
Aborigines  
původní obyvatele Austrálie 



Aborigines (indigenous people) 

• Původní obyvatelé Austrálie, definováni 
australským právem jako aborigines 

 

• Příchod z jihovýchodní Asie 

 

• Slovo užíváno od roku 1789 

 

• Aborigines se dělí podle jazyka a regionu, 
který obývají (např. Koori NSW, Murrdi 
Queensland, Yapa v Severním teritoriu) 



Příchod  

• Austrálie osídlená lidmi před 
40.000 – 70.000 lety 

 

• Aborigines jsou potomci 
jedné ze 3 migračních vln, 
které osídlily Austrálii 

 

• lovecká společnost 

 

• až 750.000 obyvatel 
rozděleno mezi cca 250 
národů s 250 jazyky (200 
z těchto jazyků již vymizelo) 



Britská kolonizace 
• 1770 James Cook prohlásil 

území Austrálie za majetek 

britské Koruny 

• rok 1788 – založení Sydney 

znamená počátek kolonizace 

(příjezd první flotily do 

Botany Bay) 

• v prvních letech kolonizace 

nové choroby, jen neštovice 

snížily počet Aborigines o 

50% 



First Fleet 



• zavlečené pohlavní choroby snížily 

porodnost 

• počátek zneužívání dovezeného alkoholu, 

opia a tabáku 

• začala probíhat úprava půdy pro chov ovcí 

a skotu, což znamenalo vyhánění 

Aborigines ze svých území 



Black wars 

• termín užívaný pro 

genocidu vůči 

Aborigines 

• místní konflikty a 

malé masakry 



1838 

• zmasakrováno 28 
Aborigines v Myall 
Creek 

 

• následovala poprava 
bílých vrahů –  

   1. případ odsouzení 
bílých bílými za 
vraždu původních 
obyvatel 



19. století 

• bílí osadníci často trávili vodu  

• v 70. letech byla populace Aborigines snížená více 
než o polovinu 

• až 20.000 Aborigines zabito ve srážkách s Brity 
(3.000 zabitých Britů) 

• od teď žili většinou Aborigines buď v neúrodných 
částech Austrálie nebo na okraji společnosti ve 
městech 

• většina národů původních obyvatel se stalo 
závislých na bílých osadnících 

• dovezení ovcí, králíků a dobytka znamenalo zničení 
velkých úrodných území 

• najímání Aborigines jako pomocné síly na farmách 



Druhá stránka 

• mnoho Evropanů odešlo žít spolu s Aborigines 

• někteří Aborigines pracovali jako dělníci 

v přístavech a manufakturách 

• mnoho přijalo evropský život 

• 1. australský kriketový tým, reprezentující ve Velké 

Británii byl složen z Aborigines 

• křesťanské misie poskytovaly stravu a ošacení 

dětem domorodců 

• otevřeny školy a sirotčince 



Aboriginal cricket team 



 po roce 1900 

• navzdory nemocem, násilí, 
osídlování, importu jiné kultury a 
zvyků, se v některých odlehlých 
pouštních a pralesních oblastech 
podařilo přežít národům, které si svoji 
kulturu zachovaly až do 20. století 

 

• kolem 1200 Aborigines dobrovolně 
narukovalo do 1. světové války, 
ovšem až po roce 1917, kdy jim byl 
povolen vstup do armády. Nicméně 
mnoho z nich válčilo i před rokem 
1917, a to když se vydávali za Maory 
či Indy 



20. léta 19. století 

• počet původních 

obyvatel klesl na 

50.000 – 90.000 

 

• převažovalo 

přesvědčení, že 

Aborigines brzy 

vymřou  



30. léta 19. století 

• porodnost Aborigines začíná stoupat 

(imunita proti zavleklým chorobám, atd…) 

 

• nejvážnější situace v Severním teritoriu, 

kde členové loveckých tlup pozabíjeli 

mnoho Evropanů a asijských rybářů 



Caledon Bay Crisis 1932-1934 

• 1932 japonští rybáři v Sev. teritoriu unesli a 

znásilnili ženy z kmene Yolngu 

• muži ze stejného kmene povraždili pět Japonců 

a dva Australany ve snaze ženy zachránit 

• konstábl Albert McColl pověřen vyšetřením 

případu 

• McColl zpoutal a znásilnil další ženu z kmene 

Yolngu a zranil střelbou jejího muže Takiaru 

• za svůj čin byl také zabit muži z kmene Yolnga 



• to vše vyvolalo na tomto 

území s hl.městem Darwin 

strach z možného povstání 

Aborigines (Aborigines 

majorita v Sev. teritoriu) 

 

• Takiara odsouzen v Darwinu 

k trestu smrti, po odvolání byl 

propuštěn, ale zmizel. Bylo 

veřejným tajemstvím, že byl 

poté zlynčován policií a 

zemřel 



• antropolog Donald Thomson 

odjel do Sev. teritoria zjistit 

příčiny konfliktu. Po roce 

života s Aborigines dosáhl 

zproštění viny dalších 

odsouzených v případu 

Alberta McColla a zasadil se 

o utvoření speciální vojenské 

jednotky mužů kmene 

Yolnga, kteří v roce 1941 

pomáhali australské armádě 

odrážet letecké útoky 

japonské armády 



50. a 60. léta 20. století 
• rozvoj moderních technologií a masové 

propouštění tvrdě dopadlo na Aborigines 

• 1963 Aborigines dostali volební právo 

• 1967 při celostátním referendu 90% souhlasilo 

s tím, aby byly zákony vytvářeny s ohledem na 

původní obyvatele 

• zákon z roku 1968 zaručoval Aborigines minimální 

mzdu 

• mnoho Aborigines se stalo tzv. „fringe dwellers“, 

chudými obývajícími tábory na předměstích 

velkých měst 



70. Léta 20. století 

• - mezi lety 1869 – 1970 (!) byly domorodým 

rodínám odebírány děti a dávány na převýchovu 

do misií a do rodin 

• - série zákonů snažící se řešit aboriginskou 

otázku 

• - 1971 soud rozhodl, že Austrálie před 

příchodem Evropanů byla Terra Nullius a 

koncept „domorodého práva neexistuje“ 

• - 1975 Aboriginal Land Rights Act, který vrátil 

půdu v několika částech Austrálie Aborigines 



80. léta 20. století 

• 1984 kmen Pintupi 

žijící v tradiční 

lovecké společnosti 

byli objeveni v bushi 

v Západním teritoriu 

a převezeni do 

rezervace. Pintupi 

byli poslední 

z nedotčených 

kmenů původních 

obyvatel Austrálie 



90. léta 19. století 

• roku 1998 ustaven National Sorry Day 

jako vzpomínka na všechny 

nespravedlnosti spáchány na původních 

obyvatelích Austrálie 

• od té doby slaven každý rok 26. března 



21. století 

• 2004 byla zrušena aboriginská komise, 
která byla největší organizací této menšiny 

• jako důvod byla uvedena korupce a 
zneužívání peněz od státu  

• agendu převzaly státní instituce, zejména 
dvě ministerstva pro záležitosti Aborigines 

• roku 2008 se nový australský premiér 
Kevin Rudd oficiálně omluvil původním 
obyvatelů 



Aboriginská kultura 

• Hudba:  

 

Didgeridoo – národní nástroj Aborigines a 

jeden z nejstarších dechových nástrojů na 

světě 

 



• Výtvarné umění 

 

- důležitý zdroj obživy pro mnoho kmenů 

- turismus 

 

 




