst, asi
1200 yard od nepátelských násp. Vojsko jeho rozestaveno bylo následovn:
divise Barlow-ova zaujímala místo na levém okídlí, Birney-ova tvoila kídlo
pravé.
Divise Mott-ova zaujala postavení takové, by mohla rychle pispti na
pomoc Birney-ovi a Gibbon-ova ponechána jest v záloze. O síle nepátelských
posic, na které útok byl veden, Hancock neml tušení, což mu však ^nevadilo.
Rozkaz jeho znl, by o dobytí jich se pokusil a Hancock byl každé chvíle k
boji pipraven.
Dne 12. kvtna o pl páté hodin ranní, když slunení paprsky marn
namáhaly se proniknouti k zemi skrze hustou mlhu
byly prapory Hancockovy již na pochodu. Zvolna pohybovaly se pevn sražené ady proti náspm,
Barlow pes otevené pole, Birney hustým lesem. Ni jediné rány nebylo

vidti, že krajina v okolí Spottsylvania stane se

zápasu.

—

•)

John Laird Wilson

„The Qreat

CítíI Waí".
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— vojíni slova nepromluvili, jen stále s utajeným dechem napínali
ovzduším otese vava bitevní. Pojednou zazní jásot, volný, odmený pochod
jest v poklus, Unionisté octli se pod záštitou husté mlhy
až u samých zásek nepátelských. Sta rukou chápe se pekácených strom a
kmen a odhazují tyto, prlomem valí se za ohlušujícího ryku nepetržitý proud
rozjaených bojovník v ped; již jsou až u samých násp, tyto jako koky
slézají a za tmi teprv strhl se zuivý zápas. Bodáky a pažby runic nyní hrají
vypáleno
sluch, až

zmnn

hlavní úlohu, nepátelští vojíni vrhají se proti

sob

a vraždí se jako zbsilí;

vynaložením posledních sil pes náspy se valící Unionisty
zatlaiti zpt
le marn; divoký a mocný ten píval nedá se více zastaviti a
uchvacuje vše. Krvavá se trvá ješt chvíli, až posléze když 4000 konfederat
s generály Johnston-m a Stewart-em octlo se v zajetí, dal se zbytek v tom
nejvtším zmatku na útk.
Nikdy ješt nepodailo se Unionistm dobýti skvlého vítzství v tak
krátké dob; útok tento byl neoekávaný, jižní dstojníci sedli práv v
stanech svých pi snídaní a útok Hancock-v je pímo ohromil. Zajatí generálové, Johnson a Stewart, byli uvedeni ped Hancocka, který uvítal je velmi
vlídn. Johnson pijal podávanou mu ruku a se slzami v oích pravil, že by
radji ležel na bojišti mrtvý, nežli vidti se v zajetí.
Stewart však ruky
Hancock-ovy nepijal; byli se s Hancock-em znali již díve a když tento vztáhl
k nmu pravici se slovy
odvrátil se Jihan hrd,
,Jak se vede Stewarte
ka
,,Jsem generál Stewart od armády konfederaní a za stávajících okolností odmítám vaší ruky."
,, Generále," odvtil Hancock chladn, ,,za jiných
okolností bych vám ruky vbec nepodal."
Jihané snaží se

s

—

.''"

:

:

—

—

nepátelská byla rozražena, Hancock umínil si proniknouti
armádu Lee-ovu ve dví; proto také poslal
Grant-ovi tužkou psaný lístek následujícího znní
,,Jsem práv hotov s
Johnson-em a hotovím se postoupiti proti Early-ovi." Však zde oekávala
Hancocka mnohem tužší práce, nežli jak byl ve chvíli této oekával.
První

linie

ješt dále a

rozraziti tak celou

:

Vojsko, prvním vítzstvím rozjaené, nedalo se více zastaviti a táhlo rychle
lesem smrem k Spottsylvanii; v zmatek uvedené prapory jižní ustupovaly,
aniž by se byly o dost malý odpor pokusily a Unionisté již jásali nad skvlým
vítzstvím. Sotva ale že postoupili pl míle ku pedu, byli na svém vítzném
pochodu náhle zastaveni novými zákopy, za kterými ukryto bylo mužstvo
Ewell-ovo. Lee vida hrozící nebezpeí, poslal sem rychle ješt nkolik prapor
od sboru Hill-ova a Anderson-ova; takto sesíleni Jihané nevykali útoku, ale
jakmile první ady Hancock-ovy objevily se ped zákopy, uinn jest proti nim
prudký výpad. Štstí válené se rázem obrátilo
pluky Hancock-ovy, které
ješt ped chvílí hnaly ped sebou zbytky vojska Johnson-ova, nyní octly se
jedním rázem v zmatku
jest v divoký útk.
vítzný jejich pochod
Na náspech ráno dobytých Hancock prchající vojska zadržel, v nové šiky
sestavil a byl odhodlán ani píd s dobyté posice této neustoupiti.
Lee však
byl rozhodnut ztracené náspy zpt dobýti stj co stj a jeden prapor za druhým
vrhal do ohn; Hancock stál pevn
hodinu již se bránil a odrážel všechny
ty zuivé útoky, však bylo vidti, že vojsko národní ochabuje.
Jenom rychlá
pomoc byla s to Hancocka ped porážkou zachrániti
a ta se dostavila.
Wright pitrhl sem se šestým armádním sborem a zaujal ihned postavení v^

—

—

zmnn

—

—

—
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právo od Hancocka; o osmé
zuivá bitva nyní rozvinula
prapory, sražené v pevnou
krátkém, ale zuivém zápase
na bojišti hromady mrtvých.
boje a stáhl vojska svá zpt,

Tím skonila

hodin ješt pikvaili sem Warren

a Burnside a

áe.

Ptkrát vrhl Lee veškeré své
massu, proti seadéní Unionist, ale vždy po
bodákem jsou Jihané odraženi, zanechavše vždy
Teprve po pl noci seznal Lee marnost dalšího

se na celé

naež

nastalo utišení.

bitva u Spottsylvania Court House, která náleží mezi nejkr-

vavjší, které za celistvost Unie svedeny byly.

Oití svdkové vypravují, že
leželi na hromadách

bojišt poskytovalo píšerný pohled; mrtví a tžce ranní
a kol hrozných skupin tchto rudá krev tekla proudy.

Pokud známo, byli v bojích v kapitole líených ranni dva Cechové, o
zmiuje se v dopise rodim zaslaném Václav Dušek, s nímž se byl
tená blíže seznámil v bitv u Gettysburgu. Sloužili ve sboru Burnsid-ové
a po skonené bitv u Spottsylvania píše Dušek v dopise datovaném 26. kvtna
mezi jiným
Moravec byl do nohy ranný a též Vojtch Peksa byl zasažen
nichž

:

,,

Oba jsou v nemocnici. My se již
pravé kídlo, podruhé opt levé, jindy
sted, ale oni stále couvají k Richmondu a my v patách za nimi
kulí,

která roztíštila

nkolik dní

s

mu

stehenní kosf.

rebely bijeme

— nkdy

.

Dne

13.

pedešlého.

kvtna

vysílena, dešC, který

.

.*

'

zaujímaly nepátelské armády stejné postavení, jako dne

Vzdor nehodám,

uiniti postavení své

.

které byly Lee-a postihly, dovedl on

pece

opt nedobytným. Vojska oboje byla ustavinými zápasy
poal se líti z hustých mraen dne 11. doposud neustával,

pda stžovala velice pohyby vojska, zejména dlostelectva. Bhem
dne udalo se nkolik menších šarvátek a jeden oddíl voje Burnside-ova utkal
se s vojskem Hill-ovým, však žádná strana nemohla osvojovati si vítzství.

tak že

Devátý den byl již uplynul od té chvíle, kdy armáda Potomacká pekroila
Rapidan a za pomrn tak krátkou dobu ztratil Grant 30.000 muž. Byla to
hrozná ob, jakou lid severní pinášel, jenom aby Unie, tato nová naše vlast
zstala nerozdvojenou.
Grant poznával, že vzdor pesile, jakou

ml, nebude

s

to

Lee-a

z

jeho

opevnní vypuditi a proto umínil si obratným manévrem jej vylákati na otevené pole á zde pak svésti s ním rozhodnou bitvu. Dne 19. kvtna pibyla
sem nová posila, z Washingtonu poslaná, která úpln vynahradila ztráty, jaké
Rozkaz jest
byl Grant utrpl ve Wilderness a Spottsylvania Court House.
vydán, aby vojsko o pl noci opustilo stany a hnulo se smrem k North Anna.
Lee-ovo zkušené oko však poznalo rychle zámysly Grant-ovy a aby tohoto
na pochodu zdržel a sám aby nabyl asu k pošinutí svoji armády na jiné,
výhodnjší místo, vyslal gen. Ewella,aby znepokojoval pravé kídlo Grant-ovy
armády.
Ewell vykonal, co mu naízeno; pekroil s vojem svým eku Ny,
vedoucí k Fredericksburgu a zadržel zde velký poet munisbor národních dlostelc však oboil se na Ewella s
takovou odhodlaností, že Jihané byli nuceni couvnouti a hledati záštitu v
blízkém lese. Pece však podailo se Ewell-ovi Grantanajeho pochodu zdržeti.

zmocnil se
ních

silnice

voz; nov pibylý

Nutno též obrátit pozornost k dležitým údajm, které v téže dob, kdy
Grant zápasil s Lee-em, odehrávaly se v jiných krajinách; jest to hlavn nájezd
gen. Sheridana do nepátelských krajin a pohyby gen. Butlera a Sicgela, o

810
nichž

uinna

Richmondu

byla

již

zmínka, že

mli pi

operacích armády Potomacké proti

a Petersburgu býti nápomocni.

Gen. Sheridan vytrhl dne 9. kvtna s temi divisemi, kterým veleli gen.
Wilson a Gregg. Jeho rozkaz znl, aby zamstnával stále rebelskou
jízdu, tak aby tato nemohla súastniti se boj s hlavní armádou, ml zniiti
dráhu Fredericksburg & Virginia Central a ohrožovati Richmond.
též
docíliti spojení s vojem Butler-ovým a od nho pijmouti potebné zásoby.
Sheridan pekroiv potoky Po a Ta, zmocnil se stanice Berner Dam na dráze
Virginia Central.
Mužstvo vysláno jest, aby niilo dráhu a železniní koleje
vytrhány byly ve vzdálenosti desíti mil. Zde vysvobozeno bylo též 400 národních voják, kteí upadli ve Wilderness do zajetí a byli již na cest do
Richmondu. U stanice shora jmenované napaden byl Sheridan jízdectvem
Meritt,

Ml

->#

Pevnost Cariíng ve Virginií.

ztráty, však pec
kvtna ráno zmocnil

Stuart-ovým a strhla se krutá se; Sheridan utrpl citelné
jen táhl dále, aby rozkaz jeinu
se stanice

udlený vykonal. Dne

1

1.

Ashland na dráze Fredericksburg a když bylo vojsko vytrhalo

mnoho zásob, nastoupena jest
k Richmondu. V týž den srazila se po druhé jízda Sheridan-ova s
jízdou Stuart-ovou a sice u Yellostone Tavern, nkolik mil severn od Richmondu. Jihané byli po krvavé sei zahnáni a gen. Stuart, který byl postrachem
národního vojska, jest smrteln rann. Stuart dopraven byl do Richmondu,
kde následkem poranní zemel.
koleje v délce šesti mil, zniilo jeden vlak a
další cesta

s jakým se všude setkával, obrátil se nyní
k Richmondu a uinil útok na první zákop, který lehce dobyl
Obávaje
a brigáda Custer-ova zmocnila se nkolika dl a zajala 100 voják.
se možného pepadení pesilou, couvl rychle k ece Chickahominy, kterou

Sheridan, povzbuzen zdarem,

smrem pímo
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pekroiti chtél u Medow Bridge; most však byl velice porouchán a Sheridan
Oboiv se na rebely, zahnal je
spatil, že za ním táhne nepítel ve velké síle.
zpt, most opravil a ást jízdectva národního pekroila na druhý beh; jiné
oddlení ubíralo se po behu dále a pekroilo eku u Bottom Bridge. Dne 14.
kvtna dorazil Sheridan k HaxalTs Landing, kde dostalo se mu potravy
Dne 25. kvtna pipojil se
a znavenému vojsku popán tídenní odpoinek.
Sheridan opt k armád Potomacké.
Gen, Butler, který ml súastniti se operací válených spolen s armádou
Potomackou, opustil pevnost Monroe dne 4. kvtna a soustedil vojska svá v
Yorktownu a Gloucesteru; k nmu pipojil se též gen. Gillmore s desátým
armádním sborem a W. F. Smith s ástí osmnáctého sboru; mimo to ml
Butler silné oddlení jízdy pod gen. Kautz-em v Norfolku a Portsmouthu, tak
že celá jeho hotovost obnášela asi 30.000 muž. V noci dne 4. kvtna vyplulo
vojsko na válených lodích a záhy octla se celá výprava na ece James; druhý
den vysazena jest na jižní beh v pístavu Wilson jedna brigáda ernoch,
jíž velel gen. Wild; ve Fort Powhatan vysazeny jsou dva pluky, v City Point
divise Hinks-ova a hkivní
voje vystoupila na cípu zvaném Bermuda
Hundred, který má po jedné stran eku James, po druhé eku Appomatox.

ás

vojem svým v nejvyšší as, nebo jakmile Gillmore odtáhl
Beauregard na spch kde jaké vojsko ml a
spl s nejvtší rychlostí k ece James; práv v dob, kdy Butler pistál -s
vojskem v Bermuda H-undred, byl Beuregard již v Petersburgu. Dne 6. stráven
byl celý den opevíiováním a dne 7. vyslán jest generál Brooks, aby poškodil
dráhy Richmond a Petersburg. Brooks na své výprav svedl nkolik tuhých
bitek s nepítelem a podailo se mu vytrhati nkolik mil železniních kolejí.
Butler, povzbuzen zdarem, jakého docílil Brooks, poal ponkud pecefiovati
své síly a oznámil ihned vlád, že bude moci Beauregarda tak zamstnati, že
Brzy však ml býti Butler
tento nebude s to poslati Lee-ovi žádanou posilu.
ze svého omylu vyveden.
Plánem jeho bylo pekroiti potok Snake a tlaiti
nepítele k Petersburgu, však v noci došla jej depeše, že Lee couvá k Richmondu, pronásledován Grant-em a Butler obávaje se, že by se tak mohl sraziti
s celou jižní vojenskou mocí, stáhl své voje zpt a upevniv ješt více své posice,
hotovil se k vytrhnutí na pomoc armád Potomacké.
Butler hnul se

s

z okolí Charlestonu, sebral gen.

Dne 12. kvtna hnul se Butler s vojem svým smrem k Richmondu.
Vojsko pohybovalo se ku pedu ve dvou proudech a sice gen. Smith smrem
více severním, kolem pevnosti Darling, gen. Gillmore táhl smrem západním.
Konfederaté, nebyvše dosti silni, aby takové moci mohli postaviti se na odpor,
couvli zpt a generálové Butler a Smith penocovali již se dne 12. kvtna na
Gillmore taktéž
13. v dom dra. Frienda, pouze devt mil od Richmondu.
pošinul své pluky znan ku pedu a druhý den ml býti souasn uinn
útok na nepátelské posice u Proctor's Creek. Ráno však shledáno, že nepítel
couvl za silné náspy a útok odložen byl až na den 16.
Butler

patrn zapomnl poítati

s

tou okolností, že proti

smlý

nmu

stojí lstivý

Ráno nežli v táboe Unionist bylo
Beauregard.
vše k útoku pipraveno, vyrazili rebelové pod záštitou husté mlhy ze svých
nepipravené. Beauregard
opevnní a pepadli Butler-ovo vojsko k boji
zamýšlel Butlera zaskoiti a zameziti mu ústup k Bermuda Hundred a také v
a nad pomyšlení

tém
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jedné chvm zdálo se, že jest Butler ztracen.
Však v nejvyšší as pitrhly na
bojišt 112. pluk new-yorský a 9. maine-ský a odvrátily od národního vojska
úplnou porážku. Gen. Smith nechal na rychlo strhati s telegrafních tyí dráty,
z kterých upletena jest pravá sí mezi paezy a pahrbky a Jihané pi útoku

na seadní Smith-ovo vbhli do nastražené pasti; pednjší padali pes
napnuté dráty na zem a byli zadnjšími sešlapáváni, ímž seadní jejich
uvedeno v úplný zmatek. Unionisté chvíle té použili a uinili útok bodákem,
ped kterým Jihané ucouvli. V bitv této ztratil Butler 4000 muž, Beauregard
Spolkové vojsko po té couvlo zpt za opevnní v Bermuda Hundred.
3000.
Zde poal Butler opt initi nové pípravy k výprav proti Petersburgu, když
došel jej rozkaz od gen. Granta, aby dv tetiny vojska svého poslal na pomoc
armád Potomacké, která v dob té nalézala se již v Chickahominy.

V

témž ase uinil gen. Kautz se svoji jízdou nový nájezd do jižních
od jedné dráhy ke druhé, niil tyto a psobil mezi obyvatelstvem
zdšení; na stanicích Coalfield, Powhatan, Chula, Wilson, Melville, White &
Black a j., zniil mnoho zásob a železniních voz.
Nájezd tento sice neml
žádného pímého vlivu na celý zápas, však pece tím Jih byl aspo ástené

krajin; cválal

oslaben.

Když

prbh

váleného tažení Butle-ova, nutno
pozornost ku gen. Siegel-ovi. Na jednom míst kapitoly
této inna jest zmínka, jaký rozkaz gen. Siegel obdržel, však generál ten
setkal se s rozhodným nezdarem.
Proti
vyslán byl Lee-em generál
Breckenridge a vojska srazila se v krvavém boji blíže New Markét. Siegel
Jest na hlavu poražen a zanechav na bojišti 700
a 6 polních dl, couvl k
Strassburgu.
Po této citelné porážce byl Siegel velitelství zbaven a na jeho
místo jmenován generál Hunter, který na váleném poli byl si vydobyl již
nejeden vavín.
Hunter obdržel rozkaz, aby hnul se smrem k Stantonu, kde
zniiti
dráhu vedoucí k Charlotteville. Dne 5. ervna setkal se však se silným oddlením rebel. Bylo to vojsko Breckenridge-ovo, vedené McCausland-em a
Jones-em, neb Breckenridge povolán byl na rychlo k Richmondu. Svedena
jest ihned tuhá bitka trvající až do veera, v které Jihané byli poraženi;
Hunter ukoistil ti polní dla a odvedl 15CX) zajatc a jižní generál Jones v bitv
této padl. Dne 8. ervna pipojili se k Hunter-ovi generálové Crook a Averill
a celý voj hnul se nyní pes Lexington k Lynchburgu. Jelikož zde byl nepítel
siln opevnn, uznal Hunter za dobré radji couvnouti, nebo po dráze sem
ješt posýlána byla posila a národnímu vojsku docházely zásoby. Na zpátením pochodu zkusilo vojsko nedostatkem potravy velice a teprv devátý den
dostalo se vojínm všeho potebného.
vylíili jsme krátce celý

obrátiti též

na

chvíli

nmu

muž

ml

Nyní, když jsme byli zmínili se krátce o tchto vedlejších a

mén

dle-

opt k armád Potomacké, kterou opustili jsme u
House, práv když hotovila se k dalšímu pochodu na

žitých operacích, vrátíme se

Spottsylvania Court

Richmond.
kvtna, maje v ele Torbert-ovu jízdu.
zmnil smr a táhl rychlým pochodem
Pekroiv potok
k Milford Station, na dráze Fredericksburg a Richmond.
Mattafony u Milford Bridge, zaujal pevné postavení na hebenu blízkého pohoí.

Hancock
Když dorazil

vytrhl v noci dne 20.

až k Mattaponax Church,
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Gen. Lee dobe védl, jakými zámysly zanáší se Grant a také jakmile pinesli
zvdové zprávu, že Hancock se hýbe, vyslal Lee ku pedu sbor Longstreet-v
a když Warren hnul se za Hancock-em, vyslán jest za Longstreet-ovým sborem gen. Ewell. Generálové Wright a Burnside se šestým a devátým sborem
meškali dosud u Spottsylvania, kde elil jim se svým sborem generál Hill.
Burnside uinil dne 21. na Hilla zdánlivý útok, aby jej zdržel a táhl za hlavním
vojem. Hill maje za to, že by mohl nyní zasaditi armád Potomacké tžkou
ránu potením Wright-ova sboru, oboil se na nho s velikou prudkostí, jest
však odražen a Wright po té dal se na pochod za Burnside-em. Hill taktéž nyní
co nejrychleji spchal za hlavním vojem, neboC vdl, že nepátelské armády
sousteují se opt v jiné krajin, kde díve i pozdji svedena má býti nová
bitva.
Dne 23. kvtna soustedna byla již národní vojska na severním behu

North Anna; Lee však v ase tom již opevnn byl na behu jižním a tak
po tetí, Grant chtje armádu jižní obejíti a oddliti ji od Richmondu, spatil
ped sebou seadnou v bitevních šikách a
ji
hotovou k boji.
Postavení Grant-ovo bylo nyní dosti povážlivé;
chtl-li na dále pokoušeti se o provedení svého
plánu, t. j. obejíti Lee-a, musel nevyhnuteln eku
pekroiti a tu dalo se oekávati, že Lee bude národnímu vojsku klásti všemožné pekážky. Bylo
tudíž nutno, aby pohyby vojska ízeny byly s velikou obezetností.
Behy spojeny byly mosty na
tech místech, zvaných Jericho, Island a Chesterfield aneb Taylor's.
Grant, seznav po svém píchodu situaci, rozhodl pokusiti se o pekroení
reky bez odklad a Warren obdržel rozkaz, aby
svj pátý sbor armádní pošinul na druhý beh
Jericha; Hancock s druhým sborem ml pekroiti
pes most Taylors, který byl asi tyry míle vzdáGen. Franz Siegel.
len od Jericha.
Gen. Lee vnoval všechnu pozornost Hancock-ovi, tak že Warren dostal
se na druhý beh bez všelikých pekážek; však sotva že jednotlivým praporm
svým vykázal posice, napaden byl zuiv jedním oddlením rebel pod col.
Brovvn-em. První útok dovedli Unionisté odraziti, však Brown-ovi pispli
na pomoc dv brigády od sboru Hill-ova a útok jest s vtší prudkostí obnoven
Brown odtrhl se od zápasících se
na sted Warren-v, jemuž velel Griffin.
svoji brigádou, chtje vraziti Warren-ovi v levý bok, však jemu v ústrety
postoupil 83. pluk pennsylvanskýa když Brown byl jedním spolkovým vojínem
uchopen a do ad Unionist zavleen, dali se rebelové na útk. Též GriffinWarren v této srážce ztratil
ovi podailo se útoící nepátele pímti k útku.
tžší.
byly
mnohem
muž,
však
ztráty
Jihan
350

eky

i

Hancock ml již pi pekroování eky vtší pekážky, nebot jedno oddJihan bylo opevnno na severním behu, druhé opt zaujímalo pevné
postavení na behu jižním.
Díve tedy nežli Unionisté mohli na pekroení
eky pomýšleti, museli mostu dobýti a úkol ten sven byl v nesetných
bojích otužilým brigádám Pierce-ov a Egan-ové, od divise Birney-ovy. Dvé
lení
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hodiny ped slunce západem jmenované brigády, chránny palbou z dél,
uinily útok na náspy, kterých po krátkém ale krvavém zápasu dobyly. Jihané
nemohouce odolati stateným veteránm, dali se pes most na útk. Most byl
dobyt a ostatní ponecháno na druhý den. Bhem noci pokusili se Jihané
nkolikráte o znovudobytí ztracených posic a když byli vždy s krvavými
hlavami zahnáni, chtli aspo most spálit, však ani to se jim nezdailo a ráno
objevilo se, že
zákopy na jižním behu jsou opuštny a Hancock nyní bez
i

pekážky mohl eku pekroit.

Ti

armádní sbory

—

druhý, pátý a šestý

—

nalézaly se

již

na jižním

behu eky North Anna a na protjší stran meškal jediný Burnside se sborem
devátým. Na další pochod nebylo lze pomýšleti, dokavad Burnside též neoctnul
se na stran jižní, však pekroení eky v místech, kde práv ležel, zdálo se
býti za stávajících okolností tém nemožností. Lee byl pošinul ped Warrenem své levé kídlo na zad a pravé kídlo opt ustoupilo ped sborem
Hancock-ovým; postavení Lee-ovy armády mlo podobu \/ jehož hrot,
tedy sted, dosahoval k ece a
postavení neobyejn silné. Dne 24. kvtna
pokusil se Burnside o pošinutí jedné divise, vedené Crittenden-em, na druhý
,

ml

beh, však pokus ten se nezdail. Warren poslal v ona místa divisi Crawfordovu, aby byla Burnside-ovi nápomocnou, však
tato jest s velkými ztrátami
zatlaena zpt.
Grant ml již ob kídla své velké armády na jižním behu
však jak dopraviti sem ješt sted, to byla otázka, na kterou ve chvíli této
ani jeho genius nemohl nalézti odpovdi.
Uplynuly dva dny a situace zstávala nezmnnou.
Grant seznal, že
Lee-a z jeho posic nelze vytisknouti a proto umínil si obratným pohybem
Lee-ovi se vyhnouti a táhnouti na Richmond.
Rozkázav Warren-ovi a
Wright-ovi, aby nepítele znepokojovali, uchýlil se s jádrem armády své zpt
na severní beh eky a rychlým, obloukovitým pochodem pohyboval se k
Richmondu.
Hancock zstal zde až do dne 27., naež vydal se na pochod
za hlavním vojem.
Dne 28. kvtna octla se armáda Grant-ova jižn od
Pamunkey, odkud docíleno spojení s White Housem. Lee, jakmile Grant
odtáhl, pospíšil kratší cestou k Chickahominy, kde zamýšlel Unionistm opt
pi pekroování eky klásti všemožný odpor.
armády octly se tak na pd, která již napojena byla lidskou krví.
Okolí eky Chickahominy, odkud McClellan se svoji velikou armádou tak
mistrn ustupoval
mlo se státi poznovu djištm krvavých zápas. Sever
nalézal se v nemalém rozechvní. Již jedenkráte byli Unionisté pronikli až v
tato místa, ba tloukli jižná brány Richmondu a každým dnem oekávány byly
i

—

Ob

—

zprávy o pádu hlavní bašty Konfederace, když tu z istá jasná telegrafní dráty
oznamovaly do svta zvst, že armáda Potomacká jest na ústupu. Ta samá
armáda octla se po druhé v místech, kde tolik vrné krve bylo pro Unii vylito,
kde pod chladnou zerní^odpoívaly kosti nesetných soudruh, kteí zde byli
na oltá vlasti své životy položili. Octla se zde tato veliká, obdivuhodná armáda
opt jen proto, by zde vykrváceli nejlepší synové této republiky, aniž by krvavá

obt

pinesla Unii již žádoucí klid ? Takovými otázkami nyní zabýval se
Vzpomínka na Chickahominy lid dsila, neb pohlížel v tato místa s
jakousi hrzou.
Jediné, co v tomto náhlém zatemnní rozncovalo jiskru
nových nadjí, bylo jméno Gran-tovo.
ta

Sever.
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Oba velitelov nyní poali sousti^eovati veškerá svá vojska na bezích
Chickahominy; gen. Lee povolal ze záp. Virginie Breckenridge, který poraziv
Siegela, utábof-il se s 5000 muži pchoty a dvma brigádami jízdy v okolí
Hanover Court House. Grant-ovi opt, jak již eeno, dostalo se znané
posily od Butlera.
Cesta k Richmondu vedla nyní jedin pes eku Chickahominy a Grant
vyslal jednotlivé sbory vojenské, aby zkusily sílu nepítele.
Dne 28. kvtna
hnul se gen. Sheridan s temi brigádami jízdy, jimž veleli Custer, Davis a
Gregg po silnici Hanover; v Hover's Store srazili se s jízdou konfederaní,
vedenou Fitz-Hugh Lee-em a Hampton-em. Jezdci Sheridan-ovi rychle sesedali s koní a oboili se na nepítele s neobyejnou odvahou.
Po krátké bitv
konfederaté couvli k Tolopony a Sheridan tak zmocnil se velmi dležitého místa.
Záhy na to hnula se celá armáda ku pedu a sice Wright pohyboval se smrem
k Hanover Court House, Hancock táhl k tomu samému místu po silnici vedoucí

vj.

'V

:
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se ke Cool Arbor (též Cold Harbor); místo ono bylo velíce dležité

píiny,

Dne

že sbíhaly se zde silnice vedoucí k

již z té

White House a k Richmondu.

kvtna dorazil sem Torbert a pes tuhý odpor, jaký mu zde kladla
pchota nepátelská, dležitého místa onoho se zmocnil. Druhý den

31.

jízda

i

však objevili se zde Jihané ve velké síle a udeili na Torberta; Sheridan vyslal
ke Grant-ovi posla se zprávou, že Torbert je tísnn a že potebuje posily
a Grant naídil, aby dobyté posice za každou cenu udrženy byly až do píchodu
pchoty. Ped tím byl již Wright obdržel rozkaz, aby se svým šestým sborem
spl ke Cool Arbor a též gen. Smith, který sem pitrhl z Bermuda Hundred,
Smith dorazil na místo i. ervna ve 3 hodiny
táhl v táž místa se 16.000 muži.
odpoledne, krátce po píchodu voje Wright-ova a na místo odpoinku, kterého
dlouhým pochodem vysílené mužstvo velice potebovalo, stavno jest ihned
do bitevních šik a hnáno do ohn proti nepíteli.

Nepátelská vojska dlila

asi

ti

tvrt

míle široká planina, za kterou byl les

mli

Jihané své zákopy. Vzdor zhoubnému ohni, jaký z lesa sršel, hnali
se Unionisté na dané znamení pes planinu proti prvním náspm, kterých také
po tuhém zápasu dobyli; druhý však zdál se býti nedobytným, proež ustalo
a zde

se od dalších pokus a vojsko na dobytém poli strávilo noc.
Grant ztratil pi
útoku tom 2000 muž, však docílil eho si byl tak vroucn pál, t. j. zaujal
pevné postavení v Cool Arbor. Ve tvrtek dne 2. ervna inny jsou pípravy
k obnovení boje. Grant a Meade pošinuli jednotlivé sbory na uritá místa, což
dlo se za ustaviných šarvátek a nejvíce bhem toho dne utrply sbory
Warren-v a Burnside-v. Nové postavení národního vojska bylo následovní
na levém kídle Hancock, od nho v právo Wright, pak Smith, Warren a
Burnside. Celá ára seadní tohoto táhla se od potoka Tolopony, pes silnici
vedoucí od Cool Arbor k Chickahominy.
Sheridan se silným oddlením
jízdy stežil bok levého kídla, jakož i všechny brody eky Chickahominy až k
White House. Wilson opt se svoji jízdou stežil bok kídla levého.
táboe
Jihan panoval taktéž ilý život; Lee dostával každé chvíle zprávy o pohybech
vojsk Grant-ových a dle toho vykazoval postavení sborm svým. Celá armáda
jeho rozdlena byla na ti sbory: sbor Longstreet-v tvoil sted, Hill-v
pravé, Evvell-v levé kídlo.
Prozkoumáme-li bedliv na map polohu této
krajiny, seznáme, že nepátelská vojska octla se proti sob v tchže místech,
kde svedena byla bitva zvaná ,,u Gaine's Milí"; jen že nyní Lee zaujímal
postavení, jaké díve
McClellan a Grant opt
rozestavená svá vojska
v místech, kde díve stála armáda jižní. Jelikož dne 2. ervna zuila prudká
toue provázená hustým deštm, vydal Grant rozkaz, aby útok zahájen byl
na celé
o pl páté hodin ranní.

V

ml

ml

áe

V

udanou hodinu v pátek asn ráno 3. ervna, celá arnláda národní tiše
ale rychle pohybovala se pes širokou planinu proti nepátelským náspm;
Grant patrn zamýšlel Lee-a pekvapiti
však na náspech již vidny byly
tsn sražené ady rebfel, ped nimiž blyštl se pi prvním zábesku denního
svtla celý les bodák. Lee byl o všech zámyslech svého soupee velmi dobe

—

zpraven a chystal mu krvavé uvítání.
Útok národního vojska byl neobyejn prudký
celé seadní vrženo
bylo proti opevnní nepátelskému.
Djiny zem této neznají hroznjšího
.zápasu, jako když u Cool Arbor seadní celé spolkové armády vrhlo se na

—

.
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armádu Lee-ovu.

Byl to

tém zoufalý

pokus o pekocení mocného nepítele.

síle, dalo se oekáúplné povalení a rozprášení armády Lee-ovy, anebo pi nezdaru
hrozné ztráty na strané útoících.
Grant s jistotou oekával prvnjší
však

Jelikož nepátelské
vati

armády

narazily na sebe zde v celé své

buto

ststí zde

Armáda

zmaen.

tsn
tisíc

—

pálo Lee-ovi;

zoufalý pokus Grant-v, povaliti jižní

jižní stála

jako železná hráz,

vrhajíc

armádu byl
dsnou zhoubu do

massy národního vojska a za dvacet minut leželo patnáct
Unionist na bojišti mrtvých a ranných. (Djepisec Lossing udává
sražené

poet ten na lo.ooo.) Dle toho lze si uiniti aspo ásten pedstavu, jak
hrozn kule rebelské v národním vojsku ádily. Zápas ten, jemuž co do krveprolití žádný v obanské válce se nevyrovná, byl tak krátký, že o celém jeho

prbhu

zachovaly se jen sporé zprávy.
Swinton líí jej tmito krátkými
Mocný píval narazil na nedobytné náspy
vše
hrozné ztráty
valí se zase zpt a zápas byl rozhodnut." Armáda Potomacká jako obrovská vlna
vrhla se proti mohutnému úskalí, o nž se roztíštila; pole, pes které národní
vojsko hnalo útokem, zdálo se býti po skonení boje modrým suknem potažené, výkvt národního vojska krvácel na bojišti.
Zde také udala se episoda, o které nkteí amerití djepisci s takovou
zálibou vypravují, podávajíce ji svtu co doklaJ, jaký duch panuje ve vojští
vychovaném ve svobodném ovzduší americkém, jiní však ji opt zamlují.
Za nkolik hodin po tomto nešastném útoku Meade, patrn na nátlak Grantv, vydal rozkaz k novému útoku. Rozkaz ten sdlen byl velitelm sbor
armádních, ti opt oznámili jej svým podízeným generálm a záhy znám
byl celé armád.
Však ni jediný muž v celém tom ohromném množství
vojska nepozvedl pušky; rozkaz k útoku byl dán, vojsko ale zstalo státi
klidn, nepohnut.
Obránci Unie byli si vdomi, že uinili se jenom uiniti
byli s to; kupy mrtvých bratr byly jim výstražným znamením a na rozkaz k
novému útoku odpovdíno se všech stran
,,ani kroku dále !"
Jak úinkovala tato tichá, ale významná odpov na nejprvnjšího váleníka amerického,
o tom djiny mlí.
Bitva v Cool Arbor byla skonena; ztráty Unionist byly
ohromné, ztráty Jihan naproti tomu byly jen nepatrné.
slovy

:

—

,,

:

—

—

Po práv líeném zápasu nastal klid a oba velitelov vnovali pozornost
výhradn sesílení svých posic. Klid tento trval celých deset dní a bhem
doby té nepátelská vojska vešla v obchodní spojení. Jihané byli dobe zásobeni tabákem, však nedostávalo se jim kávy — Unionisté mli kávu a nemli
zase tabáku. Vojíni scházeli se v polích a vymiio^ali si poteby tyto ku vzájemné spokojenosti. Dne 7. bylo uzaveno pímí, aby mrtví mohli býti
pohbeni a ranní odvezeni do nemocnice.

Opt

Grant nucen byl vzdáti se myšlénky, povalit armádu Lee-ovu
útokem na její opevnní a proto rychle inny jsou pípravy k pošinutí celé armády k ece James.
Aby pi pekroování eky Chickahominy
nepítel nemohl klásti žádiiých pekážek, vyslán jest gen. Sheridan, aby uinil
do krajin nepátelských vpád a tak rebely co možno nejvíce zamstnával.
Sheridan vykonal úkol jemu svený jako vždy vzorn; v okolí stanice
Chesterville nechal vytrhati trat dráhy Richmond & Fredericksburg, odkudž
obrátil se k dráze Virginia Central. Svedl s rebelskou jízdou nkolik krvavých
seí a záhy navrátil se opt k armád Grant-ov.

pímým
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Armáda Potomacká mezi

tím pohybovala se v levo, o emž, jak se za to
Gen. Warren, který vedl pi^edvoj, pekroil bez
pekážek Chickahominy u Long Bridge a zmocniv se na druhé stran silnice
téhož jména, snažil se rzným.i manévry nepítele obelstít, tak aby tento
nemohl postihnouti pravé zámysly Grant-ovy. Za Warren-em následoval
Hancock a ihned vydal se na pochod k Wilcox Landingu, na ece James.
Wright a Burnside pekroili o nco nížeji, u Janes Bridge a pohybovali se
smrem k Charles City Court House. Smith odtáhl v témž ase k White
House, odkud peplavil se po ece zpt k Bermuda Hundred. Zásoby potravní
dopraveny byly pes eku Chickahominy u ColFs Ferry. Dne lo.
i válené
ervna nalézala se již celá armáda Potomacká na jižním behu eky James.
Lee dozvdl se o ústupu Grant-ov teprv dne 13., ale nenásledoval' jej, nýbrž
couvl s celou svoji hotovostí k Richmondu; vdl, kam elí všechny plány
jeho soupee a proto jal se nyní starati o bezpenost sídla Konfederace.

má, Lee

neml

ani tušení.

pi všech tch ohromných
dobré výsledky, nebot Lee zatlaen byl
až k samému Richmondu a vše ekalo nyní jen na poslední, rozhodnou ránu.
Mnoho-li vojska Grant pi tchto operacích ztratil, v tom se djepisci neshodují.
Swinton, k nmuž pohlíží se co k autorit, udává ztráty Grant-ovy za
tuto pomrn krátkou dobu na 60.000 muž, ztráty Jihan pak páí od 18.000
do 20.000. Dr. Draper opt vypoítává ztráty Grant-ovy na 54.000 muž,
Lee-ovy 32.000 muž. Pomníme-li že Jihané po celý ten as bojovali za
náspy, v posicích obranných, tu zdá se býti udání Swinton-ovo pravd bližší.
V ohromné íslici té nejsou ale zahrnuty ztráty, které v téže dob utrpli
Butler, Siegel a Hunter.

Tím skonilo 43denní

tažení válené, které

ztrátách, jaké Unionisté utrpli,

mlo

—

V

Richmondu a Petersburgu zavládl na poátku msíce ervence
však z Shenandoah Valley docházely rozilující zvsti o vpádu
Byl to známý gen. Early, který v ele
rebel, kteí zde nemilosrdn ádili.
patnácti tisíc muž pekroil eku Potomac, vtrhl do Shenandoah Valley,
porazil generála Siegela a pronikl až k Hagerstownu a Fredericku ve státu
Marylandu. Hlavním úelem vpádu tohoto bylo, odlákati z okolí Richmondu
vtší ást národního vojska a též k vli plenu. Jakmile Grant o ádní tom
zaslechl, vyslal generála Wrighta se šestým armádním sborem, aby chránil
Washington, nebof oekávalo se každým dnem, že rebelové objeví se ped
Gen. Lewis Wallace, který velel stednímu departementu,
sídelním mstem.
maje svj hlavní stan v Baltimore, sebral na rychlo nco vojska a postoupil
vetelcm v ústrety. Vojska setkala se dne 9. ervence na ece Monocacy,
nedaleko od Fredericku a svedena jest krutá bitva, trvající osm hodin. Wallaceovi pispla na pomoc Rickett-ova brigáda, která tvoila pedvoj Wright-ova
sboru, však Jihan byla zde velká pesila a Unionisté byli na hlavu poraženi.
Po této bitv táhl Early rychlým pochodem k Washingtonu, v kterémžto
nastal nyní nemalý poplath.
Však nežli sem dorazil, byl zde již šestý
a devatenáctý armádní sbor, tak že Early, nechtje se pouštti v nerovný zápas,
couvl tak rychle jak se byl objevil; Wright pustil se za rebely a dohoniv je dne
19. ervence, svedl s nimi vítznou bitku, po které navrátil se do Washingtonu.
Mlo se za to, že Early po této porážce opustil Shenandoah Valley a
odtáhl k hlavní armád, však záhy docházely opt zprávy o novém ádní
okolí

klid, za to

mst
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Dne 20. ervence srazilo se jedno oddlení vojska Early-ho se
jeho hord.
sborem gen. Averilla blíže Winchesteru; gen. Cook, který stál v ele armády
záp, Virginie, zahnán byl s tžkými ztrátami k Potomacu a rebelové jako
divoká vichice navštvovali rzné krajiny a pustošili vše bez milosti. Early
Bradley-ho a Johnsona s temi tisíci jezdc do
Marylandu a Pennsylvanie. Dne 30. ervence objevili se rebelové ped
mstekem Chambersburg-em (Pennsylvania) a žádali výplatné. Když obyDlužno o
vatelé žádosti té nemohli vyhovti, jest Chambersburg spálen.
vandalském inu tomto zmíniti se ponkud sieji.
Dne 27. ervence bylo obyvatelm oznámeno, že rebelové se blíží. Obané
vyslal generály McCauslanda,
státu

Ssutiny Chambersburgu.

ihned chápali se zbraní a rychlí poslové vysláni jsou ku gen. Averill-ovi, aby
ráno vrženo bylo do stedu msta
spl obleženým na pomoc. Dne 30.
nkolik granát. Když rebelové vidli, že obyvatelstvo na obranu nepomýšlí,
vtrhli do msta a gen. McCausland nechal si svolati elnjší obyvatele, jimž

asn

mu

$200.000 ve zlat neb $500.000 v papírech, že msta
nezstane kamenu na kamen.
Obané jali se protestovati proti takovému násilnictví a na místo odpovdi dán
jest rozkaz<, aby msto bylo zapáleno. Bhem pti minut vyšlehly na nkolika
místech plameny a obyvatelm nebylo ani tolik asu dopáno, aby cennjší
své vci odnesli, neb ženy a dti v místa bezpeí odvedli. Jeden z oitých
oznámil, vyplatí-li
ušetí;

pi tom

svdk,
*)

pohrozil, nestane-li se tak, že

Joseph Clark o

ádní tom

WiiUam M. Thayer, „Touth'B Hietory

vypravuje

of the Eebellion".

:

*)
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„eta voják vnikla do domu,
ped tím njaké výstrahy.

tento zapálila, aniž by

Na nkterých

obyvatelm bylo

peci mli lidé
minut asu, aby mohli aspofi to nejpotebnjší si
odnésti.
Vtšina rodin však zachránila jedin to, co mla na sob. Nemocní
museli vyvezeni býti z msta do polí, dti byvše v zmatku odtrženy od svých

dáno

místech

patnáct neb dvacet

rodi, za srdcervoucího náku bhaly zmaten ulicemi. ""V obvodu asi dvou
tverených mil nebylo jediného domu ušeteno. Všechny veejné budovy
byly znieny a poítá se, že v celku asi tyry sta dom lehlo popelem, tak že
dva tisíce a pt set lidí zstalo bez písteší. Z útulného msta Chambersburgu
zstaly jen zaazenézdi

— hromady ssutin naznaovaly, kde díve byly šastné

domovy pokojných obyvatel."
dopouštli se též na obyvatelích rozliných násilností a že dranjenom nalezli cennjší koist, neteba zajisté ani zvlášt
podotýkati. Ve spisu na str. 119. citovaném nalézám nkolik zajímavých údaj,
kterak duchapítomnost žen odvrátila od mnohého domu ruku pochodeíi tímaTak nkolik rodin bylo díky zavázáno paní M'Lellan-ové za zachránní
jící.
Když rebelové byli zapálili všechny hlavnjší budovy ve
svých domov.
stedu msta, chtli se vrhnouti na nkolik soukromých stavení, opodál stojících.
Ulice byly peplnny zdšenými dtmi a zoufalými ženami a pí, M'Lellan-ová
položivši jednomu dstojníku ruku na rameno, pravila klidn
,,Pane, není
pomsta vaše ješt ukojena My máme jiné domovy a mžeme postaviti si nové
ale nemžete ušetiti aspoii chýše tchto nebohých žen a dtí ? Až vy a já
všichni setkáme se ped nejvyšším soudcem, jak zodpovídáte se z tohoto
my
a
inu Slova tato hnula drsným vojínem; chýše, do kterých již mla pochodeíi
býti vržena, byly zachránny.

Ze

vojíni

covali a loupili kde

:

.''

—

.''"

—

Rebelové nezdrželi se v Chambersburgu dost dlouho, aby pohlédnouti
mohli na své dílo zhouby; generál Averill, který byl o ádní vetelc zpraven, pikvail sem se silným oddlením jízdy a zahnal McCauslanda zpt do
Virginie.
Jakmile došla hlavní velitelství zpráva o tomto ádní, vyslán
jest ihned šestý a devatenáctý armádní sbor do Shenandoah Valley, aby smlého nepítele zde potel}'.
Neohrožený gen. Sheridan postaven byl v elo
národního vojska a krajina tato stala se záhy djištm dležitých údaj, o nichž
se blížeji zmíním.
Zde také gen. Sheridan upoutal k sob pozornost nejen
naší [republiky, ale
celé Evropy, která zápas tento s nemalým zájmem
i

sledovala.

Dlouho to trvalo, nežli došlo k rozhodnjší bitv mezi vojem Sheridana Early-ovým; Sheridan byl spokojen, mohl-li nepítele obratnými
manévry stále znepokojovati a udržovati jej v krajin této, aby nemohl spti
na pomoc Lee-ovi, který seven byl v okolí Richmondu, aneb Hood-ovi, jehož
Sherman opt tiskl k Atlante. Teprv když Atlanta padla, naídil Grant
Sheridan-ovi, aby proti Early-mu vystoupil výbojn.

ovým

Dne

záí vypuzen byl z Martinsburgu Gordon, který meškal zde s
pchoty; pozdji bylo Sheridan-ovi oznámeno, že nepátelský voj hnul se smrem k Bunker Hillu, proež umínil si vydati se rychle na
pochod k Winchesteru a vpadnouti nepíteli v týl. Dne 19. záí srazila se
nepátelská vojska na západním behu eky Opequan; Unionisté uinili na
nepítele útok, však setkali se s tvrdošíjným odporem, ímž první ady útoících
jednou

18.

divisí jižní
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•uvedeny byly

ástené

v zmatek.

Teprve když Sheridan nechal

z

dl

páliti

ad

rebelských, podailo se národnímu vojsku zmocniti se posic, o které se
byli díve marn pokoušeli a dovedli je udržeti až do píchodu sboru Crook-

do

východním behu eky co záloha. Nyní strhla se
neobyejn krvavá bitva a jelikož bojující na nkterých místech dlila prostora
asi 200 yard široká, pes kterou sršela hustá palba adová, byl poet mrtvých
ranných na obou stranách neobyejné velký. Jihané bojovali zde se zoufalou
ova, který nalézal se na

i

odvahou a všechny útoky národní pchoty dovedli odrážeti; teprv když do
vavy bitevní vtrhla jízda vedená Torbert-em a poala rebely nemilosrdné
Bitva trvala až do pti hodin veer a porážka
sesekávati, dali se tito na útk.
vojsko
Early-ovo prchalo v nejvtším zmatku skrze
Jihan byla úplnou, nebof
Winchester a uchýlilo se rm. Fisher's Hill, 3 míle jižn od Strassburgu. V bitv
u Winchesteru zajal Sheridan 2500 rebel a ve winchesterských nemocnicích
Úhrnná ztráta Early-ova zde páila se na 6000
nalezl asi 3000 vojín jižních.
muž; mimo to zanechal na bojišti pt dl a devt prapor. Sheridan ztratil
Též z každé strany padl na bojišti jeden generál a
v celku asi 5000 muž.
sice na stran severní gen. David Russell a na stran konfederaní gen. Rodes.

Jihan na Fisher's Hill bylo neobyejn silné a Early domníval
bude moci Sheridan-ovi vzdorovati. Obranná jeho ára táhla se
smrem západním pes údolí Strassburg. Sheridan, když byl všelikými
manévry nepítele tak pomátl, že tento nebyl s to postehnouti jeho pravé
zámysly, sestavil rychle prapory své do šik bitevních a hotovil se k útoku.
Crook-ovy sbory na pravém
Vojsko národní zaujímalo postavení následující
kídle, šestý sbor armádní tvoil sted a devatenáctý levé kídlo.
Dne 22.
Wright
Emory
jali
se
znepokojovati
pravé
kídlo
a
a sted Jihan, Averill
záí
zatlail zpt sbory harcovnické, tak že Crook-ovi podailo se pravé kídlo
nepátelské obejíti a odpoledne mezi tvrtou a pátou hodinou napadeni jsou
Jihané ze zadu s takovou neodolatelnou prudkostí, že uvedeni byli v nejvtší
zmatek. V téže chvíli, co Crook niil nepítele ze zadu, uinil Wright prudký
útok na sted, rozraziv tak celou armádu Early-ovu ve dví a záhy Jihané
Sheridan zajal na Fisher's Hill 1 100 rebel a
prchali smrem k Woodstocku.
ukoistil 16 polních dl.
Ješt v tu noc po bitv táhl Sheridan za nepítelem, však ráno zastavil se
na dalším pochodu, jelikož chtl ekati na zásoby a vojsku popáti žádoucího
odpoinku. Gen. Averill hnul se s jedním oddlením vojska k Woodstock,
odkud nepítele vypudil a zatlail jej až k Mount Jackson. Sheridan hnul se
brzy s celou svoji hotovostí za Earlym a dne 25. záí octl se v Harrisburgu;
Dne 24. svedl Torbert tuhou
jízda jeho pohybovala se smrem k Stantonu.
Postavení

že zde

se,

:

,

se
týl,

se

rebelskou jízdou blíže Luray; Jihané chtli totiž Sheridan-ovi vniknouti v
však byli Torbert-em zahnáni. Early záhy opustil Mount Jackson a uchýlil

s

k Brown's Gap, kde se velmi siln opevnil a veškeré pokusy, odtud
s nezdarem.

jej

vypuditi, setkávaly se

Když Sheridan seznal, že Early-ovi v jeho opevnní nelze uškoditi, stáhl
zpt a táhl smrem severním; na cest vojsko spolkové zniilo

svá vojska

ohromné množství píce, obilí a potravin; daleko široko nezbylo nieho, ím
by vojín jižní mohl sebe nasytit nebo vysíleného kon nakrmit.
Na pochodu k Cedar Creeku byl Sheridan následován silným oddlením
Jos.

ermák:

,,

Obanská válka'
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nepátelské jízdy, za kterou táhl hlavní oddíl Early-ovy pchoty. Když jádro*
národního vojska vtrhlo do Strassburgu, oboila se jižní jízda, vedená Rosser-em
na zadní voj, však tomuto pispla nápomoc jízda vedená Crook-em a Merrittem a Rosser-ovi jezdci záhy octli se na útku, zanechavše za sebou 1 1 dl a
mnoho náboj. Dne 12. íjna objevili se Jihané opt v blízkém okolí Strassburgu a zahájili prudkou palbu z dl na sbory Emery-ovy a Crook-ovy.
Národní vojsko couvlo, však pozdji vytrhl Crook proti nepíteli a svedl s ním
tuhou, asi ti hodiny trvající bitvu.
Dne 15. íjna odejel gen. Sheridan do Washingtonu za dležitou záležitostí,
odevzdav vrchní velení nad vojskem generálu Wright-ovi. Armáda národní
ležela již nkolik dní ped Strassburg-em za vysokými zákopy, které táhly se
podél potoka Cedar asi tyry nebo pt mil.
Jízd i dlostelectvu vykázány
jsou takové posice, že pekvapení se strany nepítele, v kterém obyejná
Nepítel též
Jihané si libovali, zdálo se býti tentokráte holou nemožností.
choval se tiše a v táboe Unionist bylo zvdy jen tolik oznámeno, že Earlyovi dostalo se

znané

posily.

Zprávy ty byly pravdivé, nebo pitrhlo sem 12.000 bojovník z okolí
Richmondu, tak že celá Early-ova hotovost obnášela 27.000 muž.
ješt
co do potu byla armáda jeho slabší nežli Sheridan-ova, pec jen spoléhaje v
známou bojovnost svého lidu, odhodlal se jižní generál k odvážnému skutku.

A

asné ráno dne
vojsko do bitevních

19.

íjna, ješt za šera, sestavil na

úboí

Fisher's Hillu své

dané znamení toto hnulo se proti náspm
Sheridan-ovým. Jízda a dlostelectvo obdržely rozkaz hnouti se proti pravému
kídlu, aby zde zamstnaly jízdu Torbert-ovu a celý šestý sbor. Pchota
pohybovala se tiše ku pedu v dlouhých etzích, vedena Gordon-em, RamseurGordon, Ramseur a Pegram
em, Pegram-em, Kershaw-em a Wharton-em.
mli ješt ped vyjitím slunce zaujmouti postavení v zadu levého kídla
Sheridan-ovy armády, Kershaw a Wharton mli pod záštitou noci proniknouti
Bylo to odvážné, hazardní podniknutí, však ku
až k opevnní Crook-ovu.
cti Early-ov budiž poznamenáno, že pohyby vojska jižního ízeny byly s
takovou obratností, že asn ráno rebelové nalézali se již jen 600 yard od
ležení Unionist, sestaveni v bitevních šikách, ekajíce jen na znamení k útoku.

šik

a na

Celá krajina zahalena byla v hustou mlhu a prapory Kershavv-ovy proniknuvše nepozorovan skrze pední stráže, vrazily z nenadání, jako zhoubný
Ranním vzduchem otásl pojednou ryk válený,
blesk do ležení Unionist.
provázený rachotem pušek a zdšeným voláním pepadených. Jihané vrhali se
na spolkové vojíny s obvyklou zbsilostí a ve tvrt hodin celý Crook-v sbor
byl v úplném zmatku, prchající pod ochranu devatenáctého sboru. Pi prvním
útoku tomto ukoistili Jihané nkolik baterií dl a zajali 700 vojín; 100 Unionist zstalo na bojišti mrtvých.
Jelikož šestý sbor v téže chvíli ohrožován byl jízdou a lehkým dlostclectvem, byl devatenáctý sbor odkázán, aby sám kladl odpor pívalu, který
sem hnali s druhé strany Ramseur a Pegram. Jihané zde co do potu vyrovnali
se sboru Emory-ho a lesem splo sem rychle od levé strany ješt jiné oddlení
pchoty. Emory bránil se asi hodinu, však pesilou se všech stran tísnn, dal
rozkaz k ústupu, zanechav nkolik dl v rukou nepátel. Levé kídlo a sted;
Sheridan-ovy armády byly úplné povaleny a v zmatek uvedeny a když hustá

mlha zmizela ped paprsky ranního slunce, tu teprv objevila se celá ta spousta,
jakou byli Jihané v ležení Unionist uinili. Jihané obrátili jícny dobytých dl
na prchající a úplné zniení celé Sheridan-ovy armády zdálo se býti neodvratné.
Šestý armádní sbor ihned postoupil proti Jihanm, aby je na vítzném
jejich pochodu zastavil a popál tak v zmatek uvedeným asu, by se mohli v

Však všechen odpor byl marný; Jihané z ukoristných
na sef^adní národního vojska takovou palbu, že toto jest v malé
chvíli úpln roztíštno. Smlý plán Early-v se zdail, armáda Sheridan-ova
nové šiky

dl

sestaviti.

zahájili

Gen.

Piiilíp

H.

Sheridan.

byla na hlavu poražena a na všechny strany rozprášena. Veškeré stany, 24
dl a 1800 zajatc upadlo Jihanm do rukou, národní vojsko prchalo k Winchesteru.

Sheridan nebyl pítomen, když jeho armádu postihlo takové neštstí.
zpt z Washingtonu, strávil noc ve Winchesteru a
ráno byl
probuzen
dl. V záptí již pineseny mu byly zprávy zdšenými
vojíny o krvavé porážce; v jediném okamžiku vyšvihl se na svého erného oe
a dav mu ostruhy, cválal na místo neštstí. Sotva že opustil Winchester, zjevil
se zrakm jeho bédný obraz.
Všechny silnice pokryty byly dlouhými adami
Vraceje se

hmním

asn

324

voz potravních a polmi po rznu, v jednotlivých tlupách prchala roztíštná
jeho armáda. Jakmile na vysokém svém koni objevil se ped vojskem, rozlehl
se po okolí nadšený jásot.
Sheridan však se nezdržel, aby prchající zastavoval a k nové udatnosti vybízel; mávaje epicí, pobízel hebce svého ješt k
rychlejšímu cvalu, pi emž ustavin volal: ,, elem v zad, hoši, elem v zad
!

My

se vrátíme

do ležení!

We

are going

Zjev statného generála a jeho slova

mla

Hek them out of their bootsT
na vojsko úinky pímo zázrané.
to

Jako neviditelnou mocí puzeni, zastavovali prchající vojíni své kroky, obraceli
se a celý proud náhle s nadšeným jásotem valil se za milovaným vdcem.
Když Sheridan na zpnném koni objevil se ped hlavním vojem, ozval se
nový jásot, vojsko tušilo, že se Sheridan-em vrací se mu vítzství. ,,Hoši,"
volal Sheridan, kdybych zde byl býval, toto by se nikdy nebylo stalo. Ale
my se vrátíme
My dobudem všechna dla i stany zpt !"
,,

!

Bylo deset hodin; vava válená byla na njakou chvíli utichla a generál
Wright sestavil své sbory do nových šik. Sheridan schválil celé sestavení a
kdekoliv se objevil, byl pozdravován nadšeným jásotem.
Asi kolem jedné
hodiny odpolední objevil se zde Early a ihned velel k útoku; Jihané pihnali
se jako divoké vlny, však jsou s tžkými ztrátami -odraženi.
O tetí hodin
vydal Sheridan rozkaz k útoku na celé áe. Rozkazu jest ihned uposlechnuto
a vojsko národní v dlouhých etzích postoupilo proti nepíteli.
Jest sice
uvítáno pravým deštm kulí a granát, však pítomnost Sheridan-ova dodávala národnímu vojsku chrabrosti.
Early poal couvati a když oboila se na
národní jízda, zmnil se ústup jeho v divoký útk. Slova Sheridanova se vyplnila, nebo vojsko národní v tu noc odpoinulo opt ve svém ležení.
Early
zanechav na bojišti všechna dobytá dla, uchýlil se na Fisher's Hill, odkud
druhý den ustoupil dále na Jih. Unionisté nejen že dobyli nazpt všechna svá
dla, ale zmocnili se ješt 23 dl nepátelských, zajali 1500 rebel a ukoistili
mnoho voz, koní a jiných poteb válených.

Tak skonila bitva u Cedar Creek a celé válené tažení v Shenandoah
Valley; porážka Jihan byla úplná.
Unionisté v bojích tuto líených ztratili
16.000 muž, ale též ztráty Jihan byly veliké. Sheridan stal se oslavovaným
hrdinou a památná jeho jízda od Winchesteru opvována jest v básních

i

—

zpvech národních.
Váleného tažení v Shenandoah Valley súastnil se 22. pluk lovvský, který
sem byl pesazen a pi nmž tolik statných ech sloužilo. V bitv u Winchesteru utrpl pluk tento nejvíce, jelikož vystaven byl pi útoku na nepátelské
náspy vražedné palb rebelské. Vypravujíf o tom krajané naši následující
„Náš 22. pluk pohyboval se proti náspm pes otevené pole a dlová palba
:

mezi námi zle ádila.
Nezbývalo nám
což jsme také uinili, ale jakmile jsme se

nic nežli proti nepíteli hnát

bodákem,

Jihané palbu adovou,
která naše ady hrozn decimovala.
Srazili jsme se dohromady a udeili na
nepítele, s nímž jsme na náspech i v poli asi hodinu zápasili; pojednou na nás
udeeno bylo v levém boku a my se dali kvapn na útk, pi emž jeden náš
piblížili, spustili

soudruh Vác. Zika od setniny K. upadl do zajetí a více se nevrátil. Náš pluk
nebojoval nikde s takovou chrabrostí jako u Winchesteru a také dostalo se nám
veejného uznání. Noc strávili jsme na širém poli, mezi mrtvými a rannými."
Pozdji jak známo byli zde Jihané na hlavu poraženi. Pi útoku na Fisher's

—
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Hill

ranni

echové

byli ti

poet eských vojín

a sice

Bittner, Pavel Miller a

Jakub

O

Jan Heck a

Cedar Creek, píše ob.
Klíma za své soudruhy následující
.Jakmile nepítel vnikl do našeho ležení,
nebylo mu více kladeno žádného odporu, neb vojíni prchali v tom nejvtším
Nepítel jal se rabovat, co mohl vzal a co nemohl vzít, zniil.
xmatku.
Byla to divná smsice, neb vojsko bylo smíchané a vše rvalo se jako zbsilé.
K vtšímu zmatku Jihané oblékli se do modrého kroje, který budto ve stanech
našli neb s mrtvol stáhli a my nevdli ani kdo pítel a kdo nepítel.
Náš
22. pluk vyšel vítzícímu nepíteli v ústrety, však byl zatlaen pesilou zpt.

tak se

stále tenil.

pepadení

u

:

m.

é
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n
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Když
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pluku lowa.)

mezi námi Sheridan a hlasité vybízel k novému bojí,
V bitv u Cedar
a nepítele po tuhé bitv zahnali.
Creek nebyl nikdo z Cech rann
Zdá se býti víe nepodobné," píše
vojín Klíma mezi jiným, ,.co vše jsme pi tomto tažení v Shenandoah Valley
museli zakusiti.
Mnohdy po celé tyry dny nedostali jsme nieho k jídlu a
živili jsme se zelenou kukuicí, kterou jsme na starém plechu rozemleli a z
toho dlali na uhlí ,, koláe". Penocovati jsme museli stále pod šírým nebem,
mnohdy dokonce v blát. U naší setniny sloužilo deset Cech, bývalých to
rakouských vojín a ti tvrdili, že tam pi vojšti nezkusili za lo rok co zde za
ti msíce."
22. pluk lowský pak odejel do Baltimore a odtud vyplul po lodi
do Savannah.
Josef Dvoák, který sloužil u setniny G. (téhož pluku") s velikým nadšením
vypravuje o objevení generála Sheridana mezi poraženým vojskem. ,,Pi jeho
ale

objevil se

vzchopili jsme se

—

opt
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cítili jsme, jako by dvacet tisíc muž nám bylo pisplo na pomoc. Kapely poaly hrát a my za ustaviného volání ,,hurrah!" valili se za ním
." To samé vypráví
do bitvy, kterou jsme šastn vyhráli
Jan Holpuch od
téhož pluku. (roz. v okr. Blovickém, kraj Plzeiiský r. 1839).
J. Bedná, který
byl v Texas zajat, navrátil se k svému pluku práv ped bitvou u Cedar Creek.
Pokud rr.i známo, prodlal též celé tažení v Shenandoah Valley Joseí
Zelenka, který sloužil pi 23. pluku státu Ohio (viz str. 182) a vyšel ze všech
krvavých bitek bez pohromy.
ISJavrátíme se optn k armád Potomacké, která bez nejmenších pekážek
pošinuta byla od eky Chickahominy na jižní beh eky James. Ústupem tímto
Grant mimodk se piznal, že gen. Lee dovedl zmaiti všechny jeho výpoty.
Grant zamýšlel zasazovati armád jižní ránu za ranou a zatlaiti ji k Richmondu
již notn seslabenou; však Lee nejen že dovedl každou novou ránu, na nho
míenou odraziti --on dovedl soupee svého též tžce raniti, o emž svdí
nešastná bitva v Cool Arbor.
Msto Petersburg nyní upoutalo k sob pozornost vrchního velitele vojsk
národních. Dobytím Petersburgu perušeno bylo by veškeré spojení Richmondu
£ Jihem a odtud mohlo býti pak výborn proti sídelnímu mstu vlády konfederaní operováno. Petersburg rozkládá se na pravém, ili jižním behu eky
Appomattox, ve vzdálenosti 22 mil jižn od Richmondu; v dob jižního odboje

objevení," píše,

,,

.

.

.

—

—

—

fadn byl za tetí msto ve státu Virginia. Zde
drah a sice dráha Richmond, která vedena byla smrem
severním, dráha Weldon ."smrem jižním do jižní sev. Karolíny, dráha South
Side šla západn od Lynchburgu. Norfolk dráha vedla smrem jiho-v^ýchodním
a tak zvaná Short-road severo-východním k City Pointu. Msto obehnáno bylo
vysokými náspy, na kterých umístna byla tžká dla, hotova chrliti spoustu,
v pádu že by se Unionisté útoku odvážili.

ítal asi 18.000 obyvatel a

sousteovalo

se

pt

i

O

dobytí Petersburgu byl se již díve Butler pokusil, nebo sbhové sdlomu, že posádka mstská jest velice nedostatená, jelikož vtší ást vojska
-poslána byla k hájení Richmondu.
Ihned položen byl lokový most pes
Teku Appomattox a lod vyslány po ece nahoru, aby prozkoumáno bylo
vali

-náležit opevnní.

plánu

ml

se svojí jízdou
•9.

Výprav

této stál v ele gen. Gillmore; dle naznaeného
pchotou napadnouti msto s jedné strany, gen. Kautz
Dne
obejeti opevnní a napadnouti msto se strany druhé.

Gillmore

ml

ervna zahájena

s

byla na Petersburg ostrá palba

z

dl

a též z lodí vysýlány

stedu msta. Gillmore srazil se
harcovnickými, které po krátké šarvátce zahnal za náspy, však seznav, že
útok na tyto setkati by se musel s nezdarem, ustoupil zpt. Kautz-ovi v ele
jezdc podailo se proniknouti skrze opevnní do msta, kde rozvinuta jest v
ulicích krutá se. Jelikož proti Kautz-ovi soustedila se celá posádka mstská,
byl tento donucen k ústupu, vš^k odvedl s sebou peci 40 zajatc.

jsou granáty do

Dne

s

ervna uinn
Výpravy

nkolika menšími sbory

byl nový pokus o dobytí Petersburgu a sice skoro
brigády
súastnil se osmnáctý sbor armádní a
erných voják, vedených Hinks-em. Krátce ped slunce západem uinila
národní pchota útok a dobyla prvního náspu, pi emž zajala 300 rebel a
15.

dv

tímže spsobem.

ukoistila šestnáct dl.
i

se bylo útoícím dostalo v as podpory, mohly
Kautz, který byl ozbrojil jízdu svoji karabinami,

Kdyby

druhé náspy býti dobyty.
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winil též útok na levé stran, byl však odražen. Po tchto šarvátkách poalo
do Petersburgu sousteovati jižní vojsko z okolních krajin, neb dležitost

se

místa onoho uznávali konfederaté

práv

tak jako Grant.

Též národní vojsko stahovalo se kolem Petersburgu a tu a tam inny
byly pokusy o dobytí nkterých okolních opevnní. Dne i6. ervna dobyl
i

col.

Egan

se svojí brigádou silné posice a Birney zamýšlel pošinouti rychle

mstu. Však vojsko jižní bylo zde soustedno ve velké
Birney tudíž uznal za dobré další pokusy odložiti až do píchodu
voje Burnside-ova. Tento pekroiv eku James, pitrhl se svým sborem, naež
jest útok ihned obnoven. Unionistm podailo se sice dobýti nkterých /"'ikopú.
vojska svá blíže k

síle

a

m

Josef Zelenka, (od 23. pluku Obio.)

muž. Druhý den, dne 17. uinn byl na náspy
korunován byl skvlým výsledkem a Burnside pošlnul své
ku pedu, tak že mohl vrhati granáty až do stedu msta.

však

ztratili

nový

útok, který

opt

sbory

v boji asi 2CXX)

Posice nepátelské, elící druhému sboru Hancock-ovu, byly tak silné, že
sami Unionisté považovali je za -nedobytné.
V nepítomnosti Hancock-ov,
který byl v ošetování lékaském,
vrchní velení gen. Birney.
Tu a tam
udaly se nkteré srážky pedních stráží neb sbor harcovnických, však k
dležitjší bitv nedošlo.
K veeru uinili Jihané zoufalý pokus o vypuzení
Burnside-a z jeho dobytých posic, což se jim také po krátkém zápasu podailo.
Dne 18. ervna bylo postavení národního vojska ped Petersburg-em následující
Na levém kídle pátý armádní sbor Warren-v, od téhož v právo

ml

:
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Burnside se sborem devátým, pak druhý, jemuž velel Birney a na pravém
kídle nalézaly se šestý sbor Wright-v a divise Martindale-ova a Hinks-ova
býti uinn o tvrté hodin
od sboru osmnáctého. Útok na celé
octli se až ped jich novými
zad
když
uchýlili
se
na
a
útoící
ranní, však Jihané
stelbou,
takovou
vražednou
že byli donuceni k ústupu.
jsou
zákopy, uvítg^l
sbor. Veškeré pokusy
utrpl
druhý
armádní
Pi útoku dne í§. ervna nejvíce
výsledek, že zmaeno
ervna
mly
ten
jediný
národního vojska od 15. až do 18.
bylo mnoho život na stran útoících.
Dne 19. a 20. ervna panoval po vtšin klid; dne 21. pokusili se Unionisté o
perušení spojení mezi Petersburg-em a Jihem a sice zamýšleli zmocniti se dráhy
zvané Weldon. Jihané však mli jmenovanou dráhu dobe steženou a krvavá
bitka strhla se blíže Davis-ovy farmy, asi ti míle od msta; rebelm podailo
se plán Unionist úpln zmaiti. V týž den bojováno bylo též na severní stran
msta, kde gen. Foster pekroil s divisí od desátého armádního sboru eku
James a pohyboval se smrem k silnici Kingsland. Zahnav pední stráže
rebelské zpt za náspy, zaujal pevné postavení v Deep Bottom, asi deset mil
Tuhá bitva strhla se též na ece mezi nkolika monitory od
od Richmondu.
národního locfstva a jižními .berany". Poslednjší byly vydatn podporovány
dlovou palbou s násp, nicmén byly pece zatlaeny až za Dutch Gap.

áe ml

,

V

téže

dob

osmnáctý sbor armádní

Berruda Hundred

opustil

a pitrhl

k

Petersburgu, kde zaujal postavení na míst, které byl ped tím opustil sbor
noci se dne 21. na 22, ervna bylo postavení národního vojska náslešestý.

V

Torbert-ova divise v Deep Bottom, severn od eky James, ást
desátého sboru armádního meškala dosud v Bermuda Hundred; v okolí Petersburgu na pravém kídle byl gen. Smith, sted tvoil sbor Burnside-v a na
Ti míle jižn, blíže dráhy Weldon byly sbory
levém kídle byl Warren.
dující

:

Hancock-v a Wright-v a
Dne 22. ervna uinn

divise Griffin-ova

byl nový pokus se strany Unionist, zmocniti se

dráhy Weldon, však tento serkal
první.

od sboru Warren-ova.

se

Národnímu vojsku postoupil v

ješt

s

vtším nezdarem

ústrety gen. Hill a

nežli

napadnuv

je z

pokus
nena-

dání vražednou stelbou, roztíštil jejich etzy a zatlail je zpt. Po bitv
objevil se zde gen. Meade a vida, že Jihan není zde takový poet, aby mohli
odolati jeho praporm, dal rozkaz k obnovení bitvy, však tato skonila pro
i

Rebelové oboili se na své soupee s takovou divokou
zuivostí, že nkteré pluky byly úpln poteny a 2000 Unionist, mezi nimiž
Jihané ukoistili též nkolik
bylo asi 50 neb 60 dstojník, padlo do zajetí.
dl a prapor. Palba pedních stráží udržována byla po celou noc a ráno
shledáno, že na východní stran dráhy Weldon mají Jihané naházené vysoké
a pevné náspy. Též na východní stran msta byla po celou noc udržována
palba z dl i pušek, však oblehatelé nedocílili žádných výsledk.
Unionisty nešastn.

udaly se srážky harcovnických sbor a 18. sbor zahájil na Peterstýž den napaden byl silným oddlením rebel generál
burg palbu z dl.
Sheridan-ovi
Sheridan, který se svoji jízdou se sem vracel od White House.
podailo se zahnati Jihany a zachrániti potravní vozy až když pispl mu na
pomoc jeden oddíl pchoty, naež asi 5 mil od Fort Powhatan pekroil eku

Dne

24.

V

a pipojil se k hlavní

Petersburgu

klid,

armád.

V

následujících dnech

rušený tu a tam jen šarvátkou pedních

opt v okolí
neb zadunním

zavládl
stráží,

;529

Dne

vypukl v Petersburgu ohe, spsobený granátem vrženým se
Vojsko po celé ty dny trplo velice následkem tropického
vedra, zejména ranní snášeti museli muka pímo nevypsatelná.
déla.

30.

strany oblehatel.

Dne
Weldon

ervna Wilson

22.

a Kautz podnikli

a tentokráte podai^ilo se jim traf

novou výpravu

znan

proti

poškoditi v okolí

dráze

Ream's

Kautz k drahám Petersburg a Lynchlíurg, které též
lokomotivy a šestnáct voz. V Burkesville zniil
též mnoho majetku náležejícího konfederaní vlád.
Blíže Nottaway Court
House setkal se hlavní voj Unionist s jedním oddlením rebel a po krátké
bitce Jihané ustoupili.
Kautz a Wilson na to táhli k mostu, který vedl pes
Station; odtud hnul se

znan

eku

poškodil, zniil

dv

však Jihané soustedili zde virginskou a severo-karolínskou
kladla velmi tuhý odpor, tak že Unionisté byli
nuceni od svého zámyslu upustiti. Na zpátení cest bylo národní vojsko blíže
Reams Station se všech stran obklíeno velkou pesilou rebel a velitelové
Stanton,

chránna zákopy,

milici, která

uznali za nejlepší, když jednotlivé sbory
couvnou k hlavnímu ležení. V tom smyslu také dán byl rozkaz, ale Jihané prchající krut pronásledovali.
Celá výprava
navrátila se do ležení v bdném stavu a

nkteí
byli

se

rozprchnou a

rznými smry

jezdci byli tak vysíleni, že nalezeni

v sedle

Dne

I.

spící.

ervence neudalo

se nic pozo-

ruhodnjšího v okolí Petersburgu; kolem
desáté hodiny uinili rebelové útok na náspy 19. armádního sboru, však byli odraženi
a dlová palba udržována byla po delší
dobu. 4. ervenec, výroní to den prohlášení neodvislosti americké,

oslaven byl v

národním táboe dlovou palbou na vže
petersburgské.
Hudební kapely hrály
Gen. David Hunter.
národní písn a vojsko na mnoze bavilo se
též zpvem.
Klid potrval až do dne 7. ervence, kdy 5. sbor armádní zahájil
hustou palbu najedno oddlení rebel, kteí jali se tvoiti nové zákopy. Dne 8.
uinili rebelové výpad proti divisím Martindale-ov a Stannard-ov, jsou však
s velkými ztrátami zpt zahnáni a dlová palba udržována byla na Petersburg
až do veera.
K dležitjším událostem pak došlo až ku konci ervence a po
celé ty dny jenom na obou stranách hmela tžká dla.

V

msíci ervenci vyhozena byla do povtí jedna z nepátelských tvrzi\
generálové severní odhodlali se až když sami pišli k tomu pesvdení, že násp pímým útokem dobýti nelze. Návrh k tomu podal lieutenantcolonel Pleasant od 48. pluku pennsylvanského, který také veškeré práce v
obrovském tom podkopu ídil. S pracemi zapoato bylo dne 25. ervna a celý
podkop byl asi 500 stop dlouhý. Vyvážené zem užito bylo k dlání násp,
tak aby nevzniklo žádné podezení; pedním strážím bylo pod písným
trestem zakázáno stýkati se se strážemi rebelskými a vše konáno bylo až s
úzkostlivou tajností.
tyry tuny
Když podkop byl hotov, uloženy v
stelného prachu. Plán Grant-v byl následující jakmile tvrz bude vyhozena,
k

emuž

nm

:
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sto

dl mlo

mla

aby zkáza byla úplná. Pchota
prlomem, výbuchem uinným, do opevnní nepátelského a
vysoiny zvané Ccmetery Hill, která byla klíem k veškerým
vrhati projektily v táž místa, tak

vniknouti

zmocniti se

posicím nepi^átelským; aby zámysl tento setkal se se zdarem úplným, umínil
Grant v Lee-ovi vzbuditi domnnku, že chce táhnouti na Richmond a Lee

si

ás

ml býti pinucen vtší
vojska svého do okolí Richmondu vyslati.
Lesf tato podaila se úpln a když asi 400 prázdných voz potravních dopraveno bylo k Malvern Hills, nechal se Lee tím oklamati a v téže dob, kdy
národní vojsko opt tajn vracelo se k Petersburgu, táhlo nkolik pluk jižního
vojska po behu eky James k Richmondu.
tak

Nyní dostavila

k vyhození podkopu; se dne 29. na 30. krátce po
výbuch ustanoven na pl tvrtou
hodinu ranní. V ustanovenou chvíli doutnák byl zapálen a každý s utajeným
dechem oekával, co se bude dále díti; nkolik minut trapného oekávání
minulo a odsouzená pevnost doposud stála na svém míst. Doutnák totiž byl
uhasí a dva odvážní muži uvolili se do podkopu vstoupiti a znovu zapáliti.
Meade popojeli ku pedu, aby na vlastní oi vidli tu zhoubu, jaká
Grant
Pojednou otásla se pod
mezi nepáteli výbuchem spsobena býti mla.
nohama vojska pda, nesetné blesky vymrštily do výše spousty zem a obraz,
jaký se na okamžik vojínm zjevil, nevymizel jim nikdy více z pamti: mezi
nesetnými kusy zperážených trám, kamení, vidti byla v povtí tžká
dla a lidské bytosti. Vše vymrštno bylo do závratné výše a opt s divým
st voják jižních bylo tímto hrozným
rachotem kleslo do propasti.
spsobem zde usmrceno. Ješt ani neutichl píšerný ten lomoz, když sto dl
najednou zahmlo a ono místo hrzy nyní zasypáváno bylo deštm kulí a
granát. Lidskost odvrací tvá svoji od obraz takových, však pokud spory
mezi národy budou vyrovnávány na krvavých bojištích, potud spsob vraždní,
jakého dne 30. ervence 1864 byl svdkem Petersburg, považován bude za

pl

se chvíle

noci vojsko zaujalo vykázané posice a

i

Dv

oprávnný.

—

prlom na Cemetery Hill a odtud
První akt píšerného dje se zdail
do Petersburgu byl uinn, však vojsko, které mlo do tchto kouících
Leddie-ova divise, které losem ureno
rozvalin vtrhnouti, se neobjevovalo.
bylo první proniknouti prlomem do opevnní, jen zvolna brala se ku pedu;
k Burnside-ovi vyslána jest štafeta s rozkazem, by celý svj sbor sem pošinu),

—

však
osmnáctému sboru, rozkázal Meade vytrhnouti
Vojsko
on prohlásil to za nemožné a Meade posléze pišel k témuž náhledu.
nemohlo jinudy bráti se ku pedu nežli pes ohnivý kráter a zde bylo náhle
na dalším pochodu zastaveno.
U nohou vojska objevila se propast asi 2CX)
stop dlouhá, 60 stop široká a 30 stop hluboká; dole vidti byla rozbitá dla,
perážené hoící trámy, roztrhaná tla lidská. ,,Yankee-ové, pro boha, vysvobote nás !" ozývalo se z toho hrozného chaosu a národní vojsko mimodk
zapomínalo, pro sem bylo vysláno; pocit lidskosti vítzil zde nad povinností.
též Ord-ovi, který velel

Otálení stalo se národnímu vojsku osudným. Nkteí byli již postoupili
velkým namáháním skrze prlom, když Jihané, vzpamatovavše se ze svého
ohromení, zahájili hustou palbu z dl, umístných na Cemetery Hill a hrzy v

s

jícnu žhavé sopky nyní byly ješt zvýšeny. Národní vojíni krvácející klesali

propasti k

do

ranMiým Jihanm; národní armáda jako by byla uvázla na míst

1)
2)

Niispy vojska Dárodn!h^
Násiiy koiiederat.

Hv^apa

ol?:olí lPeterslo"a.rgr-a.
QBznanjici véechna opevnní, dráhy,

eky

si
i

ISiclm:ioiid.i:L,

všechny

silnice.
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hrzy, nebyla

s

to hnouti se v

ped

aniž ustoupiti

—

ohe

v kráteru hašen

byl nyní krví Unionist.

Grant zamýšleje zasaditi smrtelnou ránu Lee-ovi, poranil sám sebe, neboC
p-es 5000 jeho vojín bylo nepátelskými kulemi k zemi zhroceno, kdežto

Jihané

ztratili

v celku

asi

1000

muž.

Jihané domýšleli se, že nezdar, s jakým setkaly se voje Grant-ovy pi
útoku na Cemetery Hill, bude míti v záptí couvnutí národního vojska od
Petersburgu, však v tom se velice mýlili. Grant sice vidl

jako díve

— však znal též

dobe bdný

ped sebou

náspy pevné

stav celé branné moci konfederaní.

Výkvt Lee-ovy armády byl již na bojišti vykrvácel a za hradbami petersburgskými a richmond-skými nyní nalézali se po vtšin chlapci neb starci. Malý
byl již hlouek tch statných bojovník, v jichž ele kdysi rozráželi ady
národního vojska Jackson, Johnson, Beauregard a Longstreet.
V polovici msíce srpna uinil gen. Butler pokus o prokopání kanálu pes
tak zvaný Dutch Gap; eka James tvoila zde záhyb, objímajíc s obou stran
jmenovaný cíp a prokopáním kanálu byla
by znan zkrácena cesta pro válené
lod. Však Jihané kladli Butler-ovi stále
velké pekážky, tak že v práci mohlo se
jen zvolna pokraovati.
Po celý msíc
srpen bylo v okolí Petersburgu bojováno a
do msta stále vysýlány jsou granáty.
Nejkrvavjší bitky mezi nepátelskými
sbory strhly se v Deep Bottom a pi
dráze VVeldon; zde bojováno bylo po dva
dny a sice dne 19. a 21. srpna, však Jihapes veškeré úsilí nepodailo se
dráhy opt se zmocniti.

nm

Ve chvílích pokoje pední stráže neNa neutrální pd.
pátelské se scházely a vymtiovaly si
potraviny za tabák, asopisy, ba asto v kukuiném poli, které zváno bylo
,, neutrální pdou",
sehrály si v karty. Jakmile ale první rána zaznla, vrátili
se vojíni ku svým plukm, aby konali svoji povinnost.
Dne 4. záí pišly do ležení národního zprávy o pádu Atlanty, což
oslaveno 100 ranami z dl. Každý cítil, že pád Konfederace jest již blízký.
Šarvátky menších oddlení, srážky jízdeckých sbor a pedních stráží
byly pak na denním poádku v okolí Petersburgu.
Dne 29. záí podailo se
gen. Butler-ovi dobýti po tuhém boji tvrze Harrison; v bitv rann byl gen.
Ord a gen. Burnham byl zabit. Dobytá tvrz pak z úcty k zabitým vojínm
pojmenována byla Fort Burnham. Pi dobývání tvrze této vyznamenaly se
neobyejnou chrabrostí pluky ernoch a gen. Butlerjnechal k jich poct raziti
památný stíbrný peníz.
V téže dob vyslal^general Meade gen. Warrena, Parke-a a Gregga, aby
okolí dráhy Weldon od rebel úplné vyklidili; strhlo se zde nkolik bitev, v
kterých ob strany utrply citelné ztráty.
Dne 27. ijna uinn byl útok na
náspy konfederat v Hatcher's Run, západn od silnice Vaughan; útok ten byl
krvav odražen a národní pluky couvly za své zákopy. Když piblížila se zima,
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ustály v okolí Petersburgu boje docela a národní vojsko jalo se pipravovati
své zimní stany.
blízkých lesích káceny jsou stromy, z klád stavny chýše,

V

v kterých vojíni slavili svátky vánoní.
dovolenou a v okolí Petersburgu vládl

Mnoho jich

též odebralo se

tém po celou

zimu

klid.

na krátkou

—

František Jelínek, (roz. dne 2. dubna 1848 v Kaku u Kutné Hory), pibyl
po tináctitýdenní plavb do New Yorku 18. bezna 1864 a dne 21. kvtna
již stál v adách národního vojska co dobrovolník; sloužil u setniny
pluku N. Y., však když pi jedné srážce ped Petersburg-em jeho
setnina z vtšího dílu byla zniena, byl pesazen do setniny F. Jelínek sloužil
až do konce války a súastnil se nkolika krvavých bitek v r. 1864 pi oblehání
Petersburgu, o emž vypravuje následovní
,,Dne 14. ervence mli jsme
tuhou bitvu v Deep Bottom, mezi Petersburg-em a Richmond-em, která trvala
ti hodiny; odtud táhli jsme zpt k Petersburgu u hned po našem píchodu
Byl jsem pítomen když ona tvrz jižní byla do
srazili jsme se s nepítelem.
povtí vyhozena. Odtud jsme táhli opt k Richmondu a v Deep Bottom mli
jsme novou bitvu. Byl jsem zde rann do ruky a pi tetím útoku, vedrem
pemožen klesl jsem k zemi. Byl jsem odvezen po lodi do nemocnice v City
Point, kde jsem byl až do 15. íjna. Dne 19. již opt súastnil jsem se se svým
plukem bitvy u Hatcher's Run, Dne 8. list. jsme táhli k dráze Weldon, kterou
jsme mli zniit, však byli jsme jižní jízdou zpt zahnáni; dne 26. prosince ale
."
opt jsme se zde objevili a svedli s Jihany tuhou, pro nás vítznou bitvu

téhož roku
B., 93.

:

.

Mnoho
ných

bu

.

.

ech pistoupilo k vojsku v roce 1864 a súastnili se operací vále-

v okolí Petersburgu a Richmondu aneb s Sherman-em ve státu
tenáe na konci této a v ostatních násle-

S nkterými seznámím
Georgia.
dujících kapitolách.

—

Na poátku

kapitoly této seznámen byl

tená

hlavními rysy Grant-ova
zraky jeho obracely
Váleník tento
se k druhé bašt konfederaní, Atlante, ve státu Georgia.
poítal, že dobytím Richmondu a Atlanty skonen bude zápas a za tím úelem
mocné armády; první, jíž v ele
veškeré národní vojsko sraženo bylo ve
plánu; pozornost jeho nepoutalo jediné

s

msto Richmond,

dv

stál

Meade,

mla

za úkol dobýti Richmondu, druhá kterou vedl Sherman,

mla

Dv tyto armády jako

obrovská ramena objímaly nyní
jediné
ješt
stisknutí,
Konfederaci
a
užší sevení tchto ramen a
vysílenou již
mla
ducha. Tak poítal Grant;
mocném
objetí
tom
vypustiti
Konfederace v
tažení
na
Richmond,
již
víme;
nyní sledovati budeme
jak dailo se mu pi jeho
pohyby armády Sherman-ovy.
Celá hotovost Sherman-ova, když opouštl okolí Chattanoogy ítala 98.000
muž a rozdlena byla na ti sbory a sice Armáda Cumberlandská, jíž v ele
stál gen. Thomas, armáda Tennessee-ská (gen. McPherson) a armáda Ohioská (gen. Shoeíield). Proti té stál se svoji armádou gen. Joseph A. Johnston,
který nalézal se v okolí Daltonu, patnáct mil jižn od Ringgoldu; pedvoj
jeho armády ležel u Tunnell liill, asi uprosted cesty mezi Ringgold-em a
Dalton-em. Celá hotovost Johnston-ova obnášela asi 60.000 muž, poítaje
v to asi lo.cco jezdc; jednotlivým sborm veleli generálové Hardee, Hood
a Polk, jízda byla pod velením gen. Wheelera.
Atlanta v dob, kdy Sherman v ele pluk svých vytrhl, aby se o její
zmocniti se Atlanty.

:

dobytí pokusil, poítána byla za první

prmyslové msto celého

Jihu.

Zde téi
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sousteovaly se dráhy ze stát zápaHních, od pobeží atlantického od zálivu
mexického a obyvatelstva ítala asi 20.000. Nalézalo se zde mnoho dílen
i

strojnických, sléváren a dlolijcn,

vbec

Atlanta zásobovala vším

potebným

hlavní éásf jižní armády. Proto dobytí msta toho piítána byla práv taková
dležitost, jako dobytí Richmondu, kde mla sídlo své konfederaní vláda.

Atlanty a vynaložili vše, co jenom válené umní
ji nedobytnou.
Jakmile Grant s armádou Potomackou pekroil eku Rapidan, telegrafoval
gen. Sherman-ovi, aby hnul se proti Atlante a dne 6. kvtna dal Sherman
rozkaz k pochodu.
Jelikož mezi Chattanoogou a Atlantou nedošlo k tak tuhým a rozsáhlým
bitvám, jaké prodlati musela armáda Potomacká, z té píiny nelíím tažení

Vsak ijihané

znali dležitost

až dosud vymysleti dovedlo, aby uinili

Sherman-ovo

s

takovou podrobností.

.

zaujímá neobyejn silné postavení a
Sherman vdl, že soupe
obávaje se, že by pímý útok vyžádal si nejen mnoho obtí, ale že setkati by
se musel s nezdarem, zamýšlel celou armádu nepátelskou obejíti a jako Grant
pokoušel se o proniknutí mezi Lee-a a Richmond, tak Sherman obratnými
pohyby snažil se oddliti Johnstona od Atlanty. Když ale chtl proniknouti
skrze prsmyk zvaný Snake Hill, couvli Jihané rychle od Daltonu a soustedil
Zde strhla se dne 15
se opt v okolí Resaca Station, na ece Oostenaula.
kvtna tuhá bitva, po které konfederaté uchýlili se na druhou stranu jmenované
eky; aby pojistili se proti možnému pronásledování, nechal Johnston za sebou,
spáliti most. Bitvy súastnily se pluky Thomas-ovy, Hooker-ovy, McPhersonIhned zízen byl nový most a Thomas pekroiv na
ovy a Schoefield-ovy.
druhý beh, jal se pronásledovati gen. Hardee-ho, který velel zadnímu voji
armády Johnston-ovy. Jihané couvali od jednoho místa ke druhému, pálíce za.
jeho

sebou všechny mosty, až posléze octli se v hornaté krajin a Johnston obsadil
prsmyk zvaný Allatoona. Když národní vojska sem pitrhla, dlila nepátelské
voje eka Etowah a na njaký as zavládl klid.

Sherman, nechtje odvážiti se útcku na nepítele, jehož posice zde byly
opt neobyejn silné, vzal útoišt k své dívjší taktice, t. j. obejití nepátelských posic a jal se pošinovati svoji armádu k Dallas, západn od postavení
Však Jihané byli na stráži a dne 25. kvtna setkali se zde
Johnston-ova.
Unionisté se silným oddlením rebel; bitva, která ihned svedena byla, zstala,
nerozhodnutou a Jihané po celou noc pracovali na náspech, tak že druhého
dne objevily se ped zraky národního vojska nedobytné hradby, táhnoucí se
Krajina mezi jmenovanými místy jest vlnitá a
od Dallas až k Marietta.
hustými lesy porostlá a po nkolik dní byla djištm krvavých srážek. Dne i.
ervna podailo se Sherman-ovi pece Johnstona z prsmyku Allatoona vypuZde sesílen byl Sherman vojem Blairditi, naež jej svým vojskem obsadil.
ovým, který sem pitrhl dne 8. ervna. Prsmyk Allatoona stal se nyní novou
zásobní stanicí pro armádu Sherman-ovu.
Jakmile Johnston opustil své pevné stanovišt v prsmyku jmenovaném,
byl opt nucen ped mocnou armádou ustupovati; Sherman táhl rychle k
vrchm zvaným Kenesaw, kam Jihané se byli uchýlili a zde se opt silné
Zde bojováno bylo asi msíc a Jihanm podailo se první útok)'
opevnili.
Sherman-ova vojska s tžkými ztrátami odraziti. Však rebelové posléze.
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Sherman mohl by perušiti jejich spojení s Jihem, opustili své
ece Chattahoo-chee, byvše v patách pronásledováni
vojskem Sherman-ovým. V bitvách tchto zakoušela vojska velice, nebo z
oblak lily se nepetržité proudy vody. Ztráty Jihan byly veliké a mezi zabitými byl též známý generál Polk, který na temeni vrchu Pine zasáhnut byl
stepem granátu a na. míst usmrcen. Gen. Johnston, když posléze octl se až
u Atlanty, shledal, že ztratil na svém ústupu tém tvrtinu armády.

obávajíce

se,

že

posice a couvli rychle k

Na poátku msíce ervence vlály již hvzdnaté prapory s temen vrch
Kenesaw a národní vojsko mohlo dobe odtud pozorovati, kterak nepítel

Sváženi diví

l<

stavni zimnich stan

ped

Petersburij-cm.

Dne 3. ervence vtrhl Sherman tém v patách prchající
prchá k Atlante.
armády Johnston-ovy do Marietta a zamýšlel potíti nepátelskou moc díve
Však Johnston
nežli tato bude moci uchýliti se za náspy v okolí Atlanty.
osvdil se býti v ustupování pravým mistrem a dovedl se vždy obratn mocnému soupei vyhnouti. Dne 10 ervna již ml Sherman v moci své celou
tém polovice státu
krajinu západn a severn od eky Chattahoochee

—

Georgia

—a

jal se

konati pípravy k poslední rán, dobytí Atlanty.

V

téže

dob

vláda konfederaní, nebyvší spokojena s gen. Johnston-em, proto že
nebyl s to velké pesile Sherman-ov klásti tvrdošíjnjší odpor, zbavila jej
velitelství a na jeho místo postaven gen. J. B. Hood, z Texas.

V
pedu

druhé polovici msíce ervence hnula se armáda Sherman-ova opt ku
ustav inýn":i šarvátkami.
a cestu k cíli svému musela si klestit

tém
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Dne

20.

cr^^ence konfederaté, vedeni

osobn

gen.

Hood-em,

uinili

prudký

útok na sbory generál ílowarda, Hookera a Palmera; rozvinula se krutá
bitva, v které
strany utrply velmi tžké ztráty, však Hood byl pece

ob

na hlavu poražen.
Vše nyní zdálo se nasvdovati tomu, že Hood zamýšlí Atlantu vykliditi
a národní vojsko tudíž pohybovalo se rychle k jmenovanému mstu. Jen malá
ást rebel za náspy kladla Sherman-ovým vojm tuhý odpor, kdežto jádro

armády Hood-ovy, vedené generálem Hardeem, opustilo msto, obloukovitým
pochodem dostalo se Sherman-ovi v týl a dne 22. ervence oboilo se naft s
neobyejnou prudkostí. Strhla se krvavá bitva, trvající nkolik hodin; po
krátkém odpoinku nepátelské voje vrhly se opt na sebe a Jihané jsou

zpt za náspy. V týž den zabit byl v
McPherson, který velel armád tennessee-ské a na jeho místo
postaven generál Logan.
Dne 28. ervence svedena byla krvavá bitva ped samou Atlantou, která
skonila optnou porážkou Jihan a od té doby až ku konci msíce srpna
nepátelské voje znepokojovaly se jen astými nájezdy a trháním železniních
tratí.
Dne 31. srpna srazil se sbor gen. Hovvarda se sborem gen. Hardee-ho
u Jonesboro a Unionisté plavili opt skvlé vítzství. Jakmile o této porážce
Hood se dozvdl, seznal, že nelze déle Atlantu uhájiti a vyhodiv do povtí
skladišt válených zásob, opustil msto. Pozdji spojil se s Hardeem a uchýlil
se zpt za eku Chattahoochee.
z polovice zniena
Armáda jeho byla
Národní
a panství Konfederace v koninách tchto blížilo se k svému konci.
vojsko vtrhlo do Atlanty 2. záí 1864.
posléze na hlavu poraženi a uchýlili se
le.se

L^eneral

tém

Hlavní cíl Sherman-ova tažení byl nyní dosažen. Atlanta octla se v moci
vládního vojska.
Msíc záí strávili Sherman a Hood organisováním svých
armád, které opt dlila eka Chattahoochee. Sherman vyslal gen. Thomase
do Nashville, aby tam pihlédl k seizování nové armády, kdežto Hood
zamýšlel zmocniti se prsmyku Allatoona a perušiti tak spojení Sherman-ovo
s Chattanoogou.
Sherman oboiv se nafi, zahnal jej do severní ásti státu
Alabama, naež vrátil se zpt do Atlanty, zniiv za sebou veškeré dráhy.

Odtud pozdji vydal

na svj památný pochod k moi.

se

—

Josef Paidr, s nímž se byl tená již v nkolika bitvách setkal, sloužil u
Sherman-ova dvacátého sboru, (26. pluk státu Wisconsin), když tento vydal se
na pochod Georgií a prodlal nkolik tuhých bitev.
,,Dne i. ervence,
uinili jsme na rebelské náspy prudký útok a také
píše ve svých zápiskách,
jsme tyto po delším zápasu dobyli. Mezi jinými vcmi nalezl jsem v opuštném
"^

,,

ležení rebelském

eskou písniku

seznal jsem, že v rebelské

armád

s

podobiznou presidenta Lincolna. Tu teprv
také bojovati muselo dosti

Cech.

Dne

10.

ervence byl jsem na pední stráži na ece Chattahochee; rebelové byli na
druhé stran a brzy jsme se s nimi dohodli, že na sebe nebudeme stíleti.
Za chvíli nás žádali, bychom je nechali v ece vykoupat a jiný zase nabídl
výmnu tabáku. My nabídnutí pijali a již jeden mladý Jihan plaval pes eku
k nám, maje na krku velký balík tabáku.
Když k nám piplaval, nastalo
vymování; káva, aj, kapesní nože, nádoby na vodu, vbec kdo jen co ml,
vše milerád

vymnil

sblížili, tázali
.IS. ttnik.ih:

si

za trochu tabáku.

se nás, pro

,,('l)!"ttis!iíí ViilV«

koho budeme
"

Když jsme

voliti,

se tak

ponkud

s

rebely

nebot blížily se volby presidentské.
C"*
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Gnibyli všichni pro McClellana, kandidáta demokratického a tvrdili, že bude-li
Nemile ale nesli, když jsme jim ekli,
zvolen, bude válka rázem skonena.
že budeme voliti Lincohia, neb oni ,, starého Abrahama" z celé duše nenávidli.
i

Když leželi jsme již ped Atlantou prolítla náspem 25liberní kule rebelská a
perazila v pli opodál stojící pušku; pažba prudkým nárazem vymrštna
byla do výše, zasáhla echa Josefa Boldu do hlavy a spsobila mu dosti tžké
Dne 26. zastával jsem službu pední stráže; vedro bylo pímo
poranní.
nesnesitelné a žhavý

vzduch každého

pímo

dusil.

slunením úžehem a musel jsem být do blízkého

Vác. Švejkar, (od

26.

Tu

byl jsem postižen

lesa odnesen,

kde jsem

ležel

pluku Wisconsia.;

dv

hodiny bez vdomí. Jeden vojín byl u mne ponechán k obsluze.
Za krátký as jsem se v nemocnici opt zotavil a vrátil se k svému pluku
Ped Atlantou pední stráže ustaviným pokikováním jedny druhých
škádlily. Když jejich hudební sbqr, aby nás podráždil, zahrál ,, Yankee Doodlé",
postoupila naše kapela ku pedu a zanotovala známou ,,Hang Jeý. Davis
on a sour apple íree."
Když rebelové Atlantu vyklidili, picválal dstojník
k našemu veliteli s rozkazem, by náš pluk vtrhl do Atlanty a také my byli
první, kteí jsme táhli ulicemi této jižní bašty a vyhánli odtud opozdivší
Nelze do podrobná vypsati, co vše jsme pi dobývání
se jízdu rebelskou.
Atlanty museli zakusit. Ve dne v noci v píkopech, nkdy v nesnesitelném

asi

.

—

—

.

.

33^
vedru, jindy zase v dešti o hladu a žízni

podobného zakoušeti

— vru,

nepál bych

.

Fr. Stejskal súastnil se též

mne;

já jej
s

nco

památného pochodu státem Georgia a o bitv,
,,My bojovali se zoufalou

odhodlaností, byvše vystaveni stále dešti nepátelských kulí a

jeden

více

.

která svedena byla v Dallas, vypráví následující:

mých zde

si

."
.

mnoho soudruh

Jeden, který stál za mnou, stelen byl do hlavy a klesl na
položil na zem a v témž okamžiku skonal.
Vedle mne opt klesl

padlo.

prsoma prostelenýma

a takové obrazy

byl prostelen klobouk a rukáv

opakovaly

se ustaviné.

Nejvíce zakoušeli jsme

Mn

ped

vrchy
Kenesaw, kde jsme táhli pes moály; ke všemu tomu pršelo stále a tak na
nás po nkolik dní ani šat neuschl.
Nejvtší ztráty utrpli jsme 20. ervence,
kdy z celé setniny, ku které já náležel, zstalo pouze 30 muž.
Ped
Atlantou nedošlo k vtší srážce a pouze z tžkých dl vrhány byly kule a
granáty do msta.
Když jsme do msta vtrhli, zjevil se nám hrozný obraz,
nebo vtšina
byla zboena."

—

—

dom

V

bitv u pohoi Kenesaw rann byl Václav Svejkar, (od 26. pluku WisKule rebelská zaryla se mu do lopatky a památku toho nese Svejkar
Od téhož pluku a v téže bitv rann byl Frant. Fišer a Vojtchu
po dnes.
Houskoví, který byl lehce rann ped Vicksburg-em, v jedné bitv na pochodu
k Atlante roztíštna byla levá ruka; poranní to uinilo jej k další služb
vojenské neschopným a on byl záhy po tom estn od vojska propuštn.
V bitv u Resaca rann byl Cech jménem Kabinus, však podrobností bližších
consin).

—

nebyl jsem

V

s

to se dopátrati.

XIX. líeno

kapitole

bylo též obléhání a dobytí

—
jest

msta

—

Banks-ovo tažení válené, v kterém zahrnuto
Port Hudson, na ece Mississippi. Operací

se též 4. pluk státu Massachusetts, u nhož (setnina I.) sloužil
Vác. Kašpar (roz. v Holicích i. záí r. 1835, do Ameriky pijel v listopadu 1853.)
Když president Lincoln volal národ do zbran, pihlásil se Kašpar (v Kingstonu, Mass.) co dobrovolník; tamní obané svolali schzi, kde jednáno bylo o
tom, kdo splatí peníze, vojínm co odmna vyplácené, v pádu že by vláda
náhradu nedala
Když jednání nevedlo k cíli, vyvstal oban William Adams
a pravil, že potebnou ástku ($1700) sám založí.
K tomu dodal ,,Budou-li
ony peníze
ne-li, pak jsem obtoval 1700 doll."
vráceny, dobe
Uvádím toto co jeden z nesetných píklad obtavosti, jakou se v boulivé
dob severní lid vyznamenával. Kašpar se svým plukem odebral se do tábora
Hooker-ova, kde stráven byl njaký as cviením ve zbrani. Pes New York
odebral se pluk do pevnosti Monroe, odtud do New Orleansu a pozdji setkáváme se s Kašparem v Brashear City, kde vyznamenal se zvláštním hrdinstvím;
Kašpar ped tím byl se totiž sešel se spolkovým dlostelcem. Cechem Kuerou,
který jej vyzval k spolené obsluze dla, pouiv jej o všem potebném. Jelikož
nemli potahu, museli vojíni dlo táhnouti na urité místo a zahájili na
nepítele palbu; Kašpar s Kuerou bylj jediní, kteí u dla vytrvali, když
ostatní vojíni byli zahnáni.
Ze neohrožený in tchto dvou eských vojín
nezstal bez povšimnutí, toho jest dkazem, že o
inna jest zvláštní
zmínka ve spisku ,,Conipany T. Fourth Massachusetts Regiment, Nin Months
Volunteer in Service 1862-j."
Na stránce 33., kde líeny jsou srážky v okolí
msta Brashear, teme mezi jiným
,,Dne i. ervence rebelové uinili nájezd

tchto súastnil

i

.''

:

mn

—

nm

:

—

do Berwicku patrn za úelem plenu. Však nkolika udatným

mužm

podailo-

se nepítele zahnati; zejména inilo rebelm velké^škody malé polní dlo,
které obsluhováno bylo jedin dlostelcem Kuerou a sergeantem Kašparem."

Ped

Port

Hudson Kašpar,

granátu do nohy;

krváceje

stoje
z

v hustém

kulobití,

hluboké rány, dovlekl se

zasáhut byl stepem
pes otevené pole v

ku koví, však
zde stále
nepátelské kule

dešti kulí až

i

fiely kol

nho. proež

uložil

do
Odtud
hlubokého pikopu.
byl pozdji donesen do lesíka
a pozdji dopraven do neOban Kašpar s
mocnice.
vdností vzpomíná na kletého ernošského chlapce Fr.
Smitha, který jej stále ošetose,

ztrátou krve seslaben,

val a na ránu studené obklad-

ky pikládal,
%

jen

aby milova-

nému sergeantu bolesti ulevil.
Ve spisku z pedu udaném
líen jest též návrat 4. pluku
po devítimsíní služb a též
s

slávou uvítáni byli

jakou
v

vojíni

Duxbury,

Mass.,.

Vesrpna 1863.
dne
v
banket
byl
odbýván
er
eníky^
mezi
a
Town Halí
22.

Václav Kašpar.

kteí na pronesené pípitky
odpovídali, Jest jmenován též sergeant Václav Kašpar.
do severní armády a
V roce 1864 pihlásil se ješt velký poet
anebo Potomacké,
vstoupili budto k armád Sherman-ov v Sev. Karolín,
Setkáme se s nimi pozdji v bitvách,.
která operovala v okolí Richmondu.

—

ech

jichž se byli oni eští vojíni súastnili.
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KAPITOLA

—

XXIÍI.

—

Spále ni Atlanty.
Nadje Jeffersona Davise.
Národní vojsko ped mstem Savannah.
a pochodu.
Události ve Florid a v Sever ni Karolín.
Vpád
Vyklizeni Savannah.
,,kišáct'.
Hood-ovy.
Konfederani
Porážka
armády
do Tennessee.
Presidentské volby.
Farragut ped Mobile.
Lapeni ,, A labamy\

SJicr»ian-m' pochod k moi.

— Sher man

ji

—

—
—
— Sherman

—

Sherman a Grant.

—

Lincolna, Granta a Shermana.
prapor vztýen opt nad pevností Snmter.

Dobyti tvrze Fis her.

—

Wilson-úv.

Pád

—

v Severni a Jizni Karolín.
Vyklizeni Charlestonu.

—

—

—

—

—

—

—
—
—

Porada

Hvzdnatý

—

Nájezdy Grierson-ovy.
Nájezd
Bitvy u A7'erysboro a Bentonville.

—

Mobile.

PÁDU

Atlanty zavládl ve státu Georgia na njaký as klid a dlouhými
boji unavenému vojsku popán byl krátký odpoinek. Klidné
Sherman Hood
dobe využitkovati.
doby té však dovedli oba váleníci
Hood se zimniným chvatem sbíral nová vojska v okolí Lovejoy's Station,
Sherman zase opevoval se v Atlante, kamž po dráze nyní denn piváženo
v úmyslu
bylo z Chattanoogy nové vojsko a potravní zásoby. Sherman

PO

a

krvavými

—

—

i

ml

Atlantu tak opevniti, aby mohl

armádou

utvoiti novou zásobní stanici,

z ní

nebo

nebyl

—

do srdce Jihu
on zanášel se plány
ješt smlejšími a sice zamýšlel vydati se na další pochod k moi. V msíci
záí byla Atlanta již tak opevnna, že dosti malá posádka byla s to uhájiti )\
Nejdíve však pomýšleno muselo býti na
proti sebe mocnjšímu nepíteli.
novou organisaci celé armády, neboC velký poet dobrovolník, jimž mla
lhta vyjíti, hotovil se k návratu do svých domov.
spokojen, že

s

svojí

vnikl

Gen. Hood sousteoval vojska svá v okolí Jonesboro. Celá jeho hotovost
ítala 40.000 bojovného lidu, nepoítaje v to silné sbory miliní, které byly
hotovy na zavolání spti Hood-ovi na pomoc. Jižní pohlavái cítili, že pád
Atlanty bude míti za následek poklesnutí mysle mezi obecným lidem a proto

pesvdovati,
samému osudným
že národní
snažili se lid ten

—

Sám

že

Sherman-v

zdánlivý zdar stane se jemu

vojsko octlo se v pasti, z které pro

n

nebude

Davis vydal se na okružní cestu Jihem, aby
mysle lidu znovu rozplamenil. V ei, kterou ml k lidu dne 23. záí v Macon,
prohlásil, ,,že kdyby každý Jihan nyní konal svoji povinnost, Shermana postihl
by osud, jaký potkal Napoleona I. na jeho ústupu od Moskvy."
Plán konfederat, jak mnozí ješt dnes doznávají, byl výborné promyšlený
a mohl míti v záptí zniení celé národní armády, kdyby byl býval s dostatenou energií provádn a kdyby v ele národního vojska byl stál jiný muž
místo Shermana.
Hlavním rysem plánu jejich bylo perušení spojení Atlanty
s Chattanoogou a Sherman tak ml se octnouti v srdci Jihu osamocený.
Vojsko jeho brzy by trplo nedostatkem zásob a ,,great flanker", jak Jihané
Sherman-ovi pezdívali, ml octnouti se v pasti, kterou sám na sebe byl nalíil.
Však Jihané brzy seznali, že jásali pedasn, nebot v dob, kdy mysleli, že
více

vyváznutí.

Sherman

více

nebude

Jefiferson

s

to couvnouti, aniž spojení s

Chattanoogou

uchrániti.

34b

armáda jeho Atlantu a táhla pes stát Georgii pímo k moi. Nad
smlostí tou zstala Konfederace pímo ohromenou, nebotSherman pochodem
svým rozrážel Jih na dv kusé polovice.
General Hood jal se na poátku msíce íjna sousteovati vojska svá v
Dallas, odkud mohl dobe ohrožovati Róme a Kingston, jakož i jiné opevnné
stanice na dráze od Chattanoogy vedoucí.
Silné oddlení pchoty, vedené
French-em, posláno bylo k prsmyku Allatoona, o jehož dobytí mlo se pokusiti.
Zde mli Unionisté velké zásoby potravní a zmocnní se tchto mlo
býti první ranou, armád Sherman-ov zasazenou.
Sherman, jakmile seznal
zámysly Hood-ovy, sesílil rzná místa na dráze a do prsmyku Allatoona
poslal na rychlo gen. Cross
který pitrhl sem práv ve chvíli, kdy French již
hotovil se k útoku.
Útok na prsmyk byl nec yejn prudký a Sherm.an, který v dob té byl
na pohoí Kenesaw, slyšel dunní dl a sloupy dýmu, nad prsmykem k
oblakm se vznášející zvstovaly mu, že zápas zapoal. Rychle poslal Grossovi na pomoc gen. Coxe, což jakmile French uslyšel, couvnul k Dallas. Prsmyk
Allatoona byl zachránn, ale gen. Cross byl pi jeho hájení tžce rann.
Hood-ovi pes veškeré zoufalé pokusy nepodailo se perušiti spojení mezi
Atlantou a Chattanoogou a jest posléze vytlaen z Georgie do státu Alabama.
Vida pvodní svj plán takto zmaený, umínil si vtrhnouti do stát Tennessee
a Kentucky; Sherman však neml v úmyslu Hooda sem s celou svoji armádou
pronásledovati, ale rozkázav gen. Thomas-ovi, aby pohyby Hood-ovy stežil,
jal se konati pípravy k památnému svému pochodu k moi.
opustila

,

Grant, byv již díve o celém plánu Sherman-ova tažení uvdomen, odepsal
tomuto dne 2. listopadu následovn
,,S mocí, kterou jste ponechal generálu
Thomas-ovi, budete s^to klásti odpor Hood-ovi a také jej poraziti. Nemyslím,
±e by jste nyní mohl couvnouti, aniž by jste donucen tak byl k úplnému vzdání
se dobytých posic. Proto pravím, pokraujte dle Vašeho plánu." Dne 8. došel
Shermana ješt jeden list následujícího obsahu
Štstí provázejž Vás! Grant."
:

:

,,

Pvodním plánem Sherman-ovým bylo, udržeti Atlantu co zásobní stanici,
však nyní seznal, že by k udržování stálého spojení byl zapotebí nesmírný
poet vojska a proto rozhodl Atlantu úpln opustiti, sám tak perušiti spojení
své se Severem, táhnouti dále k mstu Savannah a odtud pes Severní a Jižní
Karolínu hledt docíliti spojení s gen. Grant-em.
Plán to neobyejn smlý,
však Grant znal Shermana a když dával své svolení k vytrhnutí, vdl, že
váleník ten provede co si byl vytknul.
V msíci íjnu poslal Sherman velkou ásf vojska zpt do Chattanoogy;
nejdíve odejel tvrtý sbor armádní a dne 30. poslán byl ješt nazpt 23. sbor,
kterému velel gen. Shofield.
S touto mocí mohl Thomas smle odvážiti se
boje s Hood-em, pakliže tento by skuten zamýšlel vpadnouti do krajin
severních.
Dne 12. listopadu nechal Sherman telegrafovati Thomas-ovi
,,A11 is well."
Hned na to dráty telegrafní byly pesekány a Sherman-ovo
spojení se Severem perušeno.
V první polovici msíce listopadu soustedilo
se veškeré vojsko Sherman-ovo v okolí Atlanty a inny pípravy k pochodu.
Celá hotovost Sherman-ova ítala 60.000 bojovného lidu a sice 54.000 pchoty,
ostatní tvoila jízda a dlostelectvo.
Dne 15. zapáleny v Atlante všechny veejné budovy a nkteré byly do
:

—
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povtí

vyhozeny. Po celou noc se dne 15. na 16. po obloze rozlévala se rudá
Atlanta byla v jednom plamenu.
K dovršení hrzy v praskot
hoících trám a rachot ítících se zdí mísil se teskot granát, jichž nalézalo
Ráno bylo již
celé msto v
se velké množství v hoících skladištích.
ssutinách. 1800 budov lehlo popelem a škoda za jedinou noc spsobená páila
se na $2,ooo.ocxd.
Tak dalece, jak to bylo možno, soukromý majetek byl
spolkovým vojskem šeten.
záplava

—

tém

Husté kotoue dýmu ješt vystupovaly z Atlanty, když armáda Shermanova vydala se ve tyech proudech na pochod. Dvma, které tvoily levé
kídlo, stál v ele gen. Slocum; pravé kídlo vedl gen. Howard, maje pi sob
ješt jízdu vedenou gen. Kilpatrick-em. Levé kídlo pohybovalo se smrem
k Augusta, pravé k Jonesboro a McDonough; toto mlo ohrožovati též Macon
Slocum ml táhnouti pes
a bhem sedmi dn soustediti se v okolí Gordonu.
pokusiti
se
o
zniení
dráhy mezi Sociál Circle a
Decatur a Stone Mountain a
Madison, spáliti železniní most pes eku Ocomee, východn od Madisonu,
na to obrátit se

smrem

k

Sherman oAtlantu dne 16. v ele

Milledgeville.
pustil

trnáctého armádního sboru
a táhl

pes Lythonii, Coving-

ton a Shady Dále též k Mi-

Vojsko bylo zásobeno dostaten potravou,
nicmén rozkaz znl. aby
hledlo si zatím zaopatovat

ledgeville.

potravu v krajinách nepátelských,
které
oplývaly

množstvím rzných plodin,
zejména patáty a kukuicí.
Vojsko z poátku neNadraži v Atlante.
mlo ani tušení, jaký jest
cíl této výpravy a všeobecn pevládal náhled, že Sherman táhne k Richmondu
na pomoc Grant-ovi.

Snahou gen. Shermana nyní bylo, zaujmouti ve vnitru státu Georgie pevné
postavení a sice mezi Macon a Augusta, tak aby konfederaté, v nejistot, proti
kterému místu obrátiti se míní. nuceni byli vojska svá rozdliti.
Každý laik
zde na první pohled poznati musí, jak krátkozrakou byla konfederaní vláda,
když naídila gen. Hood-ovi, aby táhl s armádou svoji na Sever.
Byla to

mli mezi Richmond-em a Mississippi a
do srdce Jihu a kdy Hood jedin mohl klásti mu

jediná vtší armáda, kterou Jihané

v

dob

odpor,

kdy Sherman
poslán

byl

táhl

do severních

krajin.

Zdali

Jihané

oekávali, že tak

Shermana pinutí k návratu aneb chtli za ztracenou Atlantu

dosíci

njakých

rozhodných úspch na Severu, tžko íci; tolik ale víme, že a již poítali
na to i ono, dokali se trpkého zklamání. Shermana nestihl osud Napoleonv,
jak byl Davis pedpovídal, ale táhl vítzn do vnitra Jihu, setkávaje se jen s
malým odporem.
Pravé kídlo Sherman-ovy armády, vedené Ho\vard-em, setkalo se blíže
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Jonesboro se silným oddlením

rebelské

jízdy,

vedené

Iverson-em.

Na

Kilpatrick-ova a po krátké sei jsou Jihané na všechny
Celý proud pak táhl skrze McDonouf^h a Jackson k i^ece

tuto obor^ila se jízda

strany rozprášeni.

Ocjjjulgee, kterou pf-ekroil u Planter's Milí a dne 22. listopadu octlo se národní
vojsij!6*«

znan

dri*y Georgia

&

východn od Macon, kterou také
Howard-ova dosahoval až ku Griswoldville.
jiný voj národního vojska, vedený Slocumem
že cílem Sherman-ovým jest Macon a proto

Central, asi 20 mil

poškodilo; pravý bok voje

Konfederaté, nemajíce tušení, že
táhne k Auguste, domnívali se,
soustedili zde na rychlo nkolik sbor jízdy, vedené Wheeler-em, jedno oddlení pchoty a nkolik brigád státní milice. Dne 20. osm set Kilpatrick-ových
jezdc objevilo se u East Macon a zahnali nepf-ítele za opevnní. Srážka, která
se zde strhla byla jen nepatrnou, ale pece hlavní úel byl dosažen, neboC
Jihané nemli nyní nejmenší pochybnosti, že Sherman zamýšlí pokoušeti se o
dobytí Maconu.
drah)'

Po srážce

když byla zniila nkolik mil
Creek, uchýlila se ku Griswoldville; taktéž zniena

této národní jízda,

východn od Walnut

byla dráha Georgia Central mezi Griswoldville a Gordon.

V téže dob, kdy vojska národní na rzných místech zamstnána byla
trháním železniních tratí, udala se u Griswoldville jedna z nejkrvavjších
státu Georgia.
bitek, které svedeny byly pi tomto tažení na
Jedna

pd

brigáda

pchoty, vedená

oddlením

jízdy, zaujímala postavení

chránna dlostelectvem

a silným
na pravém boku patnáctého armádního

Walcott-e.,Tn,

sboru a mla naízeno msto Macon ustavin ohrožovati.
Dne 22. listopadu
druhé hodin odpolední vytrhli rebelové v potu asi 5000 muž z msta
a pohybovali se proti posicím vojska národního.
Jízda Kilpatrick-ova rychle
couvla a zaujala takové postavení, aby mohla chrániti bok i zad pchoty a
Jihané tak donuceni byli uiniti pímý útok. Mezi útoícími bylo nkolik sbor
asi o

nezkušenost mladých vojín dodávala tmto více smlosti. Šestzde
na Walcotta útokem, však po každé odraženi byli s tžkými
kráte hnali

státní milice a

ztrátami; v celku nechali Jihané na bojišti (dle svého udání) 614

nimiž byl smrteln

ranný

ranných a zabitých na 2000.
bez dalšího odporu, jelikož ale veškeré železniní spojení s
perušeno, nemlo též pro dobyvatele více žádné dležitosti.

V

muž,

meri

nkteré zprávy udávají poet
Gen. Howard mohl nyní zmocniti se Maconu

gen. Anderson; však

mstem

tím bylo

témž ase levé kídlo Sherman-ovy armády táhlo ve ilvou proudech
& Macon. Dvacátý sbor táhl po stran levé, trnáctý
vedený osobn Sherman-em, po stran pravé. Dráha jmenovaná zniena byla
až po Covington a dne 19. listopadu trnáctý sbor zmnil smr své cesty a táhl
jižn k Milldgeville; dvacátý sbor táhl dále podél jmenované dráhy a zniil
tuto až po Madison, 30 mil severn od Milledgeville a 90 mil západn od
Národní jízda uinila nájezd do okolí Union Pointu, 70 mil od
Augusty.
Augusty, což Jihané považovali za znamení, že Sherman uiní pokus o dobytí
sídelního msta státu Georgia.
Dvacátý sbor táhl od Madison smrem jižním
skrze Eatonton a pedvoj téhož vtrhl již dne 21. listopadu do Milledgeville.
V dob, kdy Sherman vydal se na památný svj pochod k moi, zasedalo
státní zákonodárství Georgia v Milledgeville; objevení se Kilpatrick-ovy jíxdy
v blízkém okolí jmenovaného msta považováno bylo snmovníky jen za
nájezf.l, nebo mlo se stále za to, že národní vojsko bude chtít zmocniti se
podél dráhy Augusta

Maconu. Když ale dne i8. listopadu došly zprávy, že gen. Sherman táhne
pes Donough smérem jiho-východním a že od Severu rychlým pochodem
blíží se

gen. Slocum, ulekli se snémovníci a

Augusty.
sídelního

Za nkolik dní

msta

s

nejvtším chvatem

vtrhlo národní vojsko za

uchýlili se

do

zvuk hudby vítzn do
•

Georgie.

.

.

Jakmile Milledgeville bylo vojskem obsazeno, zapoalo se ihned s niením
majetku náležejícího konfederaní vlád. Arsenaly, skladišt, nádražní budovy,
rzné továrny, to vše bylo znieno; též 1700 žokú bavlny bylo spáleno.
Soukromé budov)- však, kapitol a nemocnice byly vojskem ušeteny a dstojníci
byli velice bedliví, aby vojíni nedopouštli se na obyvatelstvu njakých násilností.
Nkolik národních voják, kteí zde úpli v zajetí, bylo vysvobozeno.

Mezi tím co levé kídlo Sherman-ovy armády odpoívalo v Milledgeville,
Howard v ele pravého kídla smrem východním podél dráhy Georgia
Central; rozkaz jeho znl, aby dráhu tu zniil až po stanici Tennille. Nyní teprv
konfederaté seznali, že Macon není cílem Unionist a proto generál Wheeler

táhl

pekroil rychle eku Ocunee

a spojiv se s gen.

Waynem,

který velel

sborm

Howard-ovi všemožné pekážky, až tento bude se
pokoušeti o pekroení jmenované eky. Howard seznav, že by pokus o pekroení eky v místech tchto vyžádal si mnoho obtí, zamstnával nepítele
menšími šarvátkami a patnáctý sbor mezi tím táhl k brodu 8 mil vzdálenému,
kde pekroil na druhý beh. Konfederaté, obávajíce se, aby nebyli zaskoeni,
miliním, hotovil

se klásti

naež ostatní vojsko Howard-ovo bez nejmenších pekážek dostalo se
na druhý beh. Levé kídlo pekroilo eku blíže Milledgeville dne 24. listopadu
a táhlo smrem jiho-východním k malému msteku Sandersville, vzdálenému
asi 33 míle od Milledgeville.
trnáctý armádní sbor zaujal posice v levo od
Slocuma a gen. Sherman postavil se v elo sboru dvacátého. Wheeler pokoušel
se klásti Sherman-ovým praporm odpor, vojsko jeho však bylo rozprášeno a
dne 27. a 28. listopadu již utáboila se ob kídla národní armády v okolí
couvli,

Sandersville.

Gen. Kilpatrick, který vedl národní jízdu, vrátiv se od Maconu, obdržel
smrem východním a zniil dráhu spojující
msta Millen a Augusta; po vykonání tohoto
ohrožovati Augustu, tak aby
kryl hlavní armádu, která práv hotovila se k pekroení eky Ogeechee. Dne
27. listopadu jedno oddlení jezdc, vedené kapitánem Hays-em a Estess- em
vtrhlo náhle do Waynesboro, 30 mil jižn od Augusty a spsobili zde znané
škody. Sherman hned na to rozkázal Kilpatrick-ovi, aby sestedil svoji moc a
oboil se na VVheelera, který nalézal se v blízkém okolí Augusty. Rozkazu jest
rue uposlechnuto a Kilpatrick, byv podporován Baird-ovou divisí od 14.
armádního sboru, srazil se s Wheeler-em dne 3. prosince, jehož na hlavu porazil
a zahnal za potok Brier; dne 5. pipojil se Kilpatrick k hlavnímu voji.
rozkaz, aby hnul se co nejrychleji

ml

trnáctý armádní sbor pekroil Ogeechee dne

eky

28.

listopadu a táhl podél

k Sandersville, kam dorazil dne 29. Když bylo vojsko v okolí stanice
Lumpkins zniilo dráhu Augusta & Millen, táhlo smrem k Jacksonboro.
V téže dob táhl dvacátý armádní sbor podél eky Ogeechee, kterou pekroil
dne 30. listopadu; sedmnáctý sbor pekroil eku jmenovanou blíže Barto
Station, naež oba sbory táhly dále podél dráhy a dne 2. prosince sedmnáctý
sbor dorazil k Millenu.
Sbor dvacátý táhl smérem jiho-východním a sbor
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patnáctý, který byl o celých 24 hodin naped, táhl podél západního behu
Ogeechee. Celý proud nyní poínal se obraceti k jihu, vyjma patnáctého

ml

naízeno pekroiti eku Ogeechee na východní beh až u
eky Savannah a gen. Kilpatrick byl
piln zamstnán rozhánním rebelských sbor, které hlavní voj se všech stran

sboru, který

l^den Station; trnáctý sbor táhl podél

znepokojovaly.
seznali konfederaté svj omyl; v domnní, že Sherman pokusí
Augusty, soustedili sem veškerou svoji brannou moc a Sherman
bez pekážky táhl nyní rychle k Savannah. Poasí bylo až doposud váleným
operacím píznivé, však nyní zaaly husté dešt a ím více národní^vojsko

Nyní teprv

se o dobytí

Gen. W. Tecumseh Sherman.

k Savannah, tím více nesnází muselo pekonávati. Jihané nemohouce
jinak Shermana na jeho vítzném pochodu zastaviti, zatarasili všechny silnice
kládami a kamením, však dobe zízený sbor pionérský vše rychle odstraoval
Nepátelské sbory, které vyšly
a Sherman táhl nepetržit k svému cíli.
Sherman -ovi v ústrety, jsou zahnány zpt za náspy. Okolí Savannah bylo
velice bažinaté a pošinování vqjska k mstu spojeno bylo s nemalými obtížemi.
Zásoby do Savannah nyní dopravovány byly po dráze Gulf a proto silné
oddlení rebel posláno bylo k v jejímu chránní. Však Unionisté byli
rychlejší, dráhy jmenované se zmocnili, trat vytrhali a spojení msta Savannah
s Jihem tak rázem jest perušeno.
Jelikož veškeré cesty k Savannah vedoucí steženy byly tžkými dly^
blížilo se

/v
-^
;^

(6

l>

o
o
Pi

34i.

nechtl Sherman odvážiti
likadenní oblehání pi^inese

maje dostatek zásob, oekával, že nkožádoucích výsledk. Msto Savannah jest

se útoku a

mu

též

tudíž se všech stran

seveno

Savannah až ku dráze

Gulf, v délce ii mil.

Aby

a zákopy národního vojska táhly se od

dorozumní

eky

národním lodstvem, vyslán byl
ece Ogeechee. Odvážlivci
pustili se po vod dne 9. prosince a druhý den ukryli se v bažinách. V noci
opt pluli dále v boui s deštm spojené a propluli šastn kolem tvrze Mc Allister
konfederaních strážních lodi. Dne ii. asn ráno octli se u vládní lod
válené Flag a ihned dopraveni jsou do Hilton Head. V téže dob totiž
generál Foster pokoušel se o zniení dráhy Charleston & Savannah, aby tak
spojení Savanny bylo na severní stran perušeno a když vyslanci doruili
Setkali jsme se s úplným zdarem, ve vojšti
mu depeši od Howarda, znjící:
rozlétla se o tom ihned zvst po celém Severu,
panuje ten nejlepší duch"
nebof to byla první zpráva, jaká od Sherman-pva voje byla poslána od té doby,
kdy byl opustil Atlantu.
Aby docíleno bylo úplné spojení s lodstvem, pi ústí eky Savannah zakotveným, musel Sherman dostati do své moci pevnost McAllister, ležící na
pravém behu eky Ogeechee, 18 mil jiho-západn od obleženého msta.
Pevnost ta byla chránna tžkými dly a již v roce 1863 marn pokoušelo se
lostvo národní o její dobytí. Byla obehnána hlubokým píkopem a chránna
Sherman svil
palisádami, tak že rebelové považovali tvrz za nedobytnou.
úkol ten divisi Hasen-ov od patnáctého armádního sboru, která dne 13. proO páté hodin dáno
since tvrz oblehla a ihned inny jsou pípravy k útoku.
jásotem
na
valilo
rtech
se proti náspm. Když
jest znamení a národní vojsko s
dospli k píkopu, jali se vytrhávati palisády, naež jako neodolatelný proud
valili se na pevnost; zápas byl krutý ale krátký, nebo za dvacet minut byla
Sherman stoje na protjším behu s planoucím
tvrz McAllister dobytá.
zrakem pozoroval, kterak rekovnost jeho prapor slaví zde nové triumfy.
Spojení bylo docíleno, pekážky ve vodách se nalézající odstranny a Sherma»
vyzval gen. Hardee-ho, aby se vzdal. Hardee, jehož armáda ítala 15.000 bojovného lidu, byl rozhodnut brániti se zde do posledního muže a také Sherman-ovi
odvtil, že msta nevydá, jelikož spojení jeho s Jihem není dosud úpln perušeno a že zásoben jest dostaten potravou, by mohl déle vzdorovati. Msto
jest nyní oblehnuto, však eka Savannah nalézala se stále ješt v moci konfederat až po pevnost Pulaski. Naproti mstu nalézal se ostrov zvaný Hutchinson's Island, jehož západní cíp byl obsazen prapory Slocum-ovými, však ostatní
ásf jeho byla dosud v moci rebel.
kapitán

docíleno bylo též

Duncan

s

dvma zvdy

s

v malé lodce po

i

i

,,

—

Jakkoliv odpov, jakou byl Hardee dal Sherman-ovi, byla zpupná a
vyzývavá, pece jenom poznával, že by dlouho mocnému soupei vzdorovati
nemohl a vida, že záhy zatarasena byla by mu jediná cesta k uniknutí, umínil
emuž jal se konati ihned rychlé pípravy. Vojsko jeho
.si msto opustiti, k
obdrželo dne 20. prosince rozkaz, aby zniilo lodnice a vbec veškerý majetek náležející konfederaní vlád a v noci z obrnných lodí zahájena byla ostrá
palba na Unionisty; pod záštitou palby této vojsko peplavilo se pes eku
a když byl Hardee vyhodil do

pochodem k Charlestonu.

povtí lod

a

nkteré

tvrze, táhl

rychlým

3^6

asn ráno_dne^2i. prosince pední stráže národní oznamovaly, že rebelové
msto a nkolik pluk ihned jest vysláno, aby zaujaly za náspy
opuštné posice. Krátce na to gen. Sherman v prvodu své tlesné stráže vjel
^o msta, kde mstští hodnostái vydali Savannu formáln do jeho moci.
Národní lostvo též jalo se ihned odstraovati všechny pekážky z eky, tak
aby plavba k moi byla pro lod volnou a bezpenou. Sherman zajal zde 800
rebel a ukoistil 150 dl, 13 lokomotiv, 190 železniních voz, mnoho zásob
válených, tyry parní lod a 33.000 žok bavlny. Dne 22. prosince poslal
Sherman presidentu Lincoln-ovi následující dopis
Dovoluji si darovati Vám
k štdrému dnu msto Savannah, se 150 tžkými dly, množstvím náboj a
opustili

:

,,

žoky

25.000

bavlny."

Lincoln za tak skvlý
dar Sherman-ovi vzdal
velé díky. Též generálové Grant a Halleck

Sherman-ovi bla-

zaslali

hopejné listy. Grant ve
svém dopise pravil mezi
jiným

:

,,Já

nikdy o vý-

sledku Vašeho podniknutí
I

neml

pochybností.

když president poínal

obávati se o Vaší bez-

penost, ujišoval jsem
že s armádou, kterou

jej,

Vám

máte, nehrozí

ne-

bezpeí a že na nkterém

míst pitrhnete k slaným vodám .... Však
žádnému jinému veliteli
bych také výpravu

Josef Paidr, (od

2<3.

tu

."
svil
Tak skonil památný
Sherman-v pochod k

nebyl

plulna Wisconsin.)

.

.

.

moi, kterým váleník
tento rázem upoutal k

týdn

sob

pozornost celého svta.

a za dobu tu armáda ítající 65.000

muž,

Celé tažení trvalo

urazila 300 mil;

pt

na celém

ztratil Sherman 567 muž, z nichž 63 pouze bylo zabitých, 245 ranných, ostatní se pohešovali. Železniních tratí znieno bylo v délce 320 mil
a co nejhlavnjšího, vojenská moc konfederaní ve Virginii byla nyní úpln
oddlena od branné moci na západ.
Savannah pišlo s armádou národní

pochodu

K

ernoch, kteí všude

Unlonisty co své vysvoboditele nadšen pozdravovali a tyto pak všude následovali.
Dle udání samotného Shermana bylo na
tomto pochodu znieno asi za $100,000.000 majetku.
10.000

Gen. Geary ustanoven byl velitelem v Savannah; k obyvatelstvu vydáno
kterém oznámeno, že musí voliti jednu neb druhou stran^,
buto slíbiti poslušnost Unii, neb opustiti msto. Tm, kteí zamýšleli msto

jest provolání, v
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všemožná pomoc

opustit, slíbena jest

eny

dob

a pouze dva v

Obyvatelstvo

censura.

té

z

smly

i

Nkteré asopisy byly

ochrana.

potla-

vycházeti, nad nimiž však vedena pf-ísná

vtšiny zdálo se býti syto bezúelné války a dne

schze oban, v které prohlášeno bylo podvolení
zákonm Spojených Stát a vláda washingtonská žádána za poskytnutí
ochrany. Ve schzi té bylo též usneseno požádati guvernéra státu Georgia za
28.

prosince odbývána byla

se

by se r^okovalo o tom, má-H se v bratrovražedné válce dále pokraovati aneb navrátit se k dívjšímu stavu.

svolání sjezdu státního, v kterém

tažením v Georgii též pesvden byl svt, jak malomocnou
ješt nyní neustávala do svta hlásati, že svoji neodvislost dovede proti zbraním severním uhájiti.

Váleným

jest Konfederace, která

,,

—

Východn od Atlanty,

za

mstem

Decatur," píše v zápiskách svých Frant.

památného pochodu Georgii se svým plukem se též súastnil,
nalezli jsme jednoho echa, staikého již muže; jak nám vyprávl, bydlel
zde již asi 40 rok (musel tedy usaditi se zde v letech 1820); on byl horlivý
pívrženec Unie, však manželka jeho byla Jihanka.
Válkou pišel o vše a
když jsme jej ve spolenosti dvou eských vojín navštívili a oslovili v naší
mateské ei, dal se nebožák do usedavého pláe. Radost jeho, že spatil
eské Yankee" neznala mezí. Jeho pohnutí uinilo na nás hluboký dojem.
Stejskal, který
,,

i

,,

Vyprávl nám všechny

své zkušenosti a utrpení;

že nejsem á to udati
jeho jméno, nebot moje pvodní zápisky byly znieny velkým požárem v
."
Chicagu 87 1.
Starci dostalo se všemožné podpory od vojska národního
Msto Savannah popisuje pak Stejskal následovn ,,Savannah jest pekrásné
msto se širokými ulicemi. Na nkterých místech bylo až tvero poadí
košatých strom, tak že ulice taková podobala se více parku. Spatil jsem zde
též krásný pomník Poláka Pulaskiho, který pod gen. Washington-em bojoval
za osvobození osad amerických.
Odtud vydali jsme na pochod pes Jižní
Karolínu, toto hnízdo revoluce a každý vojín byl žádostiv stát ten co nejcitelnji potrestat.
Dostáli jsme slovu, nebo krajiny, kterými jsme táhli, byly
."
úpln zpustošeny
Josef Paidr, (26. plukWisconsin), který vypisuje za své soudruhy veškeré
zkušenosti, vypravuje o svízelích, jaké vojsko na pochodu Georgii muselo
zakoušeti, nebo bylo nuceno shánti si potravu v nepátelských krajinách, šat
mli vojáci rozedraný a obuv žádnou. ,,Ped mstem Savannah," píše Paidr
mezi jiným, ..leželi jsme v lese a když rebelové poali mezi nás z tžkých dl
pálit, kule perážely silné vtve, které s velikou prudkostí metány byly mezi nás."
Do Savannah pibylo za vojskem nco nových dobrovolník, mezi nimiž
nalézal se též František Plaek, Josef Lajprt a Jan Melša, všichni ze státu
lowa a také vadni byli do eské setniny 22. pluku státu lowa, který po
lituji,

1

.

.

:

.

.

.

odchodu armády Sherman-ovy

U

msto Savannah

obsadil.

—

pluku wisconsinského, který táhl s Sherman-em pes Georgii k moi,
sloužil Jan Dvoák (z Wauzeka, Wis.); rozen byl ve Všemarech, okres Zbraslavice, kraj pražský.
Do Ameriky pijel r. 1854 a usadil se v Clevelandu, O. s
manželkou a tymi dítkami. K severní armád pistoupil co dobrovolník
roku 1862 a v Savannah byl lehce pohmoždn, když granát vyhodil do výše
množství zem, kterou Dvoák byl zasypán.
tžšímu poranní však p«
celou dobu války nepišel.
31.

—

K
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Mezi jižním délosti^electvem shledávám se s Cechem Matjem Lencem^
armád po celých pt rok, byv násilím
Prodlal všechny vtší bitvy v západních
z domova vzat a do vojska v-adn.
,, Sloužil
jsem co
krajinách a z Atlanty poslán byl s Hood-em do Tennessee.
dlostrelec celých pt roku," píše Lene, ,,a za to vše nedostal jsem jediného
(nyní v St. Lous), který sloužil v jižní

centu."

—

Prokop Hudek (viz str. 78.), který co kapitán sloužil u eské setniny,
z Chicaga vyslané, táhl s Sherman-em až k pohoí Kenesaw. kde jeho pluk byl
estné propuštn, jelikož lhta služby byla zde práv vypršela.
Nutno nyní též obrátiti opt pozornost k událostem, jichž djištm b)'la

—

Jan Ovorák, lod

atlantické
Florida.

pobeží a

Na poátku

sice
r.

;í1.

pinkn Wísconsin.)

nejprve vylíím onu nešastnou výpravu do státu

1864 bylo všude oznamováno, že obyvatelstvo Floridy

války a že touží po navrácení se do Unie. Gen. Gillmore, jehož
trávilo as v Hilton Head, umínil si ihned do Floridy vtrhnouti
President Lincoln dal k
a tak návrat jmenovaného státu k Unii urychliti.
výprav této svého svolení a vyslal zárove do Hilton Head Mr. John Hay-a,
který oprávnn byl pi vyjednávání zastupovati vládu. Gillmore vypravil do
Floridy 4500 pchoty a 400 jezdc, pod gen. Freeman Seymour-em a vojsko
vyplulo z Hilton Head dne 6. února. Druhého dne již lod vpluly do eky St.
John a odpoledne vystoupilo vojsko na pevninu v Jacksonville, kteréž místo
Z Jacksonville táhli Unionisté až k Baldwinu, odkud
také hned obsadilo.
Gillmore vrátil se zpt do Hilton Head, když byl ped tím Seymour-ovi naídil,

jest již syto

vojsko

neinn

do vnitra státu neodvažoval. Však Seyinour podlehl neodolatelnému'
jej stále vybízel k dalšímu pochodu a zaslechnuv, že velitel konfederat, Finnegan couvl od Lake City, dodal si posléze smlosti a táhl smrem
Odtud telegrafoval Gillmore-ovi, aby hledl ohrožovati
k ece Suwanee.
posádku v Savannah, tak aby odtud nemohla býti poslána posila Finneganovi.
Gillmore však pokáral písn Seymoura za jeho slepou odvážlivost a kázal aby
ihned ucouvl na své dívjší stanovišt.

aby

se dále

pudu, který

Však na couvnutí bylo
Olustee oboil se
odpor, jsou

na

pece na hlavu

Na

již

pozd, Seymour

Finnegan

s

octl se v pasti.

poraženi a

s

tžkými

Rlíže stanice

a

Unionisté kladli tuhý
ztrátami zahnáni zpt k Jack-

velkou pesilou a

zstalo 2000 mrtvých a ranných Unionist a Seymour
po této porážce vrátil se opt do Hilton Head. Neteba zajisté podotýkati, že
za tchto okolností k vyjednávání mezi obyvatelstvem a plnomocnfkem vládním
sonville.

ani rcclošlo.

bojišti

—

\' polovici

msíce dubna

(1864) vypravili Jihané silné

oddlení vojska

proti

Plymouth, ležícímu blíže ústí eky Roanoke. Posádka zde se nalézajícíítala 24000 muž a nalézala se pod velením gen. Wesselse, msto pak bylo
siln opevnno. V nejbližším okolí nalézaly se tyry tvrze a sice Warren,
Williams, Wessels a Comfort, v ece pak zakotveny byly obrnné lod South-

mstu

field,

Hoke

Miami a Bombshell. Dne 17. dubna objevil se ped Plymouth-em gen,
v ele 7000 muž a v týž den ješt uinil prudký útok na tvrz Warren,

nalézající se asi míli

od msta. IJtok obnoven byl druhého dne a konfederatm

vydatn pomáhala obrnná lo Albermarle, která piplula sem za tím úelem
po ece Roanoke. Lod Bombshell spla ohrožené tvrzi na pomoc, však setkavši
se s Albertnnrlou, jest pemožena a obsazena mužstvem jižním.
Hoke oboil
se na tvrz Wessels blíže msta a pes tuhý odpor, jaký posádka kladla, jest
tvrz dobyta.

Msto

Plymouth bylo ihned

tsn

seveno

a Albertnarle vrhla se

na vládní lod, které znan poškodila a lo Soiithjicld srazila pod vodu.
Po tomto vítzství na vod zahájena jest palba na msto a generál Wessels
posléze donucen byl k vzdání se.
Gen. Hoke vítzstvím tímto povzbuzen, táhl proti New Berne, kamž jej
kap. Cooke se svým obrnným obrem následoval, maje pi sob ješt lapenou
lo Bombshell. Záliv Albermarle stežen byl vládními lomi Mailahesse^
Miami, Wyalusing, Whitead a Sassaciis. Jakmile nepátelské lod se piblížily,
vypráznil Sassaciis svj bok na Bombshell, uiniv tuto rázem neškodnou.
Však s Albermarle vržen byl na Sassacus looliberní projektil, který vnikl až
do kotle, usmrtil ti muže a mnoho lodník opaeno bylo unikající parou.
Po této srážce Albermarle rychle odplula k Plymouthu a gen. Hoke seznav, že
marné jsou jeho poku.sy o dobytí New Berne, brzy odtáhl.

Po událostech tchto zavládl na njaký as klid v zálivu Albermarle a
podél celého pobeží Severní Karolíny. Krajiny, jichž se byl zmocnil generál
Burnsidt v roce 1862, byly konfederaty zpt dobyty, toliko ostrov Roanoke a
New Berne zstaly v moci Unionist.
^//7í'rw<7r/^ však nepestávala znepokojovati vládní lod, blíže popeží kižující a jako kdysi Merrimac a Alabarna,
tato stala se postrachem veškerého lostva národního. Stihl ji však týž osud
jako oba jmenované obry. W. B. Cushing, mladý dstojník námoní, umínil

Lo

i

si

proslaviti
Job.

jméno své zniením lod

enuák: MOb&nská

v;ilka.".

této a

úmysl svj také vykonal.

Když
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Albermarle zakotvena byla v pístavu plymouth-ském, vyplul Cushing s 13
muži na malé torpédové lodici, aby obra tohoto zniil. Pod záštitou noci (dne
27. íjna) piblížil se asi na 20 yard k lodi, naež vrženo jest pod ní torpedovšak v témž okamžiku byli smlci s lod spozorováni a na dané znamení
zahmlo dlo. Byla to poslední rána, která s .4 //;ifr;«í^r/í' vypálena byla, nebof
torpédo rozervalo její bok a obrnný kolos vodou naplnný poal klesati pod
hladinu vodní. Cushing ve svých zápiskách událost tuto popisuje, následovn
:

,,

Torpédo vybuchlo

souasn

s

ránou

z

lod

vypálenou; kule prorazila naši

voda nás cele zatopila. Byl jsem dvakráte
Mužstvo torpédové lodice
vyzván, abych se vzdal, však já po každé odmítl."
hledalo spásu skákáním do vody, však mnozí utonuli, jiní byli pochytáni,
lodici a

výbuchem vzedmuvší

se

—

behu a byl zachránn. Za nkolik dní po události
lod dobyly zpt Plymouthu a nad ponoenou a z póla znienou

jediný Cushing doplaval ke
této vládní

Albermarhni vztýena za nadšeného jásotu

hvzdnatá korouhev.

Navrame

se nyní

——

opt

k

armád

gen.

Hooda, který po pádu Atlanty poslán byl
konfederaní vládou do státu Tennessee.
Na jednom míst kapitoly této uinna
jest zmínka, jaké nadje Konfederace kladla v gen. Hooda a co vše od jeho vtrhnutí
do krajin severních oekávala; nutno tudíž
zmíniti se též, jak dalece tyto

nadje

se

vyplnily.

General Hood, jak byl prozíravý duch

Sherman-v pedvídal, pekroil blíže
Florence eku Tennessee a byv sesílen
prapory gen. Taylora, který sem pitrhl
ze státu Louisiana, táhl k Nashville; celá
hotovost jeho ítala 50.000 muž a pedvoj jižní armády tvoila povstná jízda
Forrest-ova. Forrest uinil nejdíve vpád
Prokop Hudek.
do státu Tennessee, kde pustošil krajiny
a obratn dovedl se vyhnouti spolkovému vojsku, které proti nmu bylo
posláno.
Když byl Hood v msíci záí pekroil eku Tennessee, pipojil se
Forrest k jeho voji a jednotlivé sbory jízdecké vysýlány jsou stále do severních
krajin, kde ádily bez milosrdenství.
V jediném
Johnsville, na ece
Tennessee, zniili vandalové ti za $1,500.000 vládního majetku. Gen. Thomas
meškal v dob té v Nashville s 20.000 muži, však ješt jednou tolik vojska ml
ve státu Tennessee a severní Alabam, kde toto kladlo odpor etným loupeživým hordám.
General Schofield, který po^šinul své pluky k ece Duck, srazil se první s

mst

vojem Hood-ovým a rychle ustoupil k Franklinu, kde se opevnil a hotovil
k zmení sil svých s nepítelem. Gen. Hood byl si jist svého vítzství, neboC
ml vtší poet vojska a toto hoelo nedokavostí, pomstíti se za ztracenou
Atlantu.
Hlavním rysem Hood-ova plánu bylo udeiti na sted Schofield-ovy
armády, rozraziti tuto ve dví, proniknouti mstem až k mostm a zde zmocniti

851

voz

zásobních.
Plán jeho byl dobe promyšlen a provedení jeho mohlo
ústup
celé armády Thomas-ovy z Tennessee. Vojska nepánásledek
míti za

se

telská setkala se dne 30. listopadu.

Hood

hustým lesem vojsko své do bitevních šik, projíždl
mužstvu
odvahy oznamováním, žeseadní Unionist jest velmi
ady a dodával
musí
pi prvním silnjším nárazu. Ve tyry hodiny odposlabé a že povoliti
ledne dáno jest znamení k pochodu; pední stráže národní ustoupily ped
mocným nepítelem za náspy a tento uvítán jest hned vražednou palbou z
dl. Vzdor tomu však konfederaté valí se pes mrtvé a ranné ku pedu a
podailo se jim pední ady národního vojska rozraziti. Již zdálo se, že Hood
slaviti bude skvlé vítzství, když v nejvtší tísni vtrhla do vavy bitevní
Obdyke-ova brigáda, vedená svým chrabrým velitelem a s vynaložením veškerých sil zahnala Jihany nazpt s tžkými ztrátami. Hood nejsa s výsledkem
prvního útoku spokojen, znovu hnal svj lid do ohn, však jako železná hráz
Teprve 9 pl noci
stáli Unionisté a každý nový útok byl krvav odražen.
Hood vida marnost dalšího boje, stáhl své prapory zpt. Po vítzné bitv této
stavno bylo jméno Schofield-ovo mezi první váleníky, kteí byli tasili zbra
za celistvost Unie, však nestranné djiny piznati musí, že hlavní zásluha o
sestaviv za

vítzství u Franklin náleží

brigád Obdyke-ov.

Ztráty na obou stranách byly velmi tžké; Hood zanechal na bojišti 6000
muž, mezi nimiž byli nkteí jeho nejlepší generálové; ztráta Schofield-ova
i

páila

se

na 2326 mrtvých, ranných a pohešovaných; mezi rannými byli

též generálové Stanley a Bradley.

Vítzství Schofteld-ovo u Franklin bylo v následcích svých

mnohem

dležitjší, nežli se z poátku za to mlo; nejenom že byl Hood na svém
pochodu zadržen a Thomas-ovi popáno dosti asu veškerou svoji moc v
Nashville soustediti, ale na nerozhodné mysle obyvatelstva stedních stát
nová tato porážka jižních vojsk neodolatelný vliv a lid, který ješt ped
krá-tkým asem lnul k Jižní Konfederaci, nyní obracel zrak svých k Washing-

mla

tonu.

Lidu toho poínala

se

zmocovati touha po míru, který ml
prapor hvzdnatý

opt pod jeden prapor
Thomas-v couvl Schofield k

polovice Unie slouiti

Na rozkaz
veškeré národní vojsko

—

zápasící

!

Nashville k hlavnímu voji a když

okolních krajin zde se soustedilo, ítala celá hotovost
Thomas-ova 56.000 muž. Zaujmuv ped Nashville pevné postavení, oekával
Tento nenechal na sebe dlouho ekati;
nyní Thomas píchodu Hood-ova.
dne 2. prosince objevilo se zde již nkolik sbor jízdeckých, které tu a tam
srazily se s

dne

4.

pedními

prosince

již

z

strážemi.

Hlavní voj

Hood-v

pitrhl až druhý den a

jednotlivé sbory zaujaly vykázané posice.

Ob

nepátelské armády ležely nyní polem proti sob, však ani Thomas
Klid potrval nkolik dní,
ani Hood nezdáli se spchati se zapoetím bitvy.
pokus
perušení
uinil
o
spojení
Thomas-ovy armády s
mezi ímž Hood
Chattanoogou, však pokus ten byl ostražitým Thomas-em zmaen. Neinnost
sám Grant žádal Thomase za
tato vyvolala v kruzích vládních nevoli, ba
vysvtlení, pro bitv, která mla býti rozhodující, stále se vyhýbá. Thomas
však dovedl se ospravedlniti tak, že nevole proti nmu úpln pominula; hlavn
stžoval si na nedostatek jízdectva, jehož na stran nepátelské byla velká
pesila a proto nutno bylo poínati si s nejvtší opatrností.
i
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Dne 14. prosince svolal Thomas své generály k válené porad, v které
usneseno uiniti zdánlivý útok na Hood-ovo pravé kídlo a dá-li se jižní
váleník takto obelstít, udeiti s celou silou na kídlo levé. Thomas byl dobe
zpraven, že levé kídlo nepátelské jest velmi slabé a proto s tím vtší jistotou
oekával skvlé

vítzství.

prosince hustá mlha zahalovala celou krajinu a den byl již
pokroil, nežli vojska pošinuta býti mohla na svá stanovišt. Odpoledne
dáno jest znamení k pochodu a záhy rachot pušek a dunní dl oznamovalo,
Národní pluky slavily vítzství všude, kdekoliv s nepíže bitva zapoala.
veer bitva ustala, bylo celé seadní konfederat
utkaly
a
když
telem se
•

Ráno dne

15.

znan

Bitva v zálivu Mobile.

Unionist zanechal Hood 1200 zajatc,
Vojska penocovala na
šestnáct polních dl, nkolik set pušek a 40 voz.
Hood-ovy ml
armády
osud
kdy
itra,
bojišti a vše s nedokavostí oekávalo
ze svých posic vytisknuto; v rukou

býti rozhodnut.

Stav armády

jižní

byl velice

bdný;

vojsko, které

hoelo nedokavostí, až

bude se moci sraziti s nenávidnými ,,Yankees" na bojišti, po své porážce u
Franklin a po bitv u Nashville ztrácelo veškerou bojechtivost a nekladlo více
tak tvrdošíjný odpor, jak za okolností velice nepíznivých jindy vždy inívalo;
proto také když dne 16. prosince dlouhé etzy národního vojska hnuly se
i

ku pedu, opouštli Jihané jednu posici za druhou a záhy celá armáda Hood-ova
byla na ústupu.
V dvoudenní bitv u Nashville nechal Hood v rukou Thomas-ových 4462
zajatc a na bojišti 3000 mrtvých a ranných. Unionisté ukoistili mimo to-

35d

ješt 53 polních dl a množství dpobné zbran; úhrnné ztráty jejich páily se
na 3000 muž, z nichž však jen malý poet bylo mrtvých.
vmí^
Hood-ova porážka byla úplnou a on uchýliv se s roztíštnou armádou do
Tuplo, ve státu Mississippi, zaslal konfederaní vlád své podkování.
V Hood-ovi ztratila Konfederace jednoho z nejchrabi^ejších bojovník. Hood
vyznamenal se v památné bitv u Gettysburgu, kde ztratil ruku; záhy shledáváme se s ním v nejprudší sei u Chickamaugy, kde pišel o nohu. Takto zmrzaen, neopustil své legiony, ale doufal vésti tyto ješt k slavným vítzstvím.
Chvíle té se nedokal; Konfederace, jejíž základy byly roztíštny, se ítila a s
ní klesali

i

její

vrní

stoupenci.

Thomas, považuje válené

tažení v Tennessee za skonené, vydal rozkaz,
aby vojsko odebralo se do zimních stan. Naízení to nebylo však vhod
Grant-ovi; on vidl Jih ješt zpupn vzdorující a severní vojsko nemlo ani na
chvilku^odložiti zbran, dokavad celý odpor nebyl zlomen.
Thomas nucen
byl rozkaz svj odvolati, vojsko chopilo se znova zbran a oekávalo dalších
rozkaz. —
Konfederaní vláda mla* na vodách velké množství tak zvaných kižák",
které inily vládnímu lostvu velké škody.
Dle úadní zprávy lapeno bylo
tmito kižáky" do r. 1864 93 obchodních lodí, ímž vláda spolková utrpla
škody za $13,400.000. Lod tyto vypravovala pro Konfederaci Velká Britanie,
vzdor veškerým protestm zástupce vlády washingtonské, Charles Francis
Adamse. Nejvíce mezi obchodním lostvem spolkovým ádily kižáci" Florida^
Georgia, Suniter a Alabama.
Sumter, když byla zniila mnoho vládních
,,

,,

,,

Lo

lodí, jest zadržena roku 1862 v pístavu gibraltarském.
Nejvíce škod ale
inila Alabama, která všem obrnným lodím vládním dovedla se vžfdy obratné
vyhnouti a pepadávala jednu lo obchodní za druhou. Velitelství na lodi té

ml

Semmens, z Marylandu, který roku 1877 zemel v stáí
Dne 19. ervna 1864 setkala se Alabama v Cherbougu (Francie)
s obrnnou vládní lodí Kearsarge, které velel kapitán John A. Winslow. Obé
lod narazily na se s velkou prudkostí a po husté, jednu hodinu trvající palb
Alabama poala klesati pod vodu; za dvacet minut zavela se nad pbá váným
kižákem" hladina a kapitán Semmens s mužstvem byli by utonuli, kdyby
na pomoc jim nebyla pispla anglická yachta Deerhoimd.
Jeden Anglian,
horlivý pívrženec Jihu, vyplul v yacht té k Cherbourgu, aby byl svdkem
zápasu a piplul práv v as. aby mohl Semmense s jeho mužstvem z vln vysvokapitán Raphael

69 rok.

,,

Odtud dopraveni jsou konfederaté do Southamptonu, kde k jich pocté
uspoádána skvlá hostina a z dobrovolných píspvk, které zahájil sám
vrchní admirál anglický, Anson. zakoupen byl pro Semmense skvostný me.
Nkteí námoníci Alabamy nalezli útoišt na vítzné lodi Kcarsargc, jiní

boditi.

•opt vysvobozeni byli

lomi

francouzskými.

Po skvlém vítzství Winslow-ov v pístavu francouzském, umínila si
vláda spolková uzavíti poslední dva pístavy jižní. Mobile a Wdmington.
Msto Mobile rozkládalo se pi zálivu téhož jména; na poátku obanské
války ítalo 20.000 obyvatel a bylo jedním z nejdležitjších míst státu Alabama.
Záliv Mobile jest velice rozsáhlý a spojen jest se zálivem mexickým
úžinou, mající po jedné stran ostrov Douphin, po druhé cíp pevniny zvané
Mobile Point. Úžina tato chránna byla tvrzemi Morgan a Gaines, které vládou

864
s velikým nákladem.
Každá tvrz opatena byla
dostateným potem tžkých dl, jichž jícny hroziv namíeny byly k úžin,
aby chrliti mohly projektily na lod, které by do zálivu veplouti chtly.

spolkovou byly postaveny

Konfederaté, znajíce dobe dležitost Mobile, vynaložili vše, aby uinili
V obav, že by snad lostvu spolkovému pece
pístav ten nedobytným.
podailo se proplouti úžinou kolem onch kolos, úžinu stežících, dali
postaviti nkolik obrnných lodí, které zakotveny byly v zálivu Mobile, hotovy
zniiti každou lo, které by podailo se kolem pevností proplouti; nejvtší z
lodí tchto byla Temtessee, jíž velel admirál Buchanan. Sám admirál Farragut,
který ml píležitost tohoto obrnného obra v msíci kvtnu si prohlédnouti
piznal, že Tennes ser jest soupe, s nímž neradno se setkati.
^

Dne

5.

srpna 1864 objevil se admirál Farragut

ped

Mobile; jeho

ílota

ty

obrnných lodí a sice byly to Brooklyn^
pozstávala ze 14 devných a
Hartford, Richmond, Lackawa?ina, Monongahela, Ossipec, Oncida, Ocíorara,
Mettacomst, Port Royal, Seminole, KenGalena; obrnné lod byly
Teaimseh, Winncbago, Manhattan 2^ Chickasaw. Farragut žádal, aby proti pevnostem bylo operováno na pevnin, tak
aby pozornost posádek byla obrácena na
nebec, Itasca a

dv

General Canby slíbil býti
nápomocen, však seznal,
že k obležení obou pevností nedostává
se mu vojska a na návrh Farragutv bylo
strany.

Farragut-ovi

uzaveno, aby vojsko pod generálem
Gordon Granger-em oblehlo aspo tvrz
Gaines.

Dne 5. srpna o pl 6. hodin ranní
vytaženy jsou kotvy a celá flota Farragutova hnula se ku pedu.
Lod byly po
dvou
k sob spjaty a dlouhý ten etz
Farragut v bitv ped Mobile.
blížil se
zvolna k úžin, po stranách
maje lod obrnné, jako mocné štíty; admirál Farragut dal pivázati se v
lanoví lod Hartford, aby mohl dobe prbh bitvy pozorovati a všem velitelm v as potebné rozkazy udlovati.
Bylo asi pl sedmé, když z obrnné lod Tecumsch vyslán byl první projektil
na pevnost Morgan; hned na to celá tvrz zahalena byla v hustý oblak dýmu,
nebo všechny kovové jícny najednou zahmly a tžké kule bily hust do
bok a lanoví vládních lodí. V záptí vyprázdnila boky své lo Brooklyn
a všeobecná vava zapoala.
Bitva netrvala dlouho, když skrze hustý dým
Farragut pozoroval, že obrnná jeho lo TccumseJi klesá rychle pod vodu; s ní
zahynulo
veškeré mužstvo" chrabrý velitel T. A. M. Craven.
byla
totiž narazila na torpédo, které rozervalo její dno a v nkolika minutách klesla
pod hladinu.
Celé ílot nyní hrozilo nebezpeí úplného zniení; pední, jako by leknutím
nad osudem Tecumseh náhle se zarazily a celá flota sražena jest tsn k sob,
pevnostním tak znamenitý ter. Farragut, kol nhož kule a granáty
imc

tém

dlm

i

Lo

však duchapítomnosti, ale seznav hrozící nebezpeí, kázal
Drayton-ovi, aby plul rychle dále bez ohledu na možné následky.
Lodé se
opt hnuly a znovu zahájily tžkou palbu na tvrz. Vítr zanášel hu§tý dým
sršely, neztratil

pímo k

tvrzi,

ímž

jižní

dlostelci

byli oslepováni a

záhy dla pevnostní

byla umlena.
tvrzí,

Bylo deset minut do osmi;
následována rychle celou

temný pedmt, který

lo

Hartford hy\2i ]\t proplula úžinou kolem
když Farragut spatil v dáli obrovský

flotou,

rozrážeje hladinu zálivu Mobile, rychle se

blížil

k vládní

flot; byla to Tennessee.

Nkolik minut uplynulo, zraky všech obráceny byly na mocného soupee;
každý vdl, že nastává zoufalý zápas. Tennessee jako blesk mihla sé kolem
lod Hartford a ob vyprázdnily na sebe jícny všech dl, z bok vynívajících;
hrozný to pozdrav. S Tennessee objevily se zde ješt jiné ti konfederaní
lod a sice Morgan, Šelma a (laines, které flot Farragut-ov velice škodily.
Tento chtje pozornost veškerou vnovati Tennessee, vyslal proti ostatním
Metaeomet (kap. Jonett). Jonett vykonal úkol jemu svený nade vše oekávání,
nebo záhy Šelma octla se v zajetí, Gaines vehnána byla na mlinu a zde
spálena a Morgan zahnána pod ochranu pevnostních dl.
Bylo pl deváté, když v zálivu zavládl na njakou chvíli klid; lod spolkové byly šastn propluly úžinou, octly se v zálivu a mužstvu dopán jest
Však záhy voláno jest opt k dlm, nebo obrovská
krátký odpoinek.
Tennessee znovu se blížila; admirál Buchanan peceiioval patrn sílu svého
obra, když pouštl se v boj s Farragut-ovou ílotou.
Farragut vydal rozkaz,
aby obrnné monitory hnuly se v ústrety blížící se Te)inessee, kterou oekávalo

hluné

pivítíiní.

z Mononga/iely, však nkolik ran z lod konfederaní postailo uiniti tuto neškodnou; nyní pustila se v boj Lnekaivrinna,
kterou však oekával stejný osud.
Hartford vyprázdnila celý svj bok na
obrovského soupee, však Tennessee se po ranách tch ani nezachvla; na dané''
znamení veškeré lod pohybovaly se kolem Tennessee v polokruhu a vrhaly na

První rána vypálena byla

ní

pravé krupobití

tžkých

projektil, však kule odrážely se od ocelových

bok

jako hrách od stny.
Tennessee, se všech stran obklíená, bránila se tvrdošíjn a zdálo se, že
jako kdysi A l/>ermarle tato celé flot odolá. Však projektil z lod Chiekasaiv
vyslaný porouchal její kormidlo, což bylo první tžkou ranou, jaká lo tuto
stihla; jeden hromadný výstel stíhal druhý, kule jako déš bily do lod, ímž
tato zmítána jest nyní s jedné strany na druhou; komín byl sražen. Buchanan
i

tžce rann, mužstvo hustým kulobitím uvedeno v zmatek a díve ješt nežli
zasazena mohla býti poslední, rozhodná rána, vztýena jest nad fenj/essee
Pozdji kapitán vystoupil na palubu lod ///'/'//};/'^/ a odevzdal
kord.
Tím skonena byla památná bitva v zálivu
Mobile. Lod vládní byly velice poškozeny a mnoho Unionist bu utonulo
neb bylo zabito. Zajatci dopraveni jsou do Pensacoly, kde adm. Buclianan-ovi
musela pozdji odejmuta býti noha následkem poranní, které byl v boji utrpl.
Jméno Farragut-ovo po tomto vítzství oslavováno bylo po celém Severu a
mnozí nazývali jej .americkým Nelson-em"'.
Po zniení konfederaních lodí, tvrze Gaines a Morgan nevzdorovaly
bílá

korouhev.

Farragut-ovi

Buchanan-v

,

»5G
dlouho; posádka v Gaines vzdala se dne 7. srpna a tvrz Morgan padla do
rukou Unionist dne 23.
Národní vojsko ukoistilo zde sto tžkých dl;
pístav Mobile byl úpln uzaven a vše nyní zdálo se poukazovati k blízkému

zakonení války. Dne 3. záí vydal president Lincoln provolání k národu, v
kterém žádal za nových 300.000 muž k sesílení severní armády a vyzvání toho
bylo s nadšením uposlechnuto, se všech konin picházeli obané a nabízeli
paží svých k povalení rebelie.

—

Na podzim
neobyejn

byl

roku 1864 odbývaly se opt presidentské volby; volební ruch
ilý, nebo po celé zemi panovalo rozilení veliké. Strana

republikánská navrhla

za

opt Abrahama

presidenta

Lincolna, za místoTennessee.
Demokraté postavili do
pole proti Lincoln-ovi gen. George B. McClellana a George H. Pedletona za
místopresidenta.
Strana, která byla pro ukonení války ba
ta, která zjevn
projevovala své sympathie s Jihem, podporovala
McClellana, však tento zvítzil pouze v jediném severním státu (New Jersey); ostatní státy
prohlásily se pro Lincolna, který zvolen byl
po druhé za presidenta Spojených Stát severoamerických ohromnou vtšinou.
Sherman-v pochod k moi byl nejpád-

presidenta navržen

Andrew Johnson,

z

i

— —

njším dkazem, jak malomocnou

jest již

Kon-

federace v západnjších krajinách; národní plu-

ky na celém pochodu setkaly se jen s malým
odporem a gen. Hood, v nhož byl Jeff. Davis
skládal poslední své nadje, od nhož oekáváno, že na Severu pomstí se za ztracenou
Atlantu a Savannu, byl generálem Thomas-em
u Nashville na hlavu poražen a jeho prapory
roztíštny.
Sherman, jemuž uloženo bylo
dobytí Atlanty, v)'konal úkol svj díve nežli
armáda Potomacká. která v téže dob mla
pokoušeti se o dobytí Richmondu a snahou
ob severní armády k poslední, rozhodné rán.

Maják po b/fv v zálivu Mobile.

gen. Granta nyní bylo,

spojiti

Sherman meškal dosud

v Savannah,

když poalo

se vyjednávati o dopra-

pluk jeho na behy eky James. Grant rozkázal, aby vojsko dopraveno
bylo ped Richmond po vod, však Sherman byl náhledu opaného. Poukázav
vení

Grant-ovi na nepíjemnosti,
jest

spojena, žádal,

aby

s

sml

jakými v

zimní

dob

plavba podél pobeží

vydati se na nový pochod jižními krajinami a

zamýšlel táhnouti Jižní a Severní Karolínou k Virginii.
Grant zalekl
toho plánu a zdráhal se dáti svého svolení. Národní vojsko bylo
by se tak octlo v srdci Jihu, v krajinách nepátelských, kde v poli mimo to
stáli s dostateným potem vojska generálové Johnston a Hardee.
Smlý
Sherman však nelekal se pekážek a naléhal, aby sml klestiti si cestu k Richmondu Jihem. ,,Jsem jist," psal Grant-ovi, ,,že do krajin tch vtrhnouti
sice

se

smlého

musíme díve i pozdji a moje vojsko jest nyní v stavu na pochod ten se
vydati.
Já nežádám žádné posily, toliko si peji, aby nepítel byl na všech
stranách tak zamstnáván, aby nemohl vtší moc proti mne soustediti.
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Oekávám,

že Davis

bude svolávati nebe

i

zemi. jen aby

mých prapor znamenati bude konce

mne

na pochodu

jeho sn.

Richmond
nemá pro nás více dležitosti nežli Columbia."*) Grant posléze povolil a
Sherman jal se konati pípravy k dalšímu pochodu.
Celý msíc byl uplynul, nežli Sherman všechna dležitjší místa obsadil a
zadržel, nebof zdar

proti

které

nepátelskému vpádu

mlo

pojistil.
Gen. Foster pevzal velení nad vojskem,
zstati v okolí Savann}^ a
zárovefí tu a tam pokoušeti se o

ml

dobytí stratejjicky dležitých míst, jako byl Charleston a j.
Sherman zamýšlel opanovati nejdíve Goldsboro, aby odtud mohl udržovati spojení s místy

pobežními. Gen. Howard obdržel rozkaz plouti se .^vým sborem do Beaufortu
(Jižní Karolína) a odtud pošinouti vojsko až k Pocotaligo, na dráze Charleston.
Rozkaz ten byl vykonán, neb 15. ledna (1865) již sedmnáctý sbor, vedený gen.
Blair-em, jmenované místo obsadil a odtud docíleno bylo též spojení s New
Berne.
Gen. Slocum s levým kídlem Sherman-ovy armády a Kilpatrick se
svojí jízdou mli se hnouti k Petersville .(Jižní Karolína).
Jelikož ale eka
Savannah byla následkem stálých dešf velice rozvodnna, mohl Slocum
vydati se na pochod až ku konci msíce ledna.
Sherman dne 22. ledna odebral se do Hilton Head, kde ml delší poradu
s admirálem Dahlgren-em a gen. Foster-em.
Odtud odebral se do Beaufortu
a dne 24. pibyl do Pocotaligo, kteréž místo již bylo sborem Blair-ovým obsazeno. Následkem rozvodnných ek a neschdných cest veškeré vojsko nebylo
ješt soustedno na uritých místech, proež Sherman jal se zatím ohrožovati
Combahee Ferry, tak aby v Jihanech vzbudil domnnku, že zamýšlí táhnouti
na Charleston.
Sherman na pochodu svém nesetkal se
se žádným odporem; tu a
tam objevilo se malé oddlení rebel, však jest vždy hned rozprášeno a v
polovici msíce února objevilo se vojsko národní ped Columbií.
Nkolik
granát vrženo bylo ihned na nedostavený kapitol a na budovu nádražní, ímž
rozehnány byly davy lidí, z nádraží zboží odnášející.
Gen. Howard obdržel
rozkaz pekroiti se svým sborem eku 3 míle nad mastem a táhnouti proti
Columbii se strany severní. Slocum opt ml pekroiti eku Saluda u Zion
Church, táhnouti smrem k Winnsboro a zniiti dráhu v okolí Alstonu.

tém

Dne 17. února vyšel mayor msta v ústrety vojsku spolkovému a odevzdal
Columbii do rukou col. Stone-a, od 25. pluku státu lowa a jedno oddlení vojska
od 19. armádního sboru vtrhlo ihned do msta. Po njakou chvíli zachováván
byl písný poádek, však záhy nkteí zpití vojínové a osvobození zajatci jali se
drancovati píbytky a muži ženy byli otupováni o vše, cokoliv jenom cenného
pi sob mli. Posléze vydán byl rozkaz, aby znieny 'byly všechny arsenály
a vbec veškerý majetek vlád konfederaní náležející.
Vtší spoustu ale nežli Unionisté, spsobil v Columbii generál Wade
Hampton, který velel konfederaní jízd. Když vidl, že musí msto opustit,
kázal snésti veškerou bavlnu, a již náležela vlád nebo jednotlivcm, žoky
jsou rozezány a bavlna zapálena. Záhy bylo msto v jednom plamenu, nebof
prudký vítr roznášel hoící kusy bavlny po stromech a domech. Velitelové
národního vojska kázali, aby ohe byl uhašen, však mezi tím co jedni hasili,
jiní požár rozdmychovali, ba stalo se, že nkteí vojíni peezali hadice a
i

*

Sídelní

msto

.Jižui

Karolíny.
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pochodn do dom, které jinak by bývaly byly od požáru ochránny. Prese všechno namáhání generál Shermana, Howarda, Logana a
Wooda, požár strávil celou obchodní ásf msta. Vojíni písahali pomstu Jižní
Karolín, tomuto zídlu odboje a slovu danému také dostáli,
vrhali hoící

Columbia, sídelní msto Jižní Karolíny, padla dne 17. února, však Konfeoekávala v záptí druhá rána. pád pístavního msta Charlestonu.
Jakmile byl gen. Sherman pronikl až ke Columbii, byla veškerá pobežní místa
od Savanny až po New Berne pro Jihany ztracena.
Proti Charlestonu bylo již díve národním lostvem operováno, však k
rozhodnjším krokm došlo až v msíci únoru (1865), kdy generál Gillmore
jmenován byl velitelem jižního departementu na místo gen. Fostera.
deraci

V dob té meškal v Charlestonu generál Hardee s 15.000 muži vojska, s
kterými se byl sem uchýlil po vyklizení Savanny.
Dne 10. února zaujal gen.
Schimmelpfenig s 3000 muži postavení asi 3 míle jiho-západn od msta a z
lodí zahájena jest prudká palba.
Gen. Hardee seznal, že by dalším prodléváním v Charlestonu ztratil celou armádu,
nebo národní vojsko poínalo se kolem
msta se všech stran stahovati a záhy byla
by tak zatarasena jediná cesta k uniknutí.
V nadji, že bude moci ješt Konfederaci
prokázati platných služeb, umínil si opustiti Charleston a spojiti se s gen. Johnstonem, který elil armád Sherman-ov. V
noci se dne 17. února jest msto vyklizeno,
když byli konfederaté dív všechny dležitjší budovy zapálili; ohe dostal se až do
skladišt, kde složeno bylo 200 soudk prachu a výbuchem usmrceno bylo 150 a tžce

^''"^

^"^^^^^

poranno 200 muž,

žen a dtí. Ráno dne
Gillmore-ovo do
vojsko
února
vtrhlo
Gen. O- A. Gillmore
Moultrie a
msta a pístavní pevnosti
Sumter
octly se opt v rukou Unionist.
Prvním úkolem národního vojska, jakmile do msta vtrhlo, bylo ihned
17-

—

—

však rozpoutaný živel zatím nabyl takových rozmr, že
všechna skladišt, arsenály, nádražní budovy, mosty
lod v pístavu byly
stráveny, nežli dalšímu ádní požáru mohla uinna býti pítrž. Charleston
poskytoval nyní truchlivý pohled; jedna ásf jeho zniena byla požárem,
druhá, podél eky. roztíštna byla palbou z vládních lodí. Z obyvatel nezstalo v
nikoho, vyjma té nejchudší tídy a pak nkolika tisíc ernoch.
Gen. Sherman ve svých zápiskách praví mezi jiným ,, Kdokoliv není spokojen
s vedením války. aC pijde nyní a pohlédne na Charleston; od té chvíle bude
se vroucnji nežli kdy jindy modliti, aby zem tato ušetena byla od dalšího
válení."
Mnoho jižních voják, kteí schovali se v domech, když Hardee
msto opouštl, vzdalo se dobrovoln gen. Gillmore-ovi, který ukoistil zde
též 450 tžkých dl.
Obléhání Charlestonu zapoalo dne 10. ervence 1863, kdy gen. Gillmore
pistál na Morris Islandu a trvalo po celých 542 dní; Unionisté vtrhli do
hašení požáru,

i

mst

:

3Í&

msta

v tvrtý výroní den nastolení Jeffersona Davise za presidenta Jižní
Konfederace.
Dlužno na tomto místé zmíniti se o události, která v dob oné pohnula
mocn myslí celého národa amerického. Když dne 14. dubna r. 1861 Anderson
sejmul se žerd nad pevností Sumter hvzdnatou vlajku, bylo to první vítzství
Jihu nad Severem a zpráva o vyklizení pevnosti v pístavu charlestonském
rozlétla se rychlostí blesku nejenom po všech koninách republiky americké,
ale
do zemí zámoských. Proto president Lincoln, když mu oznámen byl
pád Charlestonu. rozkázal, aby vlajka, která ped zpupným nepítelem sejmuta

—

i

musela dne 14. dubna 1861, byla opt vztýena nad pevností dne 14.
dubna r. 1865
aby opt hrd zavlála nad ssutinami zídla rebelie ve výroní
den svého pokoení. Z New Yorku vypravena jest za tím úelem zvláštní lo
Oceaniciis do pístavu charlestonského a když byl sluha Anderson-v, Peter
býti

—

Hart, pinesl tutéž korouhev, která na poátku boue se žerd byla sejmuta,
vztýil ji gen. Anderson za zvuk hudby a jásotu pítomných nad ssutinami
pevnosti Sumter; slavnostní
pi píležitosti této ml Henry Ward Beecher.
Dne 23. února, tedy krátce po pádu Charlestonu, vzdalo se Unionistm
druhé pístavní msto Jižní Karolíny, Georgetown.

e

—

levým kídlem Sherman-ovy armády eky Saluda
Zniiv dráhu až po
dorazil dne 21. února.
stanici Blackstakes, obrátil se proti Rocky Mount, na ece Catawba. Dvacátý
armádní sbor dorazil k ece dne 22. a také ihned pekroil na druhý beh,
Gen. Slocum,

pekroiv

s

a Broad, táhl k Winnsboro,

kam

naež Kilpatrick se svým jízdectvem táhl rychle k Lancasteru, kamž se byl s
rebelskou jízdou uchýlil gen. Beauregard. Ostatní vojsko muselo pekonávati
pi pekroování eky jmenované veliké obtíže, jelikož voda následkem stálých

znan vystoupla a prudké proudy pontonové mosty odnášely.
Pravé kídlo pekroilo eku Catawba díve nežli tato se rozvodnila a táhlo
smrem k Cheraw. Pedvoj dvacátého armádního sboru vtrhl do Chesterfieldu
dne 2. bezna a srazil se s oddlením rebelské jízdy; v téže dob vtrhl sedmdešfú

konfederaté couvli rychle za eku Pedle, spálivše
Celá armáda národní nyní dala se na pochod k
Fayetteville, v Sev. Karolín a vzdor neschildným cestám trnáctý a sedmZde strhla
náctý sbor armádní octl se u jmenovaného místa dne 11. bezna.

náctý sbor do Cheraw,

naež

za sebou všechny mosty.

mezi rebelskou jízdou, vedenou Wade Hampton-em a jízdou
ráno, když Unionisté pohíženi byli v klidný spánek,
Hampton z nenadání na ležení brigády Spencer-ovy a jižní jezdci

se krvavá

se

Kilpatrick-ovou.

asn

udeil
poali zde nemilosrdn áditi.
Sám Kilpatrick jen s tží ušel zajetí a chvíli
panoval v táboe zmatek ten nejvtší. Záhy. však zjednán byl opt poádek a
Jihané jsou po krvavé sei zpt zahnáni; ústup jejich byl tak rychlý, že veškerou
koist zanechali na bojišti. Unionisté zdrželi se ve Fayeteville do 14. bezna.

—

Na

doh, kdy pluky Sherman-ovy blížily se k
ele 2500 dobe vycviených jezdc nájezd do
severní ásti státu Mississippi; z Memphis vytrhl dne 21. prosince a táhl smrem k Mobile a dráze Ohio, kterou zniil od Tuplo až po Okolonu; u posledn
jmenovaného místa svedl vítznou bitvu s nepítelem, naež vrátil se s bohatou
koistí do Vicksburgu, kamž byl pivedl s sebou ješt pt set zajatc a tisíc
sklonku roku 1864, tedy v

Atlante, uinil gen. Grierson v

osvobozených ernoch.

Nutno též, aby seznam událostí
dobývání tvrze Fisher, nalézající se pi

roku 1864

z

ústí

eky Cape

byl úplný, zmíniti se o

Fear.

V

msíci prosinci

(1864) operovali proti tvrzi této generál Butler a admirál Porter,

le veškeré
setKávaly se s rozhodným nezdarem. Obrovský podkop, v
uloženo bylo 215 ton stelného prachu, byl vyhozen do povtí, ale tvrzi

pokusy

nmž

jejich

samotné výbuch

V msíci únoru

ani dost

málo

uinn

neublížil a

výprava

vrátila se s

nepoízenou.

korunován byl skvlým úspchem; tvrz ona byla však draze vykoupena, nebo mnoho chrabrých syn Unie
zde zahynulo. Národní flota, jíž velel admirál Porter, zniila na ece Cape Fear
dv anglické válené lod a Unionisté vtrhli do Wilmingtonu dne 22. února.
(1865)

byl pokus

nový

a

—

General Sherman na svém pochodu nepátelskými krajinami nesetkával

"_;.';,

Háj „živých

se

dub"

v Jižni

r',>.

Karolín

tužším odporem, jelikož vojska jižní byla velice rozptýlena; nyní však
se sou.steovati proti Sherman-ovu levému kídlu a vše zdálo se k
tomu poukazovati, že Jihané napnou veškeré síly, aby spojení Shermana s
s

poínala

Grant-em pekazili. Sbory Beauregard-ovy, které byly couvly ped Unionisty
z Columbie, byly nyní znan sesíleny zbytkem roztíštné armády Hood-ovy
a též posádka z Augusty pitrhla sem, aby armádu jižní rozmnožila. General
Hardee, pekroiv eku Cape Fear, rychlým pochodem se blížil a záhy soustedna byla ped Sherman-ovým vojskem mocná armáda, jíž v ele stál výborný
stratég, gen. Johnston a Sherman seznal, že nutno poínati si nyní s nejvtší
obezetností.
Porážka Sherman-ova v krajinách tchto mohla míti následky
dalekosáhlé; nejen že zápas mezi obouma polovicematéto republiky by tak b*ýval
•byl znan prodloužen, ale pakli že by Johnston mohl spojiti se s armádou

3í>I

Lee-ovou v okolí Richmondu, kdož ví. zdali tito dva váleníci nebyli sto bývali
samého Granta k ústupu
Nebezpeí rostlo každým okamžikem, ncbof nepíteli dostávalo se se
všech stran posily a proto Sherman vydal se dne 15. bezna na pochod k
Fayetteville; gen. Kilpatrick pohyboval se s jízdou svojí k Averysboro a za
ním táhly 4 divise péchoty od levého kídla; ostatní sbory, levé kídlo tvoící,
pohybovaly se smrem ku Goldsboro. Gen. Howard mél stále tyry divise
pohotové, které v pádu poteby mly pispti na pomoc kídlu levému.
pinutiti

'

i

Gen. Hardee ml obsazenou silnici Goldsboro, kde chtl zdržeti Shermana,
aby Johnston-ovi tak poskytl dosti asu k sestední veškerých svých prapor.
Sherman však vdl, že nesmí ztráceti asu a velel generálu Slocum-ovi, aby
Hardee-ho z jeho posic vypudil. Nepátelská vojska srazila se blíže Goldsboro
a Hardee byv poražen, ucouvl rychle smrem k Southfieldu. Divise Ward-ova
vyslána byla, aby ustupující neptátele pronásledovala, ostatní sbory Slocumovy pekroivše eku South, táhly dále po silnici Goldsboro. Gen. Sherman
zstal pi sboru Slocum-ov až do veera dne 18. bezna, kdy tento nalézal se
asi pt mil od Bentonville. Howard ležel v dob té polem v okolí Lee's Store,
dv míle jižn od Slocuma a Sherman neoekávaje více žádného znepokojování
se strany nepítele v krajinách tchto, kázal Howard-ovi dne 19. bezna, aby
Sherman za Howard-em, nebo
táhl dále po silnici Goldsboro; záhy odejel
zamýšlel co nejdíve docíliti spojení se sbor}- gen. Schofielda a Terry-ho, které
táhly sem od New Berne a Wilmingtonu. Sotva ale že byl vzdálen asi 6 mil
od Slocum-ova ležení, zaslechl náhle dunní dl a hned na to dostižen byl
štábními dstojníky, kteí oznamovali, že Slocum napaden byl celou armádou
Sherman vzkázal Slocum-ovi, aby pivolal si na pomoc dv
gen. Johnstona.
divise nedaleko zásobní vozy stežící a též divisi Házen- ovu, která ležela ješté
v okolí Lee's Store; zárovefi slíbil, že co nejdíve celý armádní sbor Blair-v a
ti divise od patnáctého armádního sboru vyslány budou, aby vpadly armád
i

Johnston-ov v
Slocum

narazil na nepítele

své stanovišt.

elí
a

mu

O

desáté

asn ráno

hodin již zuila

dne

19.

bezna práv když opouštl

bitva na celé

zde armáda Johnston-ova, podporována

Hoke-ovými.

nému

týl.

áe a Slocum seznal, že

vydatn sbory Hardee-ovými

Rychle naházeny jsou náspy a k vojsku po okolí rozptýles rozkazy, by toto co nejrychleji splo levému kídlu

vysláni poslové

Bitva zuila bez ustání a o pl tetí Jihané vyítili se z les a
na pomoc.
prvnímu nárazu jejich podlehla Carline-ova divise, která byla rozmetena jako
Gen. Davis však, který velel trnáctému armádnímu sboru,
divou vichicí.
vrhl proti vítzícímu nepíteli divisi Fearing-ovu a po krátkém, ale krutém
zápasu byli Jihané hnáni zpt. General Fearing byl pi útoku zasáhnut nepátelskou kulí a tžce rann. Jihané nenechali se svoji první porážkou odstrašiti
a vydávajíce ze sebe oblíbený svj válený pokik, znovu hnali se proti seadní Unionist; tito však byli již pipraveni, hustá palba adová Jihany hrozné
decimovala a oni nuceni byli poznovu couvnouti.
Šestkráte hnali jižní generálové své pluky do ohn, však vojsko národní ani o pí ped zuivými útoky
neustoupilo a pda poseta byla mrtvolami útoících.
Když konen pitrhl
sem gen. Howard s pravým kídlem, seznal gen. Johnston, že dalším bojem
by marn proléval krev svého vojska a zaujal postavení obranné. Dne 2 udalo
J

.
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se

nkolik srážek sbor harcovnických a v noci gen. Johnston couvl

svoji

k Smithfieldu a odtud k Raleigh, sídelnímu

mstu

s

armádou

Severní Karolíny.

Bitva u Bentonville sice nenáleží mezi nejvtší, jaké za celitost Unie
svedeny byly, ale jest jednou z nejdležitjších; jak z pedu podotknuto, porážka
Sherm.an-ova mohla míti v záptí i porážku Grant-ovu a konec zápasu mohl
tím býti pošinut opt do nedozírné dálky. Štstí válené však pálo zbraním
národním, armáda jižní byla poražena a každý nyní cítil, že konec zápasu jest
již blízký.

Dne 21. bezna vtrhl do Goldsboro gen. Schofield a gen. Perry obsadil
behy eky Neuse v okolí mostu Cox. Dne 23. bezna vykázány jsou posice
rzným sborm v okolí Goldsboro, dne 25. již poaly jezditi opt vlaky po
dráze New Berne a vojsku národnímu pivážena v dostateném množství
potrava odv. Gen. Sherman odevzdav vrchní velitelství gen. Schoíield-ovi,
odejel po dráze do Morehead City, odkud plul po lodi do City Pointu. Zde v
jednom salonu lod River Oueen odbývala se památná porada mezi presideni

tem Lincoln-em, generály Grant-em a Shermanem a admirálem Porter-em. Schzku onu

podávám

tuto, jak líí

ji

zpravodaj N. Y. Heraldu

L. Wilson, zvláštní

:

,, Lincoln zdál se být velice sešlý a prozrazoval úzkostlivost; Grant byl chladný a klidn

kouil svj doutník. Vda, že hodina vítzství
Lincoln vyslovil velé pání, aby

jest blízká,

uinna

již

byla pítrž dalšímu krveprolévání.

,,Af jen zastavena jest ta hrozná válka, já postarám se o to ostatní," pravil mezi jiným.

Když

byl

Sherman vylíil mu postavení vojska

voj

Johnston-ových, vyslovil Lincoln
obavu. Že by mohl Johnston po dráze uniknouti
na Jih a jeho pronásledováním že by válka byla
jenom prodloužena. ,,On nemže se nyní hnouti," odvtil Sherman, ,,aniž by
naped rozptýlil vojska svá a toto jednou rozpuštné, nedá se více svolati; já
zniil všechny dráhy, že po dlouhou dobu nebude jich moci býti užito."
Grant, který až dosud jen klidn byl naslouchal, na tato slo^^a pravil ,,Co jim
.svého a

Gen. R. Anderson.

:

pekáží, aby nemohli koleje znovu položiti

znla

odpov

.'"

—

,,Moji hoši neinili

nieho

jen

stoeny jako rohy
berana a nedá se jich více použíti."
Když hovor obrácen byl na podmínky
kapitulace, pravil Sherman
,,Já budu diktovati podmínk)'^ a Johnston musí
Mínní Granta Shermana bylo, že ješt jedna krvavá bitva
se podvoliti."
musí býti svedena, ale ta že bude již poslední. Sherman rozlouiv se srden s
Lincoln-em, odplul po lodi Bat do New Berne."
z polovice,"

Sherman-ova,

,

.koleje jsou tak

:

i

Po uzavení pístavu Mobile" uinny byly ihned pípravy k obsazení msta,
celý stát Alabama octl by se v moci Unionist. Gen. Canby, který byl
velitelem vojenské moci vládní v krajinách tchto vytrhl proti Mobile v beznu
roku 1865. V téže dob gen. Wilson od armády Thomas-ovy táhl sem ze
státu Tennessee, aby Canby-mu byl pi jeho operacích proti Mobile všemožn
nápomocen. S tinácti tisíci jezdci a dvma tisíci muži pchoty pronikl Wilson

ímž

303

tém

na celém pochodu s vétším
státy Georgia a Alabama, nesetkav se
odporem; bhem ticeti dní urazil šest set a padesát mil a zniil mnoho majetku.
Mobile vzdalo se gen. Canby-mu dne ii. dubna, když byl gen. Maury s devíti
tisíci muži z msta unikl po ece Alabama, zanechav v rukou Unionist 5000
podél
zajatc a padesát tžkých dl. Válka v jiho-západiiích krajinách
pobeží byla tím skonena a pozornost poutala k sob již jenom msta Richmond
i

—

a Petersburg.

Jak na jiném míst poznamenáno, obsadil msto Savan nah po odchodu
22. pluk lowský, u nhož velký poet Cech sloužil,
však nezdržel se zde dlouho. O posledních zkušenostech píše vojín Klíma
následující
,,Když jsme obsadili Savannu, mli jsme všichni za to, že zde
zstaneme již do konce války a také se nám zde znamenit líbilo; však dne 12.
bezna 1865 jsme museli vsednouti na lod a plo,uti do Morehead City, odkud po dráze
jsme byli dopraveni do New
Berne; odtud vrátili jsme se do
Morehead, kde jsme skládali s

Sherman-ova vojska
:

lodí potraviny.
Z Morehead
jsme zpt do Savannah, kde
zdrželi jsme se až do skonení

války."

Tažení

Jižní a Sev.

Karo-

línou súastnil se též 26. pluk
státu Wisconsin, u
též velký

nhož

poet Cech

tak-

sloužil;

seznam jejich
zkušenosti válené nalezl tená již v minui

lých kapitolách.

Fr. Stejskal,

který v msíci únoru pivtlen
byl k stráži gen. Williamse,
popisuje pochod Jižní a Sev.

Karolínou následovn
,, Pochod náš podobal se onomu z
Atlanty do Savannah
neb jsme
:

Jan

Clžkovshý.

—

se museli živiti ,,na vlastní psf"; žírné kraje
Karolíny poskytovaly nám dosti potravy, však v Severní Karolín, na
pochodu ku Goldsboro zakusili jsme dosti hladu; živili jsme se malými trpkými
boby (tak zvané nigger-beans), k tomu okusovali jsme opálené kukuiné
klasy; však pi vší té bíd byli jsme všichni veselé mysle, nebof každý vdl,
že konec našeho utrpení jest již blízký."
Jižní

Roku 1864 odveden byl a do národního vojska vadn Jan Cížkovský, (roz.
v Libouni, okr. Vlašim, kraj Tábor); do Ameriky pijel v dob když válka
zuila a zabýval se asi rok rolnictvím ve státu Michigan. Když Lincoln r. 1864
svolával opt lid do zbran, vadn byl Cížkovský k 15. pluku státu Michigan
(setnina D) a súastnil se váleného tažení Sherman-ova jižními krajinami;
dne 12. srpna 1865 byl v Little Rock, Ark. estn propuštn, však pinesl si s
sebou z Jihu zimnici, které za rok podlehl; zemel v Chicagu v stáí 42 rok.

—
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František Dolenský, (nyní v Kewaunee, Wis.), pistoupil dobrovoln k 27..
pluku státu Wisconsin, setnina A, dne 24. bezna r. 1864. Byl poslán do Little
Rock ve státu Arkansas a na poátku r. 1865 ^''^^^^ jeho pluk do státu Alabama;

v bitv u Spanish Fort dne 15. bezna byl Dolenský tžce rann, naež dopraven jest do nemocnice v New Orleansu, kde byl v ošetování lékaském až do
skonení války. Po válce odsthoval se do Kewaunee, kde bydlí dosud.
Frant. Hrbek byl odveden v Pierce, okres Kewaunee, ve státu Wisconsin,
k domácí obran v msíci záí roku 1864.
Pozdji poslán byl do New Yorku,
odkud plul po lodi k Beaufortu v Severní Karolín, kde pistál v beznu roku
1865. Odtud s ostatními vydal sena cestu k Sherman-ov armád do Goldsboro
a vadn byl do setniny
A, 16. pluk Wisconsinské pchoty; pluk tento
náležel k sedmnáctému
armádnímu sboru, je-

muž

velel generál F. P.

Súastnil se bitvy
Goldsboro, naež s

Blair.

W:^ki^^

u

plukem svým
sídelnímu
ní

táhl

k

mstu Sever-

Karolíny,

Raleigh.

Když v msíci dubnu
válka byla skonena
pokoením odbojného
Jihu, táhl

Hrbek

kem svým
ginií

s

plu-

státem Vir-

do Washingtonu;

pi pechodu eky Rappahanock utrpl velm

tžké poranní, byv udeen tžkým devem
do hlavy. Dne 2. ervna r. 1865 byl ve Washingtonu

František Hrbek.

consin.

— U téhož pluku

Výborný

U

voln dne

z

waunee, ve státu WisMilwaukee a ob. Frant.

LaCrosse. Wis.
pluku N. Y.. setnina

B sloužil František Vávra; pistoupil dobrozáí roku 1864 a propuštn byl estn v Nashville, Tenn. dne 6.
1865 v stáí 23 roky.^Vávra dle všeho pocházel z New Yorku.

2.

r.

František

vadn

ješt ob. Stodola

pro-

z

58.

ervence

sloužili

estn

puštn a navrátil se do
svého domova v Ke-

Ouadník

(rozený v Jankov, okres Votice, kraj Tábor), byl

do severní armády na sklonku roku 1864, ve státu Wisconsin a poslán
na Hars Island v New Yorku. Odtud na válené lodi vypluli v únoru do
S ním pi jedné
Jižní Karolíny, kde s jedním oddlením vojska hlídal mosty.
setnin sloužili též Josef Vilda, Jan Brabec a Antonín Hanuš; též jeden mladík.
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eský

vin

byl zde, jehož jméno však není známo, nebo se svých soudruh ustaPozdji octl se Ouf-adník ve Wilmington (Sev. Karolína) a
vzdaloval.

po skonení války táhl

estn

propuštn a

žije

s

vojskem do Washingtonu; v msíci ervenci byl

nyní ve státu Wisconsin.

Jan Kulanda.

Jan Kulanda (rozen v Mišenci, kraj Písek) vzat byl k vojsku ve státu
Michigan na sklonku roku 1864 a byl pozdji poslán do New Yorku, odkud po
lodi plul do Severní Karolíny k armád Sherman-ov. Zde súastnil se nkolika tuhých bitev a posléze odebral se do Little Rock, Ark., kde onemocnl
tžce a strávil delší dobu v nemocnici. Žije nyní ve státu Michigan.

—

J08.

ermák: „Obcaueká

válka'

24*
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KAPITOLA XXIV.

— Lincohi-ovy podmínky — Odpovéd Jeffersona Davise.
— Válené operace v okolí Petersburgu a Rickmondu.
— Gen. Sheidan táhne k Richmondii. — Grantový obavy. — Bédný stav
-- Sheidan
armády Lee-ovy. — Zoufalý pokus. — Bitva u Five For
a Warren. — Smrt gen. Hilla. — Noc hrzy v Richmondíi. — Pád Rickmondu a Petersburgu. — Konec blízký.

Vyjednáváni

Nadje

o niir.

.

Konfederace.

ks.

-

NA SKLONKU

poátku r. 1865 základy Konfederace poínaly
každý poznával, že nkolik ran ješt zapotebí
jest, aby tato zítila se docela.
Jak v prvnjších kapitolách povdíno, ml Jih
velký poet pívrženc na Severu, kteí vidouce, že bude-li se ve válce dále
pokraovati, zkáza Konfederace jest neodvratnou vynaložili veškerý svj vliv,
aby v rozhodné této chvíli uzaven byl mezi obma polovicema mír. Zastavte
se již

r.

povážliv

1864 a na

viklati a

— dosti

,,

—

bylo obtováno
" tak volali farizeové ti
na vládu washingtonskou a pod škraboškou lidskosti chtli pomáhati Jihu k
neodvislosti.
Sever byl každé chvíle hotový složiti zbrafi, však za první podmínku kladl navrácení se Jihu pod hvzdnatý prapor. Jih taktéž toužil po
Pívrženci Jihu
klidu, však žádal opt, aby uznána byla jeho neodvislost.
však Lincoln,
naléhali na vládu, aby za tuto cenu mír byl vykoupen
další prolévání krve

lidí již

—

a

nových obtí, pece jenom mír za takovou cenu vykoupiti nechtl.
mly ty proudy krve, které zbarvily žírné kraje této zem, vytéci jenom
mli ti tisícové
proto, aby Sever posléze sklonil se ped zpupným Jihem
statných syn Unie obtovati své životy nadarmo } ml Sever v okamžiku, kdy
hotovil se k poslední rán, dáti se omámiti klamným pedstíráním lidskosti a
pokud Jih stál na svém, pokud naléhal,
vztáhnouti ruky své zpt } Nikoliv
diplomacie
aby uznána byla jeho neodvislost, nemohlo o míru býti ani ei
ustoupiti musela do pozadí, bubny zavíily opt k pochodu a zbraním ponehrozil se

i

.*

—

—

cháno, dokonati dílo jednou zapoaté.
Roku 1864 uinil Horace Greeley pokus pimti vládu k uzavení míru
však pokus ten se nezdail, ponvadž podmifíoval rozdvojení Unie. V téže
dob odejeli dva vynikající obané do Richmondu, aby se zástupci ,, vlády"

—

r. 1864 navštívil Davise marylandský oban, Francis
dlouhou poradu. Davis pozdji poslal Blair-ovi dopis, v
kterém pravil, že ,, hotov jest znovu zapoíti vyjednávání, které by mlo za cíl
uzavení míru mezi obéma zemémaT Blair poslal dopis Davis-v presidentu
Lincoln-ovi a ten v odpovdi .své mezi jiným pravil, že ,,též naklonn jest k
"
vyjednávání, které by v záptí mlo pokoj a mír v této spolené vlasti!'
Lincoln-ova pesvdila Davise, že marné jsou všechny jeho snahy
a že chce-li vládu svoji uhájiti, musí uiniti tak na váleném poli. Však lid byl
syt bratrovražedné války, se všech stran voláno po klidu a optn z Jihu
vysláni jsou Alexander H. Stephens, John A. Campbell a R. M. F. Hunter,
aby pokusili se o dohodnutí s národní vládou. President Lincoln a tajemník

vyjednávali a na sklonku
P. Blair, s

Odpov

nímž

ml
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vyjeli vyslancm v ústrety do Hampton Roads, však vyjednánevedlo k žádoucímu cíli; Lincoln prohlásil, že mír mže jen
tenkráte býti uzaven, když Jih uzná svrchovanost národní vlády a že tato
nemíní ustoupiti od svého prohlášení, kterým otroctví bylo zrušeno. Ku konci
oznámil vyslancm, že kongres práv pijal dodatek k ústav spolkové, který
zapovídá otroctví ve všech státech severo-americké Unie.

vnitra

vání

Seward

opt

Vyjednávání

mlo

pouze jediný výsledek a

sice,

že

ob

strany pišly

tomu pesvdení, že boj jednou zapoatý, musí býti veden až do
konce. Sever 'ustoupiti nemohl
Jih nechtl.
Ve velké schzi lidu, odbývané v Richmondu dne 5. února roku 1865 Jeíiferson Davis poukázav na slova
posléze k

—

Lincoln-em pronesená a sice, že ,,chce vyjednávati o zjednání pokoje v spolene
vlasti", pravil mezi jiným
Díve nežli bychom se opt spojili, chci radji
obtovati veškeré statky pozemské a kdyby to bylo možné, radji tisíckráte
svj život chci obtovati, nežli bych se podvolil !" Ve schzi, odbývané dne
9. února, které pedsedal R. M. T. Hunter, bylo prohlášeno, ,,že Konfederace
nesloží zbran, dokavad její neodvislost nebude
vybojována."
A když vláda národní vidla,
jaký duch mezi politiky jižními pevládá,
umínila si palivou otázku tuto rozluštiti
:

,,

meem.
Zdá se býti skoro na první pohled nevysvtlitelným, z jakého pramene doufal Jih
erpati sílu, kde vzal Davis tolik odvahy,
vyzývati Sever zpupn k dalšímu boji, když
vojenská moc jeho byla již z póla povalena.
Záhadu

tuto

vysvtluje

Henry

S.

Foote ve

spise ,,War of the Rebelion." (Foote byl

ped

válkou senátorem ze státu Mississippi.) ,,Z bezpeného pramene dozvdl jsem se," praví
G"". *• *• Averiii.
Foote v jmenovaném spise, ,,že Davis a jeho
pátelé ekali na pomoc z cizích zemí.
mé
pítomnosti bylo oznámeno jedním dvrným pítelem Divišovým, že jedenkrát
sto tisíc francouzských voják vtrhnouti má do jižních stát pes Mexico; v
téže dob mluvilo se o tom, že nkolik polských jednatel mešká v Richmondu
a slibují dopraviti na Jih dvacet neb ticet tisíc bojovník, samých to uprchlík
z polského povstání, kteí zdržovali se v rzných zemích evropských a hotovi
byli Davis-ovi nabídnouti páží svých."

V

Jak mnoho jest na tomto tvrzení pravdy, nelze íci, neb nebyl jsem s to
nikde dopátrati se bližších zpráv. Je-li tomu ale tak, že polští povstalci chtli
spti na pomoc odbojnému Jihu, pak museli býti svedeni tím falešným pedstíráním, že Jih bojuje za svoji neodvislost, že snaží se svrhnouti jho severní
krutovlády a takto oklamaní a svedení synové poražené Polsky patrn chtli
spti v kraje zámoské, aby nemuseli skládati zbra, jednou za svobodu tasenou.
Nežli však nadje Davis-ovy se vyplnily, zítil se pod ním prestol, na
který jen pych a zpupnost jižních baron jej posadily a Jižní Konfederace
nebylo více. Boj, který zapoal v msíci dubnu r. 1861 v pístavu charleston-

ském, chýlil se k svému konci na bezích

eky Appomattox.

—
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Navrátíme se nyní opt k armád Potomacké, kterou jsme byli opustili,
když pipravovala se k pezimování v okolí Petersburgu. Jak v pedminulé
kapitole povdíno, dosahovalo levé kídlo Grant-ovy armády až po dráhu
Weldon, kteréž se bylo po tuhých bojích zmocnilo a kídlo pravé, které
nalézalo se na severním behu eky James, táhlo se tém až k Richmondu.
General Sheridan vypudil nepátele z Shenandoah Valley a ml v moci své
krajinu od Harper's Ferr> až k Stantonu; hlavní stan Sheridan-v nalézal se v
Kerstownu, blíže Winchesteru.
Bhem zimy udaly se tu a tam menší srážky, všakk dležitjším událostem
nedošlo, nebo Grant stále jen konal pípravy, aby s píchodem jara mohl
postoupiti proti náspm nepátelským a na poátku msíce bezna byl již k boji

úpln pipraven.
Prudké dešt, které panovaly v msíci lednu, rozvodnily

eku

James, tak

že voda zaplavila pole a odnesla pontonové mosty u Aikens Landingu a Dutch

Bottom.

Konfederaté chtli píležitosti této ve svj prospch využitkovati a

jelikož zde nebylo
proti City Pointu.

válených
Celou

ílotu

lodí vládních, umínili

tvoily

lod

si

vyplouti se svojí ílotou

Virginia, Richmond, Fredericksbiirgy

Drewry, Nanscmond, Hampton, Bedford a Toj-pedo. Dne 24. ledna objevily
Brady a pod záštitou noci chtly proplouti kolem. Jsou však
posádkou spozorovány a ihned zahájena na
prudká palba z dl. Též z lodí
bylo staten odpovídáno a záhy byly rychle plující lod mimo nebezpeí.
U Dutch Gap narazily však na pekážky; Fredcricksburg se prudce rozjela
a šfastn nebezpeným místem pronikla;
ale vedlo se lodím Richmond,
Virginia a Drewry, které uvázly na
a Fredericksburg murela se
vrátiti, aby tmto z nemilého postavení pomohla.
Všechny záhy opt pluly
dále, vyjma Drewry, na kterou hned pi zábesku ranního svtla zahájena palba
a lo byla úpln zniena. Ostatní pluly vzhru po ece a brzy zmizely.
se blíže tvrze

n

he

mlin

Dne 31. ledna panoval v táboe Unionist ilý život. Gen. Grant pipravoval se k provedení svého plánu, t .j. vytrhnouti proti levému kídlu nepítelovu
a vydal také všem sborm ped Petersburg-em ležícím potebné rozkazy. Byly
to sbory druhý, pátý, šestý a devátý.
Nemocní neb ranní byli z polních
nemocnic dopraveni do City Pointu a též veškeré zásoby dopraveny v místa
bezpenjší. V sobotu dne 4. února obdržela Gregg-ova divise rozkaz,
aby druhý den hnula se ku pedu o tetí hodin ranní; pátý armádní sbor ml
vytrhnouti o páté hodin, sbor šestý o hodin šesté. Vojska tato mla naízeno
dostati do své moci dráhu zvanou South Side, což nevyhnuteln muselo by
míti v záptí vyklizení Petersburgu.
Gregg-ova divise, která pohybovala se
po silnici Jerusalem, dorazila za jitra k Reams' Station; pátý sbor táhl podél
silnice Halifax a sice pedvoj tvoila divise Ayres-ova, za kterou následovala
divise Griílfin-ova a Crawford-ova tvoila zadní voj; podél silnice Vaughan
táhly divise Smyth-ova a Mott-ova od druhého sboru armádního. Poasí bylo

neobyejn krásné a ve vojšti parkoval nejlepší duch.
Když Gregg-ova jízda hnula se z Ream's Station k Dinwiddie
narazila u potoka

Hampton-em.

Rowanty na jedno oddlení

Po krátké sei

Court House,

rebelské jízdy, vedené

byli rebelové zahnáni,

Wade

22 jich bylo zajato a

most pes potok vedoucí dobyt. Zde stráveno bylo nkolik hodin stavním
most, tak aby pátý armádní sbor se svými díy mohl beze všech pekážek
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pekroiti na druhý beh. Gregg se svoji jízdou pronikl až k Dinwiddie Court
House, odkud veer navrátil se zpt k potoku Rowanty a zde penocoval.
Gen. Humphrey s druhou a tetí divisí od svého sboru táhl podél silnice
Vaughan k Hatcher's Run a pedvoj jeho tvoila divise Mott-ova; 99. pluk
pennsylvanský rozdlen byl na nkolik sbor harcovnických a takto postoupil
proti nepátelským zákopm, kterých také po krátké šarvátce se zmocnil a
konfederaté uchýlili se do blízkého lesa.
DeTrobriand-ova brigáda zaujala
pevné postavení na blízkém návrší.

dob táhl smrem k Armstrong's Hill, narazil
oddlení Jihan pod gen. Gordon-em; ihned kázal naházeti náspy a
hotovil se k odporu, v pádu že by Gordon odvážil se útoku.
Celý den stráven
byl pouze malými šarvátkami sbor harcovnických, pozdji odpoledne zahájena
byla s nepátelských násp
hustá palba dlová.
O pl
Gen. Smyth, který v téže

na

silné

páté vyítili se Jihané ze svých
zákop a udeili na Smyth-ovo

pravé kídlo; nárae tento pocíbrigády Mc AUister-

tily nejvíce

ova a Murphy-ova. Vzdor husté palb adové, s jakou byli
uvítáni, valili se Jihané s oblí-

beným svým rykem pes
nu, však jsou posléze

zákop

s

tžkými

baži-

od samých

ztrátami od-

Dvakráte ješt hnali Jihané útokem, nedbajíce tžkých
ztrát, však vzdor zuivosti, s
jakou proti zákopm se vrhali,
jsou vždy s krvavými hlavami
hnáni nazpt. Bitva ustála teprv
když noc svým temným závo-.
raženi.

jem

zahalila

celou

krajinu a
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ráno spozorovali Unionisté, že
nepítel zmizel; bhem noci

v bažinách fioridských.
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General Gregg, který nalézal se s jízdou svojí v levo od silnice Vaughan,
nepátelskou, s kterou
po celý den zápasil; Gregg
kázal rychle naházeti náspy, které vojsko jeho chránily ped hustou palbou
nepátelskou a toto byvše ozbrojeno puškami soustavy Spencer-ovy, inilo
Jihanm velké škody. Však ustaviným útokm pec nemoha odolati, couvl
"Gregg veer k Hatcher's Run.

tém

^
^^

"

/x
dorazil sem ješt pátý armádní sbor a zaujal postavení v levo od sboru druhého^""
Též sbory šestý a devátý nalézaly se na blízku, aby mohly v pádu poteby
pispti na pomoc. Divise DeTrobriand-ova a McAllister-ova vytáhly pozdji
smrem k Petersburgu k dkladnému prozkoumání krajiny a divise Crawfordova poslána byla smrem k Dabney's Milí, kde mla zmocniti se silnice
Boydton. Vojsko na výprav této táhlo bažinami, kde vtšina vojín ztratila
obuv a mnoho škod inili Unionistm jižní ostrostelci, v lesích uschovaní.
srazil se s jízdou
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'
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v

téže dob, kdy národní jízda utkala se s jízdou jižní, bojováno bylo též
v právo od silnice Vaughan; krátce po páté hodin objevil se zde nepítel ve
velké síle a ihned hnul se proti pátému armádnímu sboru. Crawford-ova divise,
která nalézala se v lese, octla se ve velkém nebezpeí býti oddlenu od hlavního voje a proto jest jí poslána rychle na pomoc divise Ayres-ova. Však tato
na pochodu svém narazila na nepátelskou pesilu a donucena jest k ústupu.
Wheaton-ovu divisi od šestého armádního sboru, která též vyslána byla na
pomoc Crawford-ovi, potkal tentýž osud, nebof záhy v nejvtším zmatku
Na stran konfederat bojovaly divise Pegram-ovy a
zahnána byla zpt.
Evans-ovy od sboru Gordon-ova a divise Mahone-ova od sboru Hill-ova.
Divise tyto tvoily vojíni v nesetných bitvách otužilí, jimž znan napomáhala znalost krajiny; Unionisté jsou na všech stranách zatlaeni za své náspy a
Jihané, dosavadním zdarem rozohnni, odvážili se útoku na tyto, jsou ale
hustou palbou odraženi a zanechali na bojišti looo mrtvých a ranných; mezi
poslednjšími byl gen. Pegram.
V radách Unionist panoval se dne 6. na 7. února ilý život; velitelové
obávajíce se, že nepítel ráno útok obnoví, kázali, aby posice veškeré byly
znan sesíleny a vojsko pracovalo na náspech po celou noc. Když však ráno
nepítel se neukazoval, vyslána jest divise Crawford-ova na zvdy. Tato nalezla
Jihany opevnné mezi Armstrong's a Burgess' Mills a po vymnní nkolika
hromadných výstel Crawford couvl za náspy; po celý den udržována byla
jenom palba z dl. Dne 8. nedošlo k žádným srážkám a ob vojska pouze
zamstnávána byla dláním zákop.
i

—

General Grant, díve nežli vydal praporm svým rozkaz k pochodu na
Petersburg a Richmond, zamýšlel perušiti veškeré spojení armády jižní, které
Aby toho docílil a zárove
tato doposud udržovala severn od eky James.
sesílil armádu Sherman-ovu, elící gen. Johnston-ovi,
Richmondu gen. Sheridana. Gen. Hancock jmenován byl

aby

umínil

si

povolati k

velitelem stedního

departementu a Sheridan obdržel rozkaz, aby se svojí jízdou táhl na Lynchburg
a odtud rychle smrem jižním a spojil se s generálem Sherman-em.
V okolí
Lynchburgu ml zniiti veškeré dráhy a vbec spsobiti vlád konfederaní co
možno nejvtší škody. Sheridan opustil Winchester v ele 10.000 jezdc dne
Dne i. bezna vtrhl do
17. února a dorazil až do Woodstock bez pekážek.
Harrisburgu, odkud táhl dále pes Mount Sidney a Mount Crawford k ece
Middle, kterou pekroil a utáboil se tyry míle od Stantonu. V jmenovaném
meškal dosud gen. Early, který byl již díve dal obyvatelm výstrahu
a kázal, aby veškeré poklady a peníze dopraveny byly v místa bezpeí.

mst

Dne 2. bezna hustý dešf lil sé s oblak, ehož však Sheridan nedbal a
vydal se na další pochod smrem k Waynesboro na ece South, kamž se byl
Early se svým vojem uchýlil. Gen. Custer vedl pedvoj a ve Fisherville narazil
na jedno oddlení jízdy Early-ovy, které po krátké sei zahnal k Waynesboro.
U jmenovaného místa nalezl Custer nepítele siln opevnného a ihned jal se
konati pípravy k útoku.
Však zdálo se, že Jihany po tolika porážkách byla
již opustila veškerá bojovnost a oni po prvním výstelu dali se ped útoícími
na útk.
Custer-ovi jezdci byli rebelm v patách a 1600 jich zajali; též
ukoistili zde 11 polních dl, 17 korouhví, lOO koní a 200 voz s potravinami.
General Early jen s tží ušel zajetí a zanechav v spchu za sebou veškerá
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Po porážce

zavazadla, uchýlil se do Charlottesville.

této gen. Early, jeden
djišt.
Diviše Custer-ova a brigáda Capehart-ova pronásledovaly prchající Jihany
až k stanici Greenwood, kterou úpln zniili; zde ukoistili též 6 dl a mnoho
poteb válených, které Early zamýšlel poslati k Richmondu. Zajatci posláni
byli do Winchesteru v prvodu 1500 jezdc, kteí pi pekroování eky North
Fork byli napadeni malým oddlením rebel pod gen. Rosser-em, však tento
byl poražen a poet jižních zajatc zde znané rozmnožen.
Hladní voj
Sheridan-v dorazil k Charlotteville dne 3. bezna, kde ekal na zásoby
potravní, jelikož vozatajstvo následkem stálých deš a neschdných cest
nemohlo jízd postaiti. Sheridan však nestrávil zde jediné chvilky v neinnosti, nýbrž vysýlal jednotlivé sbory do krajin vkolních a dráhy vedoucí Ic
Lynchburgu a Richmondu úpln zniil, taktéž
železné mosty vedoucí pes
severní a jižní pítok eky Rivanna.
z

nejpednjších váleník

jižních, zmizel s

i

Sheridan byl zdlouhavou dopravou potravin a jiných poteb válených
zdržen tak, že musel vzdáti se myšlénky dobytí Lynchburgu a rozdliv voj
svj ve dva proudy, táhl dne 6. bezna dále. První proud hnul se smrem
jižním k Spottsylvanii, niiv cestou železniní trat a mosty.
Druhý proud,,
který táhl

smrem

jiho-západním, zniil dráhu až po Amberst Court House,
Odtud táhl k New Markét, kde oba proudy se opt

16 mil od Lynchburgu.

Reka James byla velice rozvodnna, tak že nebylo lze užíti pontonových most a Sheridan ml ped sebou dv cesty buto vrátit se zpt k
Winchesteru anebo vydati se co nejrychleji na pochod k White House.
Rozhodl se pro poslední a na pochodu svém inil nepíteli škody kde jaké
mohl. Dne 10. dorazil do Columbia, kde pojí se eka Rivanna s ekou James;

spojily.

:

zde soustedil veškerou

svoji

hotovost a vyslal ke Grant-ovi posly se žádostí,

aby zásoby dopraveny byly do White House. Poslové dorazili do stanu Grantová
dne 12. a rue vysláno jest silné oddlení pchoty k obsazení White House,
kamž zárovefi poslány zásoby pro vojsko Sheridan-ovo, které dorazilo sem
vysílené a dlouhou jízdou velice znavené, dne 19. bezna.
i

Sheridan na svém pochodu od Winchesteru k White House zniil bájené
množství majetku; udává se, že jedin sbor Custer-v spsobil škod za
$2,000.000. Všechny mosty pes eku James mezi Richmondem a Lynchburgem
byly spáleny, všechna nádraží mezi Charlotteville a Staunton-em se zemí
srovnána.
V Columbii poškozen byl též znan vodovod. Žádného majetku
nebylo ušeteno, lidu zmocnilo se to nejvtší zdšení, ba samotná vláda
richmondská s ustrnutím sledovala smlé a bezohledné poínání vojska Sheridanova. Dne 24. bezna opustil Sheridan White House, pekroil eku James
u James Landingu a dne 27. již spojil se s arm;ídou Potomackou ped
Petersburgem.

Nenadálý a neoekávaný

bh

událostí v Severní

Lee-a, že bude-li na dále chtít odpor klásti

vojm

Karolín pesvdil gen.

severním, musí nevyhnuteln

svoji s onou v Karolín ležící, jíž v ele stál generál Johnston.
Lee-a obklíiti ve Virginii a Johnstona poraziti
tomuto pedejíti
v Severní Karolín, bylo opt hlavním rysem plánu Grant-ova. On vdl,
pakli že podailo by se tmto dvma jižním váleníkm ruce si podati, že by
zápas byl opt prodloužen a vyžadoval by nových obtí; slouením Johnstonspojiti

armádu

A spojení

—

•
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•

ových pluk s Lee-ovými utvoena by byla nová, mocná armáda, která vedena
muži, jakými byli oni dva generálové, mohla severní pesile ješt tvrdošíjn
vzdorovati.

Válené

štstí jest vrtkavé

— odvrací

ve chvíli rozhodné,

rzné

smsice náhod asto rozhodují více nežli dmysl vojevdce; Grant byl si vdom
nebezpeí, které by ze spojení jižních vojsk jemu hrozilo a veškerá snaha jeho
elila k tomu, aby spojení ono pekazil.
Trávil jsem celé dny v úzkostlivém
,,

oeká,yání," psal Grant ve své zpráv,

pinesena mi bude zpráva o ústupu
nepírelov. Byl jsem pevn pesvden, že Sherman-ovo pekroení Roanoke
bude znamením k ústupu vojsk Lee-ových. Spojení Lee-a s Johnston-em bylo
"
by mlo za následek ješt dlouhé boje
V obavách svých byl Grant
utvrzován jižními sbhy, kteí houfn do ležení Unionist picházeli a oznamovali, že Jihané iní pípravy k vyklizení Petersburgu. Zprávy ty byly pravdivé;
Lee vidl jedinou spásu svoji v ústupu na Jih a proto rozhodl na píhodném
,,že

—

Pevnost Taylor v Key West, Florida.

míst
od

rozraziti

mocný etz národního

eky Appomattox k ece
Aby plán ten pekazil

vojska,

kterým byl obklíen a ustoupiti

Roanoke.

a zárove aby rozhodným inem celý zápas již
ukonil, Grant umínil si s celou armádou hnouti se proti nepíteli, což státi se
mlo dne 29. bezna. Lee však ml v úmyslu Granta pedejíti a dne 25. udeil
s velkou silou na seadní devátého armádního sboru ped tvrzí Steadman,
která stála na Harexs Hill, asi míli od eky Appomattox.
Byly to prapory
Gordon-ovy, které zdna opevnní Unionist hnaly útokem, ostatní vojsko
bylo pipraveno udeiti na levé kídlo Grantovo, v pádu že by výpad Gordonv
korunován byl vítzstvím.

Útok ten byl neoekávaný a v prvním okamžiku zdšení zmocnilo se
národního vojska.
Nastalého zmatku použili Jihané a za ohlušujícího ryku
valili se pes záseky k pevnosti, kterou
beze všeho odporu dobyli a
jícny dl obrátili na Unionisty, rozsévajíce tak smrt a zkázu na vše strany.

tém

3T«

Prlom

uinn

povode

v ped, niíce vše v cestu
Kdyby se bylo dostalo Gordon-ovi v as posily, velké neštstí
mohlo stihnouti vojsko Grant-ovo; však Lee, z nevysvtlitelných píin tuto
poslední píležitost nechal si ujíti.
Národní vojsko jest rychle sestaveno v šiky a s okolních násp soustedna
palba na tvrz Steadman; Jihané sice z dobytých dl staten odpovídali, však
byl

a jím Jihané jako

valí se

se stavící.

ady jejich

stále ídly a zbytek záhy donucen byl k útku. Jedno oddlení ješt
uinilo zoufalý pokus o znovudobytí tvrze, však pokus ten
za následek
jenom rozmnožení mrtvých a ranných rebel.

ml

V
aby na

týž den, ale o

nkolik hodin pozdji, obdrželo národní vojsko rozkaz,

áe hnulo se proti náspm konfederaním.

První hnuly se sbory
od sboru devátého a sbor druhý, který
ležel v levo od sboru šestého. Pední stráže konfederaní byly náhle pepadeny
a zajaty, však záhy uinili Jihané prudký útok proti sboru šestému, chtíce
celé

šestý, který zaujímal postavení v levo

zmocniti se

opt

ztracených posic.

O pl

tetí

uinn

byl útok též na sbor

druhý a tuhá bitva se rozvinula, trvající nkolik hodin. Unionisté nejen že
dovedli dobyté posice udržeti, ale zatlaili Jihany s tžkými ztrátami nazpt.
Mezi tím Grant inil stále pípravy ku dni 29. bezna, kdy armád Lee-ové
zasazena mla býti rozhodná rána.
Plán jeho podobal se onm, dle kterých
ídil operace své ve Wilderness a na dalším svém pochodu k Richmondu; chtl
soustediti veškerou svoji moc na levém kídle, udeiti s neodolatelnou mocí
na Lee-ovo pravé kídlo, toto úpln potíti, což znamenati mlo úplné zniení
celé jižní armády.
Obranná ára pravého kídla Lee-ova táhla se smrem jiho-západním od
Petersburgu pes Hatcher's Run a silnici zvanou Boydton, podél silnice White
Oak. Kídlo ono chránilo též dráhu South Side, po které Lee až dosud
udržoval spojení s Jihem.
Asi tyry míle dále na západ od kídla pravého,
mli Jihané obsazené strategicky dležité místo, zvané Five Forks
a na tyto
posice Grant zamýšlel vésti hlavní útok.

—

Dne 27. bezna pitrhl generál Ord s vtší ástí armády James-ské od
Richmondu k Petersburgu a zaujal hned postavení v levo od seadní levého
kídla armády Potomacké. asn ráno dne 29. pátý a druhý armádní sbor,
vedené generály Warren-em a Humphrey-em, vytrhly ku pedu, tvoíce
pedvoj armády Grant-ovy. Cesty byly velice neschdné a vojsko jen zvolna
mohlo se bráti v ped, Warren pekroiv potok Rowanty, pohyboval se
smrem severním podél silnice Quaker; Humphrey-v sbor z poátku táhl po
silnici

Vaughan, však pozdji taktéž

táhly stejným

smrem

nepítelem

dv

se

asi

hlavn pedvoj

Konfederaté,

a

z

obrátil se.k severu, tak že

oba sbory

zákopm konfederaním. Warren setkal se s
násp a ihned strhla se krvavá se, které súastnila

proti

míle od

tvoící brigáda Chamberlain-ova od divise Griffin-ovy.
kladli tuhý odpor, jsou na hlavu poraženi a zane-

poátku

Unionist loo zajatc a na bojišti mnoho mrtvých a ranných;
350 muž. Warren po vítzné této bitce pošinul své prapory
ješt o nco ku pedu a konfederaté zahájili na dlovou palbu s násp, naházených na silnici zvané White Oak. V téže dob blížil se k obranné
konfederaní generál Humphrey, však noc veškeré další operace perušila.
chali v rukou

Unionisté

ztratili

áe

i

General Sheridan, který ráno byl vydal se též na pochod, utáboil se veer u
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Dinwiddie Court House, asi šest miljiho-západnod Warren-ovaa HumphreyBitevní ára národního vojska táhla se od Dinwiddie Court
ova pedvoje.
House až k ece Appomattox a sice v následujícím poadí Sheridan, Warren,^
Humphrey, Ord, Wright a Parke.
Postavení armády Lee-ovy bylo nyní zoufalé a muž slabšího ducha snad
ve chvíli této vidl by již beznadjnost dalšího zápasu. Jinak však soudil Lee
ješt ml hrstku svých otužilých veterán kol sebe a byla-li na stran Grant-ové
pesila, spoléhal starý váleník jižní na bojovnost lidu svého a pak na svého
ducha. Nejednou mocnou armádu Potomackou na jejím pochodu zastavil a
nadje neopouštla jej ani nyní, kdy každý jiný by byl již složil zbra. Lee byl
dobe zpraven, že Grant sousteuje velkou sílu vojska na levém kídle a že
zamýšlí uiniti útok na pravé kídlo konfederat; vdl též, že pakli podailo
by se národnímu vojsku zde zvítziti, že tím by dálší zápas uinn byl úpln
nemožným a proto jal se stahovati vojska svá proti pravému kídlu Grant-ovu.
:

:

Lee obyejn dovedl bystrým zrakem proniknouti celý plán soupev, byl
vždy svými zvdy o pohybech národního vojska výborn zpraven, však tentokráte nechal se oklamati.
Slábl snad již tento neobyejný vojevdce aneb z
vypoítavého, obezetného a prozíravého muže stal se v poslední chvíli již jen
hazardní hrá
Lee, který jindy každou dosti malou chybu nepátel rychlostí
blesku postehl a dovedl z ní tžiti nevidl nyní, že Grant soustedil
veškeré
své vojsko na levém kídle a že na pravém ponecháno bylo jen nkolik sbor, tak
že odtud nehrozilo žádného nebezpeí a pece jen Lee ponechal zde valnou ásC
své armády, kterou by byl mohl na jiném míst vydatn upotebiti.
divise
od Longstreet-ova sboru v potu asi 8000 stežily náspy v okolí Richmondu;
divise Mahone-ova od sboru Hill-ova opt nalézala se za náspy ped Bermuda
Hundred a v okolí Petersburgu nalézaly se divise Wilcoxova, Picketova, Johnstonova a zbytek armádního sboru Ewell-ova, kterému velel nyní gen. Gordon.
Longstreet obdržel rozkaz zstati prozatím ve svém stanovišti; teprv tenkráte
ml dáti se na pochod k Petersburgu, až by spozoroval, že se strany Unionist
nehrozí žádného nebezpeí. Zanechav v okolí Petersburgu jen asi 6000 neb 7000
muž, sebral Lee ostatní vojsko a za boulivé noci se dne 29. na 30. bezna táhl
rychlým pochodem v ona místa, kde hotovili se k útoku Warren a Humphrey.
.-*

tém

Dv

Ráno dne 30. bylo národní vojsko k boji hotovo a ekalo jen chvíle, kdy
zavíí bubny k pochodu; však cesty prudkými dešti byly uinny neschdnými,
kola tžších dl boila se až po samé nápravy a Grant jsa dobe seznámen s

bdným

staivem nepátelské armády,

zasadí-li

rannému soupei

byl pouze

zkoumáním

ml

za to, že bude práv tak dobe,
poslední ránu o den pozdji. Celý den tudíž stráven
krajiny, která mla státi se djištm posledního boje za

severo-americké republiky.
Veškeré zprávy, Grant-ovi pinesené
souhlasily v tom, že obranná ára Jihan jest velmi slabá a že dost slabým
nárazem na kterémkoliv míst tuto lze rozraziti.
Byl pátek dne 31. bezna; cesty dosud nebyly spsobilé k rychlému dopravování tžkých dl a Grant vdom si své pevahy, dosud váhal. Za to ale
Lee dovedl otálení toho ve svj prospch využitkovati; dne 30. nebylo vojsko
jeho k boji ješt pipraveno
Grant poskytl mu asu, aby mohl sem vtší
moc soustediti a dne 31. když Grant uznal za prospšnjší vykati píznivjší
chvíle, rozhodl Lee na národní vojsko udeiti.
Byl to pokus zoufalý, však
celitost

—
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vypoítavost, neobyejná odvaha a strategie Lee-ova již nejednou pekonala
pesilu
a na tyto spojence své šedý vdce konfederat opt spoléhal, když
hotovil se s rozedraným, vysíleným a špatné ozbrojeným lidem svým udeiti
na mocnou armádu Grantovu.
Gen. Warren s divisí Griffin-ovou a Crawford-ovou zaujímal postavení na
silnici Bayeton a divise Ayres-ova byla pošinuta o nco ku pedu.
ráno
pitrhla sem divise Miles-ova a zaujala místo po divisi Griffin-ov, která v
témž ase též pošinuta byla ku pedu. Warren zamýšlel obsaditi silnici White
Oak a obdržel také od gen. Meade-a rozkaz, aby se o její dobytí pokusil.
Tento pokus Warren-v uspíšil zápas, jemuž se byl Grant až dosud vyhýbal a na který Lee
s
planoucí boje-

—

asn

chtivostí

ekal.

Sotva že Ayresova
divise s divisí Win-

thropovou

hnuly
k oné
silnici, narazily na
nepítele k boji hotového. Rychlostí
blesku a jako vše
se

smrem

uchvacující

vichr

vrhli se Jihané na

Warren-v pedAyres byl v

voj.

4

první chvíli neoby-

ejn prudkým ná
rázem tím povalen

zpt na Crawforda.
Crawford
se

pokusil

o odpor,

záhy

i

však

jeho prapo-

ry divým tím pí-

valem byly povaleny na

divisi Grif-

Vše to bylo
dílem nkolika
krátkých minut; Lee oekával,
finovu.

H. Sládek.

že nenadálou prudkostí útoku uvede Unionisty
v zmatek úplný, však plán ten vydail se jen z polovice.
Druhá polovice
jeho, která pinésti mla zdar zoufalého pokusu, byla úpln zmaena. Griffin

ímž v zmatek uvedeným praporm Ayres-ovým a
Crawford-ovým poskytl dosti asu, že tyto mohly do nových šik se sestaviti.
General Humphrey, zaslechnuv rachot pušek, vyslal rychle ku pedu divisi
Miles-ovu a v téže dob, kdy pátý armádní sbor postoupil proti elu jižního

dovedl útoícím odolati,

útoícím v bok. Zuivá bitva, v které mnoho krve
prolito bylo na obou stranách, trvala nkolik m.inut a posléze Jihané, vidouce
že nelze pesilu proti nim se stále sousteující pemoci, couvli zpt za náspy.
vojska, vrazila divise Milesova

S76

Lee-v

pokus, povaliti Warrena, se nezdail, však sotva že vojska jeho

sob oddechla, hotovil se k novému podniku. General
Sheridan pokusil se dne 30. bezna o dobytí strategicky dležitého místa,
zvaného Five Forks. Jihané byli zde však siln opevnni a útok Sheridan-v
byl odražen. Znaje ale dležitost onoho místa, umínil si dne 31. znovu o dobytí
po krvavém zápasu

jeho se pokusiti.
Mezi tím co gen. Crook zamstnával jízdu konfederaní u
potoka Chamberlain, vyslána byla divise Devin-ova a brigáda Davies-ova k
Five Forks, kteréhož místa se bez odporu zmocnili. Jízda, jak povdíno již,

zamstnávána byla Smith-em

a

Gregg-em a pchota odtud vyslaná byla

proti

Toto dležité místo zpt do své moci dostati, bylo po bitv s
Warren-ovým pedvojem první myšlénkou Lee-ovou a 2 divise pchoty vedené
Pickett-em a Bushrod Johnson-em, vyslány byly, aby z Five Forks Unionisty
vypudily. Jihané táhli po silnici White Oak a brzy dorazili k uritému místu,
odkud národní jízdu bez velkého odporu vypudili a v tom nejvtším zmatku
zahnali k Dinwiddie Court House. Pi pronásledování prchajících narazili však
konfederaté u potoka Chamberlain na Smith-ovu brigádu, tak že byli nuceni
couvnouti a pekroiti potok jmenovaný na jiném míst. Davin a Davies octli
se ve velkém nebezpeí, však vždy bdlý gen. Sheridan oboil se na Jihany s
brigádami Gregg-ovou a Gibbons-ovou a donutil je k nastoupení zpáteního
Warren-ovi.

pochodu. Za vasné jeho pispní dostalo se Sheridan-ovi od vrchního velitele
lichotivého uznání.

dne 31. bezna trávil Grant v trapné nejistot. Zprávy o událostech u Five Forks jej velice znepokojovaly; mezi štábními dstojníky pevládal
náhled, že gen. Sheridan nebude s to v postavení svém se udržeti, nebude-li
mu poslána co nejrychleji postaitelná posila. K Warren-ovi tudíž vyslán jest
rychlý posel s rozkazem, aby se svým pátým armádním sborem spl Sheridanovi na pomoc a tento vydal se btz meškání na pochod; Ayres-ova divise hnula
se nejdíve, však když dorazila k potoku Gravely Run, seznáno, že most jest
znien. Stavním nového mostu stráveno bylo opt nkolik hodin a teprv ve
dv hodiny ráno dne 2. dubna octlo se vojsko na druhém behu a vydalo se
na pochod k Dinwiddie.

Noc

se

Sheridan-ovi nehrozilo takové nebezpeí, jak v hlavním stanu
domnívali,

nebo

Grant-ov

se

gen. Lee, obávaje se útoku, stáhl od Dinwiddie vojska svá

zpt a vykázal jim stanovišt ve Five Forks. Takto mohl snáze soustediti
vtší moc v místech, kde by se strany Unionist veden byl útok.
ráno,
dne I. dubna, když byl Ayres pitrhl, vydal se Sheridan na pochod k Five
Forks, kde zamýšlel na Jihany znovu udeiti; uprosted cesty mezi Dinwiddie
a Five Forks spojil se se sbory gen. Warrena a Sheridan pevzal vrchní velení.
Celá armáda jeho ítala nyní 25.CXX) muž a pozstávala z jízdy pchoty.

asn

i

Jak již na jednom míst podotknuto, opevovací ára Lee-ova kolem
Petersburgu táhla se od potoka zvaného Hatchers Run až po eku Appomattox,
však náspy byly tak nedostaten vojskem obsazeny, že Grant mohl rozraziti

áru

tuto kdekoliv jen

by

pvodního svého plánu

se

mu

bylo

zlíbilo.

On

však umínil

si

operovati dle

pravému
kídlu Jihan, toto obklíiti, jedinou ranou povaliti je na ostatní armádu a tak
celý zápas ukoniti. Klíem k posicím Lee-ovým bylo místo zvané Five Forks,
kde byl jižní vojevdce veškerou svoji moc soustedil a sem také nyní táhl s
a sice soustediti vtší

ást vojska svého

proti
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vojem svým gen. Sheridan. O tvrté hodin ranní udeilo silné oddlení Jihan
Útok byl práv tak
na Foster-ovu divisi od trnáctého armádního sboru.
prudký jako neoekávaný a odvážlivost Jihan odmnna byla v prvním
okamžiku vítzstvím, nebo mužstvo Foster-ovo uvedeno bylo v zmatek,
dávalo se kvapn na útk a na dobytých náspech vztýena byla rebelská
Nevlála zde však dlouho, Unionisté brzy z pekvapení svého se
korouhev.
vzpamatovavše, oboili se na konfederaty, kteí vítzstvím svým sami v nepoádek uvedeni byli a záhy hnáni jsou z dobytých násp zpt. Po njakou chvíli
hímala dla a ilý ruch poal se jeviti na celé áe; vojska na obou stranách
poznávala, že rozhodná chvíle se blíží.
Gen. Sheridan dorazil ped Five Forks o druhé hodin odpoledne a zatlail

pední

stráže a harcovnické sbory

zpt

za hlavní zákopy. Gen. Merritt obdržel

ímž vzbuditi ml

v nepíteli domnní,
Warren opt tak brzo, jakmile by se
mu píležitost naskytla, s celým svým pátým sborem ml udeiti na nepítele se
strany levé, ímž tento octnouti se ml v kížovém ohni. Aby zároveíi pojistil se
proti možnému pepadení od Petersburgu, poslal Sheridan brigádu McKenzieovu po silnici White Oak a brigáda tato mla zaujmouti postavení v právo
od Warrena. McKenzie na své cest srazil se s oddlením konfederaní jízdy,
rozkaz, aby se svoji jízdou hnul se v levo,

že zamýšlí obejíti jeho pravé kídlo; gen.

kterou porazil a zahnal k Petersburgu; k Warren-ovi pitrhl práv ve chvíli,
když tento hotovil se k útoku.
Byly tyry hodiny odpoledne, když Sheridan hotovil se k útoku. Úmyslem
jeho bylo zahájiti bitvu díve, nebo ve dv hodiny byl již na uritém míst,
však gen. Warren zmail mnoho asu sestavováním svého vojska v bitevní šiky
a oznámil pozdji Sheridan-ovi, že ve tyry hodiny bude k bitv pipraven.

V

udanou hodinu byly již divise Ayres-ova a Crawford-ova na pochodu;
Každá z jmenovaných divisi
Crawford-em, tvoe tak zálohu.
mla ped sebou jednu brigádu a takto sestaven táhl pedvoj smrem k silnici
White Oak, kde ml se rychle obrátit a vpadnouti Jihanm v bok.
Griffin táhl za

Divise Crawford-ova byla první, která zasypána byla

telských

násp

uchýlil se k

a palbu tu

ásten

vli záchran do blízkého

pocítila
lesa,

i

deštm

kulí

s

nepá-

Ayres-ova.
Crawford
odhalil pravý bok Ayres-v,

divise

ímž

ihned vražednou palbu. Rady takto napadené
poaly se trhati, však záhy zjednán byl opt poádek; mezeru vyplnila rychle
divise Griffin-ova a Ayres sestav rychle vojsko své do šik, hnal útokem na
nepátelské náspy; odvážlivý in ten korunován byl skvlým vítzstvím;
Griffin-ovi taktéž štstí
náspy byly dobyty a lOO Jihan upadlo do zajetí.
pálo, nebo po krátkém, ale tuhém zápase Jihany z jich zákop vypudil a 1500
jich zajal.
Crawford, který pošinul své prapory v právo, dospl až k silnici

na který

byli Jihané soustedili

Ford, odkud vpadl nepíteli v

týl,

spsobiv zde nevýslovný zmatek a ukoistil

tyry dla.

Hmní dl a rachot pušek,

které otáslo pojednou vzduchem, bylo zna-

se svým statným jezdcm v elo,
píkladu toho ostatní následovali a záhy pda dunla pod kopyty
cválajících koní. Jízda uvítána jest hustou palbou a v nkolika minutách polmi

mením jízd k

útoku.

Merritt postaviv

tasil šavli,

divoce pobíhali
bvlo míeno.

kon

bez jezdc

—

dkaz

to,

jak

dobe

se strany

Jihan
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Konfederaté chvíli bránili se s obvyklou tvrdošíjností, však byvše se
všech stran vražednou palbou napadáni, záhy jali se odhazovati zbran. Malé
oddleni ješt pokoušelo se odraziti boulivý útok Merritt-ova jízdectva,
bodáky jejich vrývaly se koním do prsou a kule srážely jezdce, však jsou novým
pívalem k zemi sráženi, sesekáváni, sešlapáváni. Bitva v místech tchto blížila
se k svému zakonení, slavné vítzství kynulo Unionistm.
S nejtužším odporem setkal se gen. Warren; vojsko jeho, když kule rebel
poaly mezi
bíti, náhle na pochodu svém se zastavilo.
Warren obávaje se,
aby náhlé toto zaleknutí nemlo v záptí ústup a zmatek, dal koni svému
ostruhy a se slovy: ,, následujte mne!" cválal v nejprudším dešti kulí ku pedu.
Tento píklad rekovnosti nadchnul mužstvo, které hned s jásotem valilo se
za svým vdcem a zde dobyto jest skvlé vítzství.
V poslední chvíli pod
Warren-em, který byl stále v nejhustší sei, zabit byl
a jen vasnému
pispní colonela Richardsona
generál tento co dkovati za svj život;
Richardson, chrán tlem svým milovaného vdce, byl smrteln rann. Jižní
generálové Pickett a Johnston, vdouce, že na výsledku bitvy této závisí osud
celé armády, vynaložili vše, aby útok Unionist byl odražen
le vše bylo
marné, záhy zb3tek jejich roztíštných prapor prchal v zmatku smrem
západním a na útku nien byl ješt jízdou Merritt-ovou a McKenzie-ovou.
Unionisté ukoistili v bitv této nkolik dl a prapor a zajali pt tisíc
jižních vojín.

n

i

k

i

ml

—

Po skvlém vítzství tomto povstalo nedorozumní mezi Sheridan-em a
Warren-em; Sheridan obvifíoval Warrena z liknavosti a nedostatku odvahy.
Však nestranné djiny vzdáti musí Warren-ovi est za jeho poínání u Five
Forks; že náhledy Sheridan-ovy ani sám vrchní velitel Grant nesdílel, o tom
svdí ta okolnost, že postavil Warrena v elo departementu Mississippského,
kde dle vlastních slov Grant-ových, bylo zapotebí muže povolaného.
Gen. Lee záhy byl zpraven o neštstí, jaké postihlo jeho vojsko u Five
Forks; byla to pro nho tžká rána
znalf on dobe celý dosah porážky této
a opt, jako po nešastné bitv u Gettysburgu, sklonil šedou hlavu svoji na
Byl nyní obklíen obrovskou armádou a srdce svíralo se mu úzkostí a
prsa.
žalem, když popatil na své bosé, vysílené a rozedrané vojsko.
se vzdáti ?
na tuto otázku váhal Lee s odpovdí.
Pemýšlel, jak by z nemilého objetí, v

—

Ml

jakém

se octl, co

nejdíve se vymkl a ihned

Též Grant-ovi
celém

prbhu

a

jal se

konati pípravy k ústupu.

Meade-ovi pineseny byly v záptí podrobné zprávy o

bitvy u Five Forks a záhy, jako na oslavu vítzství tohoto z

nesetných dl zahájena

jest

palba na Petersburg.

Dla hmla

po celou noc

hrze praskotem granát a sykotem
do msta vrhány byly.
Ku generálm Wright-ovi,

a obyvatelstvo udržováno bylo v ustaviné

tžkých

projektil, které

Parke-ovi a Ord-ovi vyslány jsou štafety s rozkazy, aby uinili útok druhý den
ráno a divise Miles-ova od armádního sboru íumphrey-ova poslána jest k
sesílení voje Sheridan-ova.
nedli ráno dne 2. dubna jest útok zahájen na celé
od Hatcher's

áe

V

Run

až k

ece Appomattox.

Gen. Parke dobyl lehce první zákopy, však pro
tuhý odpor dále proniknouti nemohl. Gen. Wright dobyv násp, pronikl až
k silnici Boydton, naež obrátiv se v levo, dobýval jedno vítzství za druhým
a zajal nkolik tisíc Jihan. Ord, uiniv prlom v opevííovací
u Hatcher's

áe

S79

Run,

spojil se s

k Petersburgu.

pedu
ovou

s

—

Wright-em a oba obrátivše se v právo, táhli po silnici Boydton
Humphrey, jakmile zaslechl lomoz válený, hnul se též ku
Mott-ovou a Haysdivisema od druhého armádního sboru

—

dvma

a vytisknuv Jihany z jich posic, spojil se se šestým sborem.

Miles

mezi tím pitrhl k Sheridan-ovi a ihned na daný rozkaz udeil na Jihany,
kteí se byli shromáždili zapadne od Hatcher's Run a zahnal je až k stanici
Sheridan zatím s divisí Bartlett-ovou a
Southerlands, na dráze South Side.
rebely a vrátiv se pozdji k Five Forks,
prchající
pronásledoval
Crawford-ovou
chtje
Southerlans,
Jihany zde se nalézající pepadnouti ze
táhl k stanici
nepítele
díve nežli pitrhl Sheridan, porazil
udeil
zde
na
zadu. Však Miles byl

na hlavu, ukoistil
dla a odvedl s
sebou 600 zajatc. Dráha South Side byla nyní pro Jihany ztracena.
V téže dob, co na
jedné stran Unionisté
Jihany z jich násp vypuzovali a tlaili k
je

dv

dobyl

Petersburgu,
gen.

Gibbon se

divisí

dv

ze,

svoji

dležité tvr-

chránící jižní stranu

zvané

Petersburgu,

Gregg a Alexander.
Lee byl nyní tsn
seven, však vzdor tomu zdál se býti odhodlanjším nežli kdy ped
tím.

Mohl

lépe vojsko

své soustediti, jelikož

ára

operaní
nyní
též

znan
gen.

Longstreet,

seznav, že elí

nom

byla

zkrácena;

mu

je-

arel

Ržika.

hrstka národního

vojska na severním
takto sesílen umínil

behu eky James, spl rychle k Petersburgu
si nyní msto co nejsilnji opevniti a uiniti

a

Lee

výpad,
chtje zpt dobýti nkterých strategicky dležitých míst, jichž se byl zmocnil
devátý armádní sbor.

od armádního sboru Hill-ova byla urena k tomu, aby
V divisi této soustedn byl ješt zbytek v nesetných bitvách otužilých bojovník a útok jejich byl tak prudký, že celý devátý
armádní sbor jen s velikým namáháním dovedl své postavení uhájiti; teprv
když od City Pointu pikvaila Unionistm posila, byl útok Heth-v odražen,

Heth-ova

divise

útok na Unionisty zahájila.

V
byl

bitv

tená

této zabit byl jeden z

setkal v

nejpednjších generál

nesetných bitvách a

sice gen.

Hill.

jižních, s

Ve

chvíli,

nímž se

kdy Heth
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hnal své prapory do ohn, chtje zmocniti se posic Lee-em naznaených,
rozmlouval Hill s Mahonem a Lee-em.
Vava bitevní se stále blížila, což
zdálo se býti zlým znamením a Lee obrátiv se k Hill-ovÍ, pravil
generále, vaše pluky couvají

k

se

na

V

malém

a v

plném trysku

!?"

:

,,Co to,

— Hill zahaliv se do sprostého plášt, vyšvihnul

cválal

smrem, odkud

bitevní lomoz sem zazníval.
mohl z pekvapení svého se
klesl mrtvý s kon.
Hill byl

lesíku setkal se se šesti Uníonisty; nežli

—

vzpamatovati, zahouklo nkolik ran a Hill
rozen ve Virginii roku 1824 a graduoval vojenskou akademii ve West Point
spolen s gen. Burnsidem. Sloužil ve spolkové armád ar. 1855 byl povýšen
za kapitána. Jakmile stát Virginia prohlásil své odtržení od Unie, pistoupil
Hill k jižní armád a súastnil se mnoha bitev, vynikaje všude neobyejnou
odvahou, kterážto vlastnost uinila jej u vojska velice oblíbeným.

—

Když zbytky poražených prapor Heth-ových se vracely, spozoroval Lee,
že nelze mu déle v postavení kol Petersburgu se udržeti a umínil si pod
záštitou noci odtáhnouti po silnici Danvillské. maje za to, že pece bude s to
dosíci spojení s armádou Johnston-ovou.
O pl desáté zaslal Jeff. Davis-ovi
následující depeši
„Moje linie rozražena jest na tech místech, Richinon
:

fmisi býti vyklizen dnes veer."

Zdrcující

zvst

tato

doruena byla

Davis-ovi, když tento dle zvyku svého

nalézal se v episkopálním kostele sv. Pavla.

pítomných spoívaly napnut na

Pi tení

depeše zraky všech

Tento se zachvl, líce jeho
pokryly se smrtelnou bledostí a on rychle chrám opustil. Všichni cítili, že
muselo se státi nco neobyejného. Ped ukonením služeb kazatel dr. Minnegerode oznámil, že velitel msta generál Ewell vydal rozkaz, aby posádka
shromáždila se o tetí hodin na námstí.
Novina ta šla od úst k ústm, vše
tonulo v trapné nejistot, každý ale tušil, že depeše, která z bojišt Davis-ovi
poslána a v kostele jemu doruena byla, zvstovala njaké neštstí.
Davis-ovi.

Byl to smutný den v Richmondu, plný nejistoty a zmatku; vládní úadníci
vyhýbavé odpovdi, však pozdji odpoledne nebylo
nikoho tajno, že msto má býti vyklizeno.
Ve všech odborech vládních
panoval chvat, velké bedny nakládány jsou na vozy a odváženy rychle na
nádraží dráhy Danville.
Davis opustil msto v osm hodin, lenové kongresu
O pl noci nebylo v
a zákonodárství státu Virginia odejeli o hodin deváté.
Richmondu z celé konfederaní vlády nikoho vyjma zástupce váleného
odboru, majora Meltona.
Bhem odpldne odehrály se na nkterých místech pohoršlivé výstupy,
Mstská rada, obávajíc se nákteré v noci nabyly povážlivých rozmr.
sledk, kdyby vojsko vniklo do skladiš lihovin, kázala, aby veškeré lihoviny
byly na ulici vypuštny; o pl noci tekly po ulicích mstských proudy piva,
vína, koalky a jiných lihovin, ale zlo, které rada mstská chtla odvrátiti,
spsobem tím pivolala, nebo záhy bylo vidti na ulicích množství surových
opilc. Nikdo nesml opustit msto bez prvodního listu od tajemníka vlády,,
K dovršení zmatku a hrzy proale po úadníku tom nebylo ani památky.
puštno bylo množství trestanc, kteí použivše panujícího stavu, páchali
Žádný majetek nebyl
všeliké nepravosti, aniž by se byli museli báti trestu.
ped nimi jistý, nic nebylo živlu tomu posvátného. Ve ti hodiny s pl noci
gen. Ewell kázal zapáliti veškerá skladišt, z nichž požár rozšíil se na okolní
dávali na veškeré otázky

381

Budova váleného
^budovy a jedna tetina msta octla se v moi iiplamen.
lehly
budovy
veejné
popelem.
ránu
ohlušující rána
odboru, kostely a jiné
obrovská
prachárna,
nalézající
se blíže chudobince
otásla celým okolím
vyletla do povtí. Ješt ani trosky této nedopadly k zemi, když základy
msta otásl výbuch jiný; pancéová lo Virginia byla vyhozena prachem
ráno generál Ewell,
a hned za ní lod Richtnond a Patrick Henry.
zahalen v pláš, s kloboukem staženým na oi, vyšvihl se na svého sivého oe a

K

—

— asn

rychle opustil msto.
pondlí ráno dne 3. dubna o osmé hodin vtrhl generál Weit/el v
národního vojska do msta. Požár trávil jednu budovu po druhé, zdšený lid
bhal v zmatku ulicemi sem a tam, ovzduším syely granáty, lítající z hoících

el

V

Byl to

skladišf.

jaký

trest,

stihl

tžký
Rich-

mond za to, že po tyry
roky choval ve svém
stedu úhlavní nepátele
Unie

!

V mst prohlášen
jest

vojenský zákon a

státní budovou
vztýen byl hvzdnatý
nad

prapor. Požár byl uha-

šen a poádek záhy
zjednán.

Zpráva

Richmondu

o

opt

pádu
Peters-

a

burgu rychlostí blesku
se po všech
koninách a na Severu
rozlétla

událost tato jest

oslavována.

hlun

Ve velkých

mstech obchody byly
zaveny, svolávány jsou
schze, kde pednášeny
vlastenecké

ei a písn,

dla hímala

a z

Antonin Vlk.

vží

velebné zvuky zvon ohlašovaly, že Konfederace, která
Unii byla vzdorovala, již se ítí.

—

tém

po

pt rok

V

bitv u dráhy South Side, dne 2. dubna, o které v kapitole této inna
byla zmínka, zajat byl ech Karel Ržika, (rozený v áslavi roku 1849); k
vojsku pistoupil r. 1864 v stáí 16 a pl roku a pidlen byl k seJmomu pluku
new-yorských dobrovolník, setnina F, který náležel k druhému armádnímu

nkolika bitev v okolí Petersburgu, až posléze u jmenované
dráhy byl zajat, o emž vypravuje následující
,,Dne 2. dubna pronásledovali
jsme Jihany až do jedenácti hodin, kdy octli jsme se na jedné stráni, kde rebelové zasypávali nás dlovými kulemi. Uchýlili jsme se rychle za malou farmu
a odtud udržovali palbu, však rebelové spozorovavše to, obrátili jícny dl proti
sboru. Súastnil se

:

Jot.

armík: „ObÍABaká

válka".

26*
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nám

a staveni bylo ihned srovnáno se zemí.

ústupu,

pi

emž jsem ješt

s

jmými upadl do

Naše brigáda byla donucena k
Když jsme byli pihnáni do

zajetí.

rcbelského ležení, pobrali nám potravu, kterou u nás nalezli, nebof oni nemli
Go jísti; též oblek nám vzali a nás piodli svými hadry.
V zajetí zkusili jsme

Frantiiek Jelínek.

mnoho hladu, nebof

Jihané nenvli sami co jísti a já po ti dny nedal ani sousta
Byl jsem již tak slabý, že jsem myslel, že musím podlehnouti, když
jeden z rebel, snad z útrpnosti, podal mi kus kukuiného chleba. Byl jsem
sedm dní v zajetí, když roznesla se zpráva, že Konfederace padla. Vrátil jsem
se pozdji k svému pluku a po nkolikadenním odpoinku jsme táhli k Washingtonu. Cestou jsem se vysílením roznemohl, tak že mne museli odvézti do

do

úst.

38ai

City Pointu a odtud po lodi dopraven byl jsem do Washingtonu. Po tyrtýdriím
pobytu v nemocnici byl jsem propuštén a vrátil jsem se do New YorKu, kde
doposud žiji."
U téhož pluku co Ržika sloužili ješté Cechové Stránský, Kriek. Jahelka
a Ant. Vlk (též Berka zvaný); byl zde též jeden plukovník jménem Procházka,
o jehož pvodu však není nieho známo.
Antonín Vlk pijel do New Yorku práv když válka zuila a nemoha
nikde obdržeti zamstnání, pistoupil k vojsku a z $500, které byl co náhradu
obdržel, poslal vtší ást manželce do Cech.
Súastnil se všech bitev v
okolí Petersburgu s druhým armádním sborem, které jsou v kapitole této
líeny.
Po válce odejel Berka zpt do Cech a žije nyní ve Starém Kolín.
Na stránce 332 uinna jest krátká zmínka o Frant. Jelínkovi (z Kaíiku
u Kutné Hory, nyní v New Yorku), který pistoupil co dobrovolník k 93.
^luku new-yorskému (setnina B) a súastil se nesetných šarvátek v okolí
Petersburgu, kde byl též rann.
O dalších zkušenostech svých, které pi
dobývání Petersburgu zažil, vypravuje Jelínek následující
,,V únoru, roku
1865 súastnili jsme se tuhé bitky u Cedar Creek a v krajinách tchto jsme o
hladu trávili sedm dní, jelikož nebylo zde drah, po kterých potraviny |by
dopravovány býti mohly. Od té doby jsme se
ustavin bili s nepítelem
a dne 25. bezna byli jsme ve velké bitv na dráze South Side.
Po dobytí
Petersburgu byl jsem postižen zimnicí a dopravili mne do nemocnice v City
Pointu; zde navštívil nás president Lincoln, podal každému z nás ruku a pravil.
že za ti msíce nás bude mít všechny doma. Jeho slova se vyplnila, ale jeho
více nebylo, aby nás uvítal.
Z City Pointu byl jsem dopraven do nemocnice
gen. Tiney-ho ve Washingtonu, pozdji do nemocnice gen. Douglase, odkud
propustili mne dne 10. srpna 1865 a odebral jsem se do New Yorku."
Jelínkovi patrn se služba vojenská zalíbila, nebo 17. íjna r. 1867 pistoupil opt
k spolkovému vojsku a sice sedmému pluku pchoty, setnina C, s kterýmž byl
ve Florid, Utah, Alabam a jiných státech.
Roku 1870 byl propuštn,,
však roku 1875 pistoupil opt k národnímu vojsku a sice k 15. pluku pchoty,,
setnina fj a súastnil se roku 1879 váleného tažení proti Indiánm kmene
Utah; vrátil se do New Yorku r. 1887, kde nyní žije.
:

tém

—

—

—
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KAPITOLA XXV.

— Nadéje Lee-ovy. — Zklamáni. — Poslední pokusy. — Srážka
— Smrt gen. Reada. — Bitva u potoka Sailors. — Tvrdošíjný
—
Ewell porážeti, obklíen a zajat. — Lee pekrouje eku
General
odpor.
—
Bédný
stav jišni armády. — Lee jest doufá. — Vyzváni
Appomattox.
— Podmínky. — Dálši vyjednáváni. —
Lee-ova
odpovd.
Grant-ovo a
Granta
Schzka generálu
a Lee-a. — Lee se vzdává. — L^ouenl. — Za— Útok na
vrazdnl presidenta Lincolna. — Radost promnna
—
—
Osud splklencú.
JoJinson presidentem-. —
tajemníka Sewarda.
—
Sherman a Johnston v Severní Karolín.
Johnstori se vzdává. —
—
Události v jlznlch krajinách. — Poslední odpor.
Jefferson Davis lapen.
— Válka skonena.

Poátek

konce.

u Farmvillc.

í'

šal.

KRVAVÉ

drama, jehož první jednání odehrálo se v msíci dubnu roku
86 1 v pístavu charlestonském, chýlilo se k svému zakonení. Pád
poslední
bašty KonfeRichmondu a Petersburgu byl poátkem konce
pod JefTersonem Davis-em zítil se prestol, jehož
derace byly dobyty
hlavním základem mlo býti otroctví a Davis, který ješt ped nkolika dny
1

—

—

dv

,, radji tisíckráte život svj chce obtovati, nežli by se podvolil"
k uším jeho zaznlo inení zbraní severních, dával se kvapn na
útk k hranicím mexickým.
Národní vojsko vtrhlo do Richmondu a Petersburgu v pondlí dne 3.
dubna a gen. Lee se zbytkem jindy tak mocné armády uchýlil sek Chesteríield
Court House, odkudž táhl dále smrem západním. Lee-ovým úmyslem bylo

prohlašoval, že

— jakmile

co nejdíve doraziti do Burkesville,
kižují dráhy South Side a Danville.

míle západn od Petersburgu, kde
pádu že by podailo se mu na pochodu

52

V

sebou veškeré mosty, mohl tím pronásledovatele své zdržeti a nabýti
své znovu uspoádati a posléze pece docíliti spojení s armádou
Lee-ovi již nejednou podailo se vymknouti z tsného objetí
Johnston-ovou.
dovedl armádu svoji zachániti ped úplným
svého mocnjšího soupee
což platí zejména o bitv u
potením, když zkáza zdála se býti neodvratnou
Gettysburgu
a proto doufal, že nyní spsobem tím soupee svého pekoná.
V úterý dne 4. dubna dorazil k Amelia Court House, na dráze Danville a
Vojsko jeho bylo již
zde dle úmluvy mly jej oekávati zásoby potravní.
hladem vysílené a když opustilo okolí Petersburgu, mlo zásob pouze na jeden
Zde však oekávalo Lee-a tžké zklamání, nebof když s vyhladovlým
den.
Tyto sice byly na urité
lidem svým sem pitrhl, zásob žádných nenalezl.
došla
z
Richmondu
zvst, aby vlak
však
v
záptí
umluveno,
poslány
jak
místo
odvézti rychle veškerý majetek
ihned navrátil se do Richmondu,- odkud
vlak se zásobami
konfederaní vlády. Rozkazu toho bylo uposlechnuto
dorazili,
sem
v
úterý
konfederaté
stalo,
že
když
se
a
tím
odejel do Richmondu
lze
stávajících
okolností
nebylo
Na
další
pochod
za
nenalezli.
zásob žádných
vkolních
krajin,
sehnaly
co
vyslány
jsou
do
aby
sbory
pomýšleti; jednotlivé
plány.
Lee-ovy
veškeré
zmailo
se dá a toto otálení
spáliti za

tak

asu pluky

—

—

—

i

ml

—
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Grant pípravy k pochodu,
Mezi tím co Lee prchal k Burkesville, inil
maje v úmyslu dosíci jmenovaného místa díve nežli dorazí sem Jihané, zde
Celá armáda spolková, vyjma prapor
Lee-a obklíiti a k vzdání pinutit.
Weitzel-ových ležela pol^m jižn a jiho-západn od Petersburgu, odkud armáda
James-ská, vedená gen. Or !-em dala se na pochod podél dráhy South Side,
též Lynchburg zvané a gen. Sheridan se svoji jízdou a pátým sborem armádním
táhl smrem severním, poblíže e.-y Appomattox; za Sheridan -em vydaly se
tímže smrem na pochod sbory druhý a šestý. Sheridan dne 4. odpoledne
i

dorazil v

ele

leží sedm
míst posledn jmenovaném,

své jízdy k dráze Danville v Jefersonville, kteréž místo

V

mil jiho-západn od Amelia Court House.

jak povdíno, nucen byl generál Lee zastaviti a shánti pro vojsko potravní

Sheridan byl nemálo potšen zprávou o stavu Lee-ova vojska, nebof
Ihned
že bude moci zde jej zaskoiti a další ústup mu zameziti.
vyslal rychlého posla ku gen. Meade-ovi se žádostí, aby co nejrychleji pošinul
ku pedu sbor druhý a šestý. ,, Domnívá se generál Sheridan," tázal se Meade
zásoby.

ml

za

to,

posla, ,,že armáda Lee-ova by mohla býti potena aneb zajata, v pádu že by
jmenované sbory dorazily ráno k dráze Danville
,,Ano, pane,' znla
krátká, ale rozhodná odpov a záhy bylo vojsko na pochodu.
Meade spojil
se s Sheridan-em v JeíTersonville odpoledne dne 5. dubna a Grant blížil se
sem rychle s armádou Ord-ovou.
Když byl dorazil k Nottaway, devt mil jiho-východn od Burkesville a
dvanáct mil jižn od Jeffersonville, kde chtl dopáti vojsku krátký odpoinek,
došel Granta od Sheridana list následujícího obsahu
,,Pál bych si vaší
pítomnosti, nebof jsem jist, že armáda Virginská mže býti zajata. Pro Lee-a
.^"

—

:

není více uniknutí."
Grant po petení dopisu vyslal dv divise pchoty
k Burkesville; pedvoj ten dorazil k Burkesville Junction asi o jedenácté
hodin veerní a v téže dob dorazil Grant do hlavního stanu Sheridan-ova.
se ped tím odebral na krátký odpoinek, však jakmile mu oznábyla pítomnost vrchního velitele, povstal a záhy oba váleníci, sedíce u-

Tento byl

mena

malého

stolku, radili se o plánu. Sheridan

vysvtloval vrchnímu

vení vojska Lee-ova a Grant posléze zvolal:
Postavení,

zamezen byl
se

mu

mu

v patách.

,,Lee jest lapen

veliteli

posta-

!"

v jakém se Lee octl, bylo opravdu kritické, nebof nejen že
další ústup, ale

Dne

4.

mocná armáda Potomacká

dubna, ano ješt

asn

ráno dne

již
5.,

sousteovala

nežli

vtší

moc

sem soustedila, jak znalci tvrdí, mohl se ješt pokusiti se zdarem o uniknuti.
a sice
mohl buto udeiti na Sheridana, adami jeho se protlouci a státi se
pánem dráhy Danville, anebo zmniti smr, rychle proniknouti k Lynchburgui
a uchýliti se do blízkých hor.
Veer dne 5. byl zde již Meade s druhým a
šestým sborem armádním a Lee zdál se býti ztracen.
Dne 5. dubna vyslal Sheridan gen. Daviese s jedním oddlením jízdy ku
prozkoumání okolí Jeffersonville a tento pepadl 180 vor. zásobních, které
steženy byly jen malým oddlením jízdy. Davies Jihany po krátké šarvátce
zahnal a voz se zmocnil, však záhy obklíen byl se všech stran pchotou a
strhla se krvavá bitka.
Na stran Jihan byla pesila a Davies byl by s tží
vyvázl, kdyby v as nebyly mu bývaly na pomoc pisply dv brigády jízdy,
vedené Gregg-em a Smith-em.
Za jich pispní prosekal si Davies cestu*
k Jeffer&onWJle.
se

:

dubna armáda Potomacká, kteráž se byla noc ped tím
soustedila v okolí Jeffersonville. vydala se na pochod smérem severním;
Gen. Meade vedl pátý
cílem jejím bylo místo zvané Amelia Court House.
armádní sbor a Sheridan velel jízd. Lee ale neml v úmyslu jen tak lehce
soupei svému se vzdáti a záhy v hlavním stanu Grant-ov bylo oznámeno, že
nepítel rychle Amelia Court House opustil, proklouzl hbit kolem levého
kídla národní armády a táhne smrem západním, k Deatonsville.
Ihned
vydány jsou nové rozkazy a záhy celá armáda Potomacká ve tech mocných
proudech táhla za prchajícím nepítelem.
Gen. Ord v dob, kdy Potomacká armáda táhla za ustupujícími Jihany,
opustil s armádou James-skou Burkesville Junction a táhl smrem k Farmville,
kde chtl potíti pedvoj vojska Lee-ova a zniiti veškeré mosty, vedoucí pes
feku Appomattox. Aby zajistil si zdar svého plánu, vyslal dva pluky pchoty
a jedno oddlení lehké jízdy ku pedu j^od velením gen. Reada.
Tento srazil
se s armádou Lee-ovou práv když blížil se jíž k Farmville a ihned strhla se
krvavá bitva.
Jihané bili se staten, nebo vdli, že poslední nadje jejich
spoívá na výsledku této bitvy. Zde zabit byl generál Reade a sice setkal

Ráno dne

6.

—

Pevnost Clynch.

s g-eneralem Dearing-em a mezi tím co oba velitelov spolu zápasili,
zasáhnut byl Reade kulí rebelskou a skácel se mrtvý s kon. Jihanm podailo
se zachrániti mosty a když byl sem gen. Ord s hlavním vojem pitrhl, mli
rebelové naházené již vysoké náspy.

se v sei

Armáda Potomacká mezi
jenom

krajiny,

kudy vojsko

tím pohybovala se ku

táhlo, dovolovaly.

tvoil pedvoj levého proudu a když

armádu, která táhla k západu.'

Na

pedu

tak rychle, jak

Gen. Sheridan se

svoji jízdou

k Deatonsville, narazil na Lee-ovu
první pohled Sheridan seznal úžasn bdný
blížil se

pouhé zíceniny jindy tak slavné, mocné a
obdivuhodné armády Severní Virginie. Úžasem
naplniti musí každého,
že tento zbytek vojenské moci konfederaní mohl ješt nyní udržován býti
pohromad. Hladové, bez nadje na vítzství, pronásledované mocnou armádou, na smrt utrmácené, bosé a otrhané vojsko dosud poslušno jest všech
rozkaz svého vdce a vrhá se v zoufalý zápas, kde kyne mu jen jistá
porážka a smrt
Sheridan-ovi naskytla se zde vítaná píležitost zasaditi Lee-ovi novou ránu
a on také píležitosti té použil.
Gen. Crook obdržel rozkaz, aby uinil útok
na dlouhou adu zásobních voz, která chránna byla silným oddlením jižní
pchoty; Crook-v útok byl odražen, za to ale gen. Custer setkal se se zdarem
stav jižního vojska; bylyf to

již

tém

!
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Zmocniv se silnice blíže Sailors Creek, malého to pítoku reky
Appomattox, udeil na seadní rebel a když pozdji pispli mu na pomoc
ješt Crook a Devin, bylo seadní Jihan úpln rozraženo; Unionisté ukoistili
zde 400 voz, 10 dl a zajali mnoho konfederat.
úplným.

Malá šarvátka

tato

mla

zhoršil a sice tím, že gen.

armády jižní se ješt více
celým svým sborem a ástí Pickett-ovy

za následek, že stav

Ewell byl

—

s

od hlavního voje oddlen
a optné spojení jeho s Lee-em pekaziti,
Ewella obklíiti a zajmouti aneb potíti, bylo nyní hlavní snahou gen. Shermana.
Aby Ewella zamstnal až do píchodu Wright-ova 6. sboru, velel Sheridaa
jízd, aby uinila útok; jízda vedená colonelem Staggem udeila na Jihany jako
boue a dorážela na
se všech stran; Jihané však v zoufalém zápasu vynaložili poslední síly a povzbuzováni píklady svého vdce, kladli velmi tuhý
odpor. Záhy objevil se zde pedvoj Wright-v, vedený gen. Seymour-em a
ihned hnán jest do ohn. Jihané ped novým tímto nárazem couvli, však jako
lvové bili se udatn o každou píd zem, s které museli ustoupiti.
více byli
tísnni, ím více poznávali neodvratnost své porážky, tím zuivji bojovali,
tak že
Seymour donucen byl od dalšího boje ustati a ekati na divisi
Wheaton-ovu, od šestého armádního sboru. Když Wheaton na bojišt pitrhl,
zaujal postavení v levo od Seymoura a útok jest obnoven.
Pesile této odolati
nemohouce, poali Jihané nyní rychleji couvati, což dlo se za ustaviného
boje.
Záhy ale pitrhl k potoku Sailor's šestý armádní sbor a na vysoin v
levo od potoka vidti bylo seadnou jízdu Sheridan-ovu; trapnjší situace,
než v jaké octl se sbor Ewell-v, nelze si pedstaviti: se všech stran pesilou
obklíen, hlouek jeho bojovník jest kulemi, kartái a granáty v pravém
smyslu slova zasypáván
ale ješt se Jihané statn bránili, ješt dávali ránu
za ránu, až posléze pod nesetnými ranami ady jejich, které byly dosud stály
jako žulové hradby, poaly povolovati a když napaden byl Ewell se všech stran
a vojsko nemilosrdn nieno bylo jízdou Sheridan-ovou, tu teprv vztýena jest
bílá vlajka
gen. Ewell se vzdal.
Unionisté ztratili u Sailor's Creek 1000
muž, ale zajali 6000 Jihan, mezi nimiž byl gen. Ewell a mnoho vynikajících dstojník.
V noci se dne 6. na 7. dubna pekroil Lee se zbytkem armády své eku
Appomattox, nkolik mil východn od Farmville. Lee zamýšlel chrániti se
na ústupu svém jmenovanou ekou a proto kázal, aby mosty byly znieny.
Gen. Humphrey-ovi ale, který byl Lee-ovi stále v patách, podailo se jeden
most zachrániti a ihned pekroil na druhý beh. Jihané byli se zatím opevnili
na výšinách na druhé stran eky, však vidouce, že národní vojsko pekrouje
Deset dél
též eku, opt ustoupili, zanechavše za sebou nkolik polních dél.
zanecháno bylo též na jižní stran eky.
divise

n

ím

i

—

—

i

Nikoho nebylo více tajno, že úplné zniení neb zajmutí celé armády
Lee-ovy jest již jen otázkou nkolika dn, vzdor tomu. že pi každé píležitosti
kladli dosud odpor pímo zoufalý.
Cesta, kudy Lee táhl, znamenána byla
mrtvolami vojín a zdechlými komi
lidé zvíata klesali hladem a vysílením.
Vojíni odkládali pušky, nemohouce tyto více unésti, z rozedraných nohou jejich
a bez
inula krev
polonahá tla Jihan vystavena byla veškeré nepohod
potravy, bez oddechu táhli dále a ady jindy tak úžasuhodných bojovník
bez boje ídly za každým krokem.

—

i

—

—

•
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Lee dosud neztrácel nadje, ale byla to nadje umírajícího. Jinak soudilijeho ostatní generálové; vidouce, kterak ady vojska každým dnem
ba
každou hodinou se tení, kterak jindy tak obávaná armáda, jíž co do bojovnosti
dle nkterých djepisc rovno nebylo v djinách novovkého válenictví,

—

již na pouhý sem a tam malátn se potácející stín, sešli se v noci dne
Gen. Lee nebyl pítomen. Nkteí
dubna, aby rozhodli, co se státi má.
navrhovali, aby vojsko bylo rozpuštno a soustedilo se opt na nkterém míst;
jiní opt chtli, aby protloukli se adami je obkliujícího vojska národního,
však žádný z tchto náhled nenalezl podpory a posléze všichni usnesli se na
tom, aby Lee pinucen byl k upuštní od dalšího odporu, aby se podvolil
nevyhnutelnosti a vzdal se. Generálu Peddleton-ovi uloženo, aby usnesení to
podobném ani slyšeti nechtl;.
vrchnímu veliteli sdlil. Lee však o
tmi slovy Peddletona
dosti prý asu Tia vzdání, až nebude více jiné cesty
odbyl.
Ješt nebyla rozmluva obou tchto generál skonena, když ovzduším
dl
znamení to, že neúnavný pronásledovatel jest opt zde a
otáslo
že rozhodnut jest armádu jižní úpln potíti, pakli že tato déle v odporu setrvá.

seschla se

6.

nem

hmní

Co dlo
všichni

již

se v

—

—

dob

té

v mysli

—

odkud oekával spásu, když

vil,

že Davis-ovi, který byl prchl

Lee-ov

vzdávali se veškeré nadje.'' Snad

do Danville, podaí se sestaviti novou vládu a rozžehnouti v srdcích jižního
lidu novou jiskru nadšení, že celý Jih znovu vzplane, aby hájil svoji neodvislost ? Na otázky tyto nenalézáme nikde odpovdi; Lee ped nikým neodhaloval
On nevil, že jest již vše ztraceno a hotovil se k novému odporu.
nitro své.

eeno zbytky armády této, soustedny
severn
od Farmville. Pda, na které Lee
byly v silných posicích asi pt
oekával nový útok, tvoila svah k ece Appomattox, na nmž naházeny
Postavení Jihan b}4o
byly silné zákopy, chránné dostateným potem dl.
tak silné, že gen. Humphrey, když se svým vojem sem pitrhl, seznal na první
pohled, v jak výhodném postavení nalézají se šiky Lee-ovy a proto s útokem
Armáda Severní Virginie,

ili lépe

mil

váhal; zatím byl ale rychlý posel vyslán s rozkazem ku generálu Barlow-ovi,
kerý táhl smrem k Farmville, aby sem s vojem svým pospíšil. Humphrey

nejenom

že lekal se

nadál, byl na levém

tchto zbdovaných zbytk jižní armády, ale nežli se
Ihned kázal Miles-ovi, aby
pravém kídle obklíen.

i

—

však Miles byl odražen, zanechav na bojišti 600
temi pluky uinil útok
mrtvých a ranných. Mezi mrtvými byli též generál Smyth a major Miles.
konené vítzJihané vidouce, že musí padnouti, vrhali sq v boj jako šílení
Byla již noc, když Barlow pitrhl
ství mli si Unionisté ješt draze vykoupiti.
a proto útok odložen byl na druhý den.
Nutno též zmíniti se krátce o pohybech Sheridan-ovy jízdy, která nyní
Ráno dne 7.
ani nevycházela.
poala hráti dležitou úlohu a ze sei
dubna vyslal gen. Sheridan dv divise pod gen. Merritt-em k Prince Edward
Court House, ostatní ást divise vedená gen. Crook-em hnula se k Farmville.
Jelikož u jmenovaného místa byly všechny mosty pes eku Appomattox
vedoucí znieny, nuceni byli jezdci eku peplouti, což spojeno bylo s nemalými
Na severním behu eky narazil Crook na silné oddlení pchoty,
obtížemi.
které zde hlídalo zásobní vozy a strhla se tuhá se; konfederat byla veliká
pesila a kladli takový tuhý odpor, že Crook nucen byl od dalšího boje ustati
Když byl
a couvnouti. V bitv této obklíen a zajat byl generál Gregg.
s

—

tém
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Sheridan pitrhl s Merritt-ovou jízdou k Prince Edward Court House, zastihl
zde jednu divisi jízdy od armády James-ské. vedenou generálem McKenziem
a vyslal ji ihned na výzvdy k stanici Prospect, na dráze Lynchburg.
V téže
dob pinesl posel od gen. Crooka zprávu, že Lee se svojí armádou pekroil

eku Appomattox a Sheridan, chtje
k ece
žení

Bufifalo a gen.

Crook

ustupujícím cestu zatarasiti, poslal Merritta

zaujal postavení u stanice Prospect.

Takové bylo postavení nepátelských vojsk veer dne 7. dubna, po odraútoku Miles-ova. V tentýž veer obdržel Lee od Granta dopis následu-

jícího

obsahu

:

,,Dne

7.

dubna,

1865.

Generále! Události posledního týdne musely pesvditi Vás o beznadjnosti dalšího odporu se strany armády Severní Virginie. Já aspoH soudím tak
a považuje za svoji povinnost, sejmouti s beder svých zodpovdnost za další
prolévání krve, žádám o vzdání se onoho zbytku armády konfederaní, která
kdysi známa byla co Armáda Severní Virginie.
U. S. Orant,

General R.

list

S.

lieut. -generál.

Lee."

Lee po petení dopibu tohoto zasedl ihned ku stolu a napsal odpov;
Lee-úv doruen byl Grant-ovi ve Farmville ráno dne 8. dubna a doslovný

obsah jeho byl následující

:

,,Dne

7.

dubna,

186/).

Generále! Váš dopis, datovaný dnešního dne jsem obdržel. Akoliv nesdílím náhled Váš o beznadjnosti dalšího odporu Severo-Virginské armády,
pece jenom uznávaje Vaši snahu o odvrácení dalšího krvepr^lití. žádám, nežli
ponu o Vašem nabídnutí uvažovati, by jste jmenoval podmínky, pod jakými
žádáte složení zbran.
R. S. Lf, generál.
Lieut. -generál U. S. Grant."

Grant v záptí napsal druhý list, v kterém pravil, že první a hlavní snahou
jeho jest zjednání pokoje a že vojsko jižní nesmí pozvednouti více zbran proti

nebude dle pravidel vojenských vymnno. Ku konci žádal, by Lee
sám jmenoval místo, kde by se spolu o dalších podmínkách dohodnouti mohli.
Lee patrn vyjednáv^áním tímto chtl pouze nabýti asu, aby mohl pronásledovatelm svým opt uniknouti a to se mu také do jisté míry podailo.
Sotva že byl dopis Grant-ovi odeslal, sebral zbytek armády své a pod záštitou
tmavé noci vydal se na další pochod. Pohyby vojska ízeny byly s takovou
obezetností, že ani pední stráže Humphrey-ovy nieho nespozorovaly a teprv
Unii, pokud

uiniti útok. pinesena jest mu zpráva, že nepítel
Lee-ova vypoítavost, chladná rozvaha a neobyejná strategie,
tyto nejdležitjší vlastnosti každého váleníka, slavily zde opt triumfy.
Obklíen
se všech stran, s vojskem vysíleným, ve chvíli, kdy sami jeho
generálové považovali další odpor za iré šílenství
Lee náhle vymkne se z
železného objetí nepítelova a teprv když pronásledovatelé jeho hotoví se k
novému útoku, poznávají s úžasem, že Lee-a zde více není.
ráno, když

pes noc

Humphrey chtl

zmizel.

tém

—

Jakmile zpráva o tom donesena byla do hlavního stanu, vydal Grant hned
rozkaz, aby se v pronásledování

pokraovalo a šestý a druhý armádní sbor,
vedené samotným Meadem, vydaly se na pochod po severním behu eky
Appomattox. Neocenitelné služby prokazovala zde národní jízda, jíž v ele
stál energický a neúnavný Sheridan.
Jak již na jiném míst eeno, zamýšlel
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proniknouti mezi armádu Lee-ovu a mésto Lynchburp^, což znamenalo by
Lee-ovi by tak byla zatarasena další cesta a
pak již konec dalších boj.

maje po jedné strané eku Appomattox. po druhé eku James a armádu
Potomackou v patách, nebylo by mu pak zbývalo nic jiného, nežli složení z"bran.
Když byli zvdové pinesli dne 8. dubna Sheridan-ovi zprávu, že Jihané
mají na stanici Appomattox zásoby, vysláni jsou v místa ona generálové Crook
Lee nyní teprv poínal poznávati traplivou situaci, nicmén ješt
a Merritt.
neodvrátil zrak svých od onoho klamného peludu
nadje
a doufal, že
Ve chvíli této
bude moci uchýliti se za Lynchburg do ,, modrých hor".
obdržel Grant-v druhý dopis; Lee v odpovdi své, datované dne 8. dubna, se
vší rozhodnosti prohlásil, že ješt nemíní s armádou svojí se vzdáti, ale pakliže
Grant zamýšlí uzavíti mír, bude jej oekávati na silnici Richmond mezi
V odpovdi své, datované dne 9. dubna Grant pravil,
liniemi pedních stráží.
že není oprávnn k vyjednávání o mír a Lee-em navrhovaná schzka následovn nemohla by vésti k žádoucím výsledkm; podmínky jeho že jsou zejmé
a sice: aby Jih složil zbrafi, ímž jedin pedejde se dalšímu obtování život
lidských a niení majetku. Sotva že dopis tento byl napsán a poslovi odevzdán,
kázal Grant, aby šestý a druhý armádní sbor vydaly se opt na další pochod.

—

—

Pakliže pro Lee-a stávalo ješt jakých nadjí, které jej v jeho tvrdošíjném
odporu posilovaly, nadje tyto zmail jedním rázem generál Sheridan. Dne 8.
dubna dorazil pedvoj jízdy, vedený gen. Custer-em, k stanici Appomattox a
v téže dob dorazil sem pedvoj ustupující armády Lee-ovy se zásobami.
Custer rychlostí blesku udeil na Jihany; byv podporován vydatn jízdou
Devinovou, porazil pedvoj Lee-v na hlavu a zahnal jej v zmatku zpt k
Appomattox Court House, kde meškal Lee-v hlavní voj. Záhy soustedila
se sem ostatní jízda Sheridan-ova
a ústup Lee-ovi tak byl zamezen. Sheridan
oekával, že na uinn bude útok, že Lee bude chtít jeho adami se protlouci,
ale byl rozhodnut klásti odpor tak dlouho, dokavad nepitrhne sem s Jameszárove,
skou armádou gen. Ord a Griffin od pátého armádního sboru.

—

Vdl

že

Meade

jest

Lee-ovi v patách a proto

pevn vil,

že zde posléze bratrovra-

žedný boj tento bude skonen.
Když Lee-ovi pinesena byla zpráva, že Sheridan zastoupil mu cestu,
zamyslil se šedý ten váleník na chvíli, naež pravil:
Musíme se protlouci !"
Ráno dne 9. ml býti uinn útok na Sheridana, však žalem a úzkostí sevelo
se srdce v prsou Lee-ových, když rozhlédl se kol sebe a spatil jen hlouek
ozbrojeného mužstva.
Nepemožitelnou jindy armádu Severo-Virginskou
tvoily již jen zbytky sbor Longstreet-ova a Hill-ova
ostatní mužstvo bylo
již tak vysílené, že nebylo s to ani zbran pozvednouti. Lee dovedl ale traplivé
dojmy brzy zaplašiti
ješt nevil, že Konfederaci udeila poslední hodina a
povolav k sob gen. Gordona, který velel sboru Hill-ovu, rozkázal mu, aby
uinil útok na Sheridana a protloukl si cestu jeho adami stj co stj.
,,

—

—

Gordon, chtje býti poslušen rozkazu vrchního velitele, udeil na Sheridanjízdu s takovou prudkostí, že vojíni, kteí byli s koní sesedali, aby mohli
lépe s pchotou zápasiti, záhy poali couvati.
General Sheridan odkvapil
k stanici Appomattox, aby odtud rychle pošinul ku pedu voj Ord-v, neboC
obával se, že by Jihané, kteí bili se s neoekávanou ba obdivuhodnou
rekovností, pece mohli zde ješt zvítziti.
Voj.sko jeho obdrželo rozkaz, aby

ovu

pozvolna ustupovalo a po píchodu péchoty soustedilo se v právo, vsedlo na
koné a pipravilo se k novému útoku. Rozkaz ten byl vykonán do téch nejmenáích podrobností a když jízda poínala na dané znamení ustupovati vpravo,
ženouc', poadí lesklých
spatili ped sebou Jihané, vítzoslavné v ped
bodák. Ord-ova pchota dorazila na bojišt v as.
Bubny zavíily, polnice zaznly, pchota jízda valila se proti seadní
General Gordon, žádaje o zastavení
Jihan, když tito vztýili bílou vlajku.
dalšího nepátelství, pravil, že generálové Grant a Lee smlouvají se práv o
podmínkách kapitulace a proto že zbytené bylo by další prolévání krve. To
byla poslední srážka armády Potomacké s armádou Severo-Virginskou.
Udání generála Gordona bylo' pravdivé; dne 9. dubna ráno celé okolí
Appomattox Court House zahaleno bylo v mlhu. Gen. Lee hned z rána byl
vidn ve spolenosti generál Longstreeta a Mahone-a. Na tváích všech

e

i

Domek McLean-v.

zraila

v

kterém Lee podepsat kapitulaci.

pedtucha blízkého konce.
sedl na pni poraženého stromu.
.se

Longstreet, maje

porannou ruku v

Gen. Gordon práv vyslán byl, aby
se pokusil o rozražení ad Sheridan-ových a všichni ti generálové byli jednoho
náhledu, že nezdar podniknutí Gordon-ova musí míti v záptí kapitulaci. Záhy
pricválal jezdec se zprávou, že (jordon byl poražen a Lee, vyšvihnuv se na kft
pravil k Longstreet-ovi
..Generále, odevzdávám Vám velení, jedu vstíc gen.
Grant-ovi, s nímž mám míti poradu."
Na cest doruen byl Lee-ovi list
Lee zaslal Grant-ovi ihned
Grant-v, o kterém uinna byla již zmínka.
odpov, žádaje o rozmluvu, ku které Grant svolil a dal Lee-ovi na vli, aby
šátku,

:

jmenoval místo, kde by se oba váleníci sejíti mli.
Schzku, která krátce na to následovala, líí oitý svdek následovn:
,,Oba generálové sešli se v malém, zdném domku Wilmera McLean-a; Grant
ml na hlav plstný klobouk; tmavomodrý jeho kabát jakož vysoké jízdecké
boty pokryty byly blátem.
Jedin ti stíbrné hvzdiky a dv ady knoflík
u kabátu prozrazovaly jeho dstojenství. Do domu vešel v prvodu generál
i
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Orda, Sheridana a nkolika štábních diistojník. Lee byl již díve na míst a
jeho sivý
pásl se venku na bujné tráv. Když Grant vstoupil, stál Lee blíže
stolu.
Byl odn v novou šedou uniformu a na hlav
široký klobouk; po
boku visel mu skvostný kord, dar tó státu Virginia. Vysoká, pímá jeho postava
vzbuzovala úctu. Stál zde hrd, ne jako poražený, ale spíše co vítz šedý vlas

o

ml

;

mu

tém až

na ramena. S Lee-em nalézal se zde pouze náelník jeho
štábu, Colonel Marshall.
Jakmile Grant vešel, postoupil mu Lee v ústrety;
soupei potásli si pravicema, naež zasedli ke stolu a jali se ihned jednati o
podmínkách.
Lee neinil více žádných námitek; vil již, že Konfederace
padla a pistoupil na veškeré podmínky, Grant-em pedepsané. Vyjímám tuto
pouze hlavnjší: dstojníci museli složiti estný slib, že nepozvednou zbran
proti Spojeným Státm a závazek ten platil až do výmny zajatc; každý
dstojník musel tentýž slib složiti za svoji setninu nebo pluk; veškerý majetek
a zbran složeny musely býti do rukou dstojník, Grant-em k tomu ustanovených; dstojníkm ponechána byla poboná zbra, kon jakož
majetek
soukromý.
Též dovoleno jim navrátit se do svých domov a nemli býti
znepokojováni se strany
vládních, pokavad dodržovali smlouvu a byli
splýval

i

úad

zákon.

poslušní

Armáda Severo-Virginská se vzdala, což znamenalo
skonení války,
nebo jak John Swinton praví, ,,bylat armáda tato hlavní oporou Konfederace
i

a jakmile opora tato byla odstranna, zítilo se vše

Když

s

kon

ohlušujícím rachotem."

armád, aby
vojskem ješt rozlouil. Nelze nalézti slov k vrnému vylíení onoho
dojemného obrazu, jaký se nyní zrakm pozorovatele objevil. Polonazí, bosí,
zbdovaní vojíni tlaili se k milovanému vdci, chtíce mu ješt naposled ruku
stisknouti.
Lee chtl promluviti, však slze vytryskly mu z oí pi pohledu na
zubožený lid, který nyní ješt jevil k nmu takovou lásku a oddanost. Když
byl opt nab)^l klidu, vyrazil s namáháním ze stísnných prsou slova: ,.Lide
inil jsem pro tebe co jsem jen mohl."

se

byl gen.

Lee podepsal

kapitulaci, vsedl

na

a jel k své

s

—

Dne 12. dubna konfederaté v jednotlivých oddleních táhli k Appomattox
Court House, kde skládána byla zbra. Z 28.000 muž jen 8.000 jich mlo
pušky. Když gen. Lee odevzdával Grant-ovi svj kord, nepijal jej tento, ale
pravil
,,Nent udatnéjšiho muše, který by mohl kord iento nositi."

—

:

Byl tomu bez mála rok, co Grant pekroil
tenkráte

armády

s

armádou

svoji

eku

Rapidan;

ml Lee armádu ítající 65.000 bojovník — a z celé té úžasuhodné
za pomrn krátkou dobu zbyly jen pouhé trosky; výkvt jižního lidu

vykrvácel na bojištích.
Grant za celé tažení od eky Rapidan k Richmondu
ztratil
Hrozná to
poítaje mrtvé, ranné a pohešované
100.000 muž.
ob, jakou severní lid pinesl, jenom aby republika tato zachována býti mohla
nerozdvojenou
Od eky Appomattox rozlétly se rychlostí blesku zprávy po všech koninách a na Severu poala hímati déla; msta, msteka
ddiny odly se v

—

—

!

i

háv slavnostní, v palácích v nejnuznjších chatách oslavováno jest zachránní
Unie
nadšený jásot umel
Radost ta však záhy promnna byla v hluboký žal
lidu náhle na rtech, všude nastalo utišení a zem odla se v hluboký smutek,
když odehrál se poslední tém, ale nejtruchlivjší akt krvavého dramatu,
!

——

i

—

891
války. Událost ta pohnula celým vzdlaným svtem. Jak v jedné z
minulých kapitol povdíno, meškal president Lincoln v City Pointu, kde ml
dležitou poradu s admirálem Porter-em a generály Grant-em a Sherman-em.
Po pádu Richmondu plul Lincoln na válené lodi Malvern vzhru po ece
James; blíže Rocketts vstoupil do male loky a plul do Richmondu. Uvítání
jeho v bývalém sídle konfederaní vlády bylo nanejvýš nadšené, zejména
ernoši tlaili se k svému osvoboditeli v takovém množství, že vojsko muselo
Po krátkém odpoinku jel Lincoln v otebýti pivoláno k udržení poádku.
veném koáe ulicemi msta a byl všude nadšen pozdravován, naež navrátil
se opt po lodi do City Pointu, odkud odejel do Washingtonu a jeho vjezd do
sídelního msta byl v pravd triumfální. Veškeré budovy byly veer osvtleny,
dla hímala a ohostroje jsou vypalovány; se všech stran jcazníval jen jásot a
veselí.
Veer ml Lincoln v kapitolu k shromáždnému lidu e, v které
vyjádil potšení nad skonením bratrovražedného boje; pro pokoené nepátele

obanské

ml

též jen slova lásky.

Dne

14.

dubna pijel gen. Grant do Washingtonu ve spolenosti kap. Rob,

Lincolna, (syna presidentova).

din odbývána

O

11.

ho-

^L

byla porada kabinetu, které

^M
^J
vB

Grant byl pítomen. Lincoln byl neobyejné vesel; akoliv kolovaly mstem
zprávy o spiknutí, majícím za úel povraždní všech vynikajících len vlády, jakož
generál Granta a Shermana, v kapitolu
nebylo povstem tmto pikládáno víry a
hlavním pednr.tem porady byla otázka,
jak usmíiti opt Jih a zavésti bývalý poi

-^
EfesL.

i

ádek.

Po skonené porad umluvil

^^fe;

lože.

Zpráva
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Lincoln s Grant-em, že spolen navštíví
býti kus
divadlo Ford-ovo, kde hrán
,,Our American Cousin" a také ihned za-

mstem

^

ta rozlétla se

-

-

-

-

Lincoin-fl^ poi>inik~ve Sprín^fieid,

iii.

jako blesk a divadelní místnost

ped zapoetím

pedstavení peplnna.

Mezi osmou a devátou hodinou
slenou Klárou Harrisovou. dcerou senátora Harrise a majorem H. R. Rathbon-em. General Grant
nebyl pítomen; byv na rychlo povolán za dležitou záležitostí do New Yorku,
opustil ješt ped veerem Washington.
byla

dostavil se president Lincoln, provázený svojí chotí,

Krátce po desáté hodin chýlilo se pedstavení k svému zakonení, obecenstvo s napnutím sledovalo hru, když divadlem náhle zaznla stelná rána;
zraky všech obrátily se k president-ov loži, která náhle zahalena byla v bílý
oblak koue. Na pokraji lože objevil se muž, který v pozdvižené ruce tímaje
lesklou dýku, zvolal mocným hlasem
,,Stc semper tyrannisT (tak sta se
všem tyranm.) Po tchto slovech, opev se jednou rukou o zábradlí lože, skoil
na jevišt, však jedna ostruha zapletla se do praporu, kterým byla lože okráBrzy byl opt na nohou a máchnuv dýkou nad hlavou, se
šlena a on klesl.
slovy:
„yihjest pomsthi!" zmizel za kulisami.
Vše to dlo se tak rychle,
:

že obecenstvo z

poátku považovalo

to za

ást

hry, ale záhy seznalo hroznou
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skutenost: onen neznámý muž byl herec Wilkes Booth a

Abraham Lincoln

obt

jeho president

!

Booth co herec byl velmi dobe seznámen se všemi ástmi budovy a
si také beze všech obtíží zjednati všude pístup; když byl vnikl do
pedsín lože, zamkl za sebou dvée, naež vytáhl z kapsy bambitku soustavy
Deering-ovy, levou rukou uchopil dýku a pomalu, nepozorovan vkradl se do
lože za samého presidenta. Tento s patrnou zálibou sledoval hru a byl naklonn
ku pedu, oi maje upené na jevišt.
Booth piložil hlave bambitky k
Lincoln-ov hlav
rána zahoukla, hlava muenníka národního klesla na
prsa a oi se zavely.
Major Rathbone piskoil k vrahovi, však tento bodl
jej dýkou, naež skoil na jevišt.
Lincoln žil ješt devt hodin, však vdomí
dovedl

—

více nenabyl.

Tak

utracen byl jeden

tato byla zrodila

!

z

nejvznešenjších karakter, jaké svobodná zem
prostého, dovedl vyšinouti se tak. že bystrosti

Muž pvodu

—

ale pi té velikosti zstával vždy
Byl to muž, jakého republika severoamerická v boulivé dob oné potebovala, mla-li zachována býti, ba kdybych
byl vícím ekl bych, že samému bohu zželelo se svobodné zem této a v
rozhodné dob poslal jí Lincolna, Ve svobodném ovzduší tomto zrodily se
za pomrn krátkou dobu celé ady muž velikých
však nade všemi skví se
co tpytící hvzda jméno Lincoln-ovo.
Jeho nezlomná vle zachránila ohroženou Unii, ieho pevná ruka smyla se jména republiky skvrnu otroctví
jeho
krev stmelila ob polovice této zem tak, že nyní tvoí pevný, nerozborný celekl
Jméno Lincoln-ovo zaujímati bude po vždy první místo v djinách této
republiky; je-li Washington zván otcem, pak Lincolna potomci vezdy zváti
budou spasitelem Unie

velikého ducha svého jiné pevyšoval

skromným, pívtivým, prostým.

—

—

!

—

Žal, jaký rozhostil se po celém Severu, když zpráva o zavraždní Lincolna
do všech konin se rozlétla, byl veliký. Každý cítil, jako by byl náhle ztratil
nejvrnjšího pítele. Tlo muenníka národního bylo balsamováno a vystaveno
Dne 19. dubna po odbytých obadech
ve východním kídle Bílého domu.
pohebních byla mrtvola odvezena pes Baltimore, Philadelphii, New York a
Albany do Springfieldu, ve .státu Illinois, kde byla pohbena. V každém mst,
kudy vlak s drahými pozstatky jel. hrnuly se nesetné davy lidí k vozu, chtíce
spatiti ješt zsinalou tvá toho muže, jehož tak byli milovali, ba k nmuž
nauili se pohlížeti se zbožnou úctou.
Jeho hrob stal se Mekkou nejen lidu
amerického, ale všech svobodymilovných cizinc.

—

i

V tentýž veer, kdy zavraždn byl president Lincoln, uinn byl též
Tento byl v ošetování lékaském,
vražedný útok na tajemníka Sewarda.
nebo byl krátce ped tím utrpl tžká poranní pádem z koáru. V osudnou
chvíli, kdy erný onen zloin spáchán byl v divadle Ford-ov, žádal neznámý
muž o vstup do domu Seward-ova. Když mu bylo oznámeno, že nemže
býti vpuštn, vnikl do vnit násilím a syna Seward-ova, který vetelci
chtl zastoupiti cestu, nkolika ranami srazil k zemi. Zákeník vnikl až do
pokoje nemocného a vrhna se na tohoto s divošskou zbsilostí, zasadil mu
nkolik tžkých ran do oblieje do hlavy. Vysloužilý vojín, jménem Robinson,
»hopil se zákeníka, však on sražen byl k zemi a teprv když na pokik ,, vražda"
poínali se sbíhati lidé, dal se zákeník na útk. Venku vyšvihl se na piprai

i
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vcného koné a záhy zmizel. Vyšetováním bylo pozdéji zjištno, že byl to
syn jednoho floridského knéze, jménem Lewis Payne Powell a náležel k
témuž spolku spiklenc co Booth.
Všem hlavním úastníkm spiknutí dostalo se zasloužené odplaty. Booth
dopaden byl etou voják na Garrett-ov fi-^rm, 20 mil za Fredericksburg-em;
Harold. který dopaden byl ve
byl skryt ve stodole a zde také byl zastf-elen.
spolenosti Booth-ové, paní Suratt-ová, u níž se spiklenci scházeli, Attzerott,

jemuž byl pidlen úkol zavražditi místopresidenta Johnsona a Payne, který
uinil útok na Sewarda, byli postaveni ped soud, k smrti provazem odsouzeni
dr. Mudd,
a dne 6. ervence odpraveni. Nkolik jiných — mezi nimiž byl
bylo
který léil Bootha když tento skokem s lože na jevišt se poranil
Mlo se za to z poátku, že. vdcové Konfederace o
odsouzeno do vzení.
celém spiknutí vdli, však tím nejpísnjším vyšetováním nevyšlo nieho
na jevo, co by jen ponkud podezení to bylo opodstatovalo.
i

—

—

Poslední okamžiky Wilkes'^ Bootha.

mocné otáslo celým Severem, pece jenom
pípad ten nedal bhu událostí jiného smru. Za šest hodin po
Lincoln-ov smrti složil písahu mistopresident Andrew Johnson a zasedl na
uprázdnný stolec. Johnson, když ujal se vlády, žádal všechny úadníky, aby
Jakkoliv zavraždní Lincolna

truchlivý

podrželi svá místa a tak politický stroj, který v

dob

rychlejší pohyb, nebyl smrtí Lincoln-ovou ani na

té uveden musel
okamžik zastaven.

býti

—

v

opt do Severní Karolíny, kde v okolí Goldsboro ležel polem
armádou generál Shcnnan a hotovil se k rozhodné bitv s generálem
Johnston-em. V jedné z pedešlých kapitol vylíena byla schzka presidenta
Lincolna s generály Grant-em a Sherman-em a admirálem Porter-em a pi
píležitosti této vyžádal si Sherman od Granta svolení, aby sml v armád své
provésti nkteré zmny.
Proto také hned po svém návratu do Goldsboro
utvoil armádu státu Georgia", která pozstávala ze dvou armádních sbor a
mla v ele svém gen. Slocuma. Devátý a dvacátý tetí sbor armádní tvoily
armádu Ohio-skou", kterou vedl gen. Schofield a armádu Tennessee-skou",
gen. Howard. Armáda Schofield-ova tvoila sted, Howard byl na pravém a
Navrátíme se

se svoji

,,

,,

,,
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Slocum na levém kídle a v ele jízdy stál osvdený generál Kilpatrick.
Celá hotovost Sherman-ova obnášela 88.948 muž.
Dne 6. dubna došly Shermana zprávy o vítzství národního vojska u Five
Forks a o vyklizení Petersburgu a Richmondu; obávaje se, aby nyní Johnston
nespojil se s armádou Lee-ovou, umínil si ihned vytrhnouti proti Johnston-ovi,
který

s

armádou

svojí, ítající

35.000

muž,

nalézal se ve Smithfieldu.

Dne

ro.

armáda Sherman-ova na pochodu a dorazila na urité
však
den,
Johnston nevykal boje a couvl rychle k Raleigh,
druhý
místo
Sherman byl tak na svém pochodu zdržen,
veškeré
mosty.
sebou
zniiv za
pronásledování
nepítele pokraovati, došla jej zvst od
mohl
v
ale nežli
generál
Lee se vzdal. Radost, jaká v táboe
oznamující,
/e
velitele,
vrchního
radostné
této
zvsti vypukla, neznala mezí, nebo
oznámení
Sherman-ov po
dalšího
konec
válení.
každý cítil, že znamená to již
Sherman
na
další
pochod a k veeru dorazil voj
Dne 12. dubna vydal se
dubna byla

již

celá

Dne 13. vtrhlo již národní vojsko do Raleigh,
až do Gulley's.
odkudž nkolik oddlení vysláno bylo k Ashville, nebo Sherman obával se a
obavy ty sdíleli s ním ostatní jeho generálové, že Johnston zamýšlí uchýliti se
do hornatých krajin Jižní Karolíny neb Georgie, tuto rozdliti
-s armádou
na nkolik menších sbof a tak válku znan prodloužiti. Proto byl Sherman
tím více potšen, když dne 14. dubna pinesl mu posel do Raleigh dopis od
Johnstona, v 'nmž tento žádal o zastavení dalšího nepátelství, aby prý
zástupcm vlády poskytnuta byla píležitost domluviti se o podmínkách míru.
Sherman v odpovdi své, datované dne 17. dubna, pravil, že hotov jest další
krveprolití zastaviti, ímž ušeteno bude množství život lidských jakož
majetku; co týe se podmínek kapitulace, oznámil Sherman Johnston-ovi, že
Dne 16. dubna pišla
jsou ty samé, jaké byl podepsal Lee u Appomattoxu.
od Johnstona odpovd, v které žádal Shermana za rozmluvu a oba generálové
mli se sejíti na pl cest mezi pedvojem národní armády, meškajícím v
Slocum-v

i

i

Durhamu a pedvojem armády konfederaní, ležícím blíže Hillsboro.
Dne 17. dubna o osmé hodin ranní stál již pipravený zvláštní vlak, který
ml Shermana dovézti na stanici Durham a práv v okamžiku, když generál

nmu

telegraíista staniní s oznámením, že
vstupoval do vozu, pichvátal k
pišla od tajemníka války šifrovaná depeše, která dle všeho jest velice dležitá.

Vlak byl zdržen a Sherman

dal

si

pepsati onu depeši, ale pi jejím tení zstal

nevda

v prvním okamžiku co poíti.
Byla to zpráva o zavraždní presidenta Lincolna a zákenickém útoku na tajemníka Sewarda, jakož
Sherman vzpamatovav se, naídil operátoru, aby
i vylíení celého spiknutí.
hroznou zvs tu zatajil až do jeho návratu, naež vsedl do vozu a záhy unášen
ztrnule

státi,

byl k Durhamu.

Zde oekával Shermana gen. Kilpatrick

s

oddlením jezdc

a

ihned cesta k místu, kde oba generálové mli se sejíti. Den
krásný, ovzduší naplnno bylo vní, kterou jižní rostliny ze
neobyejn
byl
veselý švehol ptactva zazníval z každého kee. Zdálo se,
vydávaly
a
sebe
radovala se, že bratrovražedná válka již chýlí se k
samotná
píroda
jako by

nastoupena

jest

svému zakonení.
Asi pt mil od Durham oba generálové se sešli. Johnston provázen byl
generálem Hampton-em a majorem Johnston-em; v Sherman-ov spolenosti
nalézali se generálové Kilpatrick, Berry a colonel Poe. Sherman a Johnston,

ZAVRAŽDNÍ PRESIDENTA LINCOLNA^

397

po tinácté rok byli sloužili pi spolkové armádé, nebyli se
sešli a pi tomto prvním setkání potásli si srden pravicema.
Po vymnní nkolika slov a vzájemném pedstavení ostatních prvodích
odebrali se generálové do Bennett-ova domku násilnici zvané Chapel Hill,
kde jim vykázána byla zvláštní místnost a sluhové zaopatili vše, eho ku psaní
Když byli generálové o samot, ujal se slova Sherman,
bylo zapotebí.

akoliv oba

ped

již

tím nikdy

ka:

,,

Práv

došla

mne

žalostná

zvst

— nejtruchlivjší to

novina, generále,

jaká za dlouhou dobu kdy byla zvstována. Zpráva ta staví Jih do špatného
svtla."
S tmi slovy podal Johnston-ovi depeši, která Sherman-ovi ped
odjezdem byla doruena a v níž vylíeno bylo žalostné drama, jehož djištm

byla lože v divadle Ford-ov.

tém

sešedivlý, vykikl
General Johnston, vojín to ve váleném emesle
sval v oblieji jeho keovit se chvl, na ele vyvstal
mu studený pot. Trvalo to dlouho, nežli byl mocen slova a celý zevnjšek
zpráva ta mla na nho úinky pímo zdrcující.
jeho prozrazoval vnitní boj
Když byl ponkud nabyl opt klidu, prohlásil s nejvtším rozhoením, že in
ten jest skvrnou lpící na 19. století a dodal, obrátiv se k Sherman-ovi
.Generále, doufám, že neiníte za skutek ten zodpovdnou konfederaní
Sherman byl ochoten sejmouti veškerou zodpovdnost s beder
vládu
Lee-ových a Johnston-ových, ba všech generál jižních, ale o lidech, jakými byli
pochybnosti, jichž se nikterak nemohl zbaviti. Dále pravil
Davis a Sanders,
Sherman, že vojsko dosud o neštstí tom nebylo zpraveno a jelikož Lincoln byl
milákem celé armády, že obává se zlých následk, v pádu že by se vojska v
prvním záchvatu zmocnila pomstychtivost. ,,Osud msta Raleigh byl by strašnjší než Columbie," dodal. V další rozmluv snažil se pesvditi Johnstona
o beznadjnosti dalšího boje a žádal, aby vzdal se za tchže podmínek, jaké
byl podepsal gen. Lee.
Johnston souhlasil úpln s Sherman-em, že Konfederace již padla a další
válení že bylo by bezúelným vraždním. ,,Pro sebe nežádám nieho," pravil,
Kladl Sherman-ovi jisté podmínky,
,,však mám starost o ten nebohý lid."
které by zaruovaly bezpenost vojsku, na které však Sherman nebyl oprávnn
pistoupiti.
Dále žádal Johnston, aby kapitulace jím prohlášená vztahovala
se
na ostatní jižní vojska, dosud ve zbroji se nalézající, což taktéž pesahovalo
pravomoc Sherman-ovu a porada následkem toho odložena na druhý den o

pekvapením; každý

—

:

,

.''"

!

—

ml

i

hodin

polední.
proti možnému
úkladn zavraž.dn.
k obávaným výtržnostem

Po svém návratu do Raleigh uinil Sherman opatení

Abraham Lincoln

vzbouení, naež
Zpráva ta zhrotila každého, kdo ji jen uslyšel, ale
nedošlo.
Krátce na to svolal Sherman všechny generály k
vojsku oznámil, že

jižní

mže

býti

sob

a radil se

vi Johnston-ovi.

Vtšina byla toho náhledu,
snadno potena, však Sherman upozoríioval na

nimi, jak zachovati se nyní

armáda

byl

s

že
tu

okolnost, že krajina jest práv Jihanm neobyejn píznivá a že by Johnston
mohl armádu svoji rozdliti na jednotlivé sbory a pak na uritém míst tuto

opt

soustediti,

ímž by

válka jenom byla

znan

svém, by se Johnstonovi vyšlo vústrety, jak jenom

Druhý den generálové

se

opt

sešli

se v uritou hodinu, Johnston pijel o
Job.

ermák: „Obanská

válka".

v

dv

prodloužena a proto

stál

na

pomry stávající dovolovaly.

dom

Benett-ov. Sherman dostavil
hodiny pozdji.
V rozmluv, která
36*^.
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hned na

to rozpedena byla, pravil Johnston, že má pravomoc nad veškerým
vojskem, kde jaké Konfederace doposud v poli má a žádal, aby podmínky,
které on podepíše, mly vztah na vojsko veškeré.
Zárove žádal záruku, že
všech politických práv vojín bude šeteno.
Sherman dokazoval, že práva ta
zaruena jsou ve smlouv uzavené mezi Grant-em a Lee-em a že Lincoln-ovo

prohlášení se dne 8. prosince r. 1863 doposud jest v platnosti.
Mezi rozmluvou žádal Johnston, aby Breckenridge, který nalézal se na blízku, sml bráti
na porad podílu, emuž Sherman z poátku odporoval, ale posléze svolil, aby
aby byl pítomen v hodnosti general-majora, nikoliv ale co konfederaní
tajemník války. Breckenridge byv uveden, potvrzoval slova Johnston-ova, že
vojsko peje si v pádu složení zbran míti zaruená veškerá politická práva.

Sherman, pamtliv slov Lincoln-ových, která byl tento pronesl pi schzce
v City Pointu a jsa sám dychtiv, by bratrovražedný boj byl již úpln ukonen,
pistoupil na nkteré podmínky Johnston-em kladené a sepsána jest smlouva,
kterou oba generálové podepsali a tato poslána do Washingtonu k schvá-

Ob

lení.

mla z-

vojska

na svých stanovištích,

stati

dokud by

z

Washingtonu

odpov.

nedošla

Ze smlouvy

vyjímám

té

lánk

smysl hlavnjších
sice

se

a

Konfederaní vojsko

:

rozejde

svých

a

stát

v arsenálech

zbran,

složí

od dalšího válení a poslušno bude
složí slib, že ustane

zákon

Domek,

v

nmž

podepsal kapitulaci gen. Johnston.

spolkozbraní a

náboj bude oznámen vrchnímu zbrojmistru ve Washingtonu;

výkonnou moc

i

poet

státních

vých; úplný

dstojníci

uznají

Stát složením písahy, ústavou pedepsané; vojínm
obanm jižních stát mají býti zaruena veškerá politická práva výsady,
jakož
právo k osobnímu majetku; žádný oban neb vojín nemá se strany
Spoj.

i

i

i

vládních

orgán znepokojován

býti,

pokud zachová pokoj a bude poslušen

zákon.
Major Henry Hitchcock, jemuž odevzdání smlouvy bylo sveno, pibyl
do Washingtonu dne 21. dubna, práv v dob, kdy mysle obyvatelstva byly
nemálo poboueny nad zavraždním Lincolna a brutálním útokem na tajemníka
Sewarda. Se všech stran voláno bylo po pom.st a bylo tudíž zcela pirozené,
že velikomyslnost, s jakou Sherman zachovati se chtl
poraženému soupei,
byla na všech stranách co nejrozhodnji odsuzována. Též president Johnson,
tajemník války, ba všichni lenové kabinetu jednohlasné smlouvu zamítli a
jednání Sherman-ovo bylo veejným tiskem bez milosti zatracováno.

vi

Na

rozkaz tajemníka války odejel generál Grant ihned do Raleigh a byl
celou smlouvu prohlásiti za neplatnou a sám pevzíti úplné
ízení záležitostí vojenských. Grant z Morehead City telegrafoval Sherman-ovi

splnomocnn zde
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Sherman sám mél o
rozhodnutí vlády a dne 24. dubna pibyl do Raleigh.
mu,
vyprší bhem osm
zárove
oznámiti
že
uvdomiti
a
tom Johnstona
novou
schzku
žádal
Shermana
o
a dne 26. dubna
a tyiceti hodin. Johnston
usjednotili
na
podmínkách
kapitulace,
které
se
sešli
a
se
oba generálové opt
byly
jaké
byl
podepsal
ony
v
podstat
asi
tytéž,
Grant schválil. Podmínky

pimn

generál Lee.
Velitel Johnston-ovy jízdy, gen.

Wade Hampton nechtl

ani slyšet a jakmile se Johnston vzdal, odejel s

Charlotte, kde meškal Davis
vojsko,

potem

asi

30.000

s

muž,

ostatními

o složení

oddlením

leny konfederaní

složilo zbraíi a

jízdy

zbran

smrem

k

vlády.

Ostatní

odebralo se do svých

domov.

Jednotlivé sbory rebelské vzdávaly se nyní jeden po druhém; dne. 4.
kvtna vzdal se v Citronella, Ala. gen. Richard Taylor, který velel v krajinách
Mississippi.
V témže míst vzdal se
Farrand místoadmiralu Thatcherovi.

východn od eky
Nutno

—

velitel

lostva

jižního,

zmíniti se o osudu, jaký stihl JeíTersona Davise, který byl po

tyry

Konfederací vládl; Davis s kabinetem svým po pádu Richmondu
uchýlil se do Danville, odkudž záhy prchl do Greensboro a neustával vyzývati
Lid však byl již
krví pispl k uhájení své neodvislosti.
jižní lid, aby penzi
syt války, toužil po míru a hlas Davis-v zstával hlasem na poušti volajícího.
Když seznal, že marné jest další úsilí, žádal generála Johnstona, aby armádu
rozpustil a s vybraným mužstvem doprovodil ,, vládu" k hranicím mexickým.
Johnston však s opovržením nabídnutí to odmítl; za žádnou cenu nechtl
opustiti lid svj v jeho bdném stavu a zárovei obával se, že by z rozpuštného
vojska utvoily se loupeživé hordy, které staly by se postrachem obyvatelstva.
Proto umínil si vzdáti se radji a bdíti nad zachováním poádku. Když Davise
došla zpráva o vzdání se armády Johnston-ovy, skládal veškeré nadje své na
za to, že Taylor
gen. Taylora, o jehož vzdání též uinna byla již zmínka.
ve spojení s gen. Kirby Smith-em mohl by ješt klásti tuhý odpor, však jedna
nadje za druhou mizela, až posléze Davis rozhodl uchýliti se do Mexika. Ve
Washingtonu (stát Georgia) rozdlili se lenové vlády o jmní, každý vzal co
mohl, naež rozutekli se do všech konin, nebo došly zprávy, že národní jízda
jest jim v patách.
U Davise zstal jedin Reagan, nejvyšší poštmistr. V téže
dob pí. Davis-ová, s dítkami a sestrou svojí, pí. Howell-ovou ve vozích sply
k zálivu mexickému. Davis zaslechl, že oddlení rebelských voják chystá
se k pepadení paní Davis-ové, o níž mlo se za to, že odnáší s sebou bohaté
poklady, proež spchal k ochran rodiny a sešel se s ní v Irwinsville, okres
Zde unavení uprchlíci ve stanech
Irvvin, ve státu Georgia, jižné od Maconu.
penocovali.
Na polapení Davise vysazena byla odmna $100.000 a dv oddlení
Wilson-ovy jízdy — jedno vedené Pritchard-em, druhé Harnden-em
pustila
ráno, dne 10. kvtna, když všichni v stanech
se hned za uprchlíky.
ješt spali, jest malý tábor se všech stran oddlením Pritchard-ovým obklíen
Davis hodil na se rychle plášf paní
a spái nkolika ranami ze sna probuzeni.
Howell-ové, na hlavu posadil si ženský klobouk, závoj stáhl pes obliej a v
Byl však poznán a zajat.
pestrojení pokusil se o útk.
Celá spolenost
stanu
byla
hlavního
gen. Wilsona v Maconu, odtud do pevnosti
dopravena
do
Monroe a posléze do pevnosti Warren v pístavu bostonském. Zde držán byl

roky nad

Jižní

i

Ml

—

asn
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Davis ve vazb po delší dobu; po složení záruky byl propuštn, ale ped soud
postaven nebyl. Davis dosud žije (r. r888) a jest nesmiitelným nepítelem Unie.

Dne II. kvtna vzdal se gen. Jeff. Thompson, který velel konfederanímu
vojsku ve státu Arkansas, však v poli nalézala se doposud jedna silná armáda,
vedená Kirby Smith-em, známým

z bitvy u Bull Run.
Smith byl rozhodnut
tom podporován byl obany státu Lousiana
a Texas, kteí svolávali veejné schze a projevovali pání, aby válka byla
vedena dále. Smith vojsku svému sliboval, že velmoci evropské, Konfederaci
pející, pispjí této na pomoc co nejdíve a že Jih pece na konec slaviti bude
vítzství.
Vláda washingtonská, vidouc, jaké smýšlení v nkterých státech
dosud panuje, rozkázala gen. Sheridan-ovi, aby každé chvíle pipraven byl k

vésti zápas dále a v rozhodnutí

vytrhnutí proti Smith-ovi.

V dob,
Río'Grande

kdy

události

práv líené

a jedna z bitev

se odehrávaly, bojováno bylo blíže eky
v krajin-^ch tchto svedených (blíže Brazos a

Lapeni Jeffersona Davise.

Santiago)

známa

jest

co poslední bitva

obanské

války.

Colonel Theodore

H. Barrett, který velel národnímu vojsku, vyslal dne ii. kvtna col. Bransona,
aby pepadl rebelský tábor na behu Rio Grande. Útok Branson-v byl
neoekávaný a rebelové dali se kvapem na útk, zanechavše v rukou Unionist
mnoho zajatc a koní. Po tomto vítzství Branson opt couvl a pozdji k nmu
pipojil se ješt col. Morrison s 200 muži.
Konfederaté jali se sousteovati
vojska blíže palmetového háje a Barrett umínil si uiniti zde nový útok. Vojska
srazila se dne 13. kvtna; Jihané po tuhém odporu donuceni byli k ústupu a
Unionisté zaujali pevné postavení na vysoin asi míli od jmenovaného sadu.
V tentýž den o tvrté hodin odpolední vrátili se Jihané ve velké síle a vedeni
gen. Slaughter-em, udeili s velkou prudkostí na Unionisty. Jihanm napomáhala zde hlavn ta okolnos*, že mli velký poet dl a Barrett donucen byl
posice své opustiti a couvnouti, což dlo se za ustaviného boje. Zde hlavn
vyznamenal se 62. pluk ernoch, který nkolikráte divoký útok Jihan odrazil;
od 34. pluku státu Indiána tyicet vojín, kteí byli od hlavního voje oddleni,
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upadlo do

zajetí.

Když

slunce sklonilo se za hory, ustali Jihané od dalšího

boje a útok více neobnovili.

Bitva tato, jak

z

pedu

podotknuto, jest známa co

Jihem a Severem svedena byla, nebo za nkolik dní na
Gen. Kirby Smith, který mezi tím byl
to ostatní vojsko jižní složilo zbran.
obdržel zprávy o vzdání se armády Lee-ovy a Johnstonovy, jakož Thompsonovy a Taylor-ovy a marn ekal na slibovanou pomoc evropských mocností,
žádal gen. Canby-ho, který v dob té meškal v Baton Rouge, aby jmenoval
Díve ale nežli vyjednávání bylo
podmínky, pod jakými žádá složení zbran.
ukoneno, prchl Smith do Texas, zanechav velení generálu Buckner-ovi, který
vzdal se Canby-mu dne 26. kvtna.
Zápas, který po více než tyry roky ohrožoval trvání Unie byl ukonen
plamen na Jihu vyšlehlý uhašen byl proudy krve nejlepších syn naší republiky.
Národ americký pestál tuhé zkoušky, nežli vlasf svoji povznesl na onen
stupefí, aby mohl íci, že jest úpln
svobodnou.
Po dvakráte odrazil
útok Anglie, která nechtla se vzdáti
panství za oceánem
a když byl
svobodu a práva svá uhájil proti cizému nepíteli, nastala chvíle, aby
poslední, která mezi

i

—

—

—

prošel

ohnm

poslední, ale nejtužší

Nepokojná sopka na Jihu
po celá léta lid americký znepokojovala.
Každý cítil, že sopka tatr)
jednou vybuchne a vážní vlastencové
s obavou pohlíželi do budoucnosti,
nevdouce, co neodvratný výbuch
zkoušky.

zemi pinese.

ten

Posléze otásl

—

výbuch celou zemí
polovice
octla se v jednom
plamenu a
již

mlo

se za to, že jest pro Unii

ztracena; ale

ob

statky

i

lid

severní pinesl v

životy a tak odvrátil

Vojtch

G.

Pinter.

neštstí, na republiku tuto se valící.

—

Sopka se vybouila
otroctví bylo zrušeno
lid odložil zbra a vracel se k
svému povolání. Jenom lid vychovaný v ovzduší svobodném jest s to v krutých zkouškách obstáti, jen takový národ pod tžkými ranami neklesá, ale z
tmavých chmur zápas a boj vychází mu vždy jitenka nové svobody
!

Dne

3.

íjna roku 1864, pistoupil k

Pinter, (nar. ve

Vodanech, do Chicaga

9.

pluku illinoiské jízdy

pijel v

r.

1854.)

Vojtch

G.

Pinter súastnil se

nesetných bitek a zakusil veškeré bdy válené. Po skonení války navrátil
se k svým rodim do Lockportu, však krátce na to zemel, jelikož z války
pinesl si tžkou chorobu; bližších zpráv po sob nezanechal.
Ant. Macal, (roz. 1837 ve Skechlavu, u Nymburka) pijel do New Yorku
v ervenci r. 1862 a dne 4. dubna r. 1865 pistoupil v Elisabeth N. J. dobrovoln k 12. pluku pchoty N. J. Dne 6. dubna odejel do Alexandrie v Záp.
Virginii, pidlen byl k 2. armádnímu sboru a súastnil se nkolika bitev v okolí
Richmondu. Byl pítomen, když Lee vzdal se Grant-ovi. Zde zdržel se
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Macal s ostatním vojskem až do 28. ervence; po svém propuštní odebral se
do New Yorku, odkud r. 1866 odejel do Chicaga, kde dosud žije. S Macalem
pi jedné setnin sloužil Cech Jan Ipser, který po váice usadil se v New Yorku.
Antonín Macal má za sebou neobyejn pestrou minulost, z níž k vli zajímavosti vybírám nkteré výatky. Roku 1856 odejel do Paíže, kde vyuoval
Pozdji pihlásil se co dobrovolník
se strojnictví a seznámil se s p. J. Frice r;.

^^'Iv

Anionin Macal.

pod prapory italského vlastence Garibaldiho a v jedné bitce s vojskem rakouským
Po svém propuštní vrátil se opt ke Garibaldimu a zde
byl rann a zajat.
seznámil se s jedním dstojníkem, J. Podlipským z Prahy. Po skonené válce
vrátil se do Paíže, odkud záhy odejel do Londýna, kde odbývána byla svtová
výstava. Zde sešel se s drem. Fricem, Jar. ermákem (malíem) a p. Karlem
Jonášem. Z Londýna vrátil se zpt do Paíže a jakmile zaslechl o válce v
republice americké, spl sem, ab}- paží svých nabídl k obran Unie.

—

:
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KAPITOLA XXVI.

— Grant-ovo provoláni k vojsku. —
—
—
—
—
—
—
—
— dodatek k spolkové ústavL — Závorek.
—

Mir.

Vojsko vraci se do svých domovu.

Návrat domu.
Jaké obté vyžádala si obanská válka.
O vymíiováni
zajatc.
Davis-ovo.
Jednáni
Utrpni severních zajatc.
Nemocnice.
innost Spolenosti Kestanských mladík.
Unie opH zcelena.
/j.

ŽÍRNÝCH
PO válený,
teskot

krajích severo-americké republiky zavládl

opt klid — ryk
se opt k svému

zbraní utichl, lid odloživ zbra vracel
povolání a všude ozýval se jen veselý, ilý ruch obchodní; obrovská kola
americké industrie uvedena byla opt v pohyb.
Nejenom Sever, ale i Jih
povdný byl, že bratrovražedný boj již jest u konce a jedinou snahou všech

aby zem co nejdíve vrátila se k dívjšímu stavu svému.
Vojsko severní, které bylo zachránilo republiku tuto ped politickou smrtí
a krví svojí smylo se jména Unie ohavnou skvrnu otroctví, vracelo se do svých
domov a všude vítáno bylo s neobyejným nadšením. V každé vísce, v
každém
ku poct jednotlivých pluk neb setnin poádány byly slavnosti
lid americký pedstihoval se v projevování úcty a lásky k tm,
a bankety
kteí v hodin nebezpeí konali svoji povinnost a nastavili prsa svá k ochran
vlasti.
Vyjma nkolika sbor, které ponechány byly ve Virginii a Severní
Karolín, veškeré vojsko soustedilo se v sídelním mst, Washingtonu a dne
22. a 23. kvtna defilovalo ped zraky vládních hodnostá a nadšeného lidu.
Oití svdkové vypravují, že nelze pedstaviti si dojemnjšího obrazu, jako
když obránci Unie, v odvu na mnoze rozedraném, tváí osmáhlých, v nepehledných proudech táhli ulicemi washingtonskými; nadšení lidu neznalo mezí,
pi nadšeném jásotu a volání slávy kanuly každému slze po lících; však radost,
s jakou vdný lid vítal vracející se vítze, kalena byla tím trapným vdomím,
že chvíle této nedokal muž, který byl uinil první krok k zachování Unie a s
rukou ernoch sejmul pouta otrocká
Abraham Lincoln.
Hned na to zapoato bylo s rozpouštním vojska, což trvalo delší
dobu. Dne 2. ervna roku 1865 vydal vrchní velitel Grant k vojsku provolání
bylo,

mst

—

—

následujícího
,,

své v

znní
armády

Stát! Vaší vlasteneckou oddaností k vlast '
neobyejnou bojovností, chrabrostí a

Vojínové

Spojených

hodin nebezpeí

a nepokoje. Vaší

vytrvalostí dovedli jste uhájiti svrchovanost

jený odpor a vynutili šetení
této

píiny

a jediné

zákon

záminky k

Unie

i

ústavy, povalili jste ozbro-

a prohlášení, navždy otroctví zrušující

rebelii

—

oteveli

jste cestu

—

spravedlivému

právu a zjednali mír, na stálých a pevných základech spoívající. Vaše
pochody, oblehání a bitvy, vytrvalost, odhodlanost a skvlé výsledky zastiují
lesk válených úspch celého svta a budou sloužiti co píklad všem vlastencm
pi chránní svobody a práva po všechny asy. Vy uposlechli jste volání vlasti,
opustili jste rodiny své a domovy a dobrovoln spli k její ochran.
Udatnost
Vaše korunována byla vítzstvím a uskutenila pání Vašich vlasteneckých'
srdcí.
S vdností Vašich krajan a s nejvyšší poctou, jakou jenom veliký a

404

svobodný nároa udéliti mže, záhy budete moci navrátit se do svých domov a
ku svým rodinám s tím vdomím, že dostáli jste nejvznešenjším povinnostem
každého amerického obana. Aby dosaženo bylo tchto skvlých výsledk
a zachováno nám samým, naším spoluobanm a potomstvu ono požehnání
svobodných institucí, tisícové Vašich chrabrých soudruh padli a zpeetili tak
drahocenný odkaz svojí krví. Hroby jejich vdný národ zvlažuje slzami, ctí
jejich památku a bude vezdy v lásce chovati a podporovati jejich sklíené
rodiny."

Dlužno

též

zmíniti

se,

jaké

obt

lid

americký pinesl na životech

— jen aby 400.CXDO ernoch zbaveno bylo pout

penzích

otrockých.

i

Úhrnný

poet vojín, národní vládou do zbran povolaných

obnášel 2,942.748 a na
vyzvání vlády pihlásilo se 2,690.401 muž. Jelikož lhta služby byla rozdílná
nkteí pihlásili se jen k šestimsíní služb a jiní na ti neb tyry roky
Z tch bylo 60.000
poítá se, že Sever
ve zbroji v celku 1,500.000 muž.
zabito v bitvách, 35.000 smrteln ranno a 184.000 jich zemelo v nemocnicích,
tak že úhrnem obtováno bylo se strany Severu 300.000 život lidských. Jih
neml nikdy tolik branného lidu v poli co Sever, nicmén ztráty jeho nebyly
menší a nepehání se ani dost málo, poítá-li se, že válka obanská vyžádala
si 1,000.000 nejlepších syn této republiky.
Jakých obtí vyžádala si válka
V ervnu roku
na penzích, vysvítá nejlépe z následujícího porovnání
1861 obnášel dluh vlády národní pouze $90.867.828, však bhem války dluh
ten bájen vzrostl, tak že v msíci lednu roku 1866 obnášel $2,749.491.745.
Vydání vlády washingtonské dle úadních zpráv obnášelo za poslední rok
války více, nežli za celou dobu od nastoupení Jiího Washingtona za presidenta až po vládu Buchanan-ovu. V ohromné sumy ty nejsou poítány dobrovolné píspvky jednotlivc, okres stát, na které vypravovány byly do boje
jednotlivé sbory vojenské, aniž zahrnuty jsou ony miliony, sebrané mezi lidem
ke všemu tomu žírné kraje celého
komisai zdravotními a náboženskými.
Jihu byly zpustošeny. Byla to ohromná ob, jakou lid americký položil
Bylo-li obtí tch zapotebí, o tom nechci zde pronášeti
na oltá lidskosti.
úsudky; mnozí mají za to, že nikoliv, nebot otroctví bylo by prý vymizelo
samo bhem doby. Však proti tvrzení tomuto svdí okolnost, že na Jihu již
dávno projevováno bylo pání oddlit se od Severu a založit samostatnou vládu,
nebof lid jižní považoval sebe vždy za ušlechtilejší plemeno a pohlížel s opovržením na své severní bratry. Odbojné smýšlení na Jihu velo dlouho ped tím,
nežli otázka otroctví vystoupila do popedí a nebylo-li války zapotebí (dle
náhledu mnohých) k osvobození otrok, byla nevyhnutelnou již k potlaení
odboje
který díve i pozdji by byl vypukl.

—

—

ml

:

i

A

tém

—

—

S rozpouštním armády zapoato bylo na poátku msíce ervna r. 1865 a
v msíci listopadu již 800.000 vojín obdrželo svj plat a vnovalo se opt
každý vojín za
svému povolání. O každého dovedla se republika postarati
velký poet
služby své byl štde odmnn "— a tisíce vdov (mezi nimiž jest

—

i

žen eských) po dnes bere z národní pokladny podporu za to. že manželové
jejich v dob nebezpeí spli k ochran své vlasti. Tak odmiíovati dovede se
za služby prokázané jen zem svobodná
!

O

návratu svém a ostatních

ervence

byli

jsme

konen

soudruh

posláni

dom.

píše Fr. Stejskal

:

,,

Poátkem msíce

Pocity, jaké se nás

pi oznámení

I
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nelze.
Ve Washingtonu vsedli jsme do nákladních
neb
voz osobních se nedostávalo. Nikomu z nás
Ohio,
Baltimore
&
voz dráhy
cest
na
nás eká. Mezi Washington-em a Baltina
neštstí
nenapadlo, jaké
práv
a
když
vlak náš pejíždl s jednch na druhé,
koleje
dvoje
morem jsou
jedoucí
express,
rychlostí
pihnal se baltimorský
40 mil za hodinu a vrazil do
našeho vlaku. Asi šest vojín bylo tak pi návratu
na míst zabito a 25

tom zmocnily, popsati

dom

tžce ranno. Nešastníci ti tvoili zbytek sedmého pluku new-jersey-ských
dlostelc. Všeobecn pevládal náhled, že neštstí zúmysln zavinil strojvedoucí, který byl prý pívržencem Jihu a také nebyl nikde k nalezení.
Další
cesta

ubhla nám velmi

rychle, neboC na každé

stanici

byli

jsme nadšen

František. Novák, (od 22. pluku lowa

vítáni.

Do

ervna o deváté hodin veerní, na nádraží
oekávaly nás nepehledné davy lidí a
Za ustaviného jásotu a vypalování ohostroj

Chicaga pijeli jsme

dráhy Fort Wayne na

ulici

7.

Canal, kde

spolky

s hudebními kapelami.
jsme se po Canal na Madison ulici, po té na Clark a do nmecké tlocviny, kde teprv byli jsme formáln uvítáni a uspoádána slavnostní hostina,
pi níž paní a dívky chicagské posluhovaly. Dne 9. ervna sešli jsme se
naposled ve vojenské úadovn na severní State ulici, kde byl každý ze služby
estn propuštn."
Fr. Fišer (od 26. pluku Wisconsin):
nikdy na ten obraz,
,, Nezapomenu
jaký spatil jsem po našem návratu do Milwaukee; tisíce lidí s jásotem nás
vítaly, ale v jásot ten mísilo se kvílení žen a dtí, které mezi námi své drahé
nenalézaly .... V Milwaukee zdrželi jsme se dva týdny a po svém propuštní
."
odebral se každý ku své rodin

ubírali

.

.

.
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Cechové

pluku státu lowa meškali v Savannah, když byla
a po lodi Fairbank vypluli dne 25. ervence do Baltimore.
píše za své soudruhy Jan Klíma
,,Z Baltimore jeli jsme po

sloužící u 22.

skonena

válka

dom

O

návratu
dráze a v Pittsburgu, (stát Pennsylvania) byli jsme slavnostn uvítáni a s hudbou
vedeni do prostorné sín, kde uspoádána velká hostina; odtud nastoupena
:

dne

ervence

jsme

opt

na

pd

našeho státu lowa.
srpna
na své propuštní.
5.
lowa City jsme též byli uvítáni nadšen, neb paní a dívky vystrojily pro nás
skvlou hostinu. Dne 11. srpna byli všichni vojínové od našeho pluku pozváni
obany msta lowa k spolené hostin, pi kteréž píležitosti provedli jsme
Ku konci vypravování svého iní ob. Klíma
též krátké cviení se zbraní."

další cesta a

27.

octli

se

Blíže Davenportu jsme se utáboili a ekali do

V

poznámku

setnín velel z poátku John San Francisco,
a musel býti ze služby propuštn. On byl
k nám Cechm velice laskavý a íkal, že jest na nás hrdý. S velikou zálibou
naslouchal, když jsme v táboe eské písn pli, zejména ,,Hej Slované" a
,,Kde domov mj
San Francisco asto íkával
,.Moji eští hoši' (Bohemian Boys) jsou ti nejlepší vojíni. Jsou statní, zdraví a spoádaní."
Když dne
22. a 23. záí r. 1886 ml náš pluk sjezd, jakmile bodrý San Francisco vystoupil
na nádraží z vlaku, první jeho otázka byla po eských vojínech."

následující

,,Naší

:

který však v Cedar Creeku byl

rann

.''"

:

,

—
—

Djiny války obanské

obsahují též jednu kapitolu, kterou rád zastel

bych hustým závojem zapomenutí;

a není dokázáno,

lpících,

Míním

jedna

jest to

z

nejtemnjších skvrn na Jihu

že všichni náelníci Konfederace byli stejn vinni.

na Jihu. Cteme-li podrobné líení života
se pozastavujem a sami sob pedkládáme otázku,

totiž utrpení severních zajajtc

v jižním

zajetí,

zdali jest to

mimodk

možné, aby lidská bytost mohla tak klidn

na

dívati se

tolik

bdy.

Vše, cokoliv jenom lidské záští vymysleti dovedlo, to vše zakoušeti museli
nebozí zajatci severní.

vtšího

dílu

Jihané sice udání veškeré popírají, tvrdíce, že jest z
ale hromady kostí severních vojín, zahrabané na

—

pehnané

poli v Andersonville jsou

hladem hynoucí házeni

nmými žalobníky a pi pohledu na ona místa, kde
do zem a zahrabáváni — jazyk nejvýmluvnjšího

byli

obhájce musí ztrnouti a jediné,

eho

má-li
za

to,

vi Jihu šeteno býti též
musely stranou

porad uzaveno, aby

se dovolávati j^st: odpiištni!

bylo v kabinetu národní vlády o tom,

pravidel o

vymování

Mnozí mli

zajatc.

moc válená, však veškeré
ped mocnjším zákonem
lidskostí

že tím uznáván byl

ustoupiti

mže

Jih

Hned po vypuknutí války jednáno
by

zajatci

Jih co

— a po delší

—

vymováni

tyto ohledy

byli.

Však konec všemu uinil rázem sám Jefferson Davis na sklonku r. 1862,
Rozlícen nad tím, že Seveané poínají do ad svých pijímati ernochy, jakož
i nad rázným zakroením generála Butlera
v New Orleansu, vydal první své
provolání dne 23. prosince r. 1862 (viz str. 132), v kterém naizoval, aby ,,Butler
i všichni dstojníci pod ním sloužící nebyli považováni co zajatci, ale co zloinci
a také aby na míst byli odpraveni."^- Dne 12. ledna roku 1863 vydal druhé
provolání, v kterém naizoval, aby všichni dstojníci severní, kteí velí

ernoš-

ským plukm, byli za zbjníky považováni a také v pádu zajmutí aby bez
prtahu byli odpraveni.
Vláda washingtonská nevdla, jak vi poínání takovému se zachovati;
mnozí navrhovali, aby Jihu splácelo

se stejnou

mrou

a

a

Sever

ml

více

4:07

píin

jednati

s

pece jenom zacházeno bylo s
Davis-ovým bylo další vymoKdyž zástupce vlády národní, Meredith, žádal, aby

jižními zajatci co se zbjníky,

jižními vojáky lidsky, ale tímto vystoupením

vání zajatc perušeno.
ernoši neb jejich dstojníci považováni byli za vojenské zajatce a s nimi též
aby tak nakládáno bylo, odvtil na žádost tu zástupce vlády konfederaní,
Ould
Radji v posledním píkop všichni zhyneme, nežli bychom se vzdali
práva poslati ernocha zpt do otroctví."
Tím veškeré další vyjednávání jest
perušeno a následek toho byl, že nesetný poet severních vojín hynul v
povstných vzeních v Richmondu, Salisbury, Charlestonu, Millenu, Belle
,,

:

Isle a Andersonville.

Úmysl Davis-v

byl patrný: chtl, aby severní vojíni v zajetí znieni byli

tlesn duševn, tak aby další služby byli úpln neschopni a zdali v starci
onom nesmiitelná zášf k Severu neumrtvila veškerý lidský cit, musel pozdji
i

sám zdsiti

se

výsledk své práce

!

vzeni Libby

v Richmondu.

Na Belle Isle pozstávala denní potrava každého
kukuiného chleba, pintu hrachové polévky a asi dvou

zajatce z jedné libry

uncí špatného masa.

nedostali polévky ani masa a v náhradu za to dostal každý denn
suchých fazolí, které vojíni jísti museli zpola vaené, jelikož nemli
Statní, zdraví muži byli bhem krátké doby tak
dosti díví k udržování ohn.
zmoeni, že podobali se živým kostrám; nešastníci plazili se po zemi, hledajíce
staré odpadky, kosti a p., které s hltavostí pímo zvíeckou ohryzovali. Mnoho

Však záhy

dv

Ižice

vojín následkem krutého nakládání s nimi zšílelo. Na shora jmenovaném
ostrov bylo v celku tináct stan, které mly poskytnouti písteší tinácti
tisícm, zajatc a nebozí lidé v let nebyli niím chránni ped žhoucími
paprsky jižního slunce a v zim ped teskutými mrazy, V zim r. 1863-64
sta vojín zde pomrzlo a stalo se asto, že ráno nalezeno bylo až 50 vojín
zmrzlých. Za celou zimu nebylo na ostrov dopraveno ani kusá deva a hladem
vysílení nebožáci museli tráviti den noc pod šírou oblohou. Lieut. G. E. Sabre
2. odpluku rhode-islandské jízdy, který upadl do zajetí u Port Hudsonu, popisuje
i
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jednu zimní noc na Belle Isle a pi líení tom každému tenái musí krev v
tle stydnouti. Praví: „Bylo to v msíci lednu roku 1864; den byl jasný,
ale neobyejn studený.
Ti, kteí nemli písteší, dsili se pomyšlením na

dobe vdouce,

že to bude poslední chvíle jejich života.
Noc se
do kostí pronikající vítr vál pes ostrov, tak že
ti, kteí byli tak šastni, že mli písteší neb pikrývky, byli nuceni povstati a
rychlým pohybováním tla svá ped zmrznutím chrániti. Co zakoušeti museli
teprv ti, kteí trávili noc venku
O pl noci byl jsem donucen též povstati,
abych chzí krev v žilách ponkud rozproudil, ale hrzné obrazy, jaké jsem
spatil, vryly se mi tak hluboko v pam, že odtud do smrti mé nevymizí ....
Skupiny tetelících se muž plížily se jako píšerné stíny od jednoho stanu ke
blížící se noc,

konen

dostavila; ostrý, až

i

.''

!

druhému

— vojíni se srdcervoucím

nákem prosili o vpuštní, však stany, jichž
peplnny a nebožáci vrhali se na zem,
zaháli.
Pi tom udaly se scény pímo k

nalézal se zde jen skrovný poet, byly
jedni na druhé,

aby tak tla svá

nepopsání: zajatci rvali se mezi sebou, chtíce dostati se do zpod
ty

mly

—

však
dobré úinky, neb krev v žilách se každému rychleji rozproudila

Podobná muka, jako na Belle Isle, zakoušeli severní
Anderson ville, kde zajatci

místech, z nichž nejpovstnjší jest
kap. Wirze.

Vojíni následkem nevylíitelných

muk

zšíleli

vojíni

byli

rvaky
"

v jiných

i

pod dozorem

a po zemi lezouce^

V

msíci ervnu r. 1864 pršelo nkolik dní
a tisíce vojín bylo bez písteší; nakažlivé nemoce vypukly a ádily hrozn
mezi nešastníky
však smrt zdála se každému býti vítanou. Poslední kapky
krve byly ze zmoených tl vyssávány nesetným hmyzem.
Jest nemožné
vymysleti sob vtší trýzefi, nežli jakou snášeti museli zajatí Seveané v
Andersonville. V jediném msíci srpnu vyvezeno bylo z této lidomorny ti
tisíce lidských mrtvol; vci dosply zde již k takovému stupni, že sami lékai
jižní poali proti bezpíkladné krutosti této protestovati. Jeden léka ve zpráv
Sergeant Kellog"
své nazval nebožáky ty pohybující se massou hniloby".
popisuje takto obraz, jaký každého dne zrakm jeho se objevil
,,Ráno vyvážen byl obyejn plný vz mrtvol z ležení; mrtvá tla naházena byla na sebe
jako kusy dev a posluhové nemli ani tolik citu neb úcty k mrtvým tm
nešastníkm, aby píšerný ten náklad ped zraky ostatních zakryli." Povstný
Wirz, pod jehož dozorem vše se dlo, byl pozdji postaven ve Washingtonu
ped soud a odsouzen k smrti provazem. Zdali kdy který zloinec zasloužil
sejíti se svta hanebnou smrtí, pak byl to Wirz, který nesetný poet nejlepších
syn republiky této k smrti umuil. Podobná muka, jaká zde jen krátce byla
vylíena, zakoušeli severní zajatci též ve vzení zvaném Libby, v Richmondu.
vydávali ze sebe zvíecký skek.

—

,,

:

V

Andersonville strávil co zajatec delší as Cech František Kouba; k
vojsku severnímu pistoupil dne 8. ervence r. i86r, však záhy se v krajinách
jižních roznemohl.
Po svém uzdravení vrátil se opt k svému pluku, v jedné
bitv byl s nkolika soudruhy svými zajat a dopraven do Andersonville.

,,Když
Z vypravování jeho o pobytu v této lidomorn vyjímám následující
jsme tam pišli, odebrali nám vše, cokoliv jenom jsme u sebe mli; pivedli
Druhý den pišel
nás do jakési zahrady, kde nebylo pražádného písteší.
léka a všechny nás okoval, však mnoho mých soudruh ztratilo následkem
okování toho páže
net>ojak pozdji jsme se dozvdli, byl nám vstíkán
spsobem tím do krve jed. Mne napadla šastná myšlénka že jakmile léka ode
:

—
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spl jsem k blízkému potoku a ránu si vymyl. K jídlu na celý
každému pint kukuiné mouky a kousek špeku. Usedl jsem pod strom
a pemítal, co poít.
Jeden vojín, který zde byl delší dobu již meškal, pouil
mne, jak si zde jídla upravují a sice následovn: s pomocí staré, železné
obrue ulomil se kus kry se síromu, na této se mouka rozdlala s vodou z
potoka a to jsme pak na ohni pekli. Tak jsme zde museli trpt trnáct msíc.
Jednoho dne bylo oznámeno, že nkteí budou pesazeni a ti obdrželi cedulky,
které si pipevnili na kabáty.
Já mezi tmi ,,šfastnými" nebyl, však náhoda
tomu chtla, že pes noc jeden z vyvolených zemel. Jeho cedulku'si pivlastnit

mne

den

odešel,

dali

nepovažoval jsem za stávajících okolností za žádný pein a tak jsem se odtud
Byl jsem ale tak zmoen, že mne museli dopraviti do
dostal šfastn ven.

nemocnice v

Louisville,

setkal jsem se

s

eským

kde

léka-

em drem.

Brandýsem.
Byl
potšen, že nalezl krajana a jenom jeho péi ml
jsem co dkovati za své
velice

uzdravení."

— Kouba navrátil

po válce do Chicaga, však
neduh, z nezdravých krajin
jižních pinesený jej více neopustil a on zemel zde 27.
se

dubna

r. 1876, v stáí 37 rok.
Zdravotní komise Spojených Stát ustanovila výbor,
jehož pedsedou byl dr. Va-

Mott z New Yorku a
výboru tomu uložila vyšetiti
dkladn, jak dalece zprávy
o ukrutnostech na severních
zajatcích páchané jsou pravlentine

Výbor podal svoji zprávu v msíci záí, z níž vyjímám
pouze nejhlavnjší. ,, Odevšad

divé.

František Kouba.

zaznívají stejné stížnosti," tak

zpráva vyšetujícího výboru poíná.
trestanci.

Zavíráni jsou

,,Se zajatci

buto do tsných

zacházeno

místností,

jest

kamž po

he nežli

s

celou dobu

erstvý vzduch nemá pístupu, nebo musí býti pod šírou oblohou a není jim
poskytnuto žádného písteší; potravy jest nedostatek a to sousto, kterého se
jim dostane, jest takové, že každého pímo otravuje; tak žíti musí na holé zemi,
vtsnáni v obvodu linie smrti" a kdo linii tuto, by jenom náhodou pekroil,
jest zastelen.
Hrozné to utrpení má za následek, že mnoho ubožák zšílelo,
neb zhynulo sebevraždou. Nemocemi nakažlivými stížení po stech odváženi
jsou do nemocnic, kde nedostane se jim ani lék ani obsluhy a bídn zde
umírají, uprosted úhlavních nepátel, nemajících citu ani slitování.
Tisíce
nešastník bylo a jest doposud spsobem tímto mueno !"
Winder,
H.
John
tentýž lovk, který v Baltimore byl hlavním pvodcem vzbouení proti
,,

—
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národnímu vojsku, tak nelidsky zacházel se zajatci v Richmondu. že když
odtud poslán byl do Andersonville, pinesl asopis RicJnnond Exaniincr následující

poznámku

Bh budiž nyní

:

,,Díky bohu,

milostiv

tm,

Richmond

ktei^í

konen

sveni budou

zbavil se starého Wildera!

jeho dozoru

!"

Nevylíitelná, až k šílenosti dohánjící bída, nebylo to jediné, co Seveané
zajetí zakoušeti museli, ale pro malý pestupek byli též všemožným

v jižním

spsobem mueni.

František Schulz, který

rann

a zajat byl v

bitv u Shiloh,

124) dopraven byl do Tuscalosa, ve státu Alabama, kde byli pod
dozorem povstného Wirze, díve nežli tento pesazen byl do Andersonville.
Ob. Shulz líí pobyt svj v lidomorn tuscaloské následovn: ,,Bylo nás v
jedné budov zaveno asi 1500; jednou denn dostal každý z nás koflík kávy,
nco fazolí a špatný kousek masa. Žádný zajatec nesml ani z okna vyhlédnouti; zde uvznn byl téz Frant. Blský, který pozdji zemel a dva eši od
jednoho pluku iowského. Každého rána pišel mezi nás dozorce, maje revolver
Ustavin strašili nás všelikými povídakami, že
v ruce a vyvolával jména.
dopraveni budem na ostrov, kde jest plno aligator a všelikých plaz. Který
dopustil se njakého pestupku, byl povšen za palce a tak nebožák ponechán
Na útk nebylo pomyšlení, nebo
byl, až vysílením a bolestí ztratil vdomí.
každý byl záhy dopaden a zpt piveden. Jednoho dne uniklo 45 zajatc
podkopem, však vysláni jsou za nimi psi a jedno oddlení jízdy a záhy byli
všichni pivedeni zpt a dáni do želez .... Tak strávil jsem zde tyry msíce."
Fr. Stejskal trávil delší as ve vzení Libby, v Richmondu a líení jeho
uveejnno jest na str. 220.
I samotní konfederaté ve spisech svých potvrzují zprávy o krutém nakládání se severními zajatci.
Na poátku msíce záí r. 1862 pedseda konfederaního zastupitelství, Augustus R. Wright, podal o tom zprávu ministru války
Geo. W. Randolph-ovi, v které mezi jiným pravil, že ,,stav zajatc jest pímo
k nepopsání" a ,,že výbor vyšetující nebyl s to v místnosti, kde zajatci dleli>
vydržeti déle nkolika vtein." Wright naléhal na Randolpha, aby co nejdíve
njaká náprava uinna byla a zprávu tu proto pedložil tajemníku, aby ped
veejností zstala zatajenou. V msíci prosinci r. 1863 len zastupitelství Henry
Foote podal návrh, aby zvolen byl výbor k vyšetení stavu, v jakém severní
zajatci se nalézají, však návrh ten byl zavržen. Foote pozdji (r. 1865) prohlásil,
že ^.úmyslem JiJian bylo hlady a jinými mukami zajatce umoiti" a že vše dlo
se s vdomím tajemníka války
zastupitelstva, ehož dkazy nalézaly se v
listinách váleného odboru, které však pi požáru richmondském byly z.
vtšího dílu znieny.
(viz

str.

—

i

Všichni lenové konfederaní vlády, nemohouce vymluviti se jinak, snažili
pozdji svalovati aspo s beder svých veškerou zodpovdnost za hromadné
nebof jak z
toto vraždní, však byli usvdeni ústy bývalého svého spojence
pedu podotknuto, bývalý len konfederaního zastupitelstva, Foote, dokázal, že
vše dlo se s vdomím a za souhlasu tajemníka války. V. msíci únoru r. i866
pedvolán byl ped národní výbor ,,pro zavedení dívjšího stavu" gen. Robert
Lee, však ten se vší rozhodností prohlásil, že neml nejmenšího tušení o krutém
nakládání se severními zajatci, že vbec ani nevdl, kdo má nad zajatci vrchní
dozor a teprv po válce že došly jej zprávy, jak nelidsky s nebohými tmi.
lidmi nakládáno bylo.
se

—
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Když Konfederaci podailo
duševn, když

lidé

ti

se

podobali se

tyicet

již

tisíc

Sevean

zniit

tlesn

jen živým mrtvolám, tu teprv

i

uinna

Vláda washingtonská

byla Severu nabídka, aby zajatci byli vymíiováni.

nabídnutí pijala a za statné a zdravé muže, kteí vraceli se ze zajetí na Jih,
picházeli z Jihu lidé, pi pohledu na nž každému srdce pukalo.
Provinní

—

tžké a volalo o pomstu
však pec, když povalený Jih ležel
pod nohama vítzného Severu, byl co kající híšník pozvednut a vykázáno^mu

Jihu na Unii bylo

František Shulz.

opt

místo v

ad

ostatních stát.

ani tyto nestihl trest zasloužený

krví zbrocená, ale

pec

Nevinný

— všem

lid

neml

vyšla Unie,

trpti za své svdce, ba

tžkými ranami

posetá,

V

zájmu
palmou pokoje a míru
spravedlnosti budiž zde ješt podotknuto, že pravý stav vci byl ped lidem
jižním zatajován a zodpovdnost za vše spadá na hlavy onch nkolika dema-

gog jižních,

vítzící, v ústrety s

kteí též na zem tuto

!

hrzy obanské

války

uvalili.

aby ranným poskytnuta byla
potebná obsluha a veškeré zaopatení. Na sklonku války nalézalo se v polích
200 nemocnic, kde zamstnáni byli zruní lékai, dostatek lék živné potravy;
Národní vláda starala se peliv o

to,

i

:
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mimo

ty zízeno bylo nesetné množství nemocnic penosných, které posýlány
byly za vojskem do každé bitvy.
Ze zprávy vrchního ranhojie (Josepha K.
Barnesa), po skonení války uveejnné vysvítá, že v nemocnicích tch za
celou dobu války bylo ošeteno 1,057.423 ranných a jinak nemocných a poet
úmrtí byl neobyejn malý.
Vlád znan nápomocny byly soukromé spolenosti a sice Zdravotní
ko^nise Spnj.

Stát

Kestanská

a pak

komise.

lenové posledn jmenované

spolenosti zaopatovali ranné knihami z vtšiny obsahu ovšem náboženského,
tmto pedítali, o jich domovech vyprávli a spúsobem tím zajisté mnohému
k rychlejšímu uzdravení pispli.
Spolenosti jmenované nežádaly vládu o žádnou podporu, ale veškeré
vydání uhrazovaly jen z dobrovolných píspvk.
Muži, ženy
školní dítky
štde pispívali, poádány byly bazary které vynesly bájené sumy penz.
jiné zábavy podporovány byly, vysvítá z
S jakou obtavostí bazary tyto
následujícího
V New Yorku vynesl jeden bazar istého užitku $1,181.500 a
bazar uspoádaný v malém msteku Poughkeepsie, kde bylo tehdy jen 16.000
obyvatel, vynesl $16.000. Jakmile vava bitevní utichla, již objevily se na
bojišti jednotlivé sbory, vypravené jmenovanými komisemi, ranní jsou rychle
odnášeni a vším potebným zaopateni.
Za vojskem všude dopravováno bylo
Kestanská komise vzala
ovoce a jiné lahdky, obvazky, cupaniny i obleky.
vznik svj v známé a po celé zemi rozvtvené organisaci „Spolenost Kestani

,

i

:

—

Praví se, že tmato
mladíku' (Young Men's Christian Association.)
dvoumaspolenostma vybráno bylo na dobrovolných píspvkách mezi lidem v
celku pt milion dollar.
Nejen na Severu, ale na Jihu stávalo spoleností, majících za úel podpoPodrobnjších
rování všemožným spúsobem ranných a jinak nemocných.
skýcJi

i

zpráv o innosti spoleností tch nikde nenalézám; nejznámjší ze všech byla
Konfederaní Spolenost kii podpoe zmrzaených vojín, která posýlala za

vojskem

umlé

údy.

———

Otas, výbuchem na Jihu spsobený severo-americká Unie šastn pestála,
rozmr, byl povalen a jedinou snahou všech
bylo, pivésti zemi do dívjšího stavu, zacelit rány a vnovati se opt spolené
práci ku prospchu a blahu zem elící.
President Johnson uinil první krok,
když dne 25. dubna roku 1865 prohlásil, že mezi všemi státy zavedena jest
optn vzájemnost obchodní. Za msíc na to, (dne 29. kvtna) vydal nové
provolání, v nmž vytknuty byly podmínky, pod jakými obyvatelé odbojných
stát mohou dosáhnouti milost za to, že pozvedli zbraíí proti Unii a nabýti
znovu práv obanských.
(Nkteré osoby, které stály v ele odboje a o nichž
bylo známo, že lid k povstání povzbuzovaly, byly vyjmuty.)
Záhy na to
jmenováni byli prozatímní guvernérové pro onch sedm stát, které pvodn
prohlásily se pro „Jižní Konfedera' a guvernérové ti mli právo svolati konvence obanstva ve svých státech, kde mla býti slíbena poslušnost zákonm
spolkovým a zvoleni zástupci do kongresu. Spúsobem tím vracely se odbojné
státy zpt do Unie, však doposud nebylo uinno nieho k dosažení obanských práv pro osvobozené ernochy, nebo dodatek k ústav (známý co dodatek tináctý), který jim práva ta zaruoval, byl pedložen v kongresu na poátku
roku 1865 a mly o
rozhodovati ješt státní legislatury. Dodatek ten zní
odboj, který dosáhl netušených

nm

^
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vyjma co trestu za spáchaný zloin
z kterého osoba byla dle práva usvdena, nesmi stávati ve Spojených Státech^
neb v kterémkoliv miste pod pravomoci téchtoy
Dodatek tento byl ohromnou vtšinou pijat a když výsledek hlasování v
,,

Ani otroctví, aniž

ncdobro-rolne služby,

dom

Zástupci
zástupc byl veejn ohlášen, strhl se jásot k nepopsání.
svých
vyskoili
ze
strany republikánské jako tajemnou mocí náhle vymrštni,
jaká
v
památný
šátky a scéna,
sedadel, diváci na galeriích mávali klobouky
tento den v dolenní snmovn se odehrála, nikdy nevymizí z p.amti tch,
Dodatek pozdji poslán byl ješt nkterým
kteí byli ji oitými svdky.
k schválení, naež dne i8. prosince tajemník Seward prohlásil,
státním
i

snmm

že

zmínný lánek stal se ástí základních zákon
Na konec ješt dlužno zmíniti se o nkterých

této

zem.

Ceších, o jichž úastenství

ve válce obanské dozvdl jsem se
v pozdjší dob; jelikož ale mnohé
kryje již chladná zem a prameny, z
nichž mi erpati jest, jsou velmi
sporé, jsem nucen obmeziti

se

jen

na udání jmen a pluk, v nichž byli
sloužili:
U 31. praporu stálého
vojska Spoj.

Stát

(13.

pluk) sloužili

František A. Krch. Frant. Javorský,

Jan Kapsa a Václav
vojíni náleželi k
tlesné stráži generála Shermana.
Pluk ten prodlal nejtužší bitvy, tak
že po válce neítal více než asi 400
Dále u 2. pluku lowské
muž.
Josef Zinkula,

Jmenovaní

Šálek.

—

Khodl

jízdy sloužili Josef

a

Antonín

Chudáek; u pluku jízdného František Kapsa; u i. pluku missourských dlostelc Josef Trnka, u 4.
Jakub Kakuška.
pluku missourské jízdy J. Tolda.
U devátého pluku illinoiské jízdy (setnina C) sloužil Jakub Kakuška; pistoupil
do\)rovoln dne 3. íjna roku 1864 a sloužil až do konce války; estn propuštn byl dne 13. íjna roku 1865. Kakuška pozdji usadil se v Chicagu, kde
ped nkolika roky zemel.
Ze všeho vysvítá, že Cechové amerití na svj
8.

—

—

skrovný poet

znaný poet syn svých do boje, ímž podali nejjasnjší
obané této svobodné republiky konali svoji povinnost, zaež

vyslali

dkaz,

že

národ

americký jim

i

oni co

estnou vzpomínku

vezdy bude

vdným

a

my

zachovejme vojínm

tm

!

Závérek.
Pokusil jsem se podati

djiny války obanské co možno

vyhovl dávno cítné poteb.

úplné,

abych

Seznámil jsem tenáe se všemi píinami,
které k bratrovražednému zápasu vedly, (o emž až dosud mezi mnohými
panoval mylný náhled), provázel jsem tenáe k pístavu charlestonskému,.
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kde první ránu odbojný
tisíce

syn

Jih

proti

Unii vypálil a odtud na krvavá bojišt, kde
Bedlivý tená, který

této republiky v krutých zápasech hynulo.

mnou byl celý dj sledoval, byl svdkem, když temné chmury vznášely se
nad Unií, kdy štstí válené poínalo se kloniti na stranu odbojného Jihu a
kdy s úzkostí každý vrný syn republiky této již ekal chvíle, až Unii severoamerickou zachvátí politická smrt. Však z temných mrak na míst zhoubného
obhájci Unie, ochránci práva a
blesku vystoupila jitenka nové nadje
položili na oltá vlasti tisíce život, vycedili
lidskosti napnuli poslední síly
celé potoky krve
a tak pohroma, na zem tuto se valící, byla odvrácena.
útulku
se znáti, jakých obrovských obtí vyžádalo zachování tohoto
skýtána,
staííme
zde
se
važme
si
svobody,
jaká
jest
nám
všech utlaených",
republiky
severo-americké
ádní,
vrní
obané
hodnými svobod tch a co
budeme vezdy v úct a vážnosti u hrdého, mocného národa amerického
se

—

Ume

—

—

,,

!
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