Harpers Ferry 1861: Síly Unie a Konfederace se střetly v kruté lesní bitvě
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Oblíbená rekonstrukce u Železného se letos opozdila a odehrála se bez diváků, navzdory tomu však nabídla skvělé zážitky pro reenactory i fotografy.

Opatření kvůli čínskému koronaviru způsobila zrušení prakticky všech veřejných akcí, a proto také první víkend v červnu bohužel uplynul bez tradiční rekonstrukce bitvy u jihomoravského Železného. Naštěstí se ale podařilo vyjednat náhradní termín 15. srpna, ačkoliv celá akce byla formálně ohlášena coby neveřejná, resp. jen jako nácvik bitvy. Konkrétně šlo o Harpers Ferry, ale nikoliv o slavnou velkou bitvu z roku 1862, nýbrž o přestřelku, jež se odehrála 4. července 1861 u Sandy Hook. Navzdory všem omezením i mizerným předpovědím počasí dorazilo více než dost účastníků, takže jsem nemohl chybět ani já.

Jizda.jpg: Konfederační armáda by samozřejmě nemohla být úplná bez své proslulé kavalerie

Příprava na krutou bitvu
Akce se (zřejmě definitivně) vrátila do oblasti kopce Hradisko. Na ploše, kde se do roku 2012 uskutečňovaly samotné bitvy, se však letos nalézá stanový tábor Unie i Konfederace, zatímco místo bitvy dosud zůstává záhadou. Počasí vypadá všelijak, předpovědi nejsou právě příznivé, takže počítáme s deštěm a podle toho se vybavujeme. Na otázku, jestli se bude akce konat i za deště či bouřek, mi jižanský velitel Sigismund von Katz (občanským jménem Zdeněk Palárec) odpovídá lakonicky: „Je válka.“ Z praktických důvodů však pro přesun na místo raději volíme automobil. V táboře zdravíme mnoho známých, zjišťujeme informace, prohlížíme si zajímavé zbraně (kterých je tady letos požehnaně) a sledujeme, jak se modré a šedé uniformy připravují na akci. Ta je skutečně neveřejná, a pokud budu parafrázovat českého klasika Járu Cimrmana, lze říci, že příchodem naší pětičlenné skupinky se počet diváků více než zdvojnásobil. Čerstvé kvákání rosiček ale říká, že místo deště bude spíš tropické dusno, což se pak opravdu plní. Asi padesátka reenactorů se řadí k pochodu na místo bitvy. Ale kde to bude? Colonel von Katz mi to upřesňuje mávnutím roky a slovy: „Někde tamhle.“

Ready.jpg: Odhodlaní jižanští vojáci se bez ohledu na věk, pohlaví, zaměstnání nebo politické přesvědčení připravují na boj proti Yankeeům
Tygri.jpg: Výrazy ve tvářích Louisianských Tygrů jasně ukazují, že se na lítý boj opravdu těší
Zada.jpg: Přesně v téhle chvíli se jednotka Konfederace, k níž jsem byl přičleněn jako válečný reportér, stala terčem zákeřného přepadu Seveřanů
Palba.jpg: Lesem práskají výstřely převážně z perkusních předovek a palba si vybírá svou daň

Fotograf uprostřed přepadu
V praxi to znamená pokračovat po lesní pěšině, která nás od Železného přivedla k táboru, kde také kříží potok Lomničku. Neveřejný charakter akce pochopitelně znamená, že není vyčleněn žádný prostor pro (oficiálně nepřítomné) diváky, a tak se po kratším uvažování ujímám pozice válečného reportéra přičleněného k armádě Konfederace. Kromě pěchoty v klasických šedých uniformách se účastní i obávaní Louisianští Tygři, kterým velí Olaf Ketchupson, a dokonce se povedlo zajistit i jednočlennou (a pokud počítáte koně, tak hned dvoučlennou) jednotku jízdy. Ta se stará hlavně o průzkum, takže vyráží do boků a snaží se zjistit, kde se nalézají Seveřané, které jako obvykle vede Radovan „Hliník“ Mezera, velitel 9. pluku newyorské milice. Každou chvíli tedy fotím vojáky, občas se také kochám přírodou (které zjevně prospěly vydatné deště) a říkám si, že za pochodujícími Jižany jsem v absolutním bezpečí. Bohužel si to říkám zrovna ve chvíli, kdy procházíme ostrou zatáčkou jako stvořenou pro léčku. Seveřané toho využívají, takže síly CSA musí čelit zákeřnému přepadu zezadu. Právě tam se ale nacházím i já, takže se najednou ocitám opravdu v ohnisku palby obou stran.

Utok.jpg: Stateční Jižané s divokým křikem vyrážejí do jednoho ze svých proslavených útoků
Padly.jpg: Tento unionistický voják už to má (tedy alespoň na pár minut) definitivně za sebou 
Hunter.jpg: Jeden z „Tygrů“ používal dvouhlavňovou pistoli Pedersoli Howdah Hunter, jež se s přídavnou pažbou změnila v krátkou brokovnici
Chata.jpg: Díky téhle chatce v lesích za Železným obsahovala letošní rekonstrukce i obléhání

Přestřelky a rvačky v lese
Preferuji tedy taktický ústup do připravených pozic v houštině ostružin a kopřiv. Všude kolem práskají rány z perkusních předovek, avšak zvuky boje slyším i odjinud, a tudíž se přesouvám po malé mýtině či pastvině směrem k nim. Přesně tuto plochu si ale pro další střet volí Jižané i Seveřané, a tak mohu sledovat další fázi boje, která si už vybírá krutou daň v podobě několika (samozřejmě jen „virtuálně“) padlých, raněných a zajatých. Obdobně to vypadá také na místě, kam jsem původně směřoval, a to u malé lesní chatky, která právě prožívá těžké obléhací boje s velkými ztrátami (nejen) v řadách Unie. Právě v tomto prostoru se poté shromažďují všichni účastníci a propuká pravá lesní bitva, jež obsahuje hned několik divokých přestřelek a rvaček, ve kterých přicházejí ke slovu i pažby, nože a pěsti. Zajatci se neberou a prokazatelně dochází i k ubíjení a olupování raněných. Pokouším se hlásit plukovníku von Katzovi, že se jeho muži dopouštějí válečných zločinů, namířený revolver Remington mi však výmluvně naznačuje, že by se případné snímky měly raději záhadně ztratit. Bitva utichá a velitelé obou stran diskutují, zda či jak budou při návratu do tábora vést ústupový boj.

Kour.jpg: Kouř z černého střelného prachu se v lese nerozptyluje zrovna ideálně, podle čehož pak samozřejmě vypadá i většina záběrů z lítých bojů
Zajat.jpg: Jižanští vojáci diskutují, co udělají se zajatcem, ale příliš dobře to pro něj nevypadá
Ustup.jpg: Vojska Konfederace se připravují na vedení ústupového boje, kdežto armáda Unie debatuje o tom, jaký náskok by měla „rebelům“ nechat
Sniper.jpg: V řadách „Tygrů“ působí také jeden odstřelovač s puškou Whitworth, který sehrál velice důležitou roli právě během ústupových bojů

Impozantní sbírka výzbroje
Vojska CSA se tudíž vydávají na cestu, já je následuji a zhruba po minutě vyrážejí i Seveřané, kteří nám dávají gentlemanský náskok. Louisianští Tygři si však na gentlemany hrát nehodlají a při návratu chystají několik léček, mj. právě v již zmíněné ostré zatáčce. Ke slovu přicházejí zajímavé zbraně „Tygrů“, např. odstřelovačská puška Whitworth nebo dvouhlavňová perkusní pistole Pedersoli Howdah Hunter, jež díky připojené pažbě funguje jako brokovnice. Podobně se uplatňuje i blunderbuss, tedy předovka s rozšířeným ústím hlavně. Jinou lahůdkou je puška Remington Model 1863 ráže .58 alias „Zouave Rifle“. Po návratu do tábora následuje tradiční hromadná salva, rekapitulace a rozchod, takže se mohu vrhnout na své oblíbené fotografování pušek. Náhle mě ale zachytává mocná paže Olafa Ketchupsona, jenž mě upozorňuje na sbírku nožů jednoho ze svých kolegů, takže si záhy mohu zdokumentovat úžasnou kolekci chladných zbraní. Čas však neúprosně letí a tím spíše to platí v dobré společnosti, jaká se tu sešla, a tudíž se musíme rozloučit. Děkuji všem za krásný (trochu adrenalinový) zážitek a doufám, že příště už zase všechno bude jako za starých dobrých časů.

Salva.jpg: Rekonstrukci bitvy pochopitelně musí zakončit tradiční hromadná salva obou stran
Pusky.jpg: Neobvyklá předovka s rozšířeným ústím hlavně, které se tehdy říkalo blunderbuss, byla v podstatě předchůdcem moderních brokovnic
Zouav.jpg: Ve výzbroji Jižanů se objevila i puška Remington Model 1863 čili „Zouave Rifle“
Noze.jpg: Do krásné sbírky jednoho z „Tygrů“ patří mj. nůž s rukojetí z mamutoviny (nahoře) nebo nůž s pouzdrem z pravé krokodýlí kůže (dole)
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