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KAPITOLA PRVNÍ

Výzvědné služby
v rozběhu

NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
¤íkává se, Ïe ãinnost vyzvûdaãÛ, lépe ﬁeãeno „‰pionáÏní ﬁemeslo“, je „druh˘m nejstar‰ím povoláním“. Metody a prostﬁedky pouÏívané v˘zvûdn˘mi sluÏbami se vyvíjely v prÛbûhu staletí. Stejnû jako v dobû nejvût‰ího rozvoje
starovûk˘ch ﬁí‰í – Egypta, Mezopotámie nebo âíny – potﬁebovali pﬁedstavitelé státÛ i v dal‰ích generacích dostatek
informací, aby mohli spolehlivû vládnout. Nejinak tomu bylo i v tak historicky relativnû mladé zemi, jakou byly je‰tû
v polovinû 19. století Spojené státy americké.
Zpoãátku se sice zdálo, Ïe narozdíl od evropsk˘ch státÛ,
kde bylo vyzvûdaãství na vysoké úrovni a posvûceno nejvy‰‰ími státními a koneckoncÛ i církevními hodnostáﬁi (kardinálové Richelieu a Mazarin), se tyto aktivity v USA nerozvinou do takové podoby. Aãkoli sám George Washington,
pÛvodem zdatn˘ pátraã v indiánsk˘ch válkách a pak vÛdce
americké revoluãní války proti britské koloniální správû, razil názor, Ïe „nezbytnost ﬁádného zpravodajství je oãividná
a není tﬁeba ji zdÛvodÀovat“, pﬁesto se americká republika po
svém zrodu nemínila pﬁíli‰ zapojovat do v˘zvûdn˘ch aktivit
ani na novém, natoÏ pak na starém kontinentû. Jistû, ameriãtí vyslanci v evropsk˘ch metropolích mûli – jak se lidové ﬁíká – u‰i nastraÏené i oãi otevﬁené, pokud se jednalo o cenné
informace politického nebo hospodáﬁského charakteru, ale
samotná ‰pionáÏní sluÏba fakticky nebyla z Washingtonu ﬁízena v nûjaké pﬁísnû organizované formû.
7
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Posléze v americko-britské válce (1812) opût vzrostla
role vojenského prÛzkumu. V americko-mexické válce
(1846–1847) byly nasazovány takzvané „‰pionáÏní roty“
sloÏené pﬁeváÏnû z rodil˘ch MexiãanÛ, protoÏe anglicky
mluvící Ameriãany bílé pleti nebylo moÏno pouÏít k pronikání ani do ﬁad mexického vojska, ani do mexick˘ch vládních ãi hospodáﬁsk˘ch institucí. Po mírové smlouvû uzavﬁené v Guadelupe Hidalgo dne 2. února 1848, podle níÏ
USA získaly ve‰kerá teritoria severnû od Rio Grande a celé území dne‰ních státÛ Nového Mexika a Kalifornie, se
zde v˘zvûdná ãinnost jakoby uch˘lila ke spánku.
K oÏivení zpravodajsk˘ch aktivit do‰lo teprve s obãanskou
válkou – bratrovraÏedn˘m konfliktem mezi odtrÏen˘mi jiÏansk˘mi státy (Konfederace) a USA (Unie), naz˘van˘m téÏ
jako válka Jihu proti Severu. Toto stﬁetnutí mezi severními
prÛmyslov˘mi a jiÏními plantáÏnicko otrokáﬁsk˘mi státy o dal‰í charakter v˘voje USA zaãalo útokem jiÏních vzbouﬁencÛ
na pevnost Fort Sumter 12. dubna 1861 a skonãila kapitulací konfederovan˘ch vojsk dne 9. dubna 1865 u Appomattoxu v jiÏní Virginii. Snahy prezidenta Lincolna o mírové ﬁe‰ení se nesetkaly s úspûchem, a teprve rozhodná opatﬁení
vlády ve Washingtonu a vítûzství na frontách znamenaly zásadní pﬁelom ve prospûch Unie. Toto její vítûzství pak upevnilo postavení prÛmyslov˘ch a finanãních kruhÛ a osvobozením otrokÛ vytváﬁelo podmínky pro rozmach industrializace
a získávání území na Západû.
A také se hned na zaãátku sporu, pﬁesnûji ﬁeãeno je‰tû v jeho pﬁedstihu, ukázalo, Ïe je tﬁeba si opatﬁovat informace systematicky a v patﬁiãnû organizované podobû. Úkol nad úkoly pﬁitom znûl jasnû. Informace hledat a nalézat. Rychle
a nepﬁetrÏitû. Stejnû dÛleÏité bylo nauãit se umûní získané
zprávy pﬁedat. Opût rychle a pﬁesnû na místo jejich potenciálního vyuÏití. Pﬁedávání informací bylo i v obãanské válce
obvykle povaÏováno za nejtûÏ‰í fázi, coÏ platilo hlavnû o pozici pﬁedávajícího. Také pﬁíjemce v˘zvûdné informace musel
8
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b˘t na úrovni doby. Na jedné stranû musel informaci vûﬁit,
lépe ﬁeãeno Ïádnou nemohl jen tak lehkomyslnû hodit za hlavu, na druhé stranû ji musel ovûﬁovat v pochopitelné obavû,
aby ne‰lo o zámûrnû podstrãenou fale‰nou zprávu.
Neménû dÛleÏit˘m úsekem v ãinnosti v˘zvûdn˘ch sluÏeb,
jak na Severu, tak na Jihu, byl v˘klad donesené zprávy. JelikoÏ vût‰ina z nich – aÏ na vzácné v˘jimky – pﬁicházela jen
v útrÏcích nebo náznacích, ãi dokonce jen jako dohad, dostal
se pﬁíjemce k jádru vûci aÏ po jejich postupném sloÏení do
mozaiky, tedy do srozumitelného tvaru, z nûhoÏ si mohl uãinit obrázek o objektu, k nûmuÏ se informace vztahovala. A koneãnû nelze vynechat ani tak dÛleÏitou fázi, jakou je vyuÏití
zji‰tûn˘ch a analyticky vyhodnocen˘ch poznatkÛ. Takto zpracovaná informace musí b˘t vãas pﬁedána k dispozici rozhodujícímu ãlánku – tedy politickému vÛdci, nebo vojenskému
veliteli – a musí b˘t zuÏitkovatelná. Nejde totiÏ o nic jiného,
neÏ o to, aby byl napﬁíklad nepﬁítelÛv plán útoku rychle rozpoznán, a navíc, aby kaÏdé takové hlá‰ení obsahovalo pokud
moÏno co nejvíce závaÏn˘ch prvkÛ, které pﬁispûjí k vlastní
obranû nebo k protiútoku. Zpráva typu „nepﬁítel udeﬁí za tﬁi
dny“ jistû není k zahození, ale velitel potﬁebuje znát více: jde
mu pﬁedev‰ím o zprávy, které mu objasní rozmístûní a sílu
nepﬁátelsk˘ch jednotek, záloh, velitelsk˘ch stanovi‰È, plánovanou taktiku, zásobování, komunikaci a zpÛsob, jak˘m jsou
pﬁedávány rozkazy.
SPECIFICKÉ RYSY V USA
Zpravodajství v americké obãanské válce se ov‰em vyznaãovalo ﬁadou specifick˘ch rysÛ, jaké se v Evropû nebo jinde
nevyskytovaly. Lze ﬁíci, Ïe ‰pioni z obou stran mûli na jedné
stranû snaz‰í pozici neÏ jejich kolegové v jin˘ch zemích –
vÏdyÈ nepﬁátelé ve válce Severu proti Jihu byli stejné národnosti, mluvili stejnou ﬁeãí, znali své dialekty, mûli spoleãné a po
generace pﬁená‰ené morální kodexy, znali navzájem zemûpisnou situaci a natolik ovládali zpÛsoby chování a vystupo9
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vání na veﬁejnosti, Ïe na první pohled nemohli b˘t povaÏováni
za nûjak˘ cizí prvek v dané spoleãenské situaci. Na druhé
stranû právû skuteãnost, Ïe se oba tábory tak dobﬁe vzájemnû znaly, vytváﬁela ﬁadu pﬁekáÏek jak ke ‰pionáÏní, tak i proti‰pionáÏní ãinnosti. Dal‰í zvlá‰tností byla i struktura vyzvûdaãÛ. V pﬁeváÏné vût‰inû se totiÏ jednalo o nad‰ence vstupující
do „‰pionáÏního ﬁemesla“ z pohnutek, které povaÏovali za
ãistû vlastenecké.
K pochopení rozvoje v˘zvûdn˘ch a protiv˘zvûdn˘ch aktivit
za americké obãanské války je tﬁeba nejprve porozumût duchu
samotného konfliktu. Tehdy se projevovaly pﬁedev‰ím velké
vá‰nû, a to nejen na podporu poÏadavkÛ obou protichÛdn˘ch
stran, ale i uvnitﬁ tûchto stran. Unie byla roz‰tûpena mezi abolicionisty – kteﬁí, jako napﬁíklad mnozí farmáﬁi, ãást mûstské pokrokové inteligence a podnikatelé poÏadovali zru‰ení otroctví,
neboÈ pﬁedstavovalo jednu z hlavních pﬁekáÏek hospodáﬁského rozvoje – a tak zvané „peacenicks“, kteﬁí chtûli udrÏet mír
za kaÏdou cenu. Konfederaci zase dûlily zhruba tﬁi proudy: První byla skupina lidí silnû pﬁesvûdãen˘ch o v˘luãnû pojat˘ch
právech kaÏdého jednotlivého státu ve volné federaci, druhou
tvoﬁili zastánci otroctví a ve tﬁetí se nacházeli „unionisté“ povaÏující válku za velkou chybu. A ze v‰ech tûchto seskupení
se pak pﬁirozenû rekrutovali nejen bojovníci ve vojensk˘ch uniformách, n˘brÏ i vyzvûdaãi s mnohdy svéráznou pﬁedstavou
o ‰pionáÏní ãi kontra‰pionáÏní ãinnosti.
¤ada dÛkazÛ dokumentaãní povahy svûdãí o tom, Ïe americká obãanská válka byla ve své podstatû konfliktem amatérÛ. Staãí uvést, Ïe mezi nositeli dÛstojnick˘ch hodností
(a s nimi spojen˘ch funkãních zaﬁazení) byla jen necelá polovina absolventÛ vojenské akademie ve West Pointu. Ostatní byli dobrovolníci anebo lidé dosazení do vojska z titulu
sv˘ch pﬁedchozích politick˘ch postÛ. Nejinak tomu bylo pochopitelnû i v ﬁadách pﬁíslu‰níkÛ v˘zvûdn˘ch sluÏeb. JelikoÏ v armádû neexistovala Ïádná zpravodajská sloÏka (kromû informaãní v Unii, která ov‰em podávala pouze zprávy
10
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rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm o jejich blízk˘ch), nebylo jiné cesty
neÏ pﬁijímat dobrovolníky. Toto samo o sobû bylo spojeno
s ﬁadou potíÏí, protoÏe vedle jedincÛ upﬁímnû oddan˘ch vûci své sluÏby se zde nacházeli i takoví, kteﬁí pak pÛsobili jako dvojití agenti („dubléﬁi“), pﬁiãemÏ se nejedni snaÏili slouÏit jen ze zi‰tn˘ch dÛvodÛ.
Na samém poãátku ozbrojeného konfliktu se zdálo, Ïe úspûchy ve v˘zvûdné ãinnosti jako by kopírovaly samotn˘ prÛbûh váleãn˘ch událostí. JiÏané na frontách vítûzili a podobnû tomu bylo i ve zpravodajské sféﬁe. Mûli zpoãátku navrch
z nûkolika dÛvodÛ. Pﬁedev‰ím v samotn˘ch centrálních vládních orgánech ve Washingtonu pÛsobila celá ﬁada pﬁíznivcÛ
nebo pﬁímo zastáncÛ jiÏanského sm˘‰lení. Není divu, Ïe
z tûchto lidí anebo dal‰ích sympatizantÛ s Jihem, kteﬁí Ïili
v hlavním mûstû, se pak nûkteﬁí posléze nejen zapojili ve
prospûch zpravodajské sluÏby Konfederace, ale dosáhli i znaãn˘ch úspûchÛ. Dále je nutno vidût, Ïe nûkteﬁí z nich vlastnû
dodávali tajné informace na Jih je‰tû pﬁed vypuknutím nepﬁátelství. Dokazují to zejména osudy jejich v˘znamn˘ch
pﬁedstavitelÛ, jak˘mi byli Rose O’Neal Greenhowová a Benjamin F. Stringfellow, o nichÏ je‰tû bude ﬁeã. Na druhé stranû nejsou k dispozici Ïádné dÛkazy o tom, Ïe by s nûjak˘m
pﬁedstihem pÛsobili na Jihu seveﬁan‰tí rozvûdãíci. První nejznámûj‰í skupina vyzvûdaãÛ Unie na území Konfederace,
kterou ﬁídila Elizabeth van Lewová v Richmondu, zaãala
svojí aktivitu aÏ po zahájení války, a to je‰tû jen z její vlastní iniciativy. MoÏno také konstatovat, Ïe první akce na frontû tajné války se na Severu t˘kaly vlastnû jen sledování a chytání jiÏansk˘ch vyzvûdaãÛ.
Konfederovaní získávali rovnûÏ hodnotné zprávy od samotn˘ch unionistick˘ch armádních dÛstojníkÛ a vládních
úﬁedníkÛ, kteﬁí rovnou ode‰li na Jih. A naopak platilo, Ïe jen
málo lidí tohoto v˘znamu pﬁe‰lo z Jihu na Sever. S v˘jimkou
dvou velk˘ch útoãn˘ch v˘padÛ jiÏanského vojska v ãele s generálem Robertem Leem na Sever, které po jeho odraÏení vy11
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uÏili Seveﬁané k zamíchání nûkolika sv˘ch vyzvûdaãÛ mezi
ustupující, nemûla Unie Ïádné vojenské pátraãe na teritoriu
Konfederace. JiÏanská v˘zvûdná sluÏba mûla na území Severu k dispozici rovnûÏ nûkolik bezpeãn˘ch úkrytÛ v podobû hotelÛ, restaurací, penzionÛ i soukrom˘ch domÛ.
Dal‰í zvlá‰tností, jakou vnesla americká obãanská válka do
v˘zvûdn˘ch aktivit, byla nespornû znaãná úãast Ïen, které
v této nároãné ãinnosti projevovaly nejen vysok˘ stupeÀ odvahy a obûtavosti, n˘brÏ i dÛvtipu a vynalézavosti. A to na
obou stranách tajné fronty. Americké Ïeny byly jiÏ z dﬁívûj‰ka obecnû známé jako patriotky, které stály po boku muÏÛ
jak v revoluãní válce proti Velké Británii na sklonku 18. století, tak i v pozdûj‰ích konfliktech, zejména jako o‰etﬁovatelky a peãovatelky o ranûné. Ale je‰tû nikdy pﬁedtím se neprojevily jako vysoce platné i v tak nebezpeãném poslání,
jaké obná‰í vyzvûdaãství se v‰ím, co k nûmu neodbytnû náleÏí. ZpÛsoby, jak˘mi dokázaly dopravovat pﬁísnû tajné zprávy pﬁímo z boji‰tû anebo naopak zase na boji‰tû, budil nesmírnû velk˘ respekt u jejich muÏsk˘ch partnerÛ, vãetnû
nejvy‰‰ích velitelÛ v generálsk˘ch hodnostech.
A jak tomu bylo s dobov˘mi technick˘mi prostﬁedky, které mohli úãastníci americké obãanské války na obou stranách
pouÏívat? ¤eã je samozﬁejmû o spojovacích pojítkách, z nichÏ nejvût‰í v˘znam mûl pochopitelnû telegraf. Ale v tomto
pﬁípadû ‰lo spí‰e o moÏnosti, které mûla armáda, protoÏe ‰pioni nemohli pouÏívat telegraf na nepﬁátelském území v plném
rozsahu. Spí‰e lze ﬁíci, Ïe vyuÏívali pﬁíleÏitosti k „napíchnutí“ jeho linek anebo k získání telegrafisty pro své sluÏby. Nebylo to sice ãast˘m jevem, ale kdyÏ se to podaﬁilo, byl to ten
nejefektivnûj‰í zpÛsob získávání informací.
Lidé v první linii vojenského prÛzkumu se velmi brzy dovtípili, Ïe ﬁadu cenn˘ch zpráv lze tûÏit i z místního tisku. Existuje celá ﬁada pﬁíkladÛ, kdy pátraãi v nepﬁátelském prostﬁedí skupovali noviny s informacemi vojenského ãi hospodáﬁského charakteru, které pak posílali sv˘m ‰tábÛm, kde si
12
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analytikové mnohdy mohli pﬁeãíst „vûci“, které by se k nim
jinak z daného regionu nikdy nedostaly. Tehdy se totiÏ ãasto
stávalo, Ïe bystﬁí a pohotoví váleãní korespondenti – jinak
zku‰ení profesionální novináﬁi – dokázali ve sv˘ch zprávách
z boji‰È vskutku „vyhmátnout“ takové v˘znamné souvislosti, které vojákÛm (mnohdy amatérÛm, jak jiÏ ﬁeãeno) unikaly anebo je nepovaÏovali za dÛleÏité. A tak se na obou stranách zpravodajsk˘ch ‰tábÛ v prÛbûhu onûch pûti let, kdy
v USA trvala obãanská válka, stále více osvûdãoval systém peãlivého vyhodnocování novinov˘ch zpráv.
A jestliÏe se hovoﬁí o technick˘ch prostﬁedcích slouÏících
zpravodajsk˘m úãelÛm, pak nelze zapomenout na fotografii,
která byla tehdy jiÏ známa. V polovinû 19. století, a tím spí‰e v dobû obãanské války se totiÏ i v Americe fotografování
zaãínalo rozvíjet a navazovat na v‰e, co v tomto oboru vznikalo od roku 1826, kdy francouzsk˘ fyzik Joseph Niepce pﬁi‰el s první fotografií pomocí citlivého asfaltu, pﬁes britského
astronoma Johna Herschela a jeho pojem fotografie (1839)
aÏ po vynález fotoaparátu s v˘mûnn˘mi objektivy v roce 1851.
Z fotoreportérÛ americké obãanské války, jejichÏ pohotové
snímky vydatnû poslouÏily v˘zvûdn˘m sluÏbám, moÏno vzpomenout napﬁíklad A. D. Lytla, jenÏ dodával JiÏanÛm snímky
pozic unionistick˘ch vojsk ve státû Louisiana. Jeho specialitou bylo, Ïe optiku svého fotoaparátu dokázal patﬁiãnû zamûﬁit na jednotlivé druhy nasazen˘ch zbraní, a dokonce i k detailním zábûrÛm velitelÛ nepﬁítele. Zejména vynikaly jeho
snímky zásobovacích vozÛ s dodávkami munice i potravin
stejnû jako jeho vlastní písemn˘ doprovod charakterizující
takticko-technické údaje vyfotografovan˘ch zbraní a pozic, kde
byly rozmístûny.
Ale ani Seveﬁané nezÛstávali v tomto ohledu nikterak pozadu. Staãí pﬁipomenout vynikajícího profesionálního fotografa Alexandra Gardnera, kterého pro spolupráci s unionistickou v˘zvûdnou sítí získal její první ‰éf – legendární Allan
Pinkerton. Jeho snímky mnohdy pﬁedstavovaly velice v˘13
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znamn˘ a také velmi pﬁesn˘ podklad pro tvorbu vojensk˘ch
map v prÛbûhu celé obãanské války. Není bez zajímavosti,
Ïe i slavn˘ unionistick˘ generál William Sherman hojnû vyuÏíval sluÏeb v˘zvûdn˘ch fotografÛ pﬁi svém povûstném taÏení v Georgii a JiÏní Karolínû na sklonku války.
Nespornû v˘razn˘m rysem v ãinnosti v˘zvûdn˘ch sluÏeb
obou stran byla skuteãnost, Ïe jejich informace byla ne vÏdy
byly na úrovni doby, lépe ﬁeãeno, nebyly stoprocentnû pﬁesné. Jako pﬁíklad lze uvést zprávu, kterou na podzim 1862 obdrÏeli jiÏan‰tí generálové Van Dorn a Pierce od jednoho vyzvûdaãe, zrovna kdyÏ se chystali k útoku na pozice SeveﬁanÛ
u Corinthu ve státû Mississippi. Tato informace, která obsahovala velmi podcenûné údaje o poãetním stavu protivníka
a kterou se Van Dorn ﬁídil, nakonec svedla generála na scestí. Na konci prohrané bitvy si Van Dorn mohl uÏ jen s lítostí
spoãítat, Ïe mu chybí 5000 muÏÛ z pÛvodního poãtu pﬁed bitvou, kter˘ ãinil celkovû 25 000 muÏÛ.
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KAPITOLA DRUHÁ

Pinkerton
versus
Greenhowová
„NIKDY NESPÍME“
Zpravodajské úsilí jak Unie, tak i Konfederace v první fázi obãanské války lze charakterizovat tehdy jistû pﬁiléhav˘m v˘rokem „pﬁíli‰ mnoho IndiánÛ a málo náãelníkÛ.“ Ani jedna
ze soupeﬁících stran nemûla Ïádné v˘zvûdné oddûlení ãi tomu odpovídající organizaãní uspoﬁádání. A obûma v této fázi chybûla efektivní moÏnost mít kompletní kontrolu nad ãinností sv˘ch agentÛ i analytikÛ, kteﬁí vyhodnocovali jejich
zprávy. Ale na Severu se pﬁece jen profilovala jedna osobnost
tajné sluÏby, které lze s jistou nadsázkou pﬁisoudit onen indiánsk˘ titul „náãelník“.
Kdo to byl? Pﬁednû si ukaÏme, co se o nûm soudilo a jak
byl charakterizován nûkter˘mi neobjektivními pozorovateli
dûní v tehdej‰í Americe, a to jak na Jihu, tak i na Severu.
„Vlastenec a zrádce, policista a kriminálník, idealista a gangster, aktivista bojující za práva dûlníkÛ a velk˘mi ‰éfy najat˘ provokatér, obránce svobody a potlaãovatel lidsk˘ch práv,
pﬁistûhovalec a ochlasta, podnikav˘ ãlovûk a neodpovûdn˘
dobrodruh.“
Takov˘mi v˘razy ãastovali souãasníci nejvût‰ího amerického detektiva 19. století, kter˘ se vyznamenal jak v období
americké obãanské války, tak i pﬁi pátrání po nejznámûj‰ích
bankovních a vlakov˘ch lupiãích. ¤eã je o muÏi jménem Allan Pinkerton.
Kdo se vlastnû skr˘vá za tímto jménem? Jak se vÛbec mÛÏe nûkdo stát zakladatelem nejznámûj‰í detektivní agentury
15
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ve Spojen˘ch státech? Jsou o tom sice napsány desítky knih,
natoãeny filmy, a koneckoncÛ i on sám se pozdûji pou‰tí do
psaní kníÏek, v nichÏ vylíãí své pﬁíbûhy velkého pátraãe po
zloãincích, vrazích, atentátnících, únoscích, padûlatelích a defraudantech. Tak, kdo je tedy Allan Pinkerton?
Allan Pinkerton pocházel ze skotského Glasgowa, kde se
narodil 25. srpna 1819 jako syn policisty. Rodina Ïivoﬁila,
protoÏe kvÛli tûÏkému zranûní otec jiÏ nemohl vykonávat své
povolání. Mlad˘ Allan musel tudíÏ záhy zaãít pracovat jako
uãedník u bednáﬁského mistra. Ale brzy se dostal do konfliktu
s místními úﬁady, neboÈ byl aktivním ãlenem hnutí chartistÛ,
politické organizace usilující o v‰eobecné volební právo a lep‰í Ïivotní podmínky nejchud‰ích obyvatel. KdyÏ mu hrozilo
zatãení, odjel se svojí nevûstou Joan do Kanady. To se psal rok
1842. Loì v‰ak v bouﬁi u bﬁehÛ kanadské provincie Nova
Scotia ztroskotala. Zdálo se, Ïe pouÈ mladé dvojice bez prostﬁedkÛ za oceán skonãí. Allana nakonec spasila nabídka skotského pﬁítele, aby si na Ïivobytí vydûlával pﬁi v˘robû sudÛ
pro LillÛv pivovar v Chicagu.
A právû díky tomuto povolání se mlad˘ Allan stal detektivem. KdyÏ jednoho dne v lese u Dundee vyhledával vhodné
stromy pro v˘robu dﬁevûn˘ch latí do sudÛ, narazil zcela náhodou na skupinu místních penûzokazÛ pﬁi „práci“. Pinkerton
o tom uvûdomil místního ‰erifa a vrátil se s ním, aby pomohl
pﬁi zaji‰tûní padûlatelÛ. Pod dojmem zprávy o jeho ãestném
ãinu a odvaze se dva místní obchodníci rozhodli mladého Skota najmout jako vyhledávaãe dal‰ích podvodníkÛ. Pinkerton nejdﬁíve zaváhal, ale nakonec nabídku pﬁijal a stal se zástupcem
‰erifa. V této dobû se rovnûÏ zaãínal angaÏovat ve prospûch ãernochÛ, kteﬁí utíkali z otrokáﬁského Jihu. KdyÏ ho místní pastor oznaãil za opilce, povaÏoval to Pinkerton za projev nevdûãnosti a malichernosti a vrátil se do Chicaga.
V tomto nejvût‰ím mûstû amerického Stﬁedozápadu vlastnû kráãel ve ‰lépûjích svého otce. Úspû‰nû totiÏ zahájil novou
kariéru detektiva, kdyÏ na sebe upozornil pﬁedev‰ím záchra16
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nou dvou unesen˘ch dívek ze státu Michigan, pﬁiãemÏ v souboji byl nucen jednoho z únoscÛ zastﬁelit. A pak si na své konto sólového detektiva „na volné noze“ mohl pﬁipsat je‰tû ﬁadu dal‰ích úspûchÛ vãetnû dopadení nûkolika padûlatelÛ,
zlodûjÛ a vydûraãÛ. KdyÏ mu práce zaãínala pﬁerÛstat „pﬁes
hlavu“, rozhodl se zaloÏit vlastní firmu. A tak v roce 1855
vznikla v Chicagu soukromá detektivní agentura s pojmenováním The Pinkerton National Detective Agency.
Byla to vskutku vÛbec první detektivní kanceláﬁ na americké pÛdû. Na fasádû domu, kde sídlila, stálo heslo „We never sleep“ (Nikdy nespíme) a nad ním velké ãernobílé oko.
Toto Pinkertonovo logo se pozdûji stává slangov˘m synonymem pro soukromé detektivy jeho raÏení.
Îeleznice a po‰ta – nejvíce vyhledávané cíle lupiãÛ – se
stávaly hlavními klienty Pinkertonovy agentury. Narozdíl od
normální policie si Pinkertonovi muÏi získali povûst díky své
houÏevnatosti, neústupnosti a dÛsledné profesionalitû. Pinkerton dbal na vytváﬁení dokonalé dokumentace s pﬁesn˘mi
záznamy o podezﬁel˘ch a stal se prvním, kdo prosadil uÏití
fotoaparátÛ k identifikaci zloãincÛ. Jeho lidé díky sv˘m informaãním zdrojÛm zasahovali v ﬁadû pﬁípadÛ preventivnû
a pﬁedcházeli spáchání tûÏk˘ch zloãinÛ.
KdyÏ v roce 1861 vypukla americká obãanská válka, pozval Pinkertona prezident Lincoln k sobû do Bílého domu
a nabídl mu velmi v˘znamnou roli ‰éfa právû vytvoﬁené Union Secret Service, aneb tajné sluÏby Unie. Tehdy to ov‰em
fakticky znamenalo, Ïe se Pinkerton stal souãasnû velitelem
dvou pátracích oddílÛ. ¤eãeno dne‰ní terminologií – byl náãelníkem zpravodajské sluÏby Unie a souãasnû náãelníkem
kontra‰pionáÏe. K tomu úãelu si vybral asi 16 nebo 18 agentÛ, které dÛvûrnû znal ze své dﬁívûj‰í detektivní ãinnosti.
Pinkertonovi bylo hned na zaãátku jeho nové kariéry svûﬁen mimoﬁádnû odpovûdn˘ úkol. Musel chránit Abrahama
Lincolna bûhem jeho inauguraãní cesty ze Springfieldu ve
státû Illinois do Washingtonu. Pinkertonovi se tehdy podaﬁi17
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lo vãas odhalit a pﬁekazit vraÏedné spiknutí proti prezidentovi. Chicagsk˘ detektiv byl úspû‰n˘ i proto, Ïe si dovedl vybrat vhodné lidi. Nebylo to ov‰em snadné, protoÏe samotn˘
Washington se v té dobû doslova jen hemÏil ‰piony Konfederace. Nicménû skupina, kterou si sám vytipoval jako své
nejbliÏ‰í spolupracovníky, ho nezklamala. Zejména to platilo o dvou tajn˘ch agentech. Jedním byl Timothy Webster.
Druhého pﬁedstavovala Ïena, která vystﬁídala asi dvacet rÛzn˘ch jmen, ale nejãastûji jí ﬁíkali Kate Warneová.
Timothy Webster pocházel z anglického Newhavenu. Jako
osmilet˘ pﬁi‰el v roce 1830 s rodiãi do Ameriky, kteﬁí se usadili v Princetonu ve státû New Jersey. Ve sv˘ch jedenadvaceti letech se stal policistou v New Yorku. A vedl si velmi
dobﬁe. Záhy si ho v‰iml Pinkerton a nabídl mu práci ve své
agentuﬁe. Webster pﬁijal a stal se podle vlastních Pinkertonov˘ch slov jeho nejlep‰ím detektivem.
„KaÏd˘, kdo se setká s Websterem, musí okamÏitû nab˘t
dojmu, Ïe jde o muÏe, kterému lze vûﬁit,“ napsal po letech
Pinkerton a dodal: „A také pozná, Ïe se kaÏdému poslání,
které je mu svûﬁeno, hodlá vûnovat doslova s posvátn˘m
nasazením.“
V první fázi svého pÛsobení u Pinkertona se Webster podílel zejména na akcích spojen˘ch s kontra‰pionáÏí a s neutralizací snah JiÏanÛ o diverzní akce proti Unii. Jeho nejvût‰ím
„kouskem“ bylo nespornû odhalení pokusu o atentát na Lincolna v únoru 1861. Novû zvolen˘ prezident mûl tehdy vyjet
11. února 1861 vlakem ze Springfieldu, pﬁes Chicago a Harrisburg, hlavní mûsto Pensylvánie, a dále pﬁes pﬁístavní mûsto Baltimore ve státû Maryland do Washingtonu, aby zde byl
4. bﬁezna slavnostnû uveden do prezidentského úﬁadu. KdyÏ
ke sluchu nedÛvûﬁivého Pinkertona docházely rozporuplné
zprávy vãetnû vyloÏen˘ch v˘myslÛ o moÏném atentátu na
Lincolna, s pﬁedstihem vysílá právû Webstera, aby sondoval
situaci se zamûﬁením na zvlá‰È nebezpeãn˘ úsek na ﬁece Susquehanna, kdy je vlak pﬁeváÏen parníkov˘m pﬁívozem.
18
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Websterovû skupinû pûti pátraãÛ, kde v˘znamnou roli sehrála
rovnûÏ Mary Warneová, se podaﬁilo zjistit dÛleÏité informace naznaãující moÏnost spiknutí jiÏansk˘ch fanatikÛ sdruÏen˘ch v organizaci „Národní dobrovolníci“. Vedl ji kapitán
Ferrandini, jenÏ mûl Lincolna zabít v situaci, kdy se v Baltimore budou mûnit vagony za úãelem zmínûné pﬁívozové pﬁepravy pﬁes ﬁeku. Pinkerton o tom dostal od Webstera telegrafickou zprávu, kdyÏ ãekal na pﬁíjezd Lincolna v Chicagu.
Jakmile Lincoln dorazil a ubytoval se v hotelu, Pinkerton se
u nûj nechal hned ohlásit. To bylo 21. února 1861.
„Pane prezidente, máme informaci bez jakéhokoli stínu pochybnosti, Ïe existuje spiknutí s cílem zavraÏdit vás,“ ﬁekl
detektiv Lincolnovi a dodal: „K tomuto pokusu má dojít pozítﬁí bûhem va‰í cesty pﬁes Baltimore.“
Tak to líãí Pinkerton ve sv˘ch vzpomínkách. Prezident tomu údajnû nechtûl pﬁíli‰ uvûﬁit, ale pﬁesto kladl ﬁadu otázek,
které svûdãily, Ïe je znepokojen. KdyÏ se v‰ak o pár hodin
pozdûji objevil Frederick Seward, syn ministra zahraniãí,
kterého poslal generál Scott z Washingtonu se vzkazem, Ïe
vojáci mají obdobnou informaci, nechal Lincoln v‰e na Pinkertonovi. V doprovodu svého osobního stráÏce, kter˘m byl
statn˘ Ward H. Lamon, jeho pﬁítel a b˘val˘ partner z advokátní firmy, dojel bezpeãnû aÏ do Baltimore. Zde za osobní
asistence Pinkertona, jenÏ se vydával za cestujícího akcionáﬁe Johna Hutchinsona, tajnû pﬁesedl do jiného vlaku, zatímco rodina a ostatní doprovod pokraãovali podle pÛvodního programu. Mary Warneová mezitím zakoupila lístky
na ãtyﬁi lÛÏka ve spacím vagonû. Pﬁed nic netu‰ícími prÛvodãími a cestujícími vyhla‰ovala, Ïe peãuje o „nemocného bratra“, neboÈ Lincolna pﬁevádûla zahaleného do deky.
Byl to její nápad, kter˘ Pinkerton uznale ocenil. Pod dohledem osobnû pﬁítomného Pinkertona a dal‰ích ozbrojen˘ch muÏÛ z jeho agentury, kteﬁí cestovali v posledním
voze, pak byl Lincoln bezpeãnû dopraven do cíle cesty.
23. února v 18 hodin veãer jiÏ vystupoval z vlaku s komen19
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táﬁem, Ïe je mu líto, Ïe musel pﬁijet do hlavního mûsta „jako
nûjak˘ noãní zlodûj.“
Timothy Webster pak bûhem války pÛsobil v Richmondu,
odkud Pinkertonovi posílal cenné informace jak politického,
tak i vojenského rázu. Ale to jiÏ jednal jako pﬁíslu‰ník ofenzivní v˘zvûdné sluÏby. Bude o nûm je‰tû ﬁeã v ãásti pojednávající o vyzvûdaãích Unie.
Pinkerton pak pÛsobil jako ‰éf novû vzniklé v˘zvûdné a protiv˘zvûdné organizace, která dostala jméno – jak shora uvedeno – Union Secret Service, aÏ do roku 1862. Ale nutno dodat, Ïe i on mûl silné protivníky pﬁímo v okolí prezidenta.
Byl to jiÏ zmiÀovan˘ generál Winfield Scott, na poãátku války vrchní velitel vojsk Unie, jenÏ do role ‰éfa tajné sluÏby prosazoval svého chránûnce, plukovníka Lafayetta Bakera, kter˘ Pinkertona neustále obviÀoval z „pomalé“ práce a ze
„shovívavosti“ vÛãi jiÏansk˘m ‰pionÛm. Mûl tím jistû na
mysli pﬁípad Rosy Greenhowové, kterou Pinkerton sice odhalil a zatkl, ale ponechal ji pouze v domácí vûzení a nezakroãil ani proti jejím náv‰tûvám, kdyÏ pak byla podruhé zatãena a vsazena do vûzení Old Capitol Prison. A bylo také
zapotﬁebí svalit na nûkoho vinu za poráÏku, kterou Seveﬁané utrpûli v první bitvû obãanské války – tedy 21. ãervence
na ﬁece Bull Run. A tak se roz‰íﬁilo tvrzení, Ïe byl pr˘ Pinkerton sv˘m chybn˘m odhadem poãetních stavÛ a v˘zbroje
na stranû konfederaãní armády ãásteãnû odpovûdn˘ za rozhodnutí generála George McClellana odloÏit útok na Richmond a za následné ztráty na Ïivotech vojákÛ Unie. Pﬁitom
se jaksi zapomínalo, Ïe právû zmiÀovan˘ plukovník Baker,
pak generál a náãelník americké tajné sluÏby aÏ do roku 1867,
byl pod legendou „potulného fotografa“ pﬁed bitvou u Bull
Run na v˘zvûdách jak v Richmondu, tak v okolí budoucí bitvy a podával také zprávy o tamních vojscích Konfederace.
A tak se znechucen˘ Pinkerton stáhl ze státních sluÏeb a od
roku 1863 se jiÏ opût zab˘val jako soukrom˘ detektiv kriminálními pﬁípady.
20
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Pinkerton nejen ﬁídil v˘zvûdné nebo proti‰pionáÏní akce
svého t˘mu, ale nûkdy se i sám odváÏnû pou‰tûl do prÛzkumu v hloubce nepﬁátelského terénu. Leckdy pﬁitom zaÏil i takové pﬁíhody, Ïe kdyby ne‰lo zrovna o Ïivot, tak by se dalo
mluvit o veselé zábavû. Pﬁi jedné v˘zvûdné akci v jiÏansky naladûném Memphisu ve státû Tennessee se dostal do zvlá‰È
choulostivé situace. Zrovna si ve svém hotelovém pokoji namydlil tváﬁ pûnou a jiÏ sahal po bﬁitvû, kdyÏ se dovnitﬁ pﬁiﬁítil ãerno‰sk˘ port˘r a vykﬁikl:
„Pane, jestli si chcete zachránit krk, mûl byste teì hned
uprchnout. UÏ se sem Ïenou po schodech s provazem.“
Pinkerton mu je‰tû staãil hodit stﬁíbrn˘ dolar a neváhal ani
vteﬁinu. Rychle se spustil po okapové rouﬁe i s pûnou na neoholené tváﬁi. Na‰tûstí mûl dole osedlaného konû, a tak se mu
podaﬁilo sv˘m pronásledovatelÛm ujet.
Procedura holení mu mohla b˘t osudová i v jedné oficínû
ve mûstû Jackson ve státû Mississippi. Holiã, nûmeckého pÛvodu, ho zﬁejmû poznal z dﬁívûj‰ka, protoÏe si ho stále bedlivû prohlíÏel.
„Neb˘t vy, mysterr Pingerdon, ten snámá detektif ze Zigago?“
„Ov‰emÏe ne,“ zaka‰lal Pinkerton. „Toho muÏe neznám.“
„Aber, to b˘t svla‰tni, já v chotel ·erman v Zigago holit
mistera Pingerdon a vy nejen tak vypadat, aber i mluvit jako
on,“ hlasitû vykﬁikoval holiã pﬁed zvûdavû naslouchajícími
zákazníky. Není tﬁeba dodávat, Ïe Pinkerton musel nejen rychle opustit holiãství, ale i pﬁeru‰it své tajné poslání v Jacksonu a nejbliÏ‰ím vlakem tento jiÏansk˘ stát opustit.
Velkou svízel pro Pinkertona ov‰em pﬁedstavovala shora
vzpomínaná skuteãnost, Ïe byl náãelníkem zpravodajské sluÏby Unie a souãasnû náãelníkem kontra‰pionáÏe. Projevovalo se to hlavnû tím, Ïe kdyÏ jist˘ ãas pÛsobil jako hlavní gestor získávání informací o nepﬁíteli pro polního velitele
SeveﬁanÛ, kter˘m byl v období 1861–1862 generál George
McClellan, tak odpovídal nejen za v˘sledky hloubkového
21
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prÛzkumu ve prospûch tohoto ‰éfa armády, ale i za osobní
bezpeãnost prezidenta Abrahama Lincolna, jenÏ právû za
McClellana ãasto jezdil k jeho jednotkám. Pokud se to v‰echno odehrávalo v dobû v˘cviku a pﬁíprav k odchodu do bojov˘ch pozic vojsk Unie, tedy v okolí Washingtonu, nebyl to
nijak zvlá‰tû velk˘ problém. Ale jakmile se unionistická armáda generála McClellana dala do pohybu smûrem k frontové linii ve Virginii, byla z toho pro Pinkertona okamÏitû
noãní mÛra.
Jak by mohl b˘t i sebelep‰í zpravodajsk˘ odborník na zisk
a anal˘zu taktické informace o nepﬁíteli zároveÀ kompetentní v tak závaÏné funkci, jakou byla ochrana nejvy‰‰ího ústavního ãinitele v zemi? Ale Pinkerton to prostû musel zvládnout, i kdyÏ zejména úzce zamûﬁení vojen‰tí specialisté tvrdili,
Ïe se Pinkerton právû kvÛli této dvojjedinosti dopou‰tûl ve
sféﬁe vojenské taktické informace chyb a nepﬁesností, coÏ se
nûkdy projevovalo zejména v nadsazeném hodnocení poãtu
jiÏansk˘ch vojsk stojících proti McClellanovi. Jednou totiÏ
Pinkerton prohlásil, Ïe jiÏansk˘ generál Robert Lee disponuje armádou o síle 200 000 muÏÛ, zatímco jejich skuteãn˘ poãet ve stejné dobû ãinil jen 80 000 muÏÛ. V moderní dobû lze
jistû jen stûÏí pochopit, jak mohli odpovûdní lidé tehdy nechat na bedrech jednoho ãlovûka obû základní sloÏky tajné
sluÏby – tedy v˘zvûdné a protiv˘zvûdné sluÏby! Ale byla obãanská válka a moÏné tehdy bylo v‰echno!
Do konce svého Ïivota Pinkerton stále opakoval, Ïe svého
odchodu ze státních sluÏeb nikdy nelitoval, aÏ na jednu v˘jimku. ·lo o událost, ke které do‰lo 14. dubna 1865 ve washingtonském Fordovû divadle. Lincoln s chotí nav‰tívil pﬁedstavení veselohry Our American Cousin (Ná‰ americk˘
bratránek). Krátce po 22. hodinû vstoupil do prezidentské
lóÏe mladík jménem John Wilkes Booth v jedné ruce s pistolí
znaãky Deering, zatímco ve druhé svíral d˘ku. Plynové svûtlo z jevi‰tû zﬁetelnû r˘sovalo prezidentovu hlavu. Na ní Booth
namíﬁil pistoli a stiskl spou‰È. Lincoln byl mrtev. Vedle sedí22
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cí major Rathbone pﬁiskoãil k vrahovi, ale ten ho bodl d˘kou.
Booth pak s v˘kﬁikem „Jih je pomstûn!“ seskoãil na jevi‰tû
a uprchl.
Rozãilen˘ Pinkerton tehdy pronesl doslova historickou vûtu, které nebyl dÛvod nevûﬁit:
„B˘t v Lincolnov˘ch sluÏbách, nikdy by moji detektivové
nepﬁipustili, aby se vÛbec nûkdo mohl dostat do prezidentovy blízkosti.“
Kolem tohoto atentátu se tehdy rozvíﬁily v‰elijaké dohady
a spekulace, které vlastnû pﬁesahují aÏ do poloviny 20. století. Faktem ov‰em zÛstává, Ïe se jednalo o spiknutí. I kdyÏ nebylo nikdy prokázáno, Ïe by pﬁíkaz k fyzické likvidaci Lincolna vze‰el bezprostﬁednû z vlády Konfederace, daleko od
pravdy zﬁejmû nemají ti, kdo tvrdí, Ïe v dÛsledku vzájemné
hoﬁkosti, která tehdy zaplavila nejen city, n˘brÏ i mysl ﬁady
odpovûdn˘ch státníkÛ, vãetnû samotného Lincolna, jenÏ pﬁece také naﬁídil niãiv˘ útok proti Richmondu, aniÏ by bral ohled
na to, zda v jeho troskách nezahyne konfederaãní prezident
Jefferson Davis. A tak se objevily úvahy, Ïe pﬁinejmen‰ím
o atentátu mohli v ‰ir‰ím kontextu jeho pﬁípravy vûdût nûkteﬁí jednotlivci z jiÏanské vlády, jako napﬁíklad prezident Davis nebo Judah Benjamin, ministr války a posléze ministr zahraniãních vûcí.
Spiklenecké teorie kolem Lincolnova skonu nezÛstávají jen
v této podobû. Dokonce proskoãily názory (nebo snad fámy?),
Ïe za atentátem stál Edwin Stanton. A to uÏ by jistû byla poﬁádnû „silná káva“, neboÈ se jednalo o ministra války Lincolnovy administrativy. Napsal to americk˘ chemik rakouského pÛvodu Otto Eisenschiml ve své knize Why Was Lincoln
Murdered? (Proã byl Lincoln zavraÏdûn?), která vy‰la v roce 1937. Po nûkolik desetiletí byla tato publikace velmi populární. Autor tvrdí, Ïe se Stanton stavûl proti tomu, Ïe Lincoln chtûl po válce zaujímat vÛãi Jihu umírnûnûj‰í postoj. I to
byl dÛvod, proã pr˘ chtûl Stanton donutit Lincolna, aby do
divadla ne‰el, kdyÏ oslabil prezidentovu ochranu v divadle
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a dále, Ïe nechal vraha Bootha utéci, ale Ïe vzápûtí zametl
stopy a nechal Bootha zabít, pﬁiãemÏ sám vlastnoruãnû vytrhl z jeho deníku 18 stránek kompromitujícího textu.
Jak to tedy asi bylo? Ve druhé polovinû dvacátého století
se jiÏ vût‰ina historikÛ pﬁiklání k v˘kladu, Ïe v‰echno bylo
naopak. Stanton údajnû chtûl Lincolna od úãasti na pﬁedstavení odradit, neboÈ to v dané dobû pokládal za nebezpeãné
a na dÛkaz sv˘ch slov ho informoval, Ïe odvolává majora
Eckerta jako osobního stráÏce. A Eisenschimlovo tvrzení, Ïe
Stanton neposlal telegrafické rozkazy pro stráÏe, aby zadrÏely prchajícího Bootha na cestû do Marylandu, se vysvûtluje jednodu‰e tím, Ïe podél silnice nebyl k dispozici telegraf. A pokud ‰lo o zmiÀovan˘ deník, tak za námitku proti
Eisenschimlovi poslouÏilo svûdectví lidí, kteﬁí znali Boothovy zvyklosti, mezi nûÏ patﬁilo vytrhávání stránek z deníku, aby si napsal nûjakou poznámku. Deník tak vlastnû pouÏíval jako blok.
JelikoÏ mûl Allan Pinkerton a jeho protiv˘zvûdná sluÏba
znaãné starosti s prÛniky jiÏansk˘ch ‰pionÛ do politick˘ch,
hospodáﬁsk˘ch a vojensk˘ch struktur Unie, kteﬁí byli – jak
shora jiÏ uvedeno – na poãátku války lep‰ími, tak se dal‰í líãení pﬁíbûhÛ vyzvûdaãÛ zamûﬁí nejdﬁíve právû na aktivity
JiÏanÛ.
OBČANSKÁ VÁLKA
Za jaké vojenskopolitické situaci se vlastnû rozvíjel zápas
na frontách tajné války? Vlastní boje obãanské války zaãaly 12. dubna 1861 útokem jiÏansk˘ch oddílÛ na pevnost Fort
Sumter ve státû JiÏní Karolína. Prezident Lincoln povolal
15. dubna 1861 asi 75 000 dobrovolníkÛ k tﬁímûsíãní vojenské sluÏbû a dal povstalcÛm dvacetidenní lhÛtu, aby se vrátili do obãanského Ïivota. Tato v˘zva v‰ak nebyla vysly‰ena.
Mezi obûma znepﬁátelen˘mi armádami docházelo zpoãátku jen k nepﬁíli‰ v˘znamn˘m potyãkám. K prvnímu váÏnûj‰ímu stﬁetnutí do‰lo 21. ãervence na ﬁece Bull Run, o které
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jiÏ byla ﬁeã. Tehdy proti sobû stanulo 35 000 muÏÛ Unie pod
velením generála Irvina McDowella a 20 000 Konfederovan˘ch v ãele s generálem Pierrem Gustavem Beauregardem. Ale
SeveﬁanÛm se ani navzdory této blízkosti hlavního cíle jejich
prvního taÏení vÛbec nedaﬁilo.
KdyÏ totiÏ generál Irvin McDowell na LincolnÛv rozkaz se
sv˘mi vojáky vyrazil pﬁímo na Richmond, mûli uÏ JiÏané
pﬁesné informace o jeho postupu i o síle jeho zbraní. Zapracovaly nejen znalosti plukovníka Roberta Leea, které si pﬁedtím odnesl ze ‰tábu Unie, ale také dovednost jiÏanské zpravodajské sluÏby, která mûla „své lidi“ zejména mezi Ïenami
s pﬁístupem ke ‰piãkám washingtonské spoleãnosti. Proto mohl b˘t dokonale informovan˘ velitel konfederovan˘ch vojsk,
generál Pierre Beauregard, pﬁezdívan˘ „mal˘ Napoleon“, pﬁipraven se sv˘mi oddíly u ﬁeky Bull Run na pﬁíchod McDowellov˘ch jednotek. A také je onoho 21. ãervence 1861 dokázal zastavit a znemoÏnit jim dal‰í postup. Zde se rovnûÏ
poprvé proslavil jiÏansk˘ velitel Thomas Jackson, jenÏ byl
tûsnû pﬁedtím pov˘‰en z plukovníka na brigádního generála.
Tehdy se to sebûhlo asi následovnû: McDowell si chtûl nejdﬁíve pojistit strategicky dÛleÏitou Ïelezniãní kﬁiÏovatku v Manassasu, ale tam jiÏ ãekali – jak ﬁeãeno – jiÏan‰tí obránci. Seveﬁané byli proto nuceni pﬁenést tûÏi‰tû útoku na levé kﬁídlo
JiÏanÛ. Nejdﬁíve se zdálo, Ïe se jiÏanské oddíly zachvûly pod
náporem mocného úderu, ba dokonce, Ïe projevují náznaky
rozdrobení. Mnozí z jejich muÏÛ se jiÏ dokonce dali na útûk
na hﬁeben kopce zvaného Henry House Hill. Ale právû tam jiÏ
stála pﬁipravená Jacksonova brigáda. JiÏansk˘ generál Barnard Elliot Bee nasazoval ve‰keré úsilí, aby kolísajícím vojákÛm vrátil morálku, a proto vykﬁikl:
„Tam stojí Jackson jako kamenná zeì. VirgiÀané, tam se
se‰ikujte!“ Údajnû to mûla b˘t tato verze, proã se Jacksonovi zaãalo ﬁíkat „Stonewall“, ãili „Kamenná zeì“. Ale v pozadí tohoto v˘kladu se schovával je‰tû jeden, kter˘ ov‰em nepostrádá osten. Generál Bee se pr˘ rozhnûval, kdyÏ vidûl, Ïe
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v‰echno kolem je v pohybu a Jackson zaujímá postoj vojevÛdce pasivnû stojícího jako socha. Zda-li svÛj v˘kﬁik o „Kamenné zdi“ chápal jako v˘tku, nebo naopak jako v˘raz úcty
ke kolegovi, zÛstává nezodpovûzenou otázkou.
Ale nechÈ je to tak, ãi onak, v kronice obãanské války zÛstává zlat˘m písmem zapsáno, Ïe Jackson se svojí „Virginskou brigádou“ vskutku vydrÏel nûkolik opakovan˘ch útokÛ
SeveﬁanÛ. Pﬁezdívka, kterou si vyslouÏil za svoji neústupnost,
mu pak vydrÏela po celou dobu jeho pÛsobení v obãanské
válce. A v ﬁíjnu téhoÏ roku byl pov˘‰en do hodnosti generálmajora. KdyÏ se pak z údolí ﬁeky Shenandoah pﬁiﬁítila posila jiÏansk˘ch vojsk v ãele s generálem Josephem Johnstonem, bylo o vítûzství v této první vût‰í bitvû Jihu proti Severu
rozhodnuto. Pro státy Unie to byl ‰ok, kter˘ ov‰em pÛsobil jako první váÏná varovná lekce, Ïe se Jih nevzdá tak snadno, jak
si na Severu mysleli.
„Dejte mi 10 000 ãerstv˘ch vojákÛ a zítra budu ve Washingtonu,“ prohlásil u Bull Runu vítûzn˘ velitel Jackson „Stonewall“. Prezident Davis v‰ak tuto nabídku odmítl. Byl pﬁesvûdãen, Ïe Sever je na kolenou, a Ïe tudíÏ nemusí dále pl˘tvat
lidmi ani prostﬁedky. Za první vítûzství totiÏ musel Jih zaplatit ztrátou 1982 muÏÛ, zatímco ztráty SeveﬁanÛ ãinily 2708
muÏÛ. Ve svûtle této jasné poráÏky SeveﬁanÛ se prezident Abraham Lincoln rozhodl jmenovat nov˘m vrchním velitelem
vojsk Unie teprve ãtyﬁiatﬁicetiletého generála George McClellana. Dal mu k dispozici právo zv˘‰it stav pozemní armády na 100 000 muÏÛ anebo i více, podle toho, co uzná za
vhodné. Takové ãíslo samozﬁejmû pﬁedstavovalo vÛbec nejvût‰í armádní kontingent, jak˘ kdy byl na západní polokouli
v jedné zemi vÛbec soustﬁedûn.
Seveﬁané se je‰tû v roce 1861 pokusili o nûkolik sondáÏních útoãn˘ch akcí, kter˘m se ﬁíká „prÛzkum bojem“ ve velkém, a sice na západ od Appalaãského pohoﬁí, pﬁesnûji ﬁeãeno na pomezí státÛ Kentucky, Indiana a Missouri, tedy v oblasti
vzdálené asi 2000 kilometrÛ od Richmondu. Byla to rovnûÏ
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