
Początki Stanów Zjednoczonych – Polityka niektórych
sławnych Amerykanów wobec Indian

Prezydent George Washingkton

'Bezpośrednim celem jest całkowite zburzenie i zniszczenie ich osiedli. Jest sprawą zasadniczą , aby
zniszczyć ich uprawy na polach i uniemożliwić dalszy siew'



Benjamin Franklin

'Jeżeli miałoby być Zrzadzeniem opatrzności, aby Wytępić owych Dzikich w celu ustąpnienia
miejsca dla Uprawiających Ziemię, wydaje się, że nie jest nieprawdopodobne, że Rum może być

naznaczonym środkiem'

Prezydent Thomas Jefferson

'Nieszczęsna rasa, której poświęciliśmy tyle trosk, aby ją chronić i ucywilizować, przez
nieoczekiwaną dezercję i okrutne barbarzyństwa uzasadniła swoje wytępienie i teraz czeka na

naszą decyzję o swoim losie'

Prezydent John Quincy Adams

'Jakie prawo ma myśliwiec do tysiącmilowego lasu, poprzez który przypadkowo błądził w pogoni za
ofiarą?'



Prezydent James Monre

'Stan myśliwski albo dziki dla utrzymania się wymaga terytorium o większym zasięgu niż przystoi
postępowi i słusznym potrzebom cywilizowanego życia [….] i musi im ustąpić.'

Prezydent Andrew Jackson

'Nie posiadają ani inteligencji, ani skrzętności, ani obyczajów moralnych, ani też chęci poprawy,
jakie są niezbędne do jakichkolwiek korzystnych zmian w ich sytuacji. Znalazłszy się pośród innej,
przewyższającej ich rasy, nie uznają przyczyn swojej niższości i nie próbując ich opanować, muszą

koniecznie ustąpić przed siłą okoliczności i zniknąć niebawem.'

Sędzia najwyższy John Marshall

'Plemiona Indian zamieszkujące ten kraj były dzikie, ich zajęciem było wojowanie, a utrzymywali
się z lasu [….] To prawo, które reguluje i zasadniczo powinno regulować stosunki między zdobywcą

a podbitym, nie daje się zastosować do ludzi w tych okolicznościach. Odkrycie [Ameryki przez
Europejczyków] dało wyłączne prawo do uchylenia indiańskiego tytułu posiadania albo przez

zakup, albo przez podbój'



 Prezydent William Henry Harrison

'Czy jedna z najbardziej obiecujących części globu ma pozostawać w stanie naturalnym, jako
miejsce nawiedzane przez parę nędznych dzikusów, skoro, jak się wydaje, jest przeznaczone przez

Stwórcę, aby utrzymywać wielką populację i stać się siedzibą cywilizacji?'

       Prezydent Theodor Roosvelt 
           (laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1906.)

'Osadnik i pionier od początku mieli rację po swojej stronie; ten wielki kontynent nie mógł być
utrzymywany jako rezerwat zwierzyny dla plugawych dzikusów'

              General Philip Sheridan

              'Jedyniu dobrzy Indianie, których widziałem, byli martwi'



Jared Diamond ,Trzeci szympans'; strony 415 i 416, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1998 rok.

Na stronie 405 zacytowanej ksiązki Jared Diamond napisał:

„Pospolitą praktyką białych (często cywilów) było napadanie z ukrycia na wioski i obozowiska, by 
zabijać Indian bez względu na płeć i wiek.

W ciągu pierwszego stulecia białego osadnictwa rządy płaciły nagrody za skalpy 
półprofesjonalnym zabójcom Indian. Współczesne społeczeństwa europejskie były przynajmniej tak 
samo wojownicze i gwałtowne, jak Indianie, jeżeli wziąć pod uwagę europejską częstotliwość 
rebelii, wojen klasowych, pijacką brutalność, zalegalizowaną przemoc i wojny totalne, z 
niszczeniem żywności i własności włącznie. Tortury znakomicie udoskonalono w Europie, aż do 
wyrafinowania: przypomnijmy sobie rozciąganie, ćwiartowanie, palenie na stosie i łamanie kołem. 
Chociaż wielkość populacji Indian Ameryki Północnej sprzed spotkania z białymi jest przedmiotem 
bardzo zmiennych ocen, to wiarygodne, nowsze oceny, mówią o około 18 000 000 , czyli liczbie, 
którą biali osadnicy osiągnęli dopiero w  roku 1840. Chociaż niektórzy Indianie w Stanach 
Zjednoczonych byli półkoczownikami łowcami, nie uprawiającymi roli, to większość Indian w 
Stanach Zjednoczonych była osiadłymi rolnikami, zamieszkującymi wsie. Możliwe, że choroby, to 
największy zabójca Indian, a niektóre z tych chorób były celowo przenoszone przez białych – 
pozostało tak mnóstwo Indian do zabicia bardziej bezpośrednimi środkami. Ostatni „dziki” 
Indianin w Stanach Zjednoczonych (Indianin z plemienia Yahi, znany jako Iszti) zmarł zaledwie w 
roku 1916, a szczere i pozbawione apologii wspomnienia białych zabójców tego plemienia 
publikowano jeszcze w roku 1923. "

Jak widać Amerykanie już wtedy używali broni biologicznej (http://www.cda.pl/video/201489f7)

                                                     Masowy grób zamordowanych Indian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masakra_nad_Wounded_Knee 

http://www.cda.pl/video/201489f7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masakra_nad_Wounded_Knee



