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Anotace 

Diplomová práce se věnuje roli pozůstatků americké občanské války v kolektivní 

paměti americké společnosti. Práce zkoumá tento fenomén optikou reenactors občanské 

války. Analyzuje jejich názory na současnou problematiku týkající se odkazu tohoto 

konfliktu – všudypřítomné konfederační památníky a konfederační bojový prapor ve 

veřejném prostoru. Práce se rovněž zabývá tématem jižanské identity. Popisuje roli 

Konfederace v jejím utváření a zkoumá, zda jsou konfederační hodnoty stále přítomné 

na jihu Spojených států. Porozumět jižanské mentalitě a jejímu vnímání zbytkem země 

je pro pochopení problematiky současného odkazu občanské války zásadní. Jednotlivé 

atributy jižanské identity se totiž viditelně odráží v debatách ohledně dědictví 

Konfederace. Domněnka, která prostupuje jednotlivými kapitolami práce, je, že paměť 

americké občanské války silně ovlivnila ideologie Lost Cause a celková mytologizace 

konfliktu. Přestože jsou reenactors občanské války motivování snahou vzdělávat 

společnost o tomto významném období amerických dějin, jejich názory převážně 

dokládají, že se i oni podílí na šíření romantizované představy o Konfederaci. 

Annotation 

This diploma thesis focuses on the role of the American Civil War memory in the 

American society today. It examines this phenomenon through the perception of 

American Civil War reenactors. The thesis analyses their opinions on the current issues 

that are linked to the history of this conflict – the omnipresence of the Confederate 

monuments and the Confederate battle flag in the American public space. It also 

explores the subject of the Southern identity, the role of the Confederacy in its 

formation and whether the ideas of the Confederacy are still present in the South today. 

It is necessary to understand the Southern mentality and how it is perceived by the rest 

of the United States, because the individual characteristics of the Southern identity are 

reflected in the current debates on the Confederate heritage. An idea that interconnects 

the individual chapters of the thesis is that the American Civil War memory is strongly 

influenced by the Lost Cause ideology and the overall mythologization of the conflict. 

While the Civil War reenactors’ main motivation is to educate society about the 

conflict, their opinions are also mostly supportive of the romantic perception of the 

Confederacy. 
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Úvod 

Ráno před svou kapitulací, 9. dubna 1865, se generál Robert Edward Lee pokusil o 

poslední výpad proti unijním jednotkám. Obklíčen početní převahou pěti ku jednomu 

odmítl návrh svého podřízeného uprchnout a pokračovat v boji prostřednictvím 

guerillové války. Namísto toho se Lee a unijní generál Ulysses Simpson Grant sešli 

v domě rodiny McLeanových, komplexu budov zvaném Appomattox Courthouse, aby 

prodiskutovali podmínky kapitulace. Ty byly nadmíru velkorysé. S cílem nepoškodit již 

tak podlomenou morálku konfederačních jednotek a urychlit proces usmíření dovolil 

Grant Jižanům ponechat si své koně a zajistil jim bezpečný návrat domů bez hrozby 

stíhání za zradu. Zároveň, na důkaz respektu, Lee nebyl připraven o svou zbraň. Po 

podepsání dokumentů Lee poznamenal na adresu Grantova tajemníka a autora finální 

verze kapitulace Ely Parkera z indiánského kmene Seneků, že rád vidí alespoň jednoho 

opravdového Američana. Na to mu Parker opáčil: „Všichni jsme Američané.“1 

 Kapitulací Armády severní Virginie oficiálně skončily čtyři roky bojů americké 

občanské války. Ačkoliv se odhady ztrát podle jednotlivých zdrojů liší a seznamy se 

pravidelně přizpůsobují aktuálním studiím, National Park Service uvádí v součtu přes 

milion mrtvých vojáků, přičemž na straně Unie je obětí přibližně o 150 tisíc více.2 

Obecně se uvádí, že si tento konflikt vyžádal z řad Američanů větší množství obětí, než 

všechny ostatní války, jichž se Spojené státy účastnily, dohromady. Určit počet civilních 

ztrát je v současnosti navíc zcela nemožné.3  

Bezprostředním cílem obou stran po konci konfliktu bylo zajistit rychlou obnovu 

Spojených států. Takzvaná rekonstrukce Jihu však byla během následující dekády 

ukončena bez výrazných výsledků, zejména na úkor osvobozených otroků. Namísto 

zavedeného termínu rekonstrukce historik David Golfdield nabízí pro poválečné období 

výraz restoration, tedy obnovení dřívějšího řádu na území Jihu.4 Navzdory, avšak 

možná právě kvůli mírnému poválečnému přístupu ze strany federální vlády, se 

v myslích Jižanů začala utvářet představa o nenaplněném údělu jejich domoviny, 

ignorující realitu posledních let. Aby bývalí příznivci Konfederace ospravedlnili 

vysokou oběť války a její tragickou prohru, zveličili příčinu, kvůli níž pozvedli zbraň v 

                                                
1 James McPherson, Battle Cry of Freedom (London: Penguin Books, 1990), 849. 
2 „The Civil War: Facts,“ National Park Service, https://www.nps.gov/civilwar/facts.htm (staženo 24. 

ledna 2019). 
3 James McPherson, Battle Cry of Freedom, 854. 
4 David Goldfield, Still Fighting the Civil War: The American South and Southern History (Baton Rouge: 

Louisiana State University Press, 2004), 19. 
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prvé řadě. Tradice starého Jihu v kontrastu s průmyslovým Severem, práva jednotlivých 

států a označování války za výsledek severské agrese se stalo základem jižanského 

smýšlení. Jak trefně vystihl americký básník Robert Warren Penn, Jih vznikl až po 

Appomattoxu.5 Slovní spojení Lost Cause6 se tak koncem 80. let 19. století stalo 

synonymem  marného úsilí Jihu, jenž heroicky bojoval za správnou věc, avšak proti 

materiální převaze Severu nemohl zvítězit. V souladu s křesťanskou naukou jižané 

rovněž předpokládali, že brzy nadejde čas jejich vykoupení.7 

S nástupem nové interpretace historických událostí se v následujících letech 

začaly organizovat akce, jejichž záměrem bylo připomínat padlé hrdiny. Prvním 

oficiálním setkáním veteránů bývalé Konfederace bylo odhalení sochy Stonewalla 

Jacksona v roce 1875, tedy deset let od konce občanské války.8 Vedle vztyčování 

nových monumentů se veteráni shromažďovali zejména u příležitosti Memorial Day, 

tedy svátku, který vznikl právě na připomínku vojáků občanské války. Přestože dnes 

tato slavnost vzdává hold všem vojákům padlým ve službě a oficiálně připadá na 

poslední květnové pondělí, některé jižanské státy si stále připomínají tzv. Confederate 

Memorial Day.9   

Narativ Lost Cause, nový emblém jižanské kultury, měl rovněž za cíl utvářet 

národní hrdiny. Právě takovou ikonou se pro jižany stal Robert E. Lee. Na otázku 

otroctví neměl vyhraněný názor a války se účastnil na straně Konfederace z důvodu 

loajality vůči svému domovskému státu. Jeho přívětivý anglosaský vzhled se navíc stal 

personifikací „pravého gentlemanství“. V postavě konfederačního generála se tak 

úspěšně zrcadlila snaha distancovat Jih od otázky otroctví a naopak vyzdvihnout 

morální kvality a křesťanskou ctnost jeho bojovníků.10 Koncem 19. století převzaly 

správu nad utvářením jižanské ideologie organizace United Confederate Veterans 

(později známí jako Sons of Confederate Veterans) a United Daughters of the 

Confederacy, které sdružovaly již dříve působící lokální spolky. Právě tyto instituce, 

                                                
5 Robert Waren Penn citován v Grace Elizabeth Hale, „We've Got to Get Out of This Place: Tony 

Horwitz Tours the Civil War South,“ Southern Cultures 5, č. 1 (1999): 58, https://muse.jhu.edu/ (staženo 

25. ledna 2019). 
6 Výraz Lost Cause se běžně nepřekládá, v českém jazyce je významově nejbližší slovní spojení „ztracený 

případ“ či „marná snaha“. 
7 John Bornar, Remaking America: Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth 

Century (New Jersey: Princeton University Press, 1994), 31. 
8 David W. Blight, Race and Reunion: The Civil War in American Memory (Cambridge: Harvard 

University Press, 2002), 80. 
9 Ibid., 77. 
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jejichž členové se rozšířili po celých Spojených státech, stály za financováním dalších 

památníků a organizováním většiny vzpomínkových setkání bývalých rebelů. Jejich 

snaha udržovat ve společnosti příběhy starého Jihu stála ve výrazném kontrastu 

s bouřlivým politickým a sociálním vývojem nového století.11 

V průběhu 20. století byla problematika občanské války upozaděna ve stínu 

významnějších událostí, do obecného povědomí se však začala vracet zejména 

v souvislosti s rasovými nepokoji. Jedno z velkých setkání vojáků v šedé a modré se 

odehrálo v roce 1913 při příležitosti padesátého výročí bitvy u Gettysburgu za 

přítomnosti Woodrowa Wilsona, prvního původem jižanského prezidenta USA od 

konce bojů.12 Mnohem rozsáhlejší a společensky významnější však byly oslavy 100. 

výročí války probíhající v turbulentní éře šedesátých let. Stoleté výročí kolidovalo 

s vrcholem boje za občanská práva Afroameričanů – v roce 1964 byl finálně uzákoněn 

Civil Rights Act, který o rok později následoval Voting Rights Act.13 Propojení těchto 

událostí vedlo k neobvyklému zájmu o historii občanské války, stejně jako ke snaze po 

zachování „tradičního“ starého Jihu, doprovázené obnovením řady oddílů Ku Klux 

Klanu.14  

Vzhledem k tomu, že poslední veterán zemřel nejspíše už v 50. letech, 

neúčastnil se událostí připomínajících stoleté výročí již žádný přeživší.15 Namísto nich 

se však objevila specifická skupina, pro niž se občanská válka stala koníčkem. 

Reenactors, tedy osoby stylizující se do role vojáků občanské války, se začali poprvé 

oficiálně seskupovat právě při příležitosti tohoto výročí. Tito lidé se v následujících 

dekádách zasloužili o udržení zájmu o historii občanské války ve společnosti, rovněž 

pak vytvořili z rekonstrukcí bitev oblíbenou kratochvíli amerických rodin.  

Autorka si reenactors vytyčila jako zájmovou skupinu zejména kvůli jejich 

předpokládané hluboké znalosti historie občanské války. Přestože tento důležitý aspekt 

odlišuje reenactors od řadových občanů vyjadřujících se k problematice dědictví 

Konfederace, v mediálních debatách nezískávají příliš prostoru. Současně jsou 

                                                                                                                                          
10 Kirk Savage, „The Politics of Memory: Black Emancipation and the Civil War Monument,“ v 

Commemorations: The Politics of National Identity, ed. John R. Gillis (New Jersey: Princeton University 

Press, 1996), 132. 
11 David W. Blight, Race and Reunion, 274. 
12 Ibid., 7. 
13 David Goldfield, Still Fighting the Civil War, 254. 
14 Katarzyna Surmiak-Domańska, Ku-klux-klan: Tady bydlí láska (Absynt, 2017), 13. 
15 Za posledního veterána občanské války se uvádí Albert Wooldson, unijní bubeník, který se však 

neúčastnil žádné bitvy. Na straně Konfederace jsou záznamy o posledních přeživších diskutabilní 

vzhledem k tomu, že si řada lidí tento status nárokovala kvůli penzi; jejich tvrzení byla zpravidla 

vyvrácena. 
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reenactors zajímavou skupinou kvůli své rozličnosti. Přestože působí jako homogenní 

uzavřený kolektiv, sociální zázemí jeho zástupců je velmi variabilní. Mezi respondenty 

se vyskytují jak univerzitní profesoři, tak takzvaní „blue collar“ dělníci z industriálních 

regionů. Zároveň mají reenactors různé motivace, proč se tomuto koníčku věnují. Část 

z nich praktikuje reenacting jako formu eskapismu, jiní mají k dědictví občanské války 

generační vazby. Přesto se mezi reenactors vyskytuje zajímavá loajalita vůči 

Konfederaci, a to zejména mezi těmi, kteří preferují pojetí koníčku perspektivou 

poražených rebelů. Ačkoliv se nabízí přímočará odpověď, že jde o prostou manifestaci 

jižanského rasismu, problematika je při hlubší analýze mnohem komplexnější. Jejich 

motivaci je nutné vnímat v kontextu ideologie Lost Cause, která do společnosti vnesla 

směs mytologizace a romantizace konfliktu. To, že je působení konfederačních 

reenactors považováno za zpátečnický projev rasismu, pramení z okolností, které sami 

nemohou ovlivnit. Konfederační symbolika – bitevní prapor či motiv obyčejného vojáka 

– byla v průběhu 20. století zřetelně používána rasistickými skupinami jako Ku Klux 

Klan, League of the South, a dalšími neonacistickými uskupeními. Reenactors, kteří 

tyto symboly rovněž používají, tak automaticky trpí nucenou asociací.16 

Cíl práce 

Jeden z nejznámějších historiků občanské války Shelby Foote řekl, že jakákoliv snaha o 

pochopení amerického národa musí začít pochopením občanské války. Podle jeho 

názoru právě tato válka národ definovala a udělala z něj to, čím dnes je.17 Podobnou 

paralelu mezi konfliktem v polovině 19. století a současností vidí i historik James 

McPherson. Zápas mezi státní suverenitou a federální vládou, role vlády v prosazování 

společenských změn a jejich odmítání, to všechno jsou podle něj problémy, které do 

dnešního dne ve Spojených státech přetrvávají.18 

Cílem této práce je zaměřit se na současné i bývalé reenactors a skrze jejich 

výpovědi identifikovat, jak se fenomén občanské války odráží v kolektivním vědomí a 

paměti americké společnosti. Práce popisuje motivace a způsoby lidí, kteří konflikt 

nadále připomínají a udržují ve veřejném povědomí. Zaměřuje se na názory reenactors 

                                                
16 Christoper Bates, „Oh, I’m a Good Ol’ Rebel: Reenactment, Racism, and the Lost Cause,“ v The Civil 

War in Popular Culture: Memory and Meaning, ed. Lawrence A. Kreiser Jr. a Randal Allred (Lexington: 

The University Press of Kentucky, 2014), 195, https://muse.jhu.edu/ (staženo 11. června, 2018). 
17 „Remembering Civil War Historian Shelby Foote,“ PBS News Hour, 25. června 2005, 

https://www.pbs.org/newshour/show/remembering-civil-war-historian-shelby-foote (staženo 20. července 

2019). 
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na současnou problematiku týkající se památníků občanské války a konfederačního 

bojového praporu. Zároveň autorka nastiňuje, proč je téma občanské války stále 

aktuální a jak se odráží na narůstajícím ideologickém rozkolu ve Spojených státech. 

Dílčím cílem práce je zjistit, jaký vliv má idea Konfederace na dnešní sebepojetí Jižanů 

a jak jižanskou identitu charakterizují sami reenactors. Autorka shledává, že se jižanská 

identita manifestuje v debatách ohledně dědictví Konfederace a je proto stěžejní tomuto 

konceptu blíže porozumět. Dodatečným záměrem je vyvrátit stereotypní vnímání této 

mimořádně zajímavé subkultury. Jednou z hypotéz této práce je, že právě vědomosti o 

občanské válce vedou reenactors k formování opodstatněných argumentů ohledně této 

problematiky. Zároveň se autorka domnívá, že ideologický rozměr občanské války 

nehraje při utváření jejich názorů zásadní roli a reenactors se tedy nepodílejí na 

mytologizaci tohoto konfliktu. 

Práce dochází k závěru, že dědictví Konfederace je v myslích americké 

společnosti stále silně přítomné, obzvláště pak na jihu Spojených států – občanská válka 

dodnes silně ovlivňuje jižanskou identitu. Odkaz konfliktu se projevuje zejména ve 

veřejných debatách ohledně konfederačních památníků a konfederačního bojového 

praporu. Obrovskou roli v utváření kolektivní paměti však hraje mytologizace dějin, 

která má historické kořeny v poválečném vývoji. Představa Američanů o občanské 

válce je zároveň silně ovlivněna událostmi 20. století, během nějž se problémy 

minulosti staly nástrojem politického boje. Hypotéza, že reenactors utváří své názory na 

základě hlubokých znalostí dějin občanské války a že jsou proto racionální, se 

nepotvrdila. Výpovědi reenactors naopak z většiny potvrzují, že i oni se podílejí na 

formování zkreslené představy o občanské válce. Přesto autorka zamítá stereotypní 

vnímání této skupiny. Názory, které reenactors předkládají, je nutné analyzovat 

v kontextu ideologie Lost Cause, která má na podobu chápání dědictví konfliktu dodnes 

mimořádný vliv. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola důkladněji představuje 

reenactors občanské války jako specifický fenomén americké kultury. Stručně popisuje 

historii tohoto hobby; jeho počátek během oslav stoletého výročí občanské války, 

úpadek v  kontextu společenských proměn v 60. letech a opětovný nárůst zájmu na 

konci tisíciletí. Kapitola zároveň slouží k představení respondentů, kteří se účastnili 

výzkumu k této práci. Záměrem kapitoly je prostřednictvím jejich vyjádření popsat 

                                                                                                                                          
18 James McPherson, The War That Forged a Nation: Why the Civil War Still Matters (New York: Oxford 

University Press, 2015), 4. 



   

 

7 

  

motivace, kvůli kterým se tito lidé do rolí vojáků stylizují, zjistit, jaké jsou jejich osobní 

preference, co se strany konfliktu týče, a co si myslí o současném poklesu zájmu o tento 

unikátní koníček. Zároveň je v kapitole nastíněno, jak o těchto lidech referují americká 

média, která se podílí na šíření stereotypního obrazu běžného reenactora.  

Druhá kapitola se věnuje problematice konfederačních památníků. Uvádí do 

kontextu jejich výstavbu, která probíhala během 20. století jako odpověď na snahu 

federální vlády ukončit rasovou segregaci na jihu Spojených států. Právě skutečnost, že 

památníky vznikaly v přímém souladu se zákony Jima Crowa diskvalifikuje argumenty 

jejich stoupenců, že odstranění památníků narušuje odkaz hrdinů občanské války. 

Pomníky mají s jejich představiteli pramálo společného, jejich autoři naopak přetvořili 

význam dědictví tak, aby sloužil jejich soudobým pohnutkám. Kapitola současně věnuje 

prostor reakcím reenactors na tuto problematiku, přičemž je rozděluje do analogických 

názorových skupin. V závěru pak jmenuje způsoby možného řešení problematiky, které 

jednotliví respondenti zastávají. 

Třetí kapitola se soustředí na debatu ohledně konfederačního bojového praporu. 

Ten je v dnešní době považován za charakteristický znak identity amerického Jihu a 

rebelství vůči federální moci. Prapor se však v průběhu 20. století, podobně jako 

konfederační památníky, stal symbolem odpůrců rasové rovnosti. Vedle historického 

pozadí praporu tato kapitola popisuje reakci americké společnosti po rasově 

motivovaném útoku v Charlestonu, v němž konfederační vlajka zastávala prominentní 

roli. Analytický úsek kapitoly je rozdělen na dvě části. V prvé řadě zkoumá osobní 

symboliku této zástavy pro jednotlivé reenactors. Následně líčí reakce respondentů na 

výzvu, aby od používání morálně poskvrněného symbolu upustili. 

Finální část práce se věnuje pohledu jednotlivých reenactors na problematiku 

pozůstatku konfederační mentality na americkém Jihu. Ačkoliv se tato kapitola 

nevěnuje konkrétní problematice, je logickým vyústěním předchozích částí. Cílem 

kapitoly je zjistit, jaký vliv má podle respondentů pohnutá minulost na státy bývalé 

Konfederace v dnešní době a zda Konfederaci vnímají jako nedílnou součást jižanské 

charakteristiky. Závěrem práce představuje individuální definice jižanské identity. 

Přestože se z hlediska tematiky kapitola na mnoha místech překrývá, její struktura 

odráží jednotlivé otázky, které autorka dotazovaným pokládala. 
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Teoretické vymezení práce a rozbor literatury 

Primárním zdrojem této práce byly výpovědi amerických reenactors získané 

prostřednictvím dotazníku, který byl pro účely výzkumu utvořen pomocí programu 

Google Forms. Kombinací standardizovaných a otevřených otázek vedla autorka 

s reenactors online „rozhovory“. Sběr dat probíhal v březnu až květnu 2019, tedy 

v době, kdy pro komunitu reenactors začíná hlavní sezóna událostí, což mohlo ovlivnit 

množství obdržených reakcí. Konečný počet respondentů, jejichž odpovědi jsou v této 

práci zaznamenány, činí 48. Vzhledem k povaze zkoumané problematiky však nebylo 

cílem dotazníku získat kvantitativně bohatý vzorec, důležitý byl kvalitativní obsah 

jednotlivých výpovědí. Při tvorbě dotazníku byl proto kladen důraz na možnost 

obsažných odpovědí. S ohledem na skutečnost, že všichni respondenti jsou obyvatelé 

Spojených států amerických, byl dotazník vytvořen v anglickém jazyce. Všechny 

překlady do českého jazyka jsou autorčiny vlastní. Přestože bylo v některých případech 

v rámci porozumění nutno odpovědi parafrázovat, hlavní myšlenka sdělení byla vždy 

zachována. 

 Česká odborná literatura se tématu americké občanské války věnuje pouze 

z historiografického hlediska. Problematika odkazu Konfederace v dnešních Spojených 

státech je zcela přehlížené téma, v čemž tkví jeden z hlavních přínosů této práce. Česká 

média se debatě stručně věnovala pouze v souvislosti s tragickými událostmi 

v Charlestonu v roce 2015 a se střety neonacistů a jejich odpůrců v Charlottesville 

v roce 2017. Podobně opomíjené je v českém prostředí i působení amerických 

reenactors. Práce proto vychází zejména z anglicky psané literatury. Ani použité zdroje 

se však zevrubně nevěnují předmětu této práce, tedy názorům reenactors na 

problematiku konfederačního dědictví. Práce proto využívá syntézy několika publikací a 

textů. Ty nejdůležitější jsou představeny v následující části. 

Kniha historika Davida Goldfielda Still Fighting the Civil War: The American 

South and Southern History19 nahlíží na dědictví Konfederace prostřednictvím několika 

tematických okruhů, nesnaží se nicméně o zevrubný historický výklad o tom, jak si 

Jižané pamatují občanskou válku a období rekonstrukce. Autor se naopak soustředí na 

otázku, proč si Jižané připomínají svou minulost takovým způsobem a jak toto hledisko 

formovalo americký region. Tato diplomová práce přejímá právě Goldfieldovo pojetí. 

                                                
19 Goldfield, Still Fighting the Civil War. 
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Otázky jsou kladeny se záměrem zjistit proč reenactors nadále připomínají americkou 

občanskou válku, namísto popisování jakým způsobem. 

 Části práce věnující se problematice utváření americké identity čerpaly zejména 

z publikace Away Down South: A History of Southern Identity20 historika Jamese C. 

Cobba. Klíčový je jeho názor, že jižanská identita byla definována v kontrastu se 

zbytkem Spojených států. Zároveň ve své knize autor upozorňuje na duplicitní charakter 

jižanské identity – na jedné se podíleli černí Jižané ve snaze oslavovat úspěchy 

Afroameričanů, druhou identitu pak utvořili běloši těmto pokusům navzdory. Snaha 

vyrovnat se s tímto dvojím pojetím a pokus o přeformulování nové jižanské identity je 

podle Cobba výzva, která začala být řešena na počátku 21. století. 

 Podobným způsobem na problematiku nahlíží i David W. Blight ve své knize 

Race and Reunion: The Civil War in American Memory.21 Připomíná tři různé pohledy 

na paměť občanské války, které se střetávaly a prolínaly v průběhu dějin. Těmi je vize 

smíření, vize bílé nadvlády a vize emancipace. Podle autora bude zápas o charakter 

připomínání občanské války trvat tak dlouho, dokud se budou ve Spojených státech řešit 

rasové otázky. Blight rovněž vysvětluje, jak se mytologizace stala dominantní 

interpretací konfliktu. Připomínky otroctví, emancipace a ideologického rozkolu se totiž 

nehodily do poválečného narativu jednoty a kontinuity národa, který raději upřednostnil 

sentiment a romantický patos před překonáním komplikovaného dědictví. 

 Reenacting americké občanské války není literárně dostatečně zpracované téma. 

K základní orientaci v této oblasti tak sloužila dizertační práce Christophera Batese 

What They Fight For: The Men and Women of Civil War Reenactment22 z roku 2016. 

Jeho studie se věnuje historii tohoto reenactingu, od veteránů občanské války do 

současnosti. V druhé části práce se autor snaží zodpovědět dvě otázky – z jakých 

důvodů lidé přijímají tento zvláštní koníček a proč je právě občanská válka 

v americkém prostředí tak populárním tématem. Mezi motivacemi, které reenactors 

k hobby přitahují, se objevují stejné výrazy, jaké zmiňují respondenti v této práci. Jsou 

jimi například politické důvody, snaha být součástí komunity či naopak utéct od reality, 

ale také zájem o genealogii a dědictví, či vzdělávací aspekty reenactingu. Bates se 

zároveň snaží o vyvrácení stereotypního vnímání reenactors; míní, že stejně jako 

                                                
20 James C. Cobb, Away Down South: A History of Southern Identity (New York: Oxford University 

Press, 2007). 
21 Blight, Race and Reunion. 
22 Christopher Bates, „What They Fight For: The Men and Women of Civil War Reenactment“ (PhD. 

diss., University of California, 2016). 
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v případě vojáků občanské války, jsou motivace reenactors natolik rozličné, že je není 

možné sloučit do jednoho příkladu. 

Obrovským přínosem byl v této souvislosti rovněž semestrální pobyt na škole 

University of Washington v americkém Seattlu na začátku roku 2018, jenž autorce 

umožnil skrze přístup do místních knihoven a databází základní vhled do problematiky 

a zpřístupnění množství zdrojů, které nejsou v evropském prostředí dostupné.  

Vymezení pojmů 

Pro porozumění problematiky je nutné vymezit základní pojmy, které autorka v práci 

používá. Prvním takovým pojmem je kolektivní paměť. Vzhledem k tomu, že s tímto 

výrazem pracuje řada akademických disciplín, přičemž každá upravuje jeho vyznění pro 

své potřeby, neexistuje jednotná definice. Obecně je za zakladatele konceptu kolektivní 

paměti považován francouzský sociolog Maurice Halbwachs. Ten se ve svých esejích 

věnuje problematice utváření kolektivní paměti v rámci různých skupin a rozdílu mezi 

individuální a kolektivní pamětí. Pro účely této práce je však vhodnějším pojmem 

kolektivní vzpomínání. Oproti statickému konceptu kolektivní paměti reprezentuje tento 

výraz opakovanou rekonstrukci minulosti.23 

 Takto s pamětí pracuje například americký historik John Bodnar. Ten ji pod 

označením veřejná paměť (v angličtině public memory) definuje jako souhrn 

předpokladů a přesvědčení, které pomáhají veřejnosti porozumět své minulosti, 

přítomnosti a v náznacích i budoucnosti. Tato paměť se podle Bodnara nejčastěji 

manifestuje skrze výměnu názorů různých skupin ve veřejném prostoru. Původcem 

tohoto procesu pak podle něj není minulost, ale závažné pohnutky v současnosti.24 

Bodnar dále vymezuje dvě skupiny, jejichž přístupy se věčně střetávají. Na jedné straně 

jsou „kulturní lídři“ jakožto zástupci oficiální kultury, na druhé pak „obyčejní lidé“, 

kteří reprezentují lidovou kulturu. Oficiální kultura interpretuje minulost skrze 

abstraktní představy o její nadčasovosti a posvátnosti a je veskrze idealistická. Lidová 

kultura naopak zastupuje zájmy konkrétních skupin a je tedy odvozována ze zkušenosti 

malých komunit, nikoliv z imaginárních společenství, jak Benedict Anderson definuje 

národ. Vymezení pojmu „obyčejní lidé“ (v originále ordinary people) je pro tuto práci 

rovněž přínosné, protože reenactors, kterým se tento text věnuje, se z velké většiny řadí 

                                                
23 James V. Wertsch a Henry L. Roediger III, „Collective memory: Conceptual foundations and 

theoretical approaches,“Memory 16, č. 3 (2008): 319, https://doi.org/10.1080/09658210701801434 

(staženo 5. listopadu 2018). 
24 Blight, Race and Reunion, 15. 
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do této skupiny. Navzdory negativní konotaci Bodnar použití tohoto výrazu 

ospravedlňuje tvrzením, že nejlépe definuje skupinu lidí, která se účastní veřejných 

vzpomínkových slavností a zároveň hájí lidové zájmy. Dále upozorňuje, že termín není 

zaměnitelný s označením dělnická třída (v originále working class); jedná se totiž o 

sociálně-ekonomicky velmi rozmanitou skupinu. Zástupci obyčejných lidí však často 

využívají vzpomínkových akcí jako prostředku k přeformulování konceptů jako 

patriotismus či národní stát pro vlastní účely. Přestože je pro ně patriotismus klíčovým 

prostředkem sebevyjádření, nezřídka upřednostňují jeho osobní či lidový rozměr před 

oficiálním.25 

 Podobně na kolektivní vzpomínání nahlíží profesoři James Wertsch a Henry L. 

Roediger III. z Washingtonské univerzity v St. Louis, kteří koncept staví do opozice 

k historiografii, jenž má rovněž sloužit jako reprezentace minulosti. Podle jejich názoru 

nejsou tyto pojmy pouze odlišné, nýbrž jsou od základu ve vzájemném konfliktu. 

Historiografie se snaží o přesné líčení minulosti, a to i za předpokladu odmítnutí 

populárních a samoúčelných formulací. Kolektivní vzpomínání však nevyhnutelně 

zahrnuje snahu o vytvoření identity, tedy konstrukci představy o nás samých, a tudíž je 

imunní vůči změně v důsledku protichůdných důkazů.26 Zároveň upozorňují na 

skutečnost, že ačkoliv historici pravidelně varují před přepisováním minulosti, 

kolektivní vzpomínání tyto praktiky naopak podporuje a oslavuje. To však vede 

k nevyhnutelné schematizaci a zjednodušování historie, tak jak je tomu v i případě 

historických rekonstrukcí.27 

 Dalším důležitým pojmem, se kterým tento text pracuje, je identita. Stejně jako 

v případě paměti existuje velké množství definic identity, které jednotlivé obory 

sociálních věd pro své potřeby vytvářejí. Právě proti nadměrnému užívání tohoto výrazu 

argumentují Rogers Brubaker a Frederick Cooper ve svém eseji Beyond “identity”.28 

Odsuzují populární konstruktivistický přístup k identitě, tedy tvrzení, že identity jsou 

konstruované skrze sociální interakci, jsou fluidní, mnohonásobné a nestabilní. To podle 

Brubakera a Coopera protiřečí samotnému obsahu slova identita. Namísto takto 

nejasného pojmu navrhují používání jiných výrazů, pro rasovou problematiku 

Spojených států pak konkrétně například výraz identifikace, který podle jejich názoru 

                                                
25 Blight, Race and Reunion, 16. 
26 Wertsch a Roediger, „Collective memory,“ 320. 
27 Ibid., 321. 
28 Rogers Brubaker a Frederick Cooper, „Beyond ‚Identity‘,“ Theory and Society 29, č. 1 (2000): 1, 

http://www.jstor.org/stable/3108478 (staženo 17. ledna 2019). 
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mnohem lépe reflektuje změnu, kterou sociální a politické okolnosti týkající se tohoto 

konkrétního problému prochází.29 Ačkoliv autorka bere jejich argumentaci na vědomí, 

pro účely této práce přesto považuje za nutné pojem identita používat. Politika 

identity,30 tedy sklon lidí vytvářet politické a sociální aliance podle příslušnosti ke 

konkrétní skupině (založené na rasovém, náboženském nebo sociálním kontextu) 

prostupuje tímto tématem natolik, že výraz identita nelze jednoduše nahradit.  

 Tato práce tedy vychází z definice identity, jak ji formuloval Samuel P. 

Huntington ve své knize zkoumající krizi americké identity na přelomu nového tisíciletí. 

Jeho přístup je v souladu s teorií sociálního konstruktivismu, který je této práci 

nejbližší. Ten jí popsal jako „nositele osobní integrity daného jedince či skupiny“.31 

Lidé svou identitu vytvářejí ve vzájemné interakci s druhými, vůči kterým se vymezují 

nebo s nimiž naopak nachází shodné prvky. Názor okolí se zpravidla odráží na osobní 

identitě, a tak v případě, že většina společnosti vnímá určitou menšinu jako 

méněcennou, může tato skupina přijmout takový obraz za svůj. Zároveň se však jedinec 

může definovat takovému názoru navzdory. Jednotlivé identity může člověk v průběhu 

svého života měnit, skupinová identita je však oproti té individuální mnohem 

stabilnější. Vzhledem k tomu, že se identity utvářejí v proměnlivém světě, jedná se 

převážně o konstrukty. Zde Huntington poukazuje na již zmíněného Benedicta 

Andersona, když identity označuje za imaginární entity – jsme tím, čím si myslíme, že 

jsme, nebo čím chceme být. Takové identity pak mohou lidé přijímat či zavrhovat podle 

svého vlastního uvážení. Stejně tak mohou být některé identity předefinovány v čase 

společenským vývojem. Posledním charakteristickým znakem je proměnlivost 

relativního významu konkrétní identity jedince v kontextu situace. Zatímco ve skupině 

bílých Američanů bude o sobě automechanik uvažovat z hlediska své profese, 

v zahraničí bude velmi pravděpodobně upřednostňovat svou národní americkou 

identitu.32 

Vzhledem k tomu, že se tato studie věnuje tématu specifickému pro 

severoamerické prostředí, neexistuje pro některé výrazy odpovídající český překlad, 

který by adekvátně vysvětloval dané heslo ve zkrácené formě. Z tohoto důvodu se 

autorka práce rozhodla ponechat některá zavedená hesla v angličtině a jejich český 

překlad uvádí v poznámce pod čarou, společně s případným konkrétním vysvětlením 

                                                
29 Brubaker a Cooper, „Beyond ‚Identity‘,“ 30. 
30 Anglický výraz identity politics termín lépe vystihuje. 
31 Samuel P. Huntington, Kam kráčíš, Ameriko? (Praha: Rybka Publishers, 2005), 32. 
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problematiky. Jedno z klíčových slov této práce, reenactor, tak zůstává zachováno ve 

své originální podobě. Za reenactors se označují lidé, kteří se účastní představení živé 

historie a přejímají na sebe roli dobového vojáka či civilisty. Reenactors nefigurují 

pouze v kontextu americké občanské války, velmi rozšířené jsou například jejich 

rekonstrukce bitev druhé světové války. Důležité je poznamenat, že se v českém 

prostředí tito lidé za reenactors sami označují a slovo v této podobě běžně skloňují. 

Mimo to i pro svá setkání tradičně používají výrazu reenactment.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
32 Huntington, Kam kráčíš, Ameriko?, 34. 
33 Databáze českých a slovenských klubů vojenské historie, https://www.reenactment.cz (staženo 17. 

ledna 2019). 
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1. Reenactors jako součást americké kultury 

Ačkoliv má reenacting americké občanské války poměrně krátkou historii a není 

limitován územím Spojených států, jedná se bezesporu o charakteristický fenomén 

americké kultury. Pro účely této práce je nutné krátce nastínit historii reenactors 

občanské války a ukázat, jak jsou tito lidé vnímáni americkou společností. Zároveň 

kapitola představuje, jak na sebe a své aktivity pohlíží sami členové této subkultury. 

Někteří reenactors se tomuto hobby věnují, protože jde o způsob, jakým mohou uctít 

své předky, kteří se konfliktu přímo účastnili. Pro jiné je primární motivací možnost 

vzdělávat mladou generaci Američanů o éře občanské války. V neposlední řadě je 

reenacting pro mnoho z nich společenskou událostí a volnočasovou zálibou. Pochopení 

těchto motivací je důležité pro následné porozumění argumentů a názorů, které 

respondenti vyjadřují k současnému dění. 

1.1 Historie 

Americké reenactors je možné rozdělit na dvě generace. Tou první byli lidé, kteří se do 

rolí vojáků občanské války začali stylizovat v souvislosti se stoletým výročím konfliktu, 

tedy kolem roku 1961. Ve snaze posílit americký patriotismus v průběhu studené války 

ustavil v souvislosti s jubileem Kongres USA oficiální komisi, jež měla na starost 

organizaci vzpomínkových událostí.34 Turbulentní společenská atmosféra 60. let 20. 

století však nebyla příznivcům živé historie nakloněna. Ve Spojených státech vrcholil 

boj hnutí za občanská práva Afroameričanů a právě stoleté výročí občanské války 

upozornilo na nevyřešený odkaz minulosti. Skutečnost, že jižanští příznivci segregace 

vnímali výroční oslavy jako možnost vyjádřit svůj odpor vůči federální vládě, pouze 

přispěla k další polarizaci.35 Reenacting přirozeně přitahoval stoupence teorie bílé 

nadvlády, a tak konfederační vojáci působili jako výrazný symbol jižanského odporu 

proti snaze ukončit segregaci. Zástupci komunity však proti podobným asociacím 

veřejně nevystupovali a raději se od společenských debat distancovali. Někteří se 

uchýlili k tématu americké revoluce, které nepředstavovalo takové morální břemeno. 

Z těchto důvodů tak po roce 1965 reenacting občanské války postupně upadal.36  

                                                
34 V originále United States Civil War Centennial Commission. 
35 Robert J. Cook, Troubled Commemoration: The American Civil War Centennial, 1961–1965 (Baton 

Rouge: Louisiana State University Press, 2007): 51, https://muse.jhu.edu/ (staženo 19. července 2019). 
36 Bates, „What They Fight For,“ 73. 
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S následky se pak musela potýkat druhá generace, jež se začala formovat 

v průběhu sedmdesátých let. K obnově popularity vojenského koníčku tentokrát 

přispělo dvousetleté výročí americké revoluce, které vrcholilo v roce 1976. Americká 

společnost však měla překvapivě větší zájem o dějiny 19. století, a tak řady reenactors 

občanské války začaly opět nabývat. Druhá generace se od té předchozí v mnohém 

odlišovala. Již se nejednalo pouze o vlastníky zbraní, kteří v reenactingu viděli zejména 

příležitost „zastřílet“ si na veřejnosti. Noví účastníci byli především zapálení fanoušci 

historie, kteří brali svou roli mnohem vážněji a zakládali si na autentickém vykreslení 

života dobových vojáků. Vedle uvolněné atmosféry ve společnosti související s koncem 

války ve Vietnamu uvidělo množství Američanů v této zálibě obchodní příležitost. 

Masová popularita období občanské války vyvrcholila počátkem 90. let, a to zejména 

díky dokumentárnímu cyklu Kena Burnse The Civil War (1990). Ten se ve své době stal 

nejsledovanějším televizním programem – jeho premiéru vidělo přes 40 miliónů diváků. 

Počet reenactors v té době vzrostl také kvůli popkulturním snímkům jako Glory (1989) 

nebo Gettysburg (1993).37 

 Přes nebývalý rozkvět, kdy se na rekonstrukcích bitev podíleli i desítky tisíc 

účastníků, však reenactors neustáli společenské a politické proměny počátku 21. století. 

Důvodů pro tento náhlý úpadek je hned několik. Sami reenactors přiznávají, že během 

vrcholného období jejich koníčku v 90. letech se málokdo zabýval sociálními otázkami, 

které občanskou válku obklopují. Zatímco vojenské manévry či způsob života 

v polovině 19. století byly důkladně zkoumanými tématy, společenský a politický 

rozměr války byl pro svou nejednoznačnost upozaděn. Reenactors se této problematice 

záměrně vyhýbali, poněvadž argumentovali skutečností, že svým prostřednictvím pouze 

vzdávají hold padlým vojákům. Právě tato neschopnost reagovat na kritické ohlasy však 

vede k tomu, že se reenactors občanské války jeví optikou nezávislého pozorovatele 

jako zastánci „konfederačních“ společenských hodnot. V extrémních případech jsou 

dokonce stavěni na roveň ultrapravicovým extremistickým skupinám.38 Přestože téměř 

každá webová stránka jednotky reenactors obsahuje prohlášení, ve kterém se od 

podobných uskupení distancují a jasně vymezují své hodnoty, názor veřejnosti se jen 

obtížně mění.39 Za poslední roky se tak reenactors po celém území Spojených států 

                                                
37 Bates, „What They Fight For,“ 109. 
38 Bryn Stole, „The Decline of the Civil War Re-enactor,“ New York Times, 28. července 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/07/28/style/civil-war-reenactments.html (staženo 1. května 2019). 
39 Například webová stránka skupiny 28th Georgia/123rd New York Volunteer Infantry obsahuje 

následující prohlášení: „Neschvalujeme činnost jakékoliv rasistické skupiny vyzývající k násilí. Současně 
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museli vyrovnávat s řadou osobních výhrůžek, několik setkání bylo navíc pod hrozbou 

bombového útoku zrušeno.40 Na otázku, jak vidí budoucnost reenactingu, odpovídá Karl 

M. Ryan: „Popularita klesá od roku 2001. Události 11. září povolaly mnoho reenactors 

do války proti teroru. Tito muži odešli do skutečné války. Nechtějí si na ní hrát o 

víkendech. Vedle toho finanční krize v roce 2008 výrazně omezila možnosti náboru 

nových členů. Nyní čelíme lidem, kteří označují reenactors za rasisty kvůli konfederační 

vlajce.“41 Ačkoliv většina dotazovaných doufá, že reenacting občanské války bude 

v nějaké podobě udržován i nadcházejícími generacemi, mnoho z nich potvrzuje, že má 

své vrcholné období za sebou. Vedle vysokých finančních nákladů pak poukazují na 

nezájem mladé generace o historii a na atmosféru ve Spojených státech, která nabádá 

společnost, aby se vyvarovala „citlivým“ tématům.42 

1.2 Mediální obraz 

Způsob vyobrazování reenactors v amerických médiích má právě největší podíl na 

jejich kritickém vnímání veřejností. Existenci stereotypního obrazu obtloustlého bílého 

muže, který se kvůli svým rasistickým tendencím o víkendech obléká do extrémně 

nepohodlných vlněných kostýmů, potvrzuje většina reenactors, kteří se výzkumu k této 

práci účastnili. Nálepka rasistů je výrazná zejména u konfederačních vojáků. Ačkoliv 

respondenti přiznávají, že u několika málo jedinců je tento popis pravdivý, nejvíce jim 

vadí zobecňování, s jakým média ke komunitě přistupují. „Někteří lidé jsou v komunitě 

bohužel proto, aby si mohli ‚hrát na válku‘. Nezajímají se o uchovávání historie nebo 

správnou prezentaci událostí. Tito ‚kovbojové‘ jsou však médii prezentováni jako 

průměrní reenactors,“ vysvětluje Mitchell Price.43 S vidinou sólokapra se tak zprávy 

častěji věnují skandálním individuím, která však nereprezentují celek. „Pokud by média 

dělala více rozhovorů s protagonisty živé historie (tzn. těmi, kteří se koníčku věnují 

zevrubněji a soustředí se na historickou akurátnost, pozn. autorky) a zaměřila se na 

edukativní přínos reenactingu, vnímání veřejnosti by bylo méně zkreslené,“ míní 

Christopher Lydick z Floridy.44 Negativní přístup k reenactors občanské války však 

nepodněcují pouze novináři. Jak ve svém eseji dokládá Christopher Bates, mnoho 

                                                                                                                                          
s takovými subjekty nejsme nijak propojeni.“; 28th Georgia/123rd New York Volunteer Infantry Civil 

War Reenactors, http://www.28thga.org (staženo 20. července 2019). 
40 Stole, „The Decline of the Civil War Re-enactor.“ 
41 Karl M. Ryan, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 2, 11. března 2019. 
42 Ronald Lumsden Mounts, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 31, 15. dubna 2019; Alex 

Long, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 5, 16. března 2019. 
43 Mitchell Price, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 34, 16. dubna 2019. 
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akademiků zastává podobný postoj. Například historička Elizabeth Young považuje 

snahy o oživení Konfederace za prostou obnovu rasismu, folklorista Tom Dunning 

označuje reenacting za koníček pro osoby, které se obávají nárůstu multikulturalismu ve 

Spojených státech. Sociolog Edward Sebesta dokonce nazývá konfederační reenacting 

výcvikem protivládní milice.45 Významnou roli při vytváření šablonovitých představ o 

reenactors zastává i zábavní průmysl. Reenactors jsou zesměšňováni například v 

komediích jako Sweet Home Alabama (2002) nebo Borat: Cultural Learnings of 

America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006). 

Dotazovaní se shodují, že na zlepšení mediálního obrazu musí pracovat všichni 

členové komunity. Jak popisuje členka komunity z Virginie: „Předpokládám, že 

stereotypní nálepky jako ‚neschopný vypořádat se s moderní dobou‘ a ‚rasista‘ mají 

nějaký základ. Jsou to všichni z nás? Ne. Setkala jsem se s takovým člověkem? Ano. Je 

na nás, abychom byli lepší.“46 Ron Bednarczyk z Alabamy se k tomuto názoru 

připojuje: „Snažím se vytvářet co nejlepší dojem a tak si snad lidé, s nimiž přijdu do 

styku, odnesou nějaké znalosti o občanské válce.“47 Mediální obraz reenactors je 

založený na stereotypech a není obecně platný pro celou komunitu. Jak však potvrzuje 

historický úvod, reenactors k tomuto pojetí přispívají svou pasivitou a neschopností 

s vlastním obrazem ve společnosti bojovat. Pokud chtějí, aby koníček v kontextu 

společenského vývoje dále nechátral, musí se na rozdíl od svých předchůdců podílet na 

aktivní komunikaci s veřejností. 

1.3 Šedá vs. modrá 

Velká část jednotek reenactors reprezentuje jak unijní, tak konfederační vojáky, a to 

z prostého důvodu – bez obou stran konfliktu je těžké sehrát jakoukoliv rekonstrukci. 

Tato skutečnost se potvrdila i ve výzkumu, kde většina dotazovaných uvedla, že 

zpravidla zastává obě skupiny a přizpůsobuje se potřebám konkrétní události. Co se týče 

osobní preference, ta se u jednotlivých respondentů váže především k rodinné historii. 

Lidé, jejichž předci bojovali za Konfederaci a sami žijí na Jihu, upřednostňují s ohledem 

na svou kulturu šedou uniformu, zatímco potomci federálních vojáků obecně raději 

oblékají modř. Na straně Unie pak několikrát zazněl argument, že tato uniforma s sebou 

nepřináší takovou morální zátěž. Zajímavé však je, že přibližně stejně velká skupina 

                                                                                                                                          
44 Christopher Lydick, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 35, 25. dubna 2019. 
45 Elizabeth Young, Tom Dunning a Edward Sebesta citováni v Bates, „Oh, I’m a Good Ol’ Rebel,“ 200. 
46 Anonymní respondent A, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 14, 25. března 2019. 
47 Ron Bednarczyk, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 19, 30. března 2019. 
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respondentů nemá žádné osobní priority.48 Pro tyto reenactors je stěžejní výchovný 

aspekt: „Nemám osobní preferenci, protože pro mě reenacting není o tom, kterou stranu 

si zahraji. Podstatné je, abychom o této době vzdělávali přesně a pravdivě. Současně 

musíme zdůrazňovat, jak důležitou roli sehrála naše historie při utváření současné 

americké kultury, což je skutečnost, kterou si mnoho lidí nepřipouští.”49 

Určité stereotypní vnímání svých kolegů je však patrné i u samotných 

reenactors. Na obecnou společenskou představu, že značná většina reenactors 

reprezentuje Konfederaci, reagovali dotazovaní rozličným způsobem.50 Zhruba desetina 

respondentů s tímto tvrzením nesouhlasila, jelikož se osobně setkali s poměrně stejným 

zastoupením stran, či naopak nedostatkem jižanských vojáků. Zbytek dotazovaných, 

kteří k otázce nepřistupovali kriticky, si tuto domněnku ovšem vysvětloval způsobem 

podobným stereotypnímu obrázku o reenactors. Nejčastěji opakovaným zdůvodněním 

byla americká náklonost k outsiderům, jež konfederační vojska ve válce bezpochyby 

zastávala. Dále pak vyzdvihovali romantickou ideu rebelů, která je podle jejich názoru 

mnohem přitažlivější, než „oficiálně“ působící vládní jednotky. Opakovaně zaznívala 

slova jako ušlechtilý, statečný, čestný, slovní spojení jižanský gentleman, ale také 

výrazy jako pravda či ideologie Lost Cause. To dokládá, že i samotní reenactors se 

podílí na uchovávání jednotvárných předsudků a mýtů o americké občanské válce. 

Výstižně tyto pocity shrnuje Patrick James Parsons: „Občanská válka je obecně 

mnohem ‚živější‘ v paměti Jihu a z toho také pramení větší zájem o koníček. Prohra 

války, její strašlivá cena v podobě mrtvých a zraněných a způsob, s jakým se s Jihem 

zacházelo poté, co byl Lincoln zastřelen, zanechaly auru poraženectví a špatného 

zacházení, která stále přetrvává a je přenášena z generace na generaci.“51 

1.4 Za co bojují 

Co se týče motivace, kvůli níž se reenactors svému hobby věnují, je u dotazované 

skupiny jednoznačně patrný vzorec. Téměř všichni reenactors se shodují v odpovědi, že 

klíčovou je pro ně snaha udržet historii občanské války v povědomí společnosti. 

                                                
48 Poměr odpovědí týkajících se preference strany konfliktu je následující – Unie 10, Konfederace 16, bez 

preference 12. 
49 Kayla Nicole Brown, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 17, 29. března 2019. 
50 Přestože odpovědi respondentů naznačují, že počty unijních a konfederačních reenactors jsou vyvážené, 

poměr stran může být v individuálních případech odlišný. Velmi záleží na geografické lokaci konkrétní 

jednotky a finančních možnostech jejích zástupců. Vyšší počet konfederačních vojáků je však 

v mediálních výstupech jedním z nejčastěji zmiňovaných „důkazů“ zpátečnického myšlení mezi 

reenactors. 
51 Patrick James Parsons, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 18, 29. března 2019. 



   

 

19 

  

Zároveň ve svém konání vidí možnost vzdát hold svým předkům, či obecně předešlým 

generacím Američanů a přiblížit se jim skrze rekonstrukci jejich životů. Na otázku, co 

osobně pro něj reenacting znamená, odpovídá Brent Young: „Úctu, vzpomínání a reálný 

prožitek. Jeden z nejlepších způsobů, jak se propojit s historií, je navléknout se do 

uniformy, pochodovat ve vojenských botách a střílet ze zbraní.“52 Jako způsob projevu 

úcty vidí reenacting i jiní: „My Američané máme obrovskou úctu k našim veteránům a 

vzpomínání je jedním ze způsobů, jak vzdát hold jejich oběti. To stejné platí i pro 

vojáky Konfederace. Ať tak, či onak, byli to rovněž Američané a věřili, že to, co dělají, 

je pro Ameriku to nejlepší.“53 To, že reenactors prostřednictvím svého vystupování 

vzdávají hold svým předkům lze jistě označit za úctyhodnou motivaci. Tento argument 

však může nezřídka sloužit k ospravedlnění skutečnosti, že reenactors přehlíží 

kontroverzní témata občanské války. Přestože vojáci Konfederace byli Američané, 

vzbouřili se proti federální vládě a Spojeným státům americkým jako takovým. 

Vzhledem k tomu, že tak činili z vlastní vůle, se dá namítnout, že se americké 

příslušnosti vzdali. Zároveň je diskutabilní, zda je vhodné oslavovat někoho, kdo věřil 

v nezbytnost uchování otroctví. Ať byly individuální pohnutky konfederačních vojáků 

jakékoliv, sjednocujícím prvkem byla právě morálně sporná ideologie. 

S těmito pohnutkami souvisí i další nejčastěji zmiňovaný motiv – edukativní 

rozměr reenactingu. Snahu zachovat historii pro budoucí generace, či prostřednictvím 

své role předávat znalosti veřejnosti vyzdvihuje většina dotazovaných. Téměř všechny 

skupiny reenactors se vedle rekonstrukcí bitev účastní společenských akcí, které mají za 

cíl právě vzdělávání společnosti o době občanské války. Vedle událostí pro veřejnost 

spojených s živou historií se řada z nich podílí na školních programech, při nichž 

pracují s mladými studenty. V této souvislosti reenactors často zmiňují problémy 

amerického vzdělávacího systému: „Školy mají pramálo prostředků, aby se tomuto 

stěžejnímu období americké historie dostatečně věnovaly. Snažíme se tyto mezery 

vyplnit a představit studentům konflikt na úrovni vojáků v poli, ne pouze zmiňovat 

dávné bitvy na nějakém neznámém místě. Konec konců, ti vojáci byli obyčejní muži, 

takzvaní kluci od vedle, kteří si prošli něčím mimořádným, postavili se 

nepředstavitelnému strádání, vydrželi nemyslitelné utrpení a hrůzy, a to všechno proto, 

že v něco věřili. Jejich úsilí by se mělo příkladně vyzdvihovat.“54  

                                                
52 Brent Young, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 1, 9. března 2019. 
53 Kayla Nicole Brown, Civil War Reenactors. 
54 Christopher J. Stevans, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 41, 22. dubna 2019. 
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Posledním opakovaně zmiňovaným argumentem, kterým respondenti vysvětlují 

svou činnost, je obecně společenský význam reenactingu. Ten účastníkům poskytuje 

možnost trávit čas s rodinou a utužovat přátelské vazby s podobně smýšlejícími lidmi, 

podobně jako jiné volnočasové aktivity: „Reenacting je americká historie na způsob 

vesnického jarmarku. Bitva je podívanou pro diváky. Jsou zde obchodníci prodávající 

dobové vybavení a zdejší obyvatelé zajišťující občerstvení, z čehož prosperuje místní 

komunita. I menší událost znamená pro provinční město ekonomický boom.“55 

 Reenactors jsou ve Spojených státech jednou z mála veřejně působících skupin, 

které mají k občanské válce přímý vztah a zároveň se aktivně zasazují o udržení věrné 

podoby tohoto konfliktu v povědomí široké veřejnosti. Vzhledem k jejich 

proklamovaným znalostem historie a zájmu o dějiny občanské války se práce zaměřuje 

právě na jejich názory. Lze se totiž usuzovat, že svá přesvědčení utváří na základě 

těchto vědomostí. Autorka je zároveň vnímá jako pojítko mezi současným děním 

ohledně dědictví občanské války a původním konfliktem.   

2. Památníky 

Událost, jež vyvolala nebývalou nevoli napříč Spojenými státy a vedla k opětovnému 

zpochybňování odkazu občanské války jakožto kulturního dědictví Jihu, se odehrála 17. 

června 2015 v Charlestonu, Jižní Karolíně. Jedenadvacetiletý stoupenec teorie nadvlády 

bílé rasy toho večera vtrhl do metodistického kostela a zavraždil devět lidí. Rasový 

motiv činu byl později potvrzen obsahem jeho webových stránek, na nichž se vedle 

manifestu osvětlující obavu z blížící se nadvlády Afroameričanů objevila útočníkova 

fotografie s konfederačním bojovým praporem. Zároveň bylo zřejmé, že se kostel nestal 

cílem agrese náhodně; jednalo se o místo úzce provázané s historií boje za občanská 

práva Afroameričanů.56 V reakci na masakr tak část americké společnosti znovu oživila 

výzvy k odstranění konfederační symboliky z veřejného prostoru. Zejména pak cílila na 

památníky postavené na počest vojáků a generálů bývalé Konfederace, které jsou 

v téměř každém městě na jihu Spojených států a rozšířeny jsou i v místech, jichž se 

občanská válka prakticky nedotkla. Proti nim se postavili lidé, kteří v odstraňování 

pomníků viděli snahu liberální části společnosti o přeformulování historie, avšak také 

osoby z řad neonacistických uskupení. Největší setkání sympatizantů ultrapravice se 

                                                
55 Karl M. Ryan, Civil War Reenactors. 
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uskutečnilo v srpnu 2017 ve virginském Charlottesville v reakci na rozhodnutí místní 

radnice odstranit nechvalně známou sochu Roberta E. Leeho. Na protest proti jejímu 

odstranění se na stejném místě již o měsíc dřív uskutečnilo o něco menší setkání 

novodobého Ku Klux Klanu. Proti srpnovému neonacistickému pochodu se však 

postavila stejně velká část odpůrců konfederační symboliky a na místě došlo k násilným 

střetům. Drama vyústilo, když do davu lidí oponujících stoupencům bílé rasy najelo 

vozidlo a usmrtilo jednu z účastnic.57 

 Obě tyto události však mají pramálo společného s dějinami americké občanské 

války a spíše reflektují dnešní ostré názorové rozdělení ve společnosti. Na straně 

zastánců konfederačních symbolů panuje určitá nevědomost o původu památníků, a tak 

Konfederaci přisuzují mnohem větší význam, než si ve skutečnosti zaslouží. Jejich 

odpůrci však mají k problematice podobně krátkozraký přístup, když památníky vnímají 

jako pozůstatek občanské války. Obě skupiny převážně ignorují poválečný vývoj 

v Americe v druhé polovině 19. století, který je však kontextuálně stěžejní. Období již 

zmíněné neúspěšné rekonstrukce Jihu vedlo k naprostému přetransformování významu 

občanské války v americké společnosti pouhých padesát let od konce konfliktu. 

Přestože federální vláda válku vyhrála, podle populárního úsloví Jih vyhrál mír – 

způsob národního sjednocování se odehrával za jižanských podmínek. Takzvaný 

kompromis roku 1877, jenž vedl po sporných volbách k ustavení republikánského 

prezidenta výměnou za stažení federálních vojsk z Jihu, se oficiálně označuje za konec 

éry rekonstrukce. Demokraté z Jihu využili této výhody a pomocí nařízení Jima Crowa 

začali pracovat na obnovení dřívějšího postavení černochů. Klíčovým impulsem pro 

rozšíření takových zákonů bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu v případě Plessy v. 

Ferguson, které v roce 1896 potvrdilo právoplatnost doktríny „odděleni, ale rovni“.58 

Není tedy překvapivé, že devadesát procent konfederačních památníků bylo postaveno 

právě po roce 1896.59  

                                                                                                                                          
56 Nick Corasaniti, „Church Massacre Suspect Held as Charleston Grieves,“ New York Times, 18. 

července 2015, https://www.nytimes.com/2015/06/19/us/charleston-church-shooting.html (staženo 3. 

května 2019). 
57 Sheryl Stolberg a Brian Rosenthal, „Man Charged After White Nationalist Rally in Charlottesville Ends 

in Deadly Violence,“ New York Times, 12. srpna 2017, 

https://www.nytimes.com/2017/08/12/us/charlottesville-protest-white-nationalist.html (staženo 3. května 

2019). 
58 Supreme Court Of The United States, U.S. Reports: Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537, 1895, 

https://www.loc.gov/item/usrep163537/ (staženo 20. července 2019). 
59 Sarah E. Gardner, „What We Talk About When We Talk About Confederate Monuments,“ Origins: 

Current Events in Historical Perspective 11, č. 5 (únor 2017), http://origins.osu.edu/article/what-we-talk-

about-when-we-talk-about-confederate-monuments (staženo 5. května 2019). 
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Mramorové a bronzové sochy nevznikaly za účelem vzdání pocty padlým, jejich 

smyslem bylo potvrzení vítězství jižanské verze minulosti. Jedním z hlavních hybatelů 

výstavby památníků se stala organizace United Daughters of the Confederacy. Tento 

spolek, sdružující bílé ženy po celém jihu Spojených států, byl založen v roce 1984 

s cílem uchovat památku konfederačních vojáků. Jejich působení však nezřídka 

znamenalo pouhou snahu o rozšíření ideologie Lost Cause a vytvoření nostalgické 

představy „Starého Jihu“.60 Vrcholem snah těchto žen bylo vybudování největšího 

monumentu zobrazující klíčové figury Konfederace – Jeffersona Davise, Roberta E. 

Leeho a Thomase Stonewalla Jacksona – v podobě reliéfu na skále poblíž města Stone 

Mountain v Georgii. Stavba díla o rozměrech 23 na 48 metrů započala v roce 1915, byla 

však kvůli technickým a finančním problémům pozastavena koncem 20. let. O třicet let 

později se ale debata ohledně dokončení památníku opět otevřela, tentokrát v souvislosti 

s rozhodnutím Nejvyššího soudu v případu Brown v. Board of Education of Topeka 

(1954), jenž označil rasovou segregaci ve státních školách za protiústavní. Jako 

odpověď na sílící hnutí za občanská práva Afroameričanů tak georgijský guvernér 

Marvin Griffin rozhodl o nákupu pozemku a pokračování ve výstavbě. Jeho zásluhou 

tak byl reliéf dokončen v polovině 60. let; slavnostní otevření proběhlo přesně na stoleté 

výročí zastřelení Abrahama Lincolna. Zákonodárci si nicméně památníku cení dodnes; 

od roku 2010 je výslovně chráněn zákonem, jakékoliv snahy o odstranění by tak byly 

vnímány jako protiprávní.61 

 Jak je z uvedeného příkladu patrné, bouřlivé období 50. a 60. let zaznamenalo 

druhou vlnu nárůstu konfederačních památníků ve Spojených státech. Nejednalo se však 

pouze o stavby monumentů. Vzhledem k charakteru rozhodnutí Nejvyššího soudu se 

nové snahy o uctění památky Konfederace týkaly zejména pojmenování škol a 

univerzit. Jak dokládá podrobný a neustále aktualizovaný výzkum neziskové organizace 

Southern Poverty Law Center, ve veřejném prostoru dnes stojí přes 1700 symbolů 

bývalé Konfederace, z toho na 780 památníků. Ty, které se vážou ke konkrétní události 

či vzdávají hold jednotce pocházející z určitého místa, lze považovat za méně 

problematické. Jiné nikoliv, jako například obelisk v městečku Abbeville v Jižní 

                                                
60 W. Fitzhugh Brundage, „Redeeming a Failed Revolution“ v In the Cause of Liberty: How the Civil War 

Redefined American Ideals, ed. William J. Cooper a John M.  McCardell (Baton Rouge: Louisiana State 

University Press, 2009), ProQuest Ebook Central (staženo 11. června 2018). 
61 Steve Hendrix, „Stone Mountain: The ugly past – and fraught future – of the biggest Confederate 

monument,“ Washington Post, 19. září 2017, 

https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/09/19/stone-mountain-the-ugly-past-and-

fraught-future-of-the-biggest-confederate-monument/ (staženo 3. května 2019). 



   

 

23 

  

Karolíně, jenž na svém piedestalu hlásá báseň Abrama Josepha Ryana: „Svět ještě zří, 

v pravdě čistého vzdáleného světa, že vojáci, již nosili šedou a zemřeli s Leem, byli 

v právu.“62 

 Konfederační památníky jsou v současnosti nejvýraznějším hmatatelným 

pozůstatkem upomínek Konfederace. Právě tento aspekt z nich vytvořil jednoduchý 

nástroj politického boje, ať už na počátku 20. století, ve vrcholném období hnutí za 

občanská práva Afroameričanů v 50. a 60. letech, či v dnešních souvislostech. 

Památníky polarizují společnost, která pro svou názorovou umíněnost snadno přehlíží 

hlubší kontext problematiky. Reenactors jsou naopak pro svou znalost dějin občanské 

války skupinou, u níž se dají očekávat relevantní názory, které mohou přispět k řešení 

současné debaty.  

2.1 Vnímání problematiky mezi reenactors 

Téměř všichni dotazovaní reenactors se k problematice památníků vyjádřili obšírně. 

Jejich odpovědi je možné kategorizovat do tří skupin, které se vyznačují podobným 

způsobem uvažování. Pozoruhodné je, že tyto vzorce nijak neovlivňuje, zda respondent 

pochází ze státu bývalého Severu či Jihu. Žádnou roli rovněž nehraje skutečnost, jakou 

stranu konfliktu v rámci bitevních rekonstrukcí zpravidla zastává. 

První takovou skupinu zastupují ti, kteří v debatě ohledně konfederačních 

památníků vidí snahu o přemazání minulosti. Jak tvrdí například Doug Thomas 

z Pensylvánie: „Naše minulost nemůže být změněna či očištěna odstraněním jejích 

památníků. Výzvy k odstranění jsou naivní a směšné.“63 Podobný názor zastává i 

student politologie a historie a představitel konfederačního vojáka z Alabamy Matthew 

J. Mallory: „Nepodporuji damnatio memoriae (lat. zatracení památky). Minulost je 

minulost a pouze nevzdělaní usilují o její zničení. Vnímám to jako způsob, jak si 

podmanit společnost a donutit ji, aby zapomněla svou minulost. To ji odsuzuje 

k opětovanému opakování chyb, které se již staly.“64 Vzhledem ke studijnímu oboru je 

Malloryho názor překvapivý, zejména pak v kontextu jeho dalších odpovědí, ve kterých 

ironicky vyzývá k nutnosti důkladnějšího vzdělávání o problematice občanské války. 

Několik reenactors v těchto krocích spatřuje paralelu s událostmi 20. století. „Je smutné 

                                                
62 „Whose Heritage? Public Symbols of the Confederacy,“ Southern Poverty Law Center, 1. února 2019, 

https://www.splcenter.org/20190201/whose-heritage-public-symbols-confederacy (staženo 5. května 

2019). 
63 Doug Thomas, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 6, 17. března 2019. 
64 Matthew Joe Mallory, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 46, 9. května 2019. 
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vidět, jak mnozí ve Spojených státech následují příklad Sovětského svazu, který rovněž 

přepisoval minulost tak, aby odpovídala jeho předsudkům,“65 lamentuje učitel dějepisu 

z Floridy. Jeho kolega ze stejné jednotky dodává: „Připomíná mi to výzvy k pálení knih 

v Německu 30. let 20. století. Snaha o odstranění a zapomenutí naší historie přinese jen 

neznalost a zaujatost a může nás navrátit k některým z tragických sociálních přešlapů 

minulosti.“66 Z těchto příkladů je však zřejmá absolutní neznalost výše uvedeného 

kontextu výstavby památníků občanské války. Argumentace Brenta Younga, který 

v této problematice vidí snahu o úpravu minulosti v zájmu podpory „vlastní verze 

příběhu“ naopak připomíná logiku osob, jež sochy konfederačních představitelů stavěly 

společenskému vývoji navzdory.67 

Jistá míra neznalosti a ujišťování se vlastními předsudky je patrná i u skupiny 

těch, kteří debatu vnímají v kontextu současných politických nálad. Odstraňování 

památníků řada z nich označuje za ústupky davu, jehož požadavky budou nadále 

eskalovat.68 Roli politiky v problematice spatřuje například Robert Shaffer: „Za 

odstraňováním památníků napříč historií, už od dob antického Říma, byly vždy 

politické motivy. To platí i pro pomníky Konfederace.“69 Unijní reenactor Mitch Price 

z Floridy míní: „Je to ostudné, že určité skupiny nedokážou respektovat fakt, že tyto 

památníky vzdávají hold jedincům, kteří za svou víru obětovali život. Je smutné vidět, 

jak se Spojené státy vzdávají ve jménu politické korektnosti a nevědomosti.“70 Z 

analýzy dopisů a deníků vojáků na obou stranách konfliktu je ovšem patrné, že 

ideologický zápal nebyl hlavním a už vůbec ne nejčastějším důvodem narukování 

zmíněných mužů do války. Stejně tak to nebylo něco, za co by s ochotou položili 

život.71 Podobné názory jejich motivace velmi zjednodušují a spíše přispívají k 

budování mytologického pojetí občanské války. Nejedná se však o ojedinělý případ, 

kdy se reenactors podílí na rozšiřování mytických představ. Několik z nich například 

hájí mylnou domněnku, že památníky byly budovány z peněžních sbírek vybraných 

vdovami a sirotky po padlých vojácích.72 Ve skutečnosti však byly památníky z velké 

                                                
65 Ronald Lumsden Mounts, Civil War Reenactors. 
66 Larry French, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 45, 26. dubna 2019. 
67 Brent Young, Civil War Reenactors. 
68 Karl M. Ryan, Civil War Reenactors 
69 Robert Shaffer, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 12, 23. března 2019. 
70 Mitchell Price, Civil War Reenactors. 
71 Z korespondence vyplývá, že vojáci považovali narukování za povinnost vůči domovskému státu. 

Silným stimulem byla rovněž jejich víra v Boha – jak unijní, tak konfederační vojáci vnímali správnost 

svého konání v náboženských souvislostech. Zmíněné primární zdroje jsou součástí Valley of the Shadow 

Project, dostupné na http://valley.lib.virginia.edu/VoS/sitemap.html. 
72 Michael P. Sweeney, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 38, 19. dubna 2019. 
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většiny postaveny ze státních peněz, na jejich financování se tak podíleli všichni daňoví 

poplatníci daných států. Jak navíc zjistila nedávná důsledná studie vytvořená 

Smithsonian Magazine ve spolupráci s Investigative Fund at the Nation Institute, na 

údržbu konfederačních památníků, hřbitovů, muzeí a dalších objektů se jen za 

posledních desetiletí přidělilo více než 40 milionů dolarů ze státních pokladen.73 

Přestože nelze z kritického hlediska s takto extrémními názory souhlasit, 

zohledníme-li současnou politickou kulturu a polarizaci americké společnosti, můžeme 

snadno rozkrýt její vliv na formování podobných postojů. Mnohá prohlášení nejsou 

argumenty, ale pouhé výkřiky vyjadřující hněv nad úsilím „jistých skupin“ změnit tvář 

Spojených států. Tyto výroky se podobají reakcím prezidenta Donalda Trumpa, který ve 

svých tweetech v roce 2017 odsoudil výzvy k odstranění „krásných soch a památníků“ 

jako snahu pozměnit historii a vymazat kulturní dědictví Spojených států. Jeho 

poznámka „Robert E. Lee, Stonewall Jackson – kdo bude další, Washington, Jefferson? 

Jak hloupé!“74 je veskrze srovnatelná s názorem kalifornského reenactora: „Chystá se 

snad Sever odstranit sochy Lincolna a Granta?“75 Ačkoliv se výzkum nesoustředil na 

politickou příslušnost respondentů, je zřejmé, že řadě z nich způsob mluvy prezidenta 

Trumpa imponuje, protože odráží jejich vlastní styl vyjadřování. Lingvistické analýzy 

projevů prezidenta Trumpa zdůrazňují jeho unikátní schopnost přizpůsobit svou řeč 

posluchačům tak, aby byla přímočará, a tedy podobná všednímu hovoru Američanů.76 

Z obdobných výpovědí reenactors se dá zároveň usuzovat, že prezident zrcadlí jejich 

vlastní názory. Je však překvapivé, že se taková zaujatost objevuje u lidí, u kterých by 

se kvůli jejich zájmu o historii dala předpokládat větší schopnost sebereflexe. 

 Alespoň čtvrtina respondentů však nabídla o něco komplexnější odpovědi 

odrážející jejich povědomí o tématu. Bývalý středoškolský učitel dějepisu a autor 

několika knih o občanské válce Don Ernsberger například navrhuje: „Odstranil bych 

všechny konfederační památníky postavené po roce 1954 jakožto nepřátelskou reakci na 

                                                
73 Brian Palmer a Seth Freed Wessler, „The Costs of the Confederacy,“ Smithsonian Magazine, prosinec 

2018, https://www.smithsonianmag.com/history/costs-confederacy-special-report-180970731/ (staženo 

13. června 2019). 
74 Donald J. Trump (@realDonaldTrump), „...can't change history, but you can learn from it. Robert E 
Lee, Stonewall Jackson - who's next, Washington, Jefferson? So foolish! Also...,“ Twitter, 17. srpna 

2017, https://twitter.com/realdonaldtrump/status/898171544236687361. 
75 Patrick James Parsons, Civil War Reenactors. 
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found.,“ Washington Post, 7. července 2017, https://www.washingtonpost.com/news/the-
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případ Brown v. Board of Education.“77 Historické pozadí výstavby zmiňuje i Leon 

Brooks, reenactor z řad U.S. Colored Troops: „Mnoho jich bylo postaveno v době Jima 

Crowa, aby potvrdili dominanci bílých, posílili diskriminaci a ustavili legitimitu 

ideologie Lost Cause. Je nevhodné, aby zůstávaly ve veřejných prostranstvích a u 

institucí, které mají reprezentovat a sloužit všem lidem, demokratickým hodnotám a 

rovnoprávnosti.“78 Právě argumenty, že by památníky neměly stát na místech, jako jsou 

náměstí či parky před radnicí nebo soudními dvory zaznívají mezi jejich odpůrci 

nejčastěji. „Ponechme minulost minulostí. Respektujme památníky tam, kde stojí 

oprávněně a odstraňme ty na nevhodných místech. Velké množství památníků bylo 

postaveno ze zcela rasistických pohnutek jako reakce na období boje za občanská práva 

Afroameričanů. Pokud současní obyvatelé v místech, kde pomníky stojí, žádají jejich 

odstranění, vyhovme jim. […] Vedle toho jsou tu bojiště, na kterých jsou další sochy a 

která jsou chráněna jako národní parky. Běžně si naše milované mrtvé chodíme 

připomínat na hřbitov, nepotřebujeme doma v obýváku železnou sochy naší babičky. 

Jestli si tedy chcete připomenout občanskou válku, můžete se vydat na místo pro to 

určené. Není nutné vystavovat symboly rasismu uprostřed náměstí,“ říká mladá žena z 

Pensylvánie.79 Podobného názoru je i další respondentka, která míní, že by konfederační 

památníky neměly zůstávat v případě, že neslouží jako vzpomínka, tj. kde nejsou 

mínění vojáci Konfederace přímo pochováni.80  

Zajímavý názor zohledňující stanovisko Roberta E. Leeho k výstavbě památníků 

pak nabízí Ron Bednarczyk, syn polských imigrantů z Alabamy: „Podle mého názoru 

bylo chybou památníky stavět v prvé řadě. Nedokážu si představit, jaká jiná země by 

stavěla památníky lídrům poražené strany v občanské válce. Jinde byli tito vojevůdci 

většinou popraveni či vyhnáni ze země. Nemáme zde ani žádné památníky Britům či 

loajalistům, přestože jich tu bylo mnoho. V roce 1866 Robert E. Lee napsal: ‚Co se týče 

stavby pomníku, jenž je navrhován, jsem přesvědčen, jakkoliv uznalý je to akt vůči 

Jihu, sloužil by v současném stavu naší země pouze ku zpomalení, nikoliv urychlení 

jejích úspěchů a přispěl by k ztížení podmínek, v nichž Jižané nyní žijí.‘ Zastánci 

památníků tvrdí, že za jejich odstraněním je snaha smazat historii. Jsou to však autoři 

Lost Cause, kdo jako první přemazali historii, a to neuznáním generála Longstreeta, 

kterého vinili z porážky u Gettysburgu. Jediný pomník, který Longstreet má, je na tomto 

                                                
77 Don Ernsberger, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 3, 11. března 2019. 
78 Leon Brooks, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 9, 23. března 2019. 
79 Anonymní respondent B, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 13, 24. března 2019. 
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bojišti schován mezi stromy v zadní linii.“81 James Longstreet z výkladu historie 

občanské války opravdu prakticky vymizel v průběhu 20. století. Přestože se jednalo o 

pravou ruku generála Leeho, který měl na svém kontě řadu vojenských úspěchů, jako 

jeden z mála bývalých konfederačních velitelů se otevřeně vyslovil pro rekonstrukci a 

v prezidentské volbě podpořil unijního generála Granta. Přestože jeho pohnutky byly 

pouze praktického rázu, v očích Jižanů, kteří nyní opět „trpěli“ pod nadvládou federální 

vlády, se Longstreet jevil jako vlastizrádce. Obhájci ideologie Lost Cause se tak 

zasloužili o přemazání generálova odkazu. Zmíněný památník, jenž byl postaven 

z iniciativy místních organizací, byl vůbec první upomínkou Longstreeta; vztyčen byl až 

v roce 1998.82 

2.2 Jak s památníky naložit? 

Jakým způsobem by se tedy reenactors s problematikou konfederačních památníků 

v současné době vyrovnali? Stejně jako u výše položené otázky se jejich odpovědi dají 

rozdělit do přibližně tří názorových skupin. V první a zcela nejvýrazněji zastoupené 

kategorii figurují výzvy k zlepšení výuky americké historie na školách. V mnohých 

případech se opět jedná o pouhá zvolání typu „Učte pravdu!“ či „Starejte se o své a 

poučte se z minulosti.“ Je však naprosto ironické, že takové názory vyjadřují lidé, 

jejichž vlastní znalost historie je zcela pokroucená. „Je třeba poskytnout více vyvážený 

pohled na příčiny války. Dát lidem najevo, že je k dispozici spousta informací, které si 

mohou sami dohledat. Nechme památníky na připomínku, ale zároveň se skrze ně 

poučme, proč tam stojí,“ říká již citovaný Larry French, který v současné problematice 

spatřoval souvislost s nacistickým Německem a o občanské válce mluví jako o War 

Between the States, tedy o válce mezi státy, termínem oblíbeným mezi proponenty 

ideologie Lost Cause.83  Zároveň je mezi těmito lidmi opět patrné odsuzování „jisté 

skupiny“ lidí, kteří podle nich ve jménu politické korektnosti usilují o odstranění 

historických památek. „Bohužel, i kdyby bylo možné lidi vzdělat, názory nezmění,“ 

smutně poznamenává Mitch Price.84 

                                                                                                                                          
80 Anonymní respondent A, Civil War Reenactors. 
81 Ron Bednarczyk, Civil War Reenactors. 
82 Steven A. Holmes, „Where are the monuments to Confederate Gen. James Longstreet?,“ CNN, 24. 

srpna 2017, https://edition.cnn.com/2017/08/23/opinions/where-are-monuments-to-confederate-general-

longstreet-opinion-holmes/index.html (staženo 13. června 2019). 
83 Larry French, Civil War Reenactors. 
84 Mitchell Price, Civil War Reenactors. 
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 Augmentativní odpovědi zbylých reenactors však nabízí řešení, která by mohla 

být přijatelná jak pro zastánce, tak odpůrce památníků. Podstatná část těchto 

respondentů navrhuje zachování památníků s tím, že by se společnost měla zasadit o 

stavbu nových monumentů, které by ty konfederační uváděly do souvislostí. Právě to je 

způsob, jakým se s konfederačními památníky vypořádali v hlavním městě Virginie, 

Richmondu, jehož příklad se nyní dává na odiv zbytku Spojených států. Konfederace je 

pro lokální ekonomiku příliš hodnotnou položkou na to, aby se jí místní zastupitelé 

zřekli. Po vypuknutí debaty po roce 2015 se však město obešlo bez větších problémů, a 

to proto, že bylo schopno již dříve pracovat na uvedení své konfederační minulosti do 

kontextu pomocí výstavby nových soch. Tou je například socha Afroamerického tenisty 

a aktivisty Arthura Ashe, nacházející se na pověstné Monument Avenue, ulici lemované 

sochami konfederačních velikánů. Někteří lidé s tímto přístupem samozřejmě 

nesouhlasí a protestují proti tomu, aby byl někdo jako Ashe staven na roveň svým 

bývalým uzurpátorům. Dalším protiargumentem je pak mínění, že se město stává 

živoucím muzeem a význam nových soch je pro jeho obyvatele minimální. Prozatím 

však tato reinterpretace historického vývoje společnosti funguje jako přijatelné řešení, a 

to i v bývalém hlavním městě Konfederace.85 

Další respondenti vyzývají k přesunu soch z veřejného prostranství, a to 

například do muzeí pro ně určené. „Měly by být přesunuty na soukromé pozemky, 

případně by v jejich blízkosti měly být postaveny podobné památníky, zejména na 

počest bojovníků za občanská práva Afroameričanů,“86 říká Leon Brooks. Připojení 

kontextuálních vysvětlivek ke konkrétním památníkům navrhli překvapivě pouze dva 

respondenti, ačkoliv se takový koncept v mediálních debatách objevoval téměř 

nejčastěji: „Věřím, že by bylo vhodné vybavit tyto památníky o doplňující informace o 

tom, jak představují minulou dobu smýšlení. Sloužily by jako upomínka nastupujícím 

generacím, aby neopakovali chyby svých předků,“ dodává Christopher Lydick, 

archeolog a správce památníku bitvy u Olustee na Floridě.87 

 Je zřejmé, že realizace některého z výše uvedených návrhů by byla bezpochyby 

komplikovaná. Přesunutí všech konfederačních památníků do muzeí je zcela nemožné, 

jelikož na tak rozsáhlé množství soch nejsou k dispozici prostory. Nezřídka navrhovaná 

výstavba nového muzea konfederačních památníků vzbuzuje rozpaky z vytvoření centra 

                                                
85 Josh Sanburn, „A Confederate Monument Solution, With Context,“ Time, 22. června 2017, 

https://time.com/4828105/a-confederate-monument-solution-with-context/ (staženo 13. června 2019). 
86 Leon Brooks, Civil War Reenactors. 
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pro takzvané neo-konfederáty, vedle toho by jeho stavba byla finančně velmi nákladná a 

ospravedlnění takové investice z veřejných prostředků by bylo prakticky nemožné. 

Problematické je i odstraňování památníků bez předchozí odborné diskuze, které někteří 

historici označují za ikonoklasmus. Závěrem, zmiňované doplnění stávajících 

památníků o kontextuální plakety také vyvolává pochybnosti, poněvadž není jasné, kdo 

by se na vytváření takových textů podílel a zda by v zájmu nalezení konsenzu nedošlo 

k sepsání nicneříkajících výpovědí. Vedle toho také obstojí argument, že zatímco 

památníky často dosahují několikametrových rozměrů, malé popisné tabulky si 

zřídkakdo všimne, natož ji přečte.88 Vyjádření reenactors k problematice památníků 

ukazují, jak stěžejní je rozdíl mezi faktickou minulostí a pamětí. To, že si většina 

respondentů památníky spojuje s občanskou válkou a nezná skutečný kontext jejich 

výstavby, je vzhledem k jejich zájmu o historii pozoruhodné. Tato skutečnost však 

dokládá, že se svou nevědomostí reenactors podílí na mylném výkladu dějin občanské 

války. Tento úsudek se však nevztahuje na všechny členy komunity, někteří jedinci si 

jsou vývoje v průběhu 20. století dobře vědomi. Bylo by proto žádoucí, aby tito 

reenactors odpověděli na výzvy svých kolegů a důkladněji o problematice vzdělávali, ať 

už ve své komunitě, či v celospolečenském měřítku. 

3. Konfederační bojový prapor 

Pravděpodobně nejvýraznějším symbolem identity amerického Jihu je tzv. konfederační 

vlajka. Modrý ondřejský kříž na červeném poli s třinácti bílými hvězdami 

představujícími otrokářské státy je známý prakticky po celém světě jako znak rebelie a 

svobody. Zejména na jihu Spojených států je možné tento symbol spatřit na téměř 

jakémkoliv upomínkovém předmětu. Dokonce i v českém prostředí je tato vlajka 

dodnes populární mezi trampy, kteří ji v minulosti přijali jako emblém kontrakultury. 

Historie konfederačního praporu je však výrazně poskvrněna rasistickým odkazem 

Konfederovaných států amerických. V průběhu 20. století byl navíc převzat jako 

symbol odporu proti hnutí za občanská práva Afroameričanů. V souvislosti s již 

zmiňovaným útokem v Charlestonu v roce 2015 se tak ve Spojených státech opět 

                                                                                                                                          
87 Christopher Lydick, Civil War Reenactors. 
88 „Historians Weigh In On The Confederate Statue Debate: The Torch Podcast,“ The Great Courses 

Daily, 17. října 2017, https://www.thegreatcoursesdaily.com/confederate-statues-debate/ (staženo 14. 

června 2019). 
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rozpoutala diskuze, zda je vystavování této vlajky na veřejnosti žádoucí a co ve 

skutečnosti znamená tvrzení, že se jedná o symbol dědictví amerického Jihu.89  

Vzhledem k tomu, že je konfederační prapor základní rekvizitou při 

rekonstrukcích bitev občanské války, se debata ohledně adekvátnosti veřejného 

používání tohoto symbolu reenactors přímo dotýká. Z tohoto důvodu je podnětné 

představit jejich názory a zjistit, zda je podle nich vlajka pouhým historickým 

artefaktem, vázajícím se k dějinám 19. století, či zda má přesah do dnešní doby. 

3.1 Vlajky Konfederace 

Oficiální konfederační vlajka měla ve skutečnosti jinou podobu, než tento kříž, který 

prvně sloužil jakožto bojový prapor Armády severní Virginie pod vedením generála 

Leeho. První vlajkou Konfederovaných států amerických se staly v roce 1861 tzv. Stars 

and Bars, tři vodorovné pruhy (červený, bílý, červený) a modrým čtvercem v pravém 

horním rohu, jenž byl posetý bílými hvězdami tvořícími kruh. Jejich počet se měnil 

podle toho, jak se jednotlivé státy přidávaly ke Konfederaci, tedy od pěti až k finálnímu 

číslu třináct. Podoba s vlajkou Spojených států, známou jako Stars and Stripes, nebyla 

náhodná. V průběhu války však sentiment k USA postupně upadal a generálové si 

rovněž stěžovali, že je vlajka v průběhu bitevní vřavy těžce rozlišitelná; byl proto přijat 

oficiální konfederační bojový prapor, který měl zároveň působit agresivnějším 

dojmem.90 O dva roky později byla změněna i národní vlajka CSA, která čtvercový 

prapor armády severní Virginie umístila v levém horním rohu jinak bílého 

obdélníkového pole. Tato vlajka byla známa jako Stainless Banner. Z obavy, že za 

bezvětří nápadně připomínala vlajku příměří, však byla v posledních měsících občanské 

války naposledy upravena. Tentokrát byl na její pravou stranu přidán svislý červený 

pruh, který měl vlajku výrazně odlišit. Vzhledem k tomu, že třetí vlajka 

Konfederovaných států amerických sloužila málo přes měsíc, se však mnoho jejích 

exemplářů nedochovalo.91 

                                                
89 Robert J. Cook, Civil War Memories: Contesting the Past in the United States Since 1865 (Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 2017), 2. 
90 John M. Coski, The Confederate Battle Flag (Cambridge: Harvard University Press, 2009), 5. 
91 Alexander J. Azarian a Eden Fesshazion, „The State Flag of Georgia: The 1956 Change In Its 

Historical Context,“ Georgia Senate Research Office, srpen 2000, 1–7, 

http://www.senate.ga.gov/sro/Documents/StudyCommRpts/00StateFlag.pdf (staženo 14. června 2019). 
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3.2 Symbolika ve 20. století 

Krátce po skončení občanské války se prapor objevoval na veřejnosti zřídka, pouze 

v souvislosti s připomínkovými událostmi či setkáními veteránů. Přestože se skupiny 

jako United Daughters of the Confederacy zasazovaly o striktně dodržované zásady 

používání vlajky na veřejnosti, z obavy, že jakékoliv nesprávné zacházení by očernilo 

památku Konfederace, prapor byl ke konci 19. století přijat stoupenci ideologie Lost 

Cause.92 Posléze se stejně jako konfederační památníky i vlajka stala symbolem odporu 

proti snahám ukončit rasovou segregaci na americkém Jihu. K prvnímu ryze 

politickému využití praporu došlo v roce 1948. Na protest proti výkonnému nařízení 

prezidenta Harryho Trumana, jenž zapříčinil rasovou rovnost v armádě93, utvořila 

skupina jižanských pro-segregačních demokratů stranu States‘ Rights Democratic Party. 

Známí také jako Dixiecrats, tito politici přijali konfederační bojový prapor za svou 

standartu. Přestože tato strana ukončila činnost již v roce svého založení, tzv. Jižní kříž 

se urychleně stal symbolem rasové nesnášenlivosti.94 S nástupem hnutí za občanská 

práva Afroameričanů si konfederační prapor přisvojila jak veřejnost, tak i volení 

zástupci jednotlivých států, kteří nesouhlasili s činností federální vlády. V souvislosti 

s již zmíněným rozhodnutím Nejvyššího soudu nařizujícím integraci státních škol se 

například vláda v Georgii rozhodla o změně státní zástavy. Vlajka, která již od svého 

prvního oficiálního uvedení v roce 1879 nápadně připomínala první národní prapor 

Konfederovaných států amerických, tak nyní namísto svislých pruhů inkorporovala 

čtvercový bojový prapor. V této podobě vlála nad státními institucemi mezi lety 1956 až 

2001, kdy byla pod tlakem veřejnosti konečně nahrazena.95 Z podobných pohnutek se 

konfederační prapor objevil i v jiných státech. George Wallace, guvernér Alabamy a 

zatvrzelý odpůrce rasové integrace, rozhodl v roce 1961 o vyvěšení vlajky nad státním 

kapitolem, o rok později došlo ke stejnému kroku v Jižní Karolíně. Přestože se údajně 

jednalo o krok připomínající stoleté výročí počátku občanské války, vzhledem k nárůstu 

                                                
92 Kevin M. Levin, „America's Simple-Minded Obsession With the Confederate Flag,“ The Atlantic, 16. 

srpna 2012, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2012/08/americas-simple-minded-obsession-

with-the-confederate-flag/261236/ (staženo 14. června 2019). 
93 Harry S. Truman, Executive Order 9981, 26. června 1948, Harry S. Truman Library & Museum, 

https://www.trumanlibrary.gov/library/executive-orders/9981/executive-order-9981 (staženo 14. června 

2019). 
94 Logan Strother, Thomas Ogorzalek a Spencer Piston, „The Confederate flag largely disappeared after 

the Civil War. The fight against civil rights brought it back.,“ Washington Post, 12. června 2017, 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/06/12/confederate-symbols-largely-

disappeared-after-the-civil-war-the-fight-against-civil-rights-brought-them-back/ (staženo 18. června, 

2019). 
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snahy o uchování rasové segregace v jižanských státech a ustavené symboliky bojového 

praporu je více než zřejmé, že cílem těchto politiků nebyla připomínka hrdinů 

Konfederace, nýbrž zastrašení afroamerických občanů.96 

3.3 Reakce po útoku v Charlestonu 

V některých případech došlo po masakru v roce 2015 k přehodnocení významu 

vyvěšování konfederačního praporu ve veřejných prostorách. Například guvernérka 

Jižní Karolíny Nikky Haley nechala v souvislosti s útokem odstranit vlajku, která se 

nacházela u konfederačního památníku na pozemku státního Kapitolu; právě tam byla z 

jeho vrcholu přemístěna po obdobné debatě v roce 2000. Stejným způsobem se 

zachoval i guvernér Alabamy Robert Bentley, který rovněž nařídil odstranit symbol 

z vládních pozemků. K výzvě se připojili i někteří zástupci privátního sektoru – řada 

obchodníků včetně Amazonu či Walmartu rozhodla o ukončení prodeje konfederačního 

bojového praporu ve svých řetězcích.97 Ne všichni volení zástupci však reagovali tímto 

způsobem. V Alabamě i Mississippi byl v reakci na rozpoutanou debatu schválen zákon 

zakazující jakoukoliv manipulaci s památníky či architektonicky významnými objekty 

staršími 40 let.98 Na Floridě bylo v odpověď na události v Jižní Karolíně a Alabamě 

schváleno opětovné vystavení konfederační vlajky na vládních pozemcích.99 Vedle toho 

státy Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Severní i Jižní Karolína a Tennessee 

nadále nabízejí svým občanům variantu státní poznávací značky automobilů s logem 

Sons of Confederate Veterans a konfederačním emblémem, přičemž v posledním 

jmenovaném státě byl mezi občany od roku 2015 zaznamenán razantní nárůst zájmu.100 

Podobné kroky dokazují, že zarputilá snaha jižanských států o uchování odkazu 

Konfederace přetrvává dodnes. Vzhledem k uvedenému historickému kontextu, který 

z praporu učinil politický symbol s jasným podtextem, je však jeho oficiální používání 

státy bývalé Konfederace zcela nepatřičné. 

                                                
96 Azarian a Fesshazion, „The State Flag of Georgia,“ 8. 
97 Logan Strother, Spencer Piston, a Thomas Ogorzalek, „PRIDE OR PREJUDICE?: Racial Prejudice, 

Southern Heritage, and White Support for the Confederate Battle Flag,“ Du Bois Review: Social Science 

Research on Race 14, č. 1 (2017): 296, https://doi.org/10.1017/S1742058X17000017 (staženo 21. června 
2019). 
98 Strother, Ogorzalek a Piston, „The Confederate flag largely disappeared after the Civil War“. 
99 Joshua D. Wright a Victoria M. Esses, „Support for the Confederate Battle Flag in the Southern United 

States: Racism or Southern Pride?,“ Journal of Social and Political Psychology 5, č. 1 (2017): 225, 

https://doi.org/10.5964/jspp.v5i1.687 (staženo 22. června 2019). 
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Čtvercový konfederační prapor se stále nachází i na státní vlajce Mississippi, 

která nápadně připomíná variaci první a druhé národní vlajky Konfederace. Vlajka 

Mississippi byla utvořena v roce 1884 a právě na tuto dlouhou historii odkazují její 

zastánci. Faktem nicméně je, že právě tou dobou na jihu Spojených států probíhala 

namísto rekonstrukce takzvaná „Redemption period“, během níž zástupci jižanských 

států usilovali o návrat předválečných pořádků. Je tedy zřejmé, jakou symboliku 

zakomponování konfederačního bojového praporu do oficiální státní vlajky 

představovalo. Zákonodárci Mississippi se v minulosti několikrát neúspěšně pokoušeli o 

utvoření nové zástavy. Volání po změně však nyní přichází zejména od občanské 

společnosti; státní univerzity a řada měst již odmítá vlajku zahrnující konfederační kříž 

vystavovat. Namísto oficiální vlajky používají populární alternativní design známý jako 

„Stennis flag,“ jenž byl vytvořený v roce 2014. Jeho první oficiální zhotovení je možné 

získat na státní poznávací značce, vlajka před státními institucemi však nadále zůstává 

stejná.101 

Je zřejmé, že odstranění tohoto symbolu z veřejného prostoru je mnohem snazší, 

než v případě konfederačních památníků. Stáhnout několikametrový látkový prapor 

z žerdi je bezpochyby o něco méně nákladné, než rozebrání těžkých bronzových soch. 

Dalším argumentem, který by volené zástupce mohl motivovat k jeho odstranění, je 

fakt, že vlajky jsou ze své povahy jasným symbolem vládní moci, zatímco památníky 

nezastávají takovou oficialitu.102 Vedle toho, jak již bylo zmíněno, někteří lidé 

upozaďují rasový podtext konfederační vlajky a naopak ji vnímají jako protivládní 

symbol. Jak ve své knize říká James Cobb, jedná se o lidi, kteří jsou přesvědčeni, že 

vláda pracuje pro všechny, jen ne pro ně.103 Ať už je symbolika konfederačního praporu 

vykládána jakýmkoliv způsobem, existuje pramálo důvodů, proč by měla být v dnešní 

době přítomna na oficiální půdě. 

3.4 Význam praporu pro reenactors 

Pro reenactors americké občanské války představuje konfederační vlajka jednu ze 

základních rekvizit, která podtrhuje autentický ráz jejich rekonstrukcí. Vzhledem 

                                                
101 Michelle Lou a Brandon Griggs, „Mississippi, the only state with a Confederate symbol in its flag, is 
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k vyostřeným debatám po roce 2015 jsou však i oni v současnosti terčem útoků a výzev, 

aby od používání a veřejného vystavování ústředního znaku Konfederace upustili. První 

část otázek věnujících se této problematice se zaměřila na symboliku konfederačního 

bojového praporu pro jednotlivé reenactors. Podle řady zdrojů zastánci vlajky napříč 

jihem Spojených států běžně argumentují, že se jedná o „jižanské dědictví“ a nikdo 

nemá právo takovýto kulturní symbol zakazovat.104 Podobného názoru je i více než 

desetina dotazovaných reenactors, kteří se k problematice vyjádřili velmi zkratkovitě. 

Konfederační vlajka pro ně představuje jižanskou pýchu a statečnost, dědictví předků, či 

čest, loajálnost a jednotu.105 Jejich stručné odmítavé odpovědi však nejsou příliš 

překvapivé; stejní lidé na problematiku odstraňování konfederačních památníků 

reagovali s jistou agresí. Zároveň se mezi respondenty najdou lidé vnímající kontroverzi 

ohledně konfederačního praporu v politických souvislostech. Opět se uchylují 

k označování svých názorových oponentů jako „těch druhých,“ kteří podle nich pouze 

využívají sporu ke vlastnímu prospěchu. „Příčí se mi, že jsou historické symboly 

zkažené nenávistnými skupinami, a že se pedagogové, média a političtí představitelé 

nesnaží o nápravu; naopak přilévají olej do ohně a celou situaci zneužívají k získání 

politických bodů,“ míní Christopher J. Stevans z Virginie.106 

V porovnání s výše zmíněnou debatou ohledně konfederačních památníků je 

však u většiny respondentů znalost historie konfederačního bojového praporu a jeho 

moderní symboliky zřejmá. Tito lidé proto vnímají jeho vystavování jako 

problematické. „Vlajky byly pro muže posvátné, byl to symbol a duše pluku. Čím více 

byly vlajky poničeny, tím blíže se dostaly k nepříteli. Byly potřísněny krví mužů, kteří 

je nesli. Měly tentýž význam pro unijní i konfederační vojáky. Mám však pocit, že 

moderní nenávistné skupiny si bojový prapor úspěšně přivlastnily. Myslím, že by si ho 

reenactors měli vybojovat zpět. Já sám mám ambivalentní pocity. Vlastním 

konfederační vlajku, protože jsem skrz naskrz Jižanem. Nicméně jí odmítám 

vystavovat. Mám černé sousedy, kteří jsou opravdu dobří lidé a nechci je urazit, natož 

pak vystrašit,“ vysvětluje Karl M. Ryan.107 Podobně se k tématu staví i Brian Lebeck 

z Pensylvánie: „Ohledně vlajky mám smíšené pocity. Myslím, že je přijatelné vlajku 

vystavovat v jejím historickém kontextu na bojištích či během rekonstrukcí bitev, a to 
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pro historicky správné znázornění konfederačních vojáků. Když ovšem vidím, jak 

někteří jedinci vystavují konfederační vlajku před svým domem, mám dojem, že ji 

prezentují jako antiamerický symbol s rasistickým podtextem.“108  

Převzetí významu bojového praporu a jeho zneužívání rasistickými skupinami 

odsuzují i ti, kteří vlajku vnímají jako historický artefakt, který je pro ně pouze tím, čím 

byl původně zamýšlen; praporem, jenž označoval a spojoval muže jednotlivých 

regimentů. Jak říká Kayla Nicole Brown, učitelka dějepisu, která zastává roli vojáka od 

svých 13 let: „Je to historie. Dokud symboly používáte s úctou a způsobem, který 

respektuje jejich původní záměr, lidé by neměli vyšilovat. Pokud ale pobíháte kolem s 

vlajkou a snažíte se tím zastrašit černochy, máte vážné problémy a někdo by vám to měl 

dát najevo.“109 Argumenty odkazující k historické symbolice praporu jsou však často 

limitovány malicherným osočováním, že běžní lidé na rozdíl od reenactors významu 

praporu „nerozumí“.110 Řada reenactors zároveň upozorňuje na mylné označování 

bojového praporu jako vlajky Konfederace, v čemž spatřují jeho další dezinterpretaci 

veřejností.111 Přestože je v této souvislosti nutné dát respondentům za pravdu, způsob 

jejich vyjadřování však naznačuje, že se snaží odvést pozornost od původní otázky, a 

tím i od kontroverze konfederační symboliky. 

Mezi respondenty se objevili i lidé s nesouhlasnými názory, které nebyly pouze 

úsečné výkřiky, přesto se však jednalo o fakticky nesprávná tvrzení. Jedním z nich je 

například názor Mitche Price: „Naše společnost bohužel vnímá konfederační bojový 

prapor jako rasistický symbol otroctví. Nikdy však nebyla konfederační národní 

vlajkou. Byl to prapor, pod kterým se řadili vojáci.“ Podobně se vyjadřuje již citovaný 

student Matthew J. Mallory. Ten mimo jiné tvrdí, že někteří reenactors mají lepší 

znalosti o historii občanské války, než někteří z nejlepších univerzitních profesorů. 

„Vzhledem k tomu, že znám historii této vlajky, přijde mi směšné, když někdo tvrdí, že 

symbolizuje nenávist či utlačování lidí. Vlajka byla speciálně navržena tak, aby nikoho 

neurážela. Ti, kdo si stěžují na konfederační vlajku a další symboly mají o občanské 

válce obecně pramálo vědomostí.“112 Výše zmiňovaná historie konfederačního praporu 

ve 20. století opět potvrzuje, jak paradoxní je Malloryho vnímání okolní společnosti. 

Nepravdivý je však i argument těchto dvou respondentů o designu bojového praporu. 
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Autorem křížové zástavy byl William Porcher Miles, který již od roku 1861 usiloval o 

uzákonění svého návrhu jakožto národní vlajky Konfederace, jelikož byl silným 

kritikem analogie oficiální konfederační vlajky s vlajkou Spojených států. Jeho design 

byl prvně přijat jako bojový prapor armády severní Virginie a s mírnými úpravami se 

postupně šířil dalšími armádami Konfederace. Z důvodu stále výraznějšího volání po 

změně vlajky mezi konfederačními generály byl pak v  roce 1863 přijat návrh Williama 

Tappan Thompsona – již zmiňovaný Stainless Banner. Tak se bojovému praporu 

dostalo prvního oficiálního schválení, a tím pádem se dnes populární konfederační 

vlajka opravdu stala národní vlajkou Konfederace.113 Vyjádření Thompsona navíc 

dokazuje, že prapor měl od svého počátku rasistické konotace: „Jako národní symbol je 

vlajka významná pro náš vyšší princip, princip svrchované rasy, vyšší civilizace, která 

soupeří s nevzdělaností, bezbožností a barbarstvím. Jako lidé bojujeme za zachování 

shůry posvěcené nadvlády bílého muže nad rasami podřízenými a barevnými.“114 

3.5 Bez vlajky není rekonstrukce 

Cílem druhé části otázky dotazníku byla snaha zjistit, jakým způsobem reenactors 

reagují na výzvy k omezení veřejného používání konfederačních vlajek v rámci jejich 

hobby. Mimo několika poznámek typu „Nemůžete jezdit bez benzínu,“ či „Tančili byste 

bez kapely?“ byly odpovědi většiny respondentů propracované.115 Téměř všichni se 

shodli na tom, že přístup k problematice je ze strany liberální společnosti pošetilý, 

rozdílné byly pouze jejich ospravedlňující argumenty. Ze získaných dat je zřejmé, že 

většina reenactors nahlíží na tuto otázku podobně, jako na problematiku konfederačních 

památníků – spatřují v ní snahu o přemazání historie. „Nemá smysl předvádět falešnou 

nebo zředěnou verzi minulosti. Je to kontraproduktivní“.116 Většina stoupenců tohoto 

názoru navíc upozorňuje na nutnost zachování symbolů pro možnost poučení se 

z minulosti. „Přeformulováním či svržením symbolů naši minulost nezměníme. Pokud 

je některá její část amorální či nepříjemná, musíme si naopak udržet tyto rekvizity, aby 

nám připomínaly to dobré i špatné,“ říká unijní voják z Pennsylvánie Doug Thomas.117 

Jakým způsobem by takové připomínání mělo fungovat, už ovšem neuvádí. Bill White 
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z Tennessee dále tvrdí: „Vzdělání či naopak jeho nedostatek je problém. Propaganda z 

vlajky udělala něco jiného, než co opravdu zastává.“118 Jak již bylo zmíněno, význam 

vlajky byl v průběhu 20. století výrazně přeformulován. V kontextu dalších odpovědí 

pana Whitea, kdy například upozorňuje, že určité věci „nesedí médiím a dalším 

skupinám do agendy“, je však pravděpodobné, že neodkazuje na tuto souvislost. Pokud 

jsou podle jeho mínění za propagandu považovány názory liberální části společnosti, 

nejedná se o příliš věrohodné ospravedlnění užívání vlajky – za propagandu by se 

naopak dal označit přístup jižanských států. 

Druhou nejpočetnější názorovou skupinou jsou reenactors, kteří v souvislosti 

s konfederační vlajkou upozorňují na nutnost zachování autenticity bitevních 

rekonstrukcí. Jak například přibližuje zástupce Konfederace Andrew Carrick ze státu 

New York: „Jsem toho názoru, že pokud nebudeme tyto rekvizity používat, nebude naše 

zobrazování historie výstižné. Cílem reenactingu je vytvořit autentický zážitek. To, že 

jsou někteří lidé těmito věcmi dotčeni, je zanedbatelné.“119 Detailnější popis pak nabízí 

Patrick James Parsons: „Bez těchto rekvizit (vlajek, pušek, revolverů, kanónů, mečů, 

rebelských pokřiků, dobových nadávek, špinavých uniforem, táborů a vojenské 

disciplíny) by reenacting nebyl autentický ani pravdivý. Naším hlavním cílem je 

vzdělávat veřejnost, nabídnout jí dobrou show a bavit se u toho.“120 Obhajoba 

argumentem autenticity je však velmi diskutabilní, neboť navádí reenactors 

k účelovému výběru prvků, skrze něž se veřejně prezentují. Každá skupina reenactors se 

soustředí na jiný atribut, který považuje za autentický, ať už se jedná o konkrétní objekt 

či způsob interakce s ostatními. Tuto problematiku blíže popisuje ve své práci Selective 

Authenticity: Civil War Reenactors and Credible Reenactments americký sociolog 

Gregory Hall.121 Vnímání konfederační vlajky jako nutného elementu, bez nějž by 

reenactors nebyli věrohodní, je tak poměrně jednostranné. Stejně tak ošemetné jsou 

snahy o srovnávání se s reenactors americké revoluce: „Nemůžete ‚retušovat‘ historii a 

vzdělávací programy zvýrazněním pouze některých prvků. To by bylo jako válka za 

nezávislost bez červenokabátníků nebo bez britské vlajky.“122 Rozdíl je totiž v tom, že 

se Union Jack nestal v průběhu staletí jasným symbolem rasové nesnášenlivosti, jako je 

tomu v případě konfederačního praporu. 
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Některá vyjádření lze považovat za přijatelná pro všechny názorové tábory, 

neboť nabízejí konstruktivní řešení problému, a to skrze uvedení konfederačního 

symbolu do kontextu. „Měli by ji vystavovat v souladu s jejím historickým kontextem – 

v bitvě, v tábořišti, na místě konání živé historie. Ne jako politický symbol, který dnes 

hanobí ty, již se ho po válce vzdali,“ říká Leon Brooks.123 Stejný přístup zastává i další 

respondent: „Mělo by nám být umožněno výstižně vykreslit minulost. Měli bychom si 

nicméně být vědomi kontextu, který tyto symboly mají a podle toho s nimi nakládat.“124 

Z výše uvedených citací je však patrné, že velké množství reenactors si změnu kontextu 

konfederační symboliky neuvědomuje, či si ji v souvislosti se svým působením 

nepřipouští. Pokud je hlavním smyslem těchto lidí vzdělávání společnosti o historii 

občanské války, měli by brát na vědomí i následný historický vývoj, který výrazně 

změnil konotace těchto symbolů. Přistupovat k minulosti v kontextu dnešní doby 

rozhodně není novátorský přístup. Jak ale dále vysvětluje nejmenovaná členka 

komunity, většina reenactors má pocit, že se jedná o účelové napadání jejich komunity, 

a tak na podobné výzvy reagují ostře.125 Útočná obhajoba nestojí příliš velké úsilí a je 

pro mnohé reenactors snazším řešením; málokdo z nich má vůli problematice opravdu 

porozumět v širším společenském a politickém kontextu. Příkladem takového člověka je 

Larry French: „Tento přístup mě mrzí. O to víc, když dělám prezentaci živé historie na 

škole či univerzitě a musím se spokojit s použitím tabule k popsání mé pušky Enfield, 

protože současná nálada ve společnosti mi ji nedovolí do školy přinést.“126 

 Na rozdíl od výše zmíněné problematiky památníků se otázka konfederačního 

bojového praporu jeví jako snadno řešitelná. V kontextu aktivit reenactors je však 

situace komplikovanější, jelikož se jedná o jeden z definujících faktorů podtrhující 

autentičnost jejich působení. Z jejich odpovědí vyplývá, že vlajku nepovažují za pouhý 

historický artefakt. Ti, kteří se vůči výzvě nabádající k omezení jejího použití 

ohrazovali nejostřeji, odmítali označení vlajky jako rekvizity – symbol je pro ně totiž 

něčím nedotknutelným. Jejich způsob myšlení zároveň odráží skutečnost, že reenactors 

jsou přes svou znalost dějin ovlivněni dnešní polarizací společnosti, kterou však sami 

zároveň přiživují. Tyto názorové rozdíly mezi lidmi navíc nahrávají snadnému 
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podlehnutí strachu. Prudké výstupy proti oponentům konfederační standarty tak 

naznačují, že se reenactors bojí, že budou o své propriety „připraveni“. 

4. Pamětí formovaná identita 

Z odpovědí jednotlivých reenactors na problematiku analyzovanou v předchozích 

kapitolách jasně vyvstávají zejména dvě slova – jižanské dědictví. Toto slovní spojení je 

jedním ze základních prvků, skrze něž lidé na jihu Spojených států formulují svou 

identitu. Co přesně však tento pojem pro reenactors  představuje? Historik David 

Lowenthal říká, že termín dědictví nejlépe vystihuje naši nevyhnutelnou závislost na 

minulosti. Dědictví nám pomáhá utvářet kolektivní identitu a pozvedává sebejistotu 

rozličných skupin. Zároveň však skrze něj skupiny deklarují svou nadřazenost. Podle 

Lowenthala tak mezi lidmi může vzbuzovat obdiv i hanebná minulost, a to jen proto, že 

slouží jako pojítko s předky.127 

Cílem závěrečné části dotazníku, který sloužil jako primární pramen této práce, 

byla snaha zjistit, jak reenactors charakterizují jižanskou identitu a jakou roli v ní podle 

nich zastává ideový koncept Konfederace. Přestože je polemika o konfederačních 

památnících a vlajce důležitá pro porozumění současného dění v USA, dá se 

předpokládat, že jsou reenactors do jisté míry ovlivněni mediální debatou o tomto 

tématu. Představa o jižanské identitě a její charakteristika je oproti tomu velmi 

individuální, reflektující osobní prožitek či stanovisko každého jednotlivce. Ačkoliv to 

znamená, že je podstata „jižanství“ hůře uchopitelným tématem, jelikož není možné 

vymezit jeho jednoznačnou definici, jednotlivé argumenty respondentů dávají 

dohromady zevrubnou charakteristiku. Reenactors Jižany často vnímají skrze stereotypy 

jako srdečné a houževnaté lidi, kteří chovají lásku k národu i venkovu. Zároveň však 

podle takového pojetí mohou být nevzdělaní či tvrdohlaví. Jiní vidí jako nejvýraznější 

atribut jižanské identity specifické tradice a hodnoty, kterými zbytek země nedisponuje. 

Další skupina reenactors pak vyzdvihuje konzervativismus jakožto definující faktor 

Jihu. Porozumět jižanské mentalitě a jejímu vnímání ve zbytku Spojených států je pro 

problematiku současného odkazu občanské války zásadní. Jednotlivé atributy jižanské 

identity se totiž viditelně odráží v debatách ohledně dědictví Konfederace. Samotná 

existence pojmu jižanská identita navíc vypovídá o specifičnosti tohoto regionu v rámci 

Spojených států. Způsob, jakým byla identita Jižanů utvářena – jako exkluzivní 
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kontrakultura, vymezující se vůči zbytku země – je jednou z příčin současné polarizace 

americké společnosti. 

Motivy, které reenactors v souvislostech s jižanskou identitou a Konfederací 

zmiňují, se v této kapitole mnohdy prolínají. Pro usnadnění orientace je tato část dělena 

na podkapitoly odpovídající jednotlivým otázkám, které autorka respondentům 

pokládala, a to i za předpokladu, že se tyto tematické narativy opakují. 

4.1 Teoretické vymezení jižanské identity 

Pro účely této kapitoly je nutné specifikovat, jak pojem jižanská identita definuje James 

C. Cobb, jehož pojetí práce přejímá. Cobb říká, že zkušenost amerického Jihu dokazuje, 

že identita není pevný a neměnný stav, nýbrž neustále se vyvíjející proces, který je 

přizpůsobivý vnějším změnám. Pro jeho vnímání jižanské identity je stěžejní koncept 

„vnitřního orientalismu“, tedy skutečnosti, že se Jih vymezuje zbytku Spojených států 

navzdory. Jižané utvářeli sebepojetí na základě obavy, která byla ve spojitosti s 

obdobím poválečné rekonstrukce označována jako „poseveřování“ Jihu.128 Vytváření 

identity navzdory Severu je důkladněji vysvětleno na konkrétním příkladu později 

v textu. 

Cobb současně vyzdvihuje duplicitní povahu jižanské identity, tedy skutečnost, 

že jednu „verzi“ koncipovali Afroameričané žijící na Jihu, druhou pak bílí Jižané 

formovali těmto lidem navzdory.129 Tuto dvojí povahu jižanské identity autorka uznává, 

práce se nicméně nezaměřuje na pojetí jižanské identity optikou Afroameričanů. Hlavní 

důraz je kladen na identitu bílých Jižanů, pro něž Konfederace představuje pozitivní 

dědictví jejich předků a kteří na tomto odkazu svou identitu zakládají. 

4.2 Dědictví Konfederace 

Představa nezávislé Konfederace, stejně jako náhlé odmítnutí této ideje, výrazně 

ovlivnily smýšlení obyvatel amerického Jihu v dekádách po konci konfliktu. Je tento 

odkaz přítomný na jihu Spojených států i v dnešní době? Jakým způsobem občanská 

válka rezonuje v sebepojetí Jižanů? Až na pouhé tři respondenty jsou dotazovaní 

reenactors přesvědčeni, že Jih a Konfederace jsou dva stále výrazně propojené pojmy. 

Jedním z aspektů, který podle reenactors ovlivnil dnešní jih Spojených států, byl 

                                                                                                                                          
127 David Lowenthal, „Identity, Heritage, and History,“ v Commemorations: The Politics of National 

Identity, ed. John R. Gillis (New Jersey: Princeton University Press, 1996), 46. 
128 Volný předklad originálního termínu „northernizing the South“. 
129 James C. Cobb, Away Down South, 5-8. 
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hospodářský dopad občanské války. Jak vysvětluje William T. Meehan, ekonomika 

regionu byla postavena na otroctví a jeho náhlý konec znamenal nevyhnutelnou 

recesi.130 Ta pak výrazně zpomalila rozvoj oblasti. „Byla to katastrofa, se kterou se 

vypořádávaly tři generace. Pro starší bělochy na Jihu byla hlavním dopadem chudoba. 

Cílem nově utvořených státních vlád byla pouze snaha o obnovu zašlé slávy starého 

Jihu. Jejich ústavy byly a dodnes jsou sepsány tak, aby poštvávaly chudé bělochy proti 

černochům. Tyto problémy stále řešíme,“ lamentuje Karl M. Ryan z Alabamy.131 

Ústava jeho domovského státu byla sepsána v roce 1901 s jasným účelem „zřídit 

v tomto státě bílou nadvládu“.132 Záměr zbavit Afroameričany práv navzdory 14. a 15. 

dodatku federální ústavy byl v té době zřetelný ve většině jižanských států, alabamská 

ústava však obsahuje pozůstatky období segregace do dnešního dne. Skutečnost, že je 

tento dokument psán s rasistickými podtóny a nepřiměřeně útočí na Afroamerické 

obyvatelstvo je jasným dokladem přetrvávající konfederační mentality na Jihu.133  

Dědictvím Konfederace a prohrané války je podle Scotta Galletta z Floridy i 

skutečnost, že je Jih do dnešního dne pozadu v oblasti vzdělávání. To podle něj vedle 

negativního dopadu na společnost vytvořilo nevraživost vůči zbytku národa, která je 

dodnes přítomna.134 Vliv poválečného dění na vývoj regionu je nepopiratelný. Během 

60. let 19. století, tedy už jen v průběhu války, pokleslo bohatství Jihu o šedesát procent, 

zatímco hospodářství Severu naopak výrazně prosperovalo.135 Christopher J. Stevans, 

umírněný představitel konfederačního vojáka z Virginie nicméně míní, že ačkoliv válka 

oblast bývalé Konfederace zpustošila, nejednalo se o bezvýchodnou situaci. Dle jeho 

názoru to byla právě rekonstrukce, jež ji posunula o desetiletí zpět a stala se základem 

pro vzájemnou hořkost mezi Severem a Jihem, stejně jako mezi černochy a bělochy. 

Původ těchto těžkostí spatřuje zejména ve vraždě prezidenta Lincolna. Tvrdí, že ačkoliv 

jeho osobou Jižané během války pohrdali, jeho smrt měla nesmírně problematický 

dopad na obnovení států bývalé Konfederace.136 Ačkoliv se vzhledem k Lincolnově 

                                                
130 William T. Meehan, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 4, 16. března 2019. 
131 Karl M. Ryan, Civil War Reenactors. 
132 John B. Knox citován v Latasha L. McCrary, „Suffering from Past Evils: How Alabama's 1901 

Constitution Played a Hand in the 2008 Presidential Election,“ Berkeley Journal of African-American 
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133 Valerie Strauss, „FYI, Alabama’s constitution still calls for ‘separate schools for white and colored 
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předčasnému odchodu jedná o spekulace o možných důsledcích, jeho plán rekonstrukce 

Jihu byl v porovnání s tím, jaký navrhovali a později implementovali radikální 

republikáni v Kongresu, velmi shovívavý.137 

Zášť vůči Seveřanům se nejsilněji odrazila právě v rasové segregaci, jež byla 

odpovědí na snahu bývalých nepřátel diktovat životní podmínky jižním státům. 

Podrobněji o této problematice mluví Patrick Lynch z Wisconsinu: „Znám několik 

Afroameričanů, kteří se mi svěřili, že je pro ně jednodušší žít na Jihu, protože tam 

vždycky víte, kde je vaše místo. Není to ale jen otázka států bývalé Konfederace. Nikdy 

jsme se pořádně nevyrovnali s dědictvím otroctví. Ano, válka otroctví ukončila, to však 

ale nezměnilo bílá srdce.“138 Stejného přesvědčení je i Brian Lebeck, který míní, že 

problémy s rasovou nesnášenlivostí existovaly dávno před občanskou válkou a zůstaly 

zakořeněny v americké společnosti i dlouho po ní. Dodává, že přestože je rasová 

segregace minulostí, některé její pozůstatky na Jihu dodnes přetrvávají.139 

V opozici s těmito názory však stojí Ron Bednarczyk z Alabamy: „Většina lidí 

ve Spojených státech uvěřila poválečnému narativu Lost Cause. Školní učebnice 

sepisují v Texasu. Americký Jih nadále ulpívá v sentimentu filmu Jih proti Severu. Zdá 

se, že to stále nemohou překonat.“140 Právě zmíněný romantický film, natočený v roce 

1939 podle knihy Margaret Mitchell, má pravděpodobně největší vliv na formování 

obecné představy o životě na americkém Jihu před a během občanské války. Dopad 

populární kultury na společnost je často debatovaným tématem, v případě Jihu proti 

Severu se však obliba filmu naprosto vymyká obvyklým rozměrům; jedná se o jeden 

z nejvýdělečnějších a v americkém prostředí nejznámějších filmů historie. Stuart 

McConnell ve svém eseji o důležitosti studia paměti upozorňuje, že množství lidí, kteří 

viděli zmíněný film, markantně převyšuje počet těch, kteří kdy četli historickou 

publikaci věnující se občanské válce.141 Co je v případě popularity tohoto snímku 

problematické, je skutečnost, že se jedná o značně jednostranný pohled na konflikt, ve 

kterém jsou Jižané vykresleni jako oběti severské agrese. I přes usilovnou snahu 

historiků napravit chybné vnímání občanské války se romantizovaná představa Jihu 

udržela v myslích Američanů do dnešního dne. To, jak silný dopad má snímek na 

                                                
137 George B. Tindall a David E. Shi, Dějiny Spojených států amerických (Praha: Nakladatelství Lidové 
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veřejnou verzi občanské války, důkladněji popisuje Tony Horwitz ve své knize 

Confederates in the Attic: Dispatches from the Unfinished Civil War. Zmiňuje například 

snahu autorky knižní předlohy uchránit místní obyvatele před nájezdy fanoušků 

tvrzením, že veškeré lokace jsou zcela fiktivní. I v současnosti se však organizované 

zájezdy snaží v Georgii objevit místa, na kterých se populární příběh odehrává. Dvojníci 

ústředních hrdinů – Scarlett O’Hara a Rhetta Butlera – jsou rovněž stále hojně 

vyhledávanými profesionály.142  

Mimořádně výrazným charakterovým rysem, který zapříčinila zkušenost 

občanské války, je jižanská hrdost. Řada reenactors zdůrazňuje, že přes veškeré 

hospodářské i sociální útrapy a pocit ponížení federální vládou, Jižané po válce 

nepoklesli na duchu. Naopak získali pocit výjimečnosti: „Jsem potomkem ztracené 

Konfederace a všeho co reprezentovala. Zbytek země tohle nemá.“143 Právě vyhranění 

se vůči Severu, případně celým Spojeným státům, je způsob, jakým Jižané sami sebe 

definují. Příčinu takového sebepojetí je však nutno hledat ve formování identity ve 

zbytku USA po občanské válce. Profesor kulturní geografie David Jansson nazývá tento 

fenomén „vnitřním orientalismem“. Tak jako Evropa a západ v minulosti používali 

Orient jakožto emblém jinakosti, vůči které sami sebe definovali, ve Spojených státech 

se tímto pomyslným místem stal Jih.144 Američané vyzdvihovali zejména slabiny tohoto 

regionu – morální podtext občanské války, chudobu a obecnou kulturní odlišnost oproti 

Severu. Jih byl vnímán jako místo, které je v rámci Spojených států exotické, avšak 

zároveň zaostalé a nezáviděníhodné.145 Lze tedy usuzovat, že jižanská hrdost byla 

posílena právě v reakci na podobné nálepkování. Ačkoliv někteří respondenti 

upozorňují, že v současnosti se kvůli vnějším vlivům ekonomika a kultura Jihu mění, 

projevy exkluzivity jsou stále patrné, a to například v přístupu místních kabinetů 

k centrální vládě. Zdánlivou politickou nezávislost a samosprávu jižanských států 

jakožto pozůstatek konfederační hrdosti zmiňuje několik reenactors. Tento způsob 

myšlení se však neomezuje pouze na guvernéry a oficiální zástupce, jedná se o přístup 

přítomný ve většinové společnosti. Jak říká Bill White z Tennessee: „Na Jihu je vše při 

starém. Jsme nezávislí a nechceme, aby nám zvenčí říkali, co nebo jak to máme 

                                                                                                                                          
141 Stuart McConnell, „Epilogue: The Geography of Memory,“ v Memory of the Civil War in American 
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dělat.“146 Pýchu jakožto dědictví minulosti vnímá i Matthew Mallory: „Stát si za svým, 

a to i za předpokladu, že můžeme prohrát. To je jižanská kultura. Byli jsme takoví před 

válkou, v některých případech jsme takoví i dnes. Útrapy, které Jih po válce zažil, dnes 

hrají obrovskou roli, a to v celosvětovém měřítku.“147 

Dodatečný motiv, který ovlivnil smýšlení obyvatel Jihu, je podle účastníků 

ankety vázán na americkou revoluci a hodnoty, na kterých byly Spojené státy následně 

založené – ideál nezávislosti. Jak soudí Larry French, přes veškerou názorovou 

rozpolcenost, kterou konflikt v 19. století zapříčinil, sen o nezávislosti v americké 

společnosti nadále přežívá.148 Právě představa, že každý jedinec má právo na sebeurčení 

a svobodu se často manifestuje v podobě jižanského odmítání centrální správy a 

jakéhokoliv vlivu „cizinců“, kteří by se místním snažili vnucovat způsob myšlení či 

chování, jenž Jižané považují za odlišné.149 V souvislosti s politickou polaritou a 

fakticky nuceným rozpadem Konfederace tak například Andrew Carrick předkládá 

domněnku, že by Spojené státy prosperovaly lépe jako dvě oddělené entity: „Amerika 

byla založená na revoluci, protože lidé nesnesli názory, které jim vnucovala Velká 

Británie. Stejným způsobem Konfederace odmítala vliv Spojených států. Myslím, že by 

se naší zemi dařilo lépe, kdyby byla rozdělena na dvě části; tedy alespoň v rovině toho, 

že by si státy mohly rozhodovat o vlastním modelu zřízení. Existují lepší způsoby, jak 

definovat zemi, která je tolik rozdělená odlišnými ideologiemi. Jedná se o unikátně 

americký problém, protože v jedné zemi žije tolik rozličných lidí. Jih se snažil a dodnes 

snaží o zachování své kultury.“150  

Názor, který problematiku dědictví Konfederace velmi dobře reflektuje a 

komplexně shrnuje téměř všechny výše uvedené formulace, zastává respondentka z 

Pensylvánie. Z těchto důvodů je zde i přes svou délku uveden v plném znění. „Rasismu 

se v Americe stále daří velmi dobře, není to ovšem typické konverzační téma u večeře. 

Mám dojem, že se Jižané rádi dojímají nad plantážovými poli a říkají si ‚jsme skvělí, 

když jsme vytvořili takovou nádheru‘. Je ale těžké opomíjet to, jak taková místa vznikla 

a kdo na nich pracoval. Idea, že my Američané, a do jisté míry i obyvatelé konkrétního 

státu, máme možnost si zvolit, kdo jsme a za čím si stojíme, je pro náš národ nesmírně 

důležitá. Není to myšlenka, za kterou vděčíme Konfederaci, ale něco, co se zrodilo s 
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americkou revolucí. Jih by se rád nadále profiloval jako tragická figura dějin, odsouzená 

za svoji pravdu k záhubě. Z takového přístupu samozřejmě vyplyne jistá hrdost. 

Důležitý je také obraz Jihu jako země, která byla zneužita a pošlapána. Oblíbené 

příběhy o masakrech a plundrování, které provázely pochod generála Shermana k moři, 

jsou ve srovnání se skutečností velmi nadsazené. To, že se válka odehrála na prahu 

mnoha Jižanů, vytvořilo traumatický zážitek, který přetrvával po generace. Jih se 

vždycky vyhraňoval vůči Severu. Tato identita nebyla stvořena občanskou válkou, ale 

rozhodně jí byla posílena.“151  

Zmiňovaný pochod k moři je příkladem jednoho z nejčastěji mytologizovaných 

momentů války. Cílem této vojenské strategie byla totální válka namířená proti 

civilistům, a tak jméno Williama Tecumseha Shermana dodnes budí mezi mnoha Jižany 

hněv. Původcem představy, že Shermanova vojska nelítostně ničila vše, co jim stálo 

v cestě, je však zmiňovaná filmová adaptace Jihu proti Severu. Ta například vykresluje 

naprostou destrukci Atlanty, přestože ve skutečnosti došlo ke zničení zhruba poloviny 

města. Podobně pak populární příběh popisuje vypálení soukromých panství, 

nacházejících se na trase unijních vojsk. Studie provedené v 30. letech 20. století však 

dokázaly, že většina staveb z období před občanskou válkou zůstala nedotčena a jejich 

případné zničení bylo následkem poválečných událostí.152 Jak významným faktorem je 

proměna minulosti skrze její mytologizaci, je patrné i z odpovědi Douga Thomase. Ten 

jako jeden z mála respondentů tvrdí, že Konfederace a její odkaz hraje v americké 

kultuře pramalou roli, poněvadž většina Američanů má velmi omezené znalosti o vlastní 

minulosti.153 Výše uvedené příklady však dokazují, že k utvoření národního mýtu, který 

je po generace živen a udržován ve společnosti, není znalost historie stěžení. Naopak by 

se dalo říct, že faktická nepřesnost a mytologizace minulosti jsou jedním 

z charakterových rysů jižanské identity. 

4.3 Jih není Konfederace? 

Vzhledem k tomu, jak důkladně respondenti rozebírali vliv Konfederace na dnešní 

jižanskou identitu, je překvapivé, kolik z nich odmítá tvrzení, že konfederační minulost 

je nepostradatelnou charakteristikou jižanské kultury. Například Brent Young zastává 

názor, že Konfederace a dnešní jih Spojených států neexistují ve vzájemné symbióze. 
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Ačkoliv přiznává, že historická zkušenost má silný vliv na dnešní podobu jižanské 

identity, není podle něj její neodmyslitelnou součástí.154 Brian Lebeck dokonce 

vyjadřuje nelibost nad vnímáním Konfederace jako jednoho z aspektů jižanské kultury. 

Zároveň ale dodává, že souhlasí s tvrzením, že Konfederace jako koncept a způsob 

myšlení byla na Jihu přítomna dávno před jejím vznikem a v jisté míře přetrvává 

dodnes.155 Několik dalších respondentů namítá, že Jih je v současnosti natolik vystaven 

vnějším vlivům, že se jeho společnost od své neslavné minulosti již oprostila. 

Pozoruhodné tedy je, že v nepřímé otázce jsou tito lidé schopni přiznat Konfederaci 

velkou váhu, v konfrontaci s jejím označením jako nezbytné součásti jižanské identity 

nicméně takové prohlášení odmítají. Usuzovat, že takové výroky jsou v přímém rozporu 

s předchozími odpověďmi konkrétních reenactors by bylo ukvapené. Jejich odpovědi 

lze naopak interpretovat jako snahu nadřadit jižanskou identitu té konfederační. 

„Konfederace není jedinou charakteristikou jižanské kultury. Už od založení USA 

existovala myšlenka samostatné jižanské identity. Dříve byly identity vázány na 

konkrétní stát, v průběhu času jsme si vymysleli jiné způsoby, jak definovat naše 

komunity. Jih má své vlastní pokrmy, tradice, sebepojetí a dokonce i způsob mluvy, na 

kterých může stavět svou identitu.“156 

 Silnější většina respondentů však přiznává, že fenomén Konfederace nelze 

dodnes z představy jižanství plně vyjmout. Řada odpovědí v této souvislosti zmiňuje 

váhu, jakou má konflikt ve společenských debatách i po 150 letech od svého faktického 

konce. Karl M. Ryan například říká, že právě tolik času bylo potřeba, aby se vůbec 

začalo s řešením problémů, které za občanské války vyšly najevo.157 Tuto představu 

sdílí například i historik James McPherson, který nadsazeně prohlašuje občanskou válku 

za nejdelší konflikt v americké historii, delší nežli například válku ve Vietnamu.158 

Přestože střety na bitevních polích trvaly pouhé čtyři roky, zmíněná řada sociálních 

problémů přetrvává dodnes. Nejedná se však pouze o otázku zrovnoprávnění 

Afroameričanů, v souvislosti s konfliktem je často zmiňovaná sociální situace Jižanů. Ti 

totiž v konfliktu hledají příčinu svého špatného společenského postavení. Způsob tohoto 

smyšlení dokazuje například komentář Scottyho Myerse z Alabamy, který říká, že 

                                                
154 Brent Young, Civil War Reenactors. 
155 Brian Lebeck, Civil War Reenactors. 
156 Anonymní respondent B, Civil War Reenactors. 
157 Karl M. Ryan, Civil War Reenactors. 
158 McPherson, The War That Forged a Nation, 173. 
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ostatní státy s Jihem do dnešního dne v mnoha ohledech zachází jako s podmaněným 

územím.159  

 Význam minulosti je podle dalších reenactors viditelný například v tom, jakým 

způsobem se „vštípila do psyché Jižanů“.160 Brent Young vyzdvihuje skutečnost, že 

občanská válka probíhala přímo na území jižanských států, což ovlivnilo percepci 

místních lidí. Zároveň je to odlišilo od Seveřanů, kteří s konfliktem tak přímé spojení 

nemají. Zkáza domoviny a rekonstrukce pak podle něj přispěla k upevnění identity 

založené na společné křivdě, která po válce utvořila mezi lidmi na Jihu silné pouto.161 

Shodně se o problematice vyjadřuje i Christopher J. Stevans, který tvrdí, že válka je 

neoddělitelně vetkaná do jižanské kultury právě proto, že se odehrála tak blízko jejich 

domovů.162 Tento argument hraje v relevanci občanské války pro Jižany obrovskou roli. 

Žádný jiný konflikt podobných rozměrů totiž po roce 1865 nezasáhl americké území 

takovým způsobem. Hybnou silou je v této souvislosti skutečnost, že Jižané na 

občanskou válku nahlíží jako na obranu vlastní země před invazí ze Severu. To, že 

jižanští reenactors konstantě zdůrazňují „práva jednotlivých států“ jakožto příčinu 

konfliktu, je toho důkazem.163 Stejně důležitý je i fakt, že jsou Jižané soustavně 

konfrontováni s připomínkami občanské války. Jména škol a ulic, památníky před 

vládními budovami, ale i přítomnost vizuálně výrazných konfederačních praporů, to vše 

přiživuje jejich iluzi o sounáležitosti s konfederační minulostí. Ačkoliv si tyto upomínky 

utvořili Jižané sami, z hlediska dnešního obyvatele Jihu může být těžce rozlišitelné, co 

je skutečným odkazem k minulosti a co je naopak výtvorem předků, kteří žili 

v odlišných sociopolitických reáliích 20. století. Tuto myšlenku dále rozvíjí ve svém 

komentáři o jižanské identitě Patrick Lynch. Podle něj je pro Jižany důležitá představa 

Jihu jako místa, kde se konflikt odehrál. Jižanská identita je podle něj s tímto místem 

spojená, přestože jde o abstraktní pouto, které možná existuje pouze v mysli jeho 

obyvatel.164 

 Část odpovědí opět potvrzuje, že si někteří reenactors spojují Konfederaci s 

jihem Spojených států dnešní době navzdory. Konfederaci přijímají jako součást 

jižanské identity, poněvadž si tak připomínají čas, kdy se „lidé nebáli postavit vládě, 

                                                
159 Scotty Myers, Civil War Reenactors. 
160 Ron Boyce, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 36, 19. dubna 2019. 
161 Brent Young, Civil War Reenactors. 
162 Christopher J. Stevans, Civil War Reenactors. 
163 Tzv. „state’s rights“ jsou jakožto příčina války uvedeny v dotazníku celkem patnáctkrát. Stejně tak 

někteří reenactors zmiňují „severskou agresi“ či přímo „invazi“ Jihu. 
164 Patrick Lynch, Civil War Reenactors. 
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která je vykořisťovala.“165 John T. Suskey z Floridy upřesňuje, že se jednalo o dobu 

suverénních států, které si samy tvořily zákony a řešily své vlastní problémy, aniž by 

pak názory vnucovaly ostatním.166 Skutečnost, že jsou tyto projevy pouhým odrazem 

nespokojenosti s dnešní politickou situací, dokládá komentář Mitche Price: „Je to 

důležité obzvlášť nyní, vzhledem k současnému politickému klimatu. S ohledem na 

soustavné útoky na naši ústavu a listinu práv potřebujeme menší vládní kontrolu našich 

životů.“167 Podobné názory navíc potvrzují, že narativ Lost Cause v myslích obyvatel 

amerického Jihu nadále přežívá. 

 Zajímavý názor, který se dále vyskytuje mezi odpověďmi, se soustředí na 

mytologizaci jižanského charakteru obecně. Vysvětlení předkládá Ken Hoffman 

z Pensylvánie. „Lidé si idolizují jižanskou mystiku. Jih bude vždycky vnímán jako 

místo jižanských krásek a majestátních gentlemanů. Zároveň se často zveličuje 

nevzdělanost a jednodušší způsob života na Jihu. Minulost z těchto věcí udělala 

základní atributy jižanství.“168 K jeho pojetí se přidává i Patrick Lynch, který souhlasí 

s domněnkou, že Konfederace je součástí jižanské kultury, poněvadž je udržována 

vzpomínkami, které místní houževnatě rozvíjejí. Opět zmiňuje Jih proti Severu jako 

jeden ze stěžejních faktorů formující mytologii jižanské kultury. Nad touto skutečností 

se pozastavuje, poněvadž je podle jeho názoru velká část „starého Jihu“ z doby 

občanské války již byla nenávratně přetvořena a ztracena.169 V souladu s těmito 

poznatky je i postoj Rona Bednarczyka, který zmiňuje již citovanou knihu Tonyho 

Horwitze Confederates in the Attic jako doklad přetrvávajících idejí Konfederace na 

Jihu. Přestože dílo posloužilo i autorce této práce jako zajímavý vhled do problematiky 

občanské války v současnosti, podobné texty se právě nejvíce zasluhují o udržení 

jednostranného pohledu na věc. Autora na cestách po státech bývalé Konfederace 

provází sečtělý reenactor Robert Lee Hodge, který historické i soudobé otázky uvádí do 

kontextu. Kniha se nicméně často v zájmu senzacechtivosti nechává unést líčením těch 

nejextrémnějších příkladů neo-konfederačních stoupenců. Přestože se Horwitz snaží o 

poměrně vyvážený závěr, skandální příběhy jsou právě ty, které čtenáři nejvíce utkví 

v paměti a deformují pak jeho představu o obyvatelích amerického Jihu. Skutečnost, že 

se autor nechtěně zařadil mezi obvyklé příklady špatné mediální interpretace této 

                                                
165 Scotty Myers, Civil War Reenactors. 
166 John T. Suskey, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 27, 15. dubna 2019. 
167 Mitchell Price, Civil War Reenactors. 
168 Ken Hoffman, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 10, 23. března 2019. 
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problematiky, shledává i historik Christopher Bates; podle něj Horwitzova kniha 

potvrzuje stereotypní představu o konfederačních reenactors jakožto nenapravitelných 

rasistech.170  

4.4 Jižané očima reenactors 

Závěrečná část dotazníku se soustředila na způsoby, jakými reenactors sami definují 

jižanskou identitu. Výše uvedené příklady ukazují, že konfederační minulost podle nich 

sehrává v její formulaci podstatnou roli. Odpovědi na otázku tázající se po konkrétní 

definici jsou opět velmi rozličné, lze však mezi nimi najít určitou spojitost. U řady 

respondentů je zřejmá náchylnost k stereotypnímu pojetí Jižanů, a to zjednodušujícím 

vyjmenováním pouhých několika termínů. Těmi jsou podle Mitche Price například 

redneck171, country hudba a pick-up.172 Jiní vnímají Jižany jako „přátelské, ochotné a 

houževnaté lidi,“ případně zdůrazňují jejich patriotismus a lásku k venkovu.173 Ve 

spojení s identitou rovněž často zaznívá slovo nezávislost. Souhrnnou odpověď této 

skupiny respondentů představuje tento komentář: „V ideálním případě jsou to pokorní, 

ale hrdí lidé, kterým nevadí tvrdá práce a chovají se jako praví gentlemani. Jejich 

negativní stránkou je pak případná nevzdělanost, tvrdohlavost a rasismus.“174 

 Další skupina reenactors zdůrazňuje silnou vazbu jižanské identity na kulturu a 

tradice. Ačkoliv blíže nespecifikují, co konkrétně z jejich hlediska výraz „kultura“ 

představuje, vymezují se tito lidé vůči komunitám na Severu či ve zbytku Spojených 

států. Jižanskou kulturu označují v porovnání s jinými za nenucenou, případně 

upozorňují na skutečnost, že si ji Jižané dodnes „udrželi“.175 Skutečnost, že je ve 

Spojených státech identita definována zejména z hlediska kultury a víry v americké 

hodnoty – svobodu, demokracii, individualismus, soukromé vlastnictví a anglosaskou 

protestantskou kulturu – potvrzuje Samuel P. Huntington. Tento obrat podle něj nastal 

v 70. letech 20. století v souvislosti s vývojem ohledně občanských práv a rasové 

otázky; sebepojetí skrze kulturu a tradice se stalo univerzálním prostředkem pro 

všechny Američany.176 

                                                
170 Bates, „Oh, I’m a Good Ol’ Rebel,“ 201. 
171 Použití anglického výrazu je v kontextu jihu Spojených států nezbytné, v českém překladu mu nejlépe 

odpovídá slovo vidlák.  
172 Mitchell Price, Civil War Reenactors. 
173 Ron Boyce, Civil War Reenactors. 
174 Anonymní respondent B, Civil War Reenactors. 
175 James B. Hollingsworth, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 29, 15. dubna 2019. 
176 Huntington, Kam kráčíš, Ameriko?, 47. 
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 Stejně jako tomu bylo u předešlých tematických okruhů, někteří reenactors 

pohlíží na problematiku jižanské identity perspektivou vlastního politického 

přesvědčení. Tentokrát se však nejedná o stoupence konzervativního proudu, kteří 

s částečnou zlostí útočí na „liberální média“ a jejich zástupce. Tito umírnění respondenti 

považují právě konzervativismus za dominantní charakteristiku jižanské identity. 

„Záleží na úhlu pohledu. Z mé perspektivy je jižanská identita definována volební 

strategií Republikánské strany, a to ve smyslu její snahy zvýšit na Jihu podporu mezi 

bílými voliči skrze apelování na rasismus vůči Afroameričanům,“ říká Leon Brooks.177 

V této souvislosti pan Brooks zřejmě odkazuje na takzvanou „jižanskou strategii“ 

Republikánské strany. Cílem této volební taktiky, kterou Republikáni uplatňovali na 

Jihu v kontextu společenského vývoje od poloviny 60. let, byla snaha zvýšit politickou 

podporu mezi bílými Jižany. Činili tak skrze zejména rétorické podněcování rasismu 

vůči Afroameričanům.178 Podobně se k problematice vyjadřuje i Ron Bednarczyk, který 

v souvislosti s politickou loajalitou Jižanů uvádí konkrétní příklad z místa svého 

bydliště: „Jihu dominují evangeličtí konzervativci, kteří věří jen v bibli a odmítají 

vědecké důkazy. Náš místní kongresman prohlásil, že se hladina oceánů zvyšuje kvůli 

kamenům padajícím do vody. Lidé ho přesto stále volí, dokonce i výrazně technicky 

orientovaná část obyvatel. To jen proto, že je to konzervativec.“179  

Je pozoruhodné, že lidé, kteří bez rozmyslu u téměř každé odpovědi provolávali 

politická hesla, posléze sami sebe z této perspektivy nevnímají, či takovým způsobem 

na jižanskou identitu nenahlížejí. Přestože není žádoucí utvářet unáhlené závěry, proč 

tomu tak je, lze z dotazníku vypozorovat možné příčiny. Tou první je implicitní faktor 

viny a výčitek svědomí, který Jižany od občanské války pronásleduje. Právě strach ze 

zavržení vnímá mezi Jižany Karl M. Ryan: „Myslím, že lidé na Jihu chtějí, aby jim 

všichni dali pokoj. V určité rovině se obávají federální vlády, protože je v minulosti 

rozdrtila. Mají strach z neznámého. Ze všeho nejvíc ale mají myslím pocit, že jsou 

odsuzováni za události, které se staly před 150 lety. Ve vší spravedlnosti vůči zbytku 

země je ale nutné uznat, že Jih znovu povstal.“180 Podstatnou roli zároveň hraje 

skutečnost, že občanská válka je z politického hlediska velmi choulostivé téma. Je tedy 

pochopitelné, že se lidé v otázce související s touto problematikou otevřeně neoznačí za 
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(Lexington: The University Press of Kentucky, 2015), 6-11, https://muse.jhu.edu/ (staženo 24. července 

2019). 
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stoupence konzervativních hodnot z obavy, že budou přirovnáni ke krajně pravicovým 

uskupením. Již zmiňovaná neochota komunity reenactors zaujmout jasné postavení vůči 

kontroverzním tématům však vede k tomu, že může být veřejností považována za tichý 

souhlas. Jak vysvětluje anonymní respondentka, důvodem, proč již není aktivní členkou 

své jednotky je to, jakým způsobem lidé kolem ní reagují na soudobou problematiku. 

Zmiňuje například zkušenost s diskuzí kolegů po střelbě na základní škole Sandy Hook 

v roce 2012, po níž se většina členů obávala, že bude připravena o své repliky zbraní. 

Namísto předpokládaného racionálního přístupu k nastalé tragédii byl většinovou reakcí 

vstup do National Rifle Association, lobbistické organizace, která důrazně propaguje a 

hájí práva vlastníků zbraní.181 Tuto skutečnost potvrzuje i David Goldfield ve své knize 

Still Fighting the Civil War, který označuje extrémní citlivost některých Jižanů vůči 

kritice Konfederace za důkaz jejich hluboké oddanosti k vlastnímu pojetí dějin. Tato 

nedůtklivost však podle něj zároveň vypovídá o jejich vlastních pochybnostech, že 

konfederační minulost možná není tak ryzí, jak sami sebe přesvědčili a že jsou její 

kritici v právu.182  

 Poslední skupina respondentů nepředkládá konkrétní charakteristiky jižanské 

identity, namísto toho význam samotné její existence odmítají či zmenšují. Jako hlavní 

důvod jmenují vliv multikulturalismu, který má podle nich na svědomí ztrátu 

jedinečných regionálních aspektů identity ve Spojených státech. Takto si stýská 

například Christopher J. Stevans: „Se zvýšenou mobilitou obyvatelstva se bohužel 

kouzlo amerického Jihu ředí a postupně vytrácí. Myslím, že určitá jižanská identita stále 

existuje, je však stále těžší a těžší ji najít.“183 Zároveň se mezi tyto reenactors řadí ti, 

kteří zdůrazňují výsadní postavení společné americké identity. Tu buď vnímají jako 

jedinou identitu, ke které Jižané přináleží, případně vyzdvihují její nadřazenost nad 

regionálními identitami.184 Prohlašování úpadku a ztráty jižanské identity je však podle 

Davida Goldfielda americkou kratochvílí již od konce 19. století. Dle jeho názoru však 

Američané ví, že Jih je v rámci Spojených států velmi specifické místo, a to i v případě, 

že nesouhlasí s přesvědčením, že právě jeho odlišná minulost je příčinou těchto 

rozdílů.185  
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184 Robert F. Pfluger, Civil War Reenactors, Google Forms survey č. 44, 22. dubna 2019. 
185 Goldfield, Still Fighting the Civil War, 14. 
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Z výše uvedených výpovědí je zřejmé, že v očích většiny reenactors je Jih 

dodnes silně ovlivněn konfederační minulostí, ačkoliv to neznamená, že je Konfederace 

jeho výlučnou charakteristikou. „V současnosti neexistuje pouze jedna jižanská identita, 

stejně jako neexistuje pouze jedna identita Seveřanů. Ve skutečnosti je zde nesčetné 

množství rozmanitých variací, které vyplývají z odlišných geografických, historických, 

politických a socioekonomických faktorů. Je zde nicméně zkušenost z občanské války a 

její dohry, která je sdílená napříč těmito identitami. Ta jimi prostupuje a navzájem je 

propojuje, ale rozhodně z nich nevytváří jednu identitu,“ uzavírá unijní reenactor z 

Floridy Christopher Lydick. 186 

Jedním z nejvýraznějších aspektů, který propojuje dědictví občanské války a 

jižanskou identitu, je mytologická koncepce těchto pojmů. To, že si mnozí reenactors 

představují Jižany skrze jednotvárné charakteristiky, se následně projevuje v jejich 

romantizovaném pojetí občanské války a jejích následků. Podle reenactors konflikt 

nadále silně rezonuje v myslích Jižanů. Ti se tak dodnes v některých ohledech považují 

za „tragickou figuru“ dějin, které zbytek Spojených států v minulosti ukřivdil. Stále 

upomínané příběhy těžkého hospodářského dopadu rekonstrukce, provolávání politické 

nezávislosti a hmatatelné dozvuky období segregace jsou důkazem, že ideový koncept 

Konfederace je v kolektivní paměti Jihu stále přítomen. Přestože někteří respondenti 

zlehčují vliv minulosti na dnešní společnost, z jejich odpovědí je zřejmé, že dědictví 

občanské války je silným hybatelem jižanské identity. 
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Závěr 

Americká občanská válka skončila před více než 150 lety. Přetrvávající polemika o 

významu dědictví Konfederace, která se projevuje ve výrazně polarizovaném diskurzu 

ohledně konfederačních památníků a bojového praporu však potvrzuje, že se konflikt 

nadále odráží v kolektivní paměti americké společnosti. Samotná historie občanské 

války však v jejím utváření nehraje tak zásadní roli. Byl to právě politický a 

společenský vývoj po válce, který ovlivnil smýšlení Američanů o tomto konfliktu. 

Klíčovou roli v této souvislosti zastávali autoři ideologického narativu Lost Cause, kteří 

se odmítali smířit s jižanskou porážkou a přeformulovali tak samotnou příčinu války 

mezi Severem a Jihem. Následkem toho se krátké období Konfederovaných států 

amerických stalo základem jižanské hrdosti – dědictvím, k němuž vzhlížely budoucí 

generace. Ke zkreslené představě o občanské válce posléze výrazně přispěl 

sociopolitický vývoj ve 20. století, kdy se odkaz tohoto konfliktu stal nástrojem 

politického boje. 

 Cílem této diplomové práce bylo prostřednictvím analýzy výpovědí reenactors 

americké občanské války identifikovat vliv tohoto konfliktu na tvorbu kolektivního 

vědomí a paměti americké společnosti. Pozůstatky války se v současnosti projevují 

zejména v debatách ohledně dvou nejvýraznějších symbolů – konfederačních památníků 

a konfederačního bojového praporu. Autorka si pro účely své práce zvolila reenactors 

zejména proto, že mají přímý vztah k občanské válce a snaží se aktivně toto období 

udržet v povědomí americké veřejnosti. Právě proto jsou jedinečným pojítkem mezi 

tímto konfliktem a současnou problematikou. Hypotéza, že nabyté vědomosti vedou 

reenactors k formování opodstatněných argumentů se však nepotvrdila. Názory části 

reenactors, které tato práce analyzuje, dokládají, že se nechají snadno ovlivnit vlastním 

politickým přesvědčením, či probíhající společenskou debatou o problematice odkazu 

občanské války. Naplňují tak záměr autorů ideologie Lost Cause přetvořit původní 

příčinu války a zveličit její následky ve vnímání společnosti. Reenactors jsou však i 

přesto zajímavou skupinou, protože sociální zázemí jednotlivých respondentů je velmi 

různorodé. Jejich názory tak reflektují široké spektrum postojů americké veřejnosti. 

Ačkoliv to znamená, že závěry této práce nejsou absolutní, rozličná stanoviska jsou pro 

důkladnou analýzu problematiky stěžejní.  

 V případě konfederačních památníků jsou reenactors většinově přesvědčeni, že 

debata ohledně jejich odstranění je motivována snahou přemazat historii. Památníky 
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vnímají jako upomínku občanské války a jejích hrdinů. Tito lidé ignorují skutečnost, že 

většina monumentů byla postavena v průběhu 20. století jako reakce na společenský 

vývoj. V souladu s vlastním politickým přesvědčením reenactors dále jmenují „jisté 

skupiny“ lidí, kteří se podle nich snaží problematiku obrátit ve vlastní prospěch. Pouhá 

čtvrtina respondentů si uvědomuje kontext výstavby památníků a rozumí tak 

argumentům jejich odpůrců. Co se týče otázky, jakým způsobem by se dalo s památníky 

naložit, nejpočetnější skupina vyzývá ke zlepšení výuky dějin na amerických školách. 

Hesla jako „Učte pravdu!“ jsou však paradoxní od lidí, jejichž vlastní znalosti jsou 

značně pokroucené. To potvrzuje, že samotná znalost dějin občanské války není pro 

porozumění dnešní problematiky tak důležitá, jako znalost poválečného vývoje a 

souvislostí 20. století. 

 V případě konfederačního bojového praporu si většina reenactors uvědomuje 

historický kontext 20. století, v jehož průběhu se z vlajky stal jeden z nejvýraznějších 

symbolů rasové nesnášenlivosti. Tito lidé rozumí, proč je jeho dnešní vystavování 

problematické a jsou toho přesvědčení, že by se s praporem mělo zacházet pouze 

v historickém kontextu, tj. například v průběhu rekonstrukce bitvy občanské války. 

Objevují se však i názory, že prapor představuje jižanské dědictví a proto není žádoucí 

takový symbol zakazovat. Někteří respondenti opět upozorňují, že lidé jsou v této 

problematice nevzdělaní a nevědí, jaký je skutečný význam těchto symbolů. Jejich 

ospravedlňující argumenty jsou však fakticky nesprávné a opět reflektují politické 

přesvědčení těchto jedinců. Podobně útočné jsou reakce těchto reenactors na otázku, zda 

by měli symbol přestat používat, jelikož jsou přesvědčeni, že se jedná o další snahu 

přemazat historii. 

 Závěrečná část práce se soustředila na problematiku jižanské identity. Cílem 

bylo zodpovědět, jaký vliv má idea Konfederace na dnešní sebepojetí Jižanů. Podle 

reenactors je konfederační minulost na Jihu stále silně přítomna. Projevuje se zejména 

v nadsazeném připomínání dramatického dopadu války na místní obyvatele, či 

v pozůstatcích mentality z období segregace. Zároveň jsou však podle respondentů 

Jižané na svou minulost hrdí a zdůrazňují svou odlišnost vůči zbytku Spojených států. 

V této souvislosti reenactors zdůrazňují vliv poválečné mytologizace konfliktu v rámci 

narativu Lost Cause, který je podle nich na Jihu stále výrazný.  

Zajímavé však je, že v kontextu jižanské identity si reenactors uvědomují, jakým 

způsobem překroucené příběhy války ovlivňují obyvatele dnešního Jihu. V případě, že 

otázky cílily na problematiku, která se jich osobně týkala, se však sami uchylovali 
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k mytologizaci minulosti v zájmu ospravedlnění vlastních přesvědčení. Ačkoliv některé 

jejich názory mohou působit jako stereotypní projevy rasismu, dílčím cílem práce bylo 

takovýto zjednodušující náhled na reenactors vyvrátit. Jejich názory je totiž nutné 

analyzovat v kontextu ideologie Lost Cause, která má dodnes klíčový vliv na formování 

představy o občanské válce. Skutečnost, že se tento narativ odráží v myšlení některých 

lidí, kteří občanské válce „zasvětili“ svůj život, dokládá, jak silně je ideologie 

zakořeněna v americké společnosti. Většinu reenactors motivuje zájem udržet dějiny 

občanské války v povědomí americké veřejnosti, případně to, že chtějí vzdělávat o 

tomto stěžejním konfliktu mladší generace. Právě proto by bylo žádoucí, aby se jejich 

znalost dějin rozšířila i na sociopolitický kontext 20. století, který je pro porozumění 

současné problematiky natolik stěžejní. Reenactors mají jedinečnou možnost formovat 

smýšlení lidí na základě historických faktů, prostých politických konotací. Odpovědi 

této skupiny naznačují, že perspektiva veřejnosti na občanskou válku a její odkaz je 

stále značně ovlivněna ideologií, patosem a názorovou polarizací. Je pravděpodobné, že 

bude trvat ještě dlouho, než bude americká společnost připravena o této stále aktuální 

problematice hovořit nezaujatě.  
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Summary 

This diploma thesis focuses on the role of the American Civil War memory in the 

American society today. It examines this phenomenon through the perception of 

American Civil War reenactors. The thesis analyses opinions of reenactors from 

different parts of the United States, both North and South. The first chapter of the thesis 

introduces this group of reenactors and strives to explain why they are still devoted to 

the commemoration of the long overdue conflict. The second chapter explores the issue 

of Confederate monuments in American public space. First, it introduces both the 

historical and the current context of the topic. Second, it focuses on the opinions of the 

reenactors. They mostly manifest their own political views by expressing concerns that 

“certain groups” are struggling to rewrite the history by taking these statues down. 

Some are however aware of the historical context of the statues and the challenge they 

represent. The third chapter highlights the issue of the Confederate battle flag and the 

racist overtones its utilization evokes. While some reenactors are aware of the 

controversy connected to this symbol, they mostly defy its abandonment. They 

pronounce the flag as a symbol of Southern heritage and emphasize that those who 

protest these symbols are unaware of the “true” history. The final part of the thesis 

describes the reenactors’ definition of the Southern identity. It also explores the role of 

the idea of Confederacy on its formation. Reenactors are mostly convinced that the 

Confederacy is still very present in the South today, which they illustrate on different 

characteristics of the Southern identity. The thesis concludes that while reenactors have 

a deep knowledge of the Civil War history, they are mostly ignorant of the historical 

context of the 20th century that changed the perception of the conflict in the minds of 

American society. There is a strong parallel between their inaccurate assumptions and 

the Lost Cause ideology, which shaped the mythological narratives in first place. This 

lack of knowledge and rejection of facts is troublesome, because reenactors are a unique 

group whose main motivation is to educate fellow Americans. 
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teze jsou spolu s odevzdáním magisterské práce do SIS předpokladem udělení zápočtu za tento seminář. 

Jméno: 

Anna Volfová 

E-mail: 

72104977@fsv.cuni.cz 

Specializace (uveďte zkratkou)*: 

SAS 

Semestr a školní rok zahájení práce: 

2017/2018 

Semestr a školní rok ukončení práce: 

2018/2019 

Vedoucí diplomového semináře: 

Mgr. Lucie Kýrová, Ph.D.  

Vedoucí práce: 

Mgr. Jiří Pondělíček 

Název práce: 

Paměť starého Jihu: Pozůstatky občanské války optikou amerických reenactors 

Charakteristika tématu práce (max 10 řádek): 

Práce se věnuje problematice dědictví občanské války v kolektivní paměti americké 

společnosti. Tento fenomén je zkoumán prostřednictvím výpovědí amerických reenactors 

občanské války, kteří se primárně zasluhují o udržení tohoto konfliktu v povědomí 

společnosti. Práce analyzuje názory reenactors na současnou problematiku týkající se odkazu 

občanské války, konkrétně na konfederační památníky a konfederační bojový prapor. Dále se 

práce zabývá tématem jižanské identity. Skrze výpovědi reenactors popisuje roli Konfederace 

v jejím utváření a zkoumá, zda jsou konfederační hodnoty stále přítomny na jihu Spojených 

států. Autorka v práci zdůrazňuje, že paměť americké občanské války je dodnes silně 

ovlivněna ideologií Lost Cause, stejně jako celkovou mytologizací konfliktu, k níž reenactors 

také přispívají. 

Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

Původním záměrem práce bylo zkoumat současnou problematiku týkající se dědictví 

občanské války prostřednictvím tří skupin. Účastníky výzkumu měli být vedle reenactors 

vokální stoupenci konfederačních památníků z řad americké společnosti a členky organizace 

United Daughters of the Confederacy, jejichž předchůdkyně se na výstavbě těchto památníků 

podílely. Vzhledem k náročnosti definování takového výzkumného vzorku a omezenému 

rozsahu diplomové práce však autorka shledala, že zúžení tématu přispěje k prohloubení 

analýzy práce.  

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

1. Reenactors jako součást americké kultury 

2. Památníky 

3. Konfederační bojový prapor 

4. Pamětí formovaná identita 

Hlavní výsledky práce (max. 10 řádek): 

Práce shledává, že dědictví občanské války je v americké společnosti stále viditelně přítomné. 

Promítá se zejména v polarizované debatě ohledně konfederačních památníků a 

konfederačního bojového praporu. Odkaz občanské války je však nadále silně zkreslen 
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ideologií Lost Cause a celkovou mytologizací konfliktu. Jejich vliv je nejvíce zřetelný na jihu 

Spojených států. Jižanská identita byla formována v souladu s touto mytologizací a dodnes se 

v ní odráží. Reenactors občanské války své názory v kontrastu se stanovenou hypotézou práce 

zpravidla zakládají na vlastním politickém přesvědčení a pokroucené představě o minulosti. 

Proto se na šíření nepřesného výkladu dědictví občanské války podílí.  

Prameny a literatura (výběr nejpodstatnějších):  

Blight, David W. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. Cambridge: 

Harvard University Press, 2002. 

 

Bornar, John. Remaking America: Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the 

Twentieth Century. New Jersey: Princeton University Press, 1994. 

 

Cobb, James C. Away Down South: A History of Southern Identity. New York: Oxford 

University Press, 2007. 

 

Goldfield, David. Still Fighting the Civil War: The American South and Southern History. 

Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2004. 

 

Bates, Christopher. „What They Fight For: The Men and Women of Civil War 

Reenactment.“ PhD. diss., University of California, 2016.  

Etika výzkumu:** 

Účastníci výzkumu obdrželi informovaný souhlas, na jehož základě stanovili, zda si přejí, aby 

jejich jména byla v práci anonymizovaná či nikoliv. 

Jazyk práce: 

čeština 

Podpis studenta a datum 

 

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí práce   

Vedoucí diplomového semináře   

Vedoucí specializace   

Garant programu   

* BAS – Balkánská a středoevropská studia; ES – Evropská studia; NRS – 

Německá a rakouská studia; RES – Ruská a eurasijská studia; SAS – Severoamerická 

studia; ZES – Západoevropská studia. 

** Pokud je to relevantní, tj. vyžaduje to charakter výzkumu (nebo jeho zadavatel), 

data, s nimiž pracujete, nebo osobní bezpečnost vaše či dalších účastníků výzkumu, 

vysvětlete, jak zajistíte dodržení, resp. splnění těchto etických aspektů výzkumu: 1) 

informovaný souhlas s účastí na výzkumu, 2) dobrovolná účast na výzkumu, 3) 

důvěrnost a anonymita zdrojů, 4) bezpečný výzkum (nikomu nevznikne újma). 

 

 

 


