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Abstrakt

Sv t  po  druhé  sv tové  usiloval  o  dosažení  spravedliv jšíhoě ě ě  

spole enského systému.  Vč  této souvislosti Spojené státy americké v 60. letech 

ešily vážné vnit ní problémy, které n kdy hrani ily ažř ř ě č  hrozbou ob anské války. č

Krom  otázek vnit ní bezpe nosti, se ale za ala projevovat i jejich snahaě ř č č  

ovliv ovat  d ní  vň ě  jiných  zemích  sv ta.  Konkrétn  šlo  o   podíl  USA  naě ě  

vietnamském konfliktu,  který  je  i  dnes  jedním z nejožehav jších  témat  d jině ě  

USA. Historická pozice prezidenta  Lyndona Johnsona  ve vnit ních,  ale i  vř  

mezinárodních  událostech,  jeho  politický  i  lidský  profil  a  vývoj  názor  naů  

zásadní politická témata p ináší celou adu otázek, které se nabízejí každému,ř ř  

kdo se podrobn ji zabývá d jinami USA  20. století. ě ě

Soudobé i retrospektivní dokumenty p inášejí celou adu pohled , vždyř ř ů  

zcela logicky ovlivn ných atmosférou doby, ve které byly sepsány. Cílem tétoě  

práce bylo získat co nejširší spektrum názor , které n kdy rozporupln , n kdy iů ě ě ě  

negativn  hodnotí p sobení prezidenta Lyndona Johnsona a snaha objektivně ů ě 

vyhodnotit jeho skute ný politický p ínos pro Spojené státy a sv t. č ř ě
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Abstract

After World War II,  states throughout the world strived for a more just 

society. In relation to this, the United States of America faced serious difficulties 

and riots in the 1960´s, which sometimes bordered with the state of a civil war. 

Inland safety was however not the only issue during this period of time, as USA 

engaged in the process of  altering internal affairs of other countries.  

This was mainly the US involvement in the Vietnam War, which to this 

day  is  one  of  the  most  controversial  chapters  of  US  history.  The  historical 

position of Lyndon Johnson in both internal and international affairs, his political 

and personal profile, his development of opinions on key historical events bring 

a variety  of  questions to anyone who deeply studies US history of  the 20 th 

century. 

Both current and retrospective documents bring different views, logically 

influenced by the time of their origin. The main goal of this thesis is to gather the 

widest possible spectrum of opinions, which are however mainly inconsistent or 

negative  towards  the  presidency  of  Lyndon  Johnson,  and  to  evaluate  his 

political  views and his crucial  decisions in the light of  the current world and 

knowledge of history we have to this day.   
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Úvod

Dá  se  říci,  že  prakticky  celý  svět  po  II.  světové  válce  usiloval  o  dosažení 

určitého  dokonalého  společenského  systému,  v  němž  by bylo  umožněno  dosáhnout 

spravedlivého podílu  pro každého člověka.  Způsob,  jakého by mělo  být  tohoto  cíle 

dosaženo,  byl  však  v různých  zemích  naprosto  odlišný.  Spojené  státy  zvláště  v 60. 

letech musely řešit vážné problémy, které občas téměř hraničily s občanskou válkou. Na 

počátku tohoto období stály osobnosti dvou prezidentů, které se jeví téměř jako dva 

protiklady – John Fitzgerald Kennedy a Lyndon Baines Johnson. Jednou z otázek této 

práce bude bližší prozkoumání vztahu obou těchto politiků, jak po stránce povahové, 

osobnostní,  či  politického  profilování,  společenských  názorů  atd.  Jak  se  proměnily 

problémy rasové nesnášenlivosti v době, kdy byl u moci J. F. Kennedy a jak následně 

eskalovaly  za  jeho  nástupce  a  jak  ovlivnil  tento  vývoj  poměrů  hodnocení  jeho 

prezidentského  úřadu  v očích  veřejnosti?  Na  základě  mnohých  faktů  se  můžeme 

domnívat,  že  tato  záležitost  může  být  jednou  z klíčových  pro  historickou  pozici 

Lyndona Johnsona,  jakou mu dnes  přisuzují  občané USA,  ale  mohla  se  také  vážně 

odrážet v jeho stanoviscích a v jeho přístupu k mnoha jiným politickým otázkám, které 

nemusely s touto primárně souviset. 

Kromě otázek vnitřní bezpečnosti se zásadní měrou ve druhé polovině 20. století 

projevila snaha velmocí ovlivňovat dění v jiných zemích světa. V případě Spojených 

států  šlo  o  jejich  podíl  na  vietnamském  konfliktu,  který  je  dodnes  jedním 

z nejožehavějších témat dějin USA. Do jaké míry Lyndon Johnson ovlivnil směřování 

tohoto válečného konfliktu, který výrazně poznamenal nejen politickou situaci v zemi, 

ale  také  společenské  nálady?  Jaký  vztah  měl  k válce,  která  se  během jeho  pobytu 

v Bílém domě naplno rozhořela?  Šlo  v této  věci  jen  o  jeho osobní  ambice  nebo se 

rozhodoval podle svého nejlepšího svědomí a s ohledem na osudy lidí, které mohl tehdy 

zásah či naopak absence USA ve vietnamském konfliktu ohrozit či nějak poškodit? Měl 

vůbec  ve  své  pozici  možnost  nějaké  volby  nebo  byla  jeho  rozhodnutí  vzhledem 

k tehdejším okolnostem zcela  nevyhnutelná?  Jak  ovlivnila  tato  válka  další  politické 

kroky Lyndona Johnsona? Toto je celá řada otázek, které se nabízejí každému, kdo se 

podrobněji zabývá dějinami USA v době 60. let 20. století, ale jejich odpovězení nemusí 

být  vždy zcela  jednoznačné.  Každopádně by měly tyto  otázky poukázat  na  složitou 
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situaci, v níž se Lyndon Johnson ujal vlády ve své zemi, a měly by rovněž objasnit jeho 

rozporuplné, nebo dokonce často i negativní hodnocení ze strany americké veřejnosti, 

jak to dokazují různé průzkumy veřejného mínění.1 

O Lyndonu Johnsonovi  se  tradují  mezi  lidmi  příběhy,  jejichž  oprávněnost  je 

možná sporná,  avšak přispívají hodně k tomu, že se na něj  v podstatě pozapomnělo. 

Tato práce si klade za cíl pokusit se co možná nejobjektivněji zhodnotit jeho skutečný 

přínos nejen pro Spojené státy, ale také pro celý svět, v němž hráli nejvyšší představitelé 

USA a  Sovětského  svazu  ve  své  době  nejdůležitější  role.  Je  nutné  zprostředkovat 

veřejnosti obraz Lyndona Johnsona ve světle skutečné hodnoty těch činů a rozhodnutí, 

které jsou s ním spojované a které k němu patří podle té míry, jaký vliv na jejich průběh 

skutečně měl. 

1  Dallek, 1991, s. 3-4.
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Rozbor literatury k tématu Lyndona B.  Johnsona,  jeho politiky i 

doby

Zvolené  téma  rozboru  osobnosti  Lyndona  B.  Johnsona  v době,  kdy  byl  na 

politickém  výsluní,  zahrnuje  více  interpretačních  rovin,  v nichž  je  třeba  o  dané 

problematice hovořit. Postava Lyndona Johnsona je jednak ukázkou velmi svérázného a 

často rozporuplného způsobu jednání a myšlení vůdčí politické osobnosti země, která 

byla ve své době jednou ze dvou hlavních světových velmocí. První uvažovaná rovina 

výkladu  tedy  směřuje  k osobním motivacím,  ambicím,  strategiím  a  manipulativním 

technikám jednání tohoto amerického prezidenta. Od takového pohledu na něj ale nelze 

oddělovat ani souvislosti vnitropolitické v USA této doby, ani události v mezinárodní 

sféře. Obě tyto roviny tvoří kontext, v jehož rámci je třeba hledat odpovědi na všechny 

otázky spojené s tímto tématem. V závislosti na této skutečnosti lze také literaturu, která 

bude k práci využívána, dělit na prameny soustřeďující se jednak na Lyndona Johnsona 

jako  na  osobu  propojující  jednotlivé  historické  momenty  a  události,  a  za  druhé  na 

prameny zabývající se hlavními společenskými a politickými problémy jeho doby, tj. 

především 60. let 20. století. Tento způsob třídění literatury ovšem nemá vzbudit dojem, 

jako  by  každá  kniha  patřila  pouze  do  kategorie  biografické  nebo  do  kategorie 

společensko-politicko-analytické.  Obě  roviny  se  propojují  a  nelze  je  od  sebe  zcela 

oddělovat,  pouze  je  v nich  pokaždé  orientován  důraz  na  jiné  okolnosti,  což  může 

pomoci při hledání podstatných souvislostí. 

Z biograficky  zaměřených  děl  vynikají  především  knihy  Roberta  Dalleka, 

autora, který se velmi důkladně zabýval dobou i působením nejen Lyndona Johnsona, 

ale  především  také  například  jeho  mnohem  slavnějšího  předchůdce  Johna  F. 

Kennedyho.  Mimochodem, právě  už rozsáhlé  Dallekovo dílo  o Kennedym obsahuje 

mnoho užitečných informací pro potřeby této práce, mimo jiné především kvůli tomu, 

že postava L. B. Johnsona hraje důležitou roli v Kennedyho životě a naopak samotný 

Johnson  je  jen  těžko  interpretovatelný  bez  hledání  souvislostí  s působením  jeho 

předchůdce v prezidentském úřadu. Narážím tady na knihu An Unfinished Life: John F.  

Kennedy, 1917–1963 (Boston: Little, Brown, and Co., 2003).2 Mnohem dříve před touto 

2  Do češtiny přeložil pod názvem „Nedokončený život: John F. Kennedy, 1917 – 1963“ v r. 2006 
Pavel Kaas, viz přiložená bibliografie. 
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publikací  ale  vyšla  Dallekova  první  rozsáhlejší  monografie  o  Johnsonovi  s názvem 

Lone  Star  Rising:  Lyndon  Johnson  and  his  Times,  1908–1960 (New  York:  Oxford 

University Press, 1991).3 Pokračování tohoto díla přišlo o několik let později:  Flawed 

Giant: Lyndon Johnson and his Times, 1961–1973 (New York: Oxford University Press, 

1998).4 Už ve „Východu osamocené hvězdy“ Dallek naznačuje, že mu jde o víc, než jen 

o  popis  „nějakého  člověka“,  kterému  se  mimořádnou  souhrou  okolností  i  vlastním 

úsilím podařilo dostat snad na nejvyšší možný vrchol toho, čeho lze vůbec v lidském 

životě dosáhnout. Klade si za cíl vytvořit jakousi učebnici o Johnsonovi a jeho době, 

která by na prvním místě pomáhala čtenáři tento „předmět studia“ chápat. To je také 

poměrně významná charakteristická vlastnost pro Dallekův styl, že se nesnaží čtenáři 

vnucovat nějaká fakta a své výklady, interpretace a hodnocení lidí či doby. Jeho cílem je 

spíše klást správné otázky než odpovídat na ně, problematizovat a odhalovat skutečnosti 

ve všech barvách, ne pouze předkládat černobílou perspektivu. 

Později  R.  Dallek  vydal  ještě  přepracované  a  zkrácené  vydání  předchozího 

dvousvazkového díla:  Lyndon B. Johnson: Portrait of a President (New York: Oxford 

University  Press,  2004).5 To  však  není  jen  zhuštěným  přepisem  jeho  předchozího 

bádání,  ale  představovalo  pro  autora  možnost  znovu  a  jinak  pohlédnout  na  celou 

problematiku L. B. Johnsona a jeho politiky, a to už v poněkud méně kontroverzním 

světle, než jak to bylo prezentováno ve výše zmíněných pracích. 

Jinou knihou, která může přispět v tomto bádání o Lyndonu B. Johnsonovi, je 

dílo  President  Kennedy:  Profile  of  Power6 (New  York:  Simon  &  Schuster,  1993) 

Richarda Reevese. Tento autor je možná charakteristický svou snahou proniknout do 

všech detailů života a názorů osobnosti,  kterou se zabývá. Protože se však ve velmi 

hojné míře věnuje také Lyndonu Johnsonovi a dalším politickým a historickým tématům 

spojeným  úzce  s jeho  osobou,  můžeme  použít  tyto  pasáže  jako  alternativu  k R. 

Dallekovi. 

Naprosto  odlišný  typ  pramene  co  do  vztahu  k podkladům představuje  oproti 

Reevesovi nebo hlavně Dallekovi kniha Erica Hobsbawma Age of extremes: the short  

twentieth  century  1914-1991  (London:  Abacus,  1994).7 Zatímco  pro  oba  předchozí 

3  Východ osamocené hvězdy: Lyndon Johnson a jeho doba, 1908 – 1960.
4  Velikán s chybami: Lyndon Johnson a jeho doba, 1961 – 1973.
5  Lyndon B. Johnson: Portrét prezidenta.
6  Prezident Kennedy: Profil moci.
7  Věk extrémů: kratké 20 století 1914 – 1991. Viz přiložená bibliografie. 
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autory je typická snaha o proniknutí do života zkoumané osobnosti a její doby pomocí 

zkoumání dochovaných autentických materiálů zachycujících značnou část zákulisních 

údajů, které se na veřejnost ani obvykle nedostanou, Hobsbawmova kniha hned na svém 

začátku zcela rezignuje na možnost studia pramenů, které jsou vůbec k dispozici. To je 

dáno především tím, že 20. století zachovalo oproti předchozím věkům velmi obrovské 

množství  dat,  k jejichž prostudování  už jeden lidský život  nestačí.  E.  Hobsbawm se 

navíc  rozhodl  zvolit  za  téma  své  práce  dost  obsáhlou  oblast  –  většinu  20.  století, 

přesněji dobu mezi lety 1914 – 1991, jak stojí přímo v titulu. Jeho kniha tedy spočívá 

nejvíce  na  jeho vlastních  názorech,  dále  na  postřezích  jeho kolegů a  případně také 

studentů ze školy, kde dějiny 20. století vyučuje. Z tohoto důvodu bude nutné také brát 

patřičný ohled na povahu informací o L. B. Johnsonovi a jeho době, které zde najdeme. 

V mnohém  srovnatelné  dílo  s Hobsbawmovým  Věkem  extrémů  jsou  Popely 

ještě žhavé: velká politika 1938-1991 [Díl II., Konce dobrodružství 1964-1991] (Praha: 

Karolinum,  2009)  od  Karla  Durmana.  Asi  centrální  myšlenkou jeho knihy je  snaha 

ukázat, že Dějiny České republiky, příp. Československa, se v mnohém dají poměřovat 

s dějinami zemí, kde měli lidé příznivější životní i tvůrčí podmínky. Každopádně jde o 

velmi rozsáhlou dvoudílnou historicko-vědnou studii  o světových dějinách mezi lety 

1938 – 1991, v níž se hned na začátku 2.  dílu pojednává o období 60. let  v USA a 

postavě L.  B. Johnsona.  Snaha K. Durmana o podložení  všech svých sdělení,  která 

předkládá čtenáři, je ale zřejmě nepoměrně větší,  než v případě Hobsbawma, což lze 

ověřit např. podle velmi rozsáhlé bibliografie. 

Trochu  odlišného  ražení  je  kniha  Ronalda  Kesslera  Inside  the  White  House 

(POCKET BOOKS, Simon  & Schuster Inc., New York, 1995)8, která se od ostatních 

spíše  historicky a  odborně  pojímaných knih  liší  svým „populárním“  slohem.  Už na 

úvodních  stranách  o  tom  čtenáře  přesvědčí  formulace  i  obrazové  vyhotovení 

připomínající bestsellery o tajných službách, které mají přitáhnout pozornost čtenářů a 

přimět je ke koupi. Uspořádání knihy není podle nějakého jednoznačného klíče, i když 

má částečně chronologické řazení. Autor se více zaměřuje na různé detaily ze života 

prezidentů i lidí kolem Bílého domu, snaží se být také provokativní a čtenáře bavit. To 

však nemění nic na tom, že že i tato kniha přináší spoustu užitečných informací k životu 

Lyndona Johnsona a k cílům této práce, tj.  k odhalení jeho osobnosti a souladu jeho 

politických rozhodnutí s jeho přesvědčeními. 

8  Do češtiny přeloženo pod názvem Zákulisí Bílého domu – viz přiložená bibliografie.
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Kategorii publikací zaměřených na společenské problémy a dobu Lyndona B. 

Johnsona  představuje  kniha  Martin  Luther  King  proti  nespravedlnosti od  kolektivu 

autorů. Jde o soubor odborných prací na téma rasové otázky z doby 60. let 20. století ve 

Spojených státech, která se snaží pohlížet na tuto problematiku z více úhlů a podat tak 

její vyvážený a ucelený přehled. Není to rozhodně žádná biografie, i když v jejím centru 

stojí  osoba  Martina  Luthera  Kinga.  Kniha  se  vlastně  prostřednictvím  svého  tématu 

obrací  vůbec k otázkám lidské nesnášenlivosti,  násilí  i  „klidného“ odporu a zkoumá 

příčiny i možnosti odstranění těchto závažných společenských neduhů. V tomto smyslu 

bude nejvíce prospěšná právě ke zhodnocení sociální politiky Lyndona Johnsona, která 

měla v jeho životě i působení významnou roli. 

Dále bych zde chtěl zmínit také knihu Petera Schäfera Die Präsidenten der USA 

im 20. Jahrhundert: Biographien: Daten: Dokumente (Berlin, 1990).9 Tato biografie se 

věnuje všem prezidentům Spojených států až do konce 20. století a měla by pomoci 

poskytnout  také  určité  srovnání,  jak  je  nahlíženo  na  Lyndona  Johnsona  ve  vztahu 

k ostatním prezidentům USA. V kontextu, který tato malá „encyklopedie“ amerických 

prezidentů poskytuje, mohou být patrné některé rysy, které by mohly unikat v jiných, 

rozsáhlejších  pracích,  zaměřených  pouze  na  osobu  Johnosona  nebo  na  specifický 

problém jeho doby.  Proto lze také knihu tohoto typu pokládat  za vhodnou pro užití 

v dané práci. 

Kromě zde uvedených existuje ještě celá řada dalších knih a zdrojů, z nichž je 

možné čerpat informace, vyskytují se však mezi nimi také „tendenční“ díla autorů, u 

nichž lze pochybovat o objektivním přístupu k prezidentu Johnsonovi. Tak lze označit 

třeba publikaci Roberta Caro The Years of Lyndon Johnson,10 která pohlíží na Johnsona 

jako na velmi afektovaného a téměř psychicky narušeného člověka, který nemá žádné 

morální  zábrany,  ani  čest  nebo  odpovědnost  chovat  se  k lidu,  jejž  zastupuje, 

transparentně.11 

Kromě knih existují také četné internetové zdroje, v nichž se můžeme dočíst také 

některé informace, které mohou být využitelné pro cíle této práce. Z nich bude ovšem 

citováno  spíše  jen  v tom případě,  pokud  bude  jejich  informační  hodnota  relevantní 

vzhledem k jejich původu i aktuálním potřebám během zpracovávání podkladů. 

9  Vyšlo v češtině: Prezidenti USA – viz přiložená bibliografie. 
10  Začátek knihy, konkrétně první kapitola s názvem  Master of the Senate,  je dostupný online: 

http://www.nytimes.com/2002/04/28/books/chapters/0428-1st-caro.html
11  Dallek, 1991, s. 5.
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Rodinné zázemí a politické začátky

Ještě  než  přistoupíme  k hodnocení  vlastních  politických  kroků,  rozhodnutí  a 

názorů Lyndona Johnsona, musíme se blíže podívat na jeho život, protože právě v tomto 

případě  hraje  původ i  prostředí  dospívání  a  osobnostního dozrávání  velmi  důležitou 

úlohu. Mnohdy se také dočteme nebo doslechneme při hodnocení jeho života o tom, že 

se stal prezidentem celkem nezaslouženě.12 Nakolik je to pravda nebo zda vůbec to jde 

posoudit, bude nutné rozebrat mimo jiné právě v této kapitole. 

Dne 27. srpna 1908 se narodil  farmářům Samovi a  Rebece Johnsonovým ze 

Stonewallu  syn Lyndon Baines  Johnson.  Šlo o středostavovskou rodinu,  takže  malý 

Lyndon rozhodně nepatřil mezi děti smetánky, život v komfortu neznal a z tohoto úhlu 

pohledu  měl  spíše  mizivou  perspektivu  „hvězdné“  politické  budoucnosti.13 Robert 

Dallek píše, že na toto své chudé dětství si pamatoval po celý svůj život. Zanechalo to 

v něm nesmazatelnou stopu, která byla silnější než jeho osobní ambice.14 Lyndon měl 

ještě  čtyři  mladší  sourozence,  tři  sestry  a  bratra,  takže  z  psychologického  hlediska 

mohla  být  jeho  osobnost  ovlivněna  zvýšenou  citlivostí  ve  vztahu  k druhým  a  také 

odpovědností  za  ně,  alespoň  podle  psychologů  bývají  tyto  charakterové  vlastnosti 

typické právě pro nejstarší ze sourozenců. V Johnson City, kam se rodina přestěhovala 

ze Stonewallu, později vystudoval Lyndon střední školu, ale dalších studií se nejprve 

vzdal a rozhodl se utéci z domova. Chtěl si vyzkoušet žít po svém, ale tlak rodičů byl na 

něj  nakonec tak velký,  že se  podvolil  jejich přání  a  šel  studovat  do San Marcos na 

Southwest Texas State Teachers College.15 

Zdá  se,  že  v mládí  se  v něm  projevovaly  jakési  vzpurné  tendence.  Nechtěl 

přijmout úděl, jaký mu dávali jeho rodiče a učitelé, ale jeho snahy o vlastní realizaci 

svého života podle vlastních plánů skončily pro něj roztrpčením. Své přitom sehrály 

mimo jiné také špatné pracovní podmínky na tehdejším „trhu práce“, jak bychom to 

označili  dnešním slovníkem. Možnost výdělků byla velmi špatná a Lyndon nakonec 

uznal,  že  potřebuje  studium  k tomu,  aby  dosáhl  v životě  nějakých  úspěchů.  Přesto 

12  Např.  „…Lyndon Baines  Johnson,  dnes  trochu pozapomenutý americký prezident,  který se 
podle některých vyšvihl na nejvyšší post americké politické hierarchie bez valných vlastních zásluh.“ 
(Vykoupil, 2008)

13  Schäfer, 1995, s. 392. 
14  Dallek, 1991, s. 8.
15  Dallek, 1991, s. 57.
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všechno  se  ale  v něm neprojevily  nikdy tendence  k překultivovanému  a  snobskému 

způsobu života.16 

Už na počátku Lyndonovy dospělosti se projevují jeho specifické charakterové 

vlastnosti. Byly ale dost rozporuplné – měl ambice, toužil po úspěchu, vzdoroval však 

uznávat tradiční autority, identifikoval se v sobě s psancem, který měl ale idealistické 

vidění budoucnosti.  Jeho povaha byla také přizpůsobivá, dokázal reagovat na změnu 

podmínek ve svém okolí. Jeho vztah k rodičům a tomu, co z nich v sobě nesl dál, byl 

poněkud  ambivalentní,  zcela  se  s jejich  viděním  světa  neztotožňoval.  Vzpíral  se 

jednoznačnému  a  snadnému  pochopení,  jeho  nitro  bylo  dost  komplikované  a 

naznačovalo  člověka,  kterého  bude  jen  těžko  uchopit  pár  slovy  do  stručné 

charakteristiky.  Robert  Dallek  o  Johnsonovi  říká,  že  jeho  povaha  je  hodna 

psychologické  originality  hrdinů  z děl  Dostojevského,  až  natolik  se  mu  zdá 

komplikovaná,  a  možná  proto  je  hodna  také  bližšího  studia  a  pozornosti  při 

zpracovávání jeho životopisu, zvláště pak v historickém kontextu.17 

Během studia ovšem neměl zdaleka ještě vše vyhráno. Jeho otec přišel o práci a 

Lyndon potřeboval peníze na pořízení základních školních potřeb, tedy převážně knih a 

další související náklady. Musel si tedy přivydělávat a půjčovat, aby mohl své studium 

vůbec realizovat. Takové zkušenosti v podstatě patří k „výbavě“ každého průměrného 

studenta  z chudších  poměrů.  Pro  Lyndona  Johnsona  však  byla  typická  ještě  jiná 

schopnost, která mu pomáhala získávat přízeň lidí v jeho okolí, ať už šlo o učitele nebo 

studenty nebo jiný personál apod. Uměl ke každému projevit svou úctu a dokonce i 

polichotit, což z něj dělalo kladně přijímaného člověka, celkově oblíbeného. Přitom tyto 

projevy neměly být produktem jeho vypočítavosti nebo sobeckosti, ale byly skutečné, 

nikoli předstírané a hrané.18 

Studium však bylo pro něj nemožné udržet, především pro stálé finanční potíže, 

proto na rok svého studia zanechal. Během této doby učil na Welhausenské škole, což 

byla mexicko-americká škola v jihotexaském městě Cotulla. Právě na tomto místě měl 

získat svůj cit pro chudobu ostatních lidí.19 Mnozí žáci k němu cítili vřelý vztah, protože 

vnímali, že má o ně zájem, že se jim věnuje opravdově, s nepředstíraným zájmem. Měl 

potřebu starat se o jejich budoucnost a odpovědnost za ni. Toho si ostatně povšimli i  

16  Dallek, 1991, s. 58-59.
17  Dallek, 1991, s. 61. 
18  Dallek, 1991, s. 70. 
19  U.S. Presidents: Lyndon Johnson, [online].
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rodiče dětí. Dokonce jedna žákyně vyjádřila svůj pocit, že byl pro ně až příliš dobrý, 

ačkoliv to podle ní může znít jako příliš silné vyjádření, ale odpovídá to skutečnému 

přijetí Lyndona Johnsona ze strany jeho svěřenců na této škole.20 

O tom, jak silné stopy na Lyndonu Johnsonovi zanechalo toto místo, svědčí jeho 

prohlášení, které učinil v roce 1965 krátce poté, co podepsal zákon o vysokých školách: 

„Nikdy nezapomenu na tváře chlapců a dívek v té malé Welhausenské mexické  

škole a pamatuji si dokonce i tu bolest z uvědomění si a poznání toho, že vysoká škola  

byla  uzavřena prakticky  každému jednomu z těchto  dětí  proto,  že  byly  příliš  chudé.  

A myslím si, že to byl hlavní důvod toho, proč jsem se rozhodl, že tento národ by neměl  

nikdy zahálet, zatímco by zůstaly dveře ke vzdělání pro ostatní Američany zavřené.“21

Svá studia dokončil Lyndon Johnson v roce 1930. Když si chtěl najít zaměstnání, 

pokusil se požádat o pomoc svého strýce George Johnsona, úspěšného vysokoškolského 

učitele dějepisu an Port Arthuru a v Beaumontu. Ten mu pomohl získat místo učitele na 

škole  v Houstonu,  což  by Johnsonovi  zajistilo  přiměřený  roční  příjem 1600 dolarů. 

Protože  ale  v této  době  vrcholila  hospodářská  krize  a  před  Johnsonem  byly  ještě 

prázdniny, během nichž už potřeboval mít také nějaký příjem, proto vzal krátce místo 

učitele  v Pearsallu,  což  bylo  město  ležící  severně  od  Cotully.  Ačkoli  Johnsona tato 

dočasná práce velmi bavila a přistupoval k ní velmi odpovědně, současně se velmi těšil 

na své nové místo v Houstonské vysoké škole, kde měl učit řečnictví (public speaking) 

a obchodní aritmetiku (business arithmetic).22 

Během  každého  působení  Lyndona  Johnsona  ve  škole  a  během  jeho  práce 

s dětmi se vždy projevovala jeho snaha pracovat tak, jako by na něm a jeho přispění 

závisela  budoucnost  Spojených  států  (a  možná  snad  i  celého  světa).  Johnsonův 

idealismus zde  sehrával  vlastně  poměrně  značně pozitivní  roli,  protože  způsob jeho 

zacházení s dospívajícími a dětmi byl pro ně vždy zřejmě velmi motivující a inspirující. 

Lze  v tom spatřovat  určitou  schopnost  a  předpoklad  Johnsona zastávat  významnější 

politické funkce, protože k politikovi by právě tyto vlastnosti vždy měly nějak patřit a 

projevovat se v jeho práci. 

20  Dallek, 1991, s. 80.
21  U.S. Presidents: Lyndon Johnson, [online].
22  Dallek, 1991, s. 88.
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Toto  jeho  zaměstnání  mu  nevydrželo  dlouho.  Měl  ambice,  které  ho  nutkaly 

věnovat se přímo vyšším cílům, při jejichž realizaci by mohl projevit své schopnosti. 

Jeho vize lepší budoucnosti pro celou zemi, zvláště pro chudé, kterým se nedostávalo 

nejen dostatečného množství základních životních potřeb, ale často právě také vzdělání, 

tak  mohla  získat  mnohem  univerzálnější  význam,  než  jak  by  to  bylo  proveditelné 

v pozici obyčejného učitele, který mohl během svého života prospět „jen“ těm lidem, 

které mohl během svého působení ve školství potkat a ovlivnit. Každopádně hned rok 

po roce působení na vysoké škole v Houstonu odsud odešel a od listopadu 1931 začal 

pracovat jako tajemník poslance za demokratickou stranu za čtrnáctý okres v Texasu 

Richarda M. Kleberga. To byl de facto počátek jeho politické kariéry.23 

Už  Johnsonův  otec  působil  pět  volebních  období  v Texaském  legislativním 

sboru, z té doby se velmi dobře znal například s kongresmanem Samem Rayburnem, 

jehož politická kariéra měla tehdy vzestupnou tendenci a byl v Texasu vůbec poměrně 

známou osobností.  Lyndon Johnson se stal  vlastně  jeho náhradním synem,  až  takto 

blízký vztah mezi oběma muži vznikl.24 Sám Lyndon se později (v roce 1930) setkal 

s Welly Hopkinsem, který byl  zastupitelem nižší  texaské sněmovny a chtěl  uspět  ve 

volbách do senátu. Hopkins na Lyndona Johnsona velmi zapůsobil, a když od něj dostal 

nabídku, aby vedl jeho volební kampaň, Lyndon tuto nabídku přijal.25 Rozhodně tedy 

pro Johnsona nebylo působení v pozici tajemníka M. Kleberga jeho prvním kontaktem 

s politikou,  ale  možná právě toto místo mu nejvíce otevřelo v jeho životě možnosti, 

které  ho nakonec dovedly až na  samotný politický vrchol.  Mimo jiné,  byl  to  právě 

Hopkins, kdo doporučil Johnsona k práci pro Klebergovu kancelář. 

Lyndon  Johnson  byl  pak  zvolen  za  mluvčího  tzv.  Malého  kongresu  (Little 

Congress), kde se věnoval hlavně kongresmanům, novinářům a lobbistům.26 Vzhledem 

ke svému politickému směřování se Johnson rozhodl rozšířit své vzdělání směrem, který 

by mu byl v jeho kariéře užitečnější než aprobace, kterou získal na Houstonské vysoké 

škole, a dal se na studium práv, konkrétně na univerzitě v Georgetownu.27 

17. listopadu 1934 nastal v Lyndonově životě další důležitý zlom. Toho dne si 

vzal  za  manželku  Claudii  Altu  Taylorovou  z Karnacku,  veřejnosti  známou  ale 

23  Dallek, 2004, s. 18 a Schäfer, 1995, s. 392. 
24  U.S. Presidents: Lyndon Johnson, [online].
25  Dallek, 1991, s. 87.
26  Dallek, 1991, s. 112.
27  Schäfer, 1995, s. 392. 
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především jako „Lady Bird“.28 Jejich sňatku předcházela jen prakticky několik týdnů 

trvající  zná¨most,  během níž  ale  oba  usoudili,  že  se  k sobě  velmi  hodí.  Lady Bird 

pocházela z velmi dobře finančně zabezpečené rodiny, neboť její otec Thomas Thomas 

Jefferson  Taylor  byl  úspěšný  obchodník  a  farmář.  Byla  to  velmi  inteligentní  žena, 

protože mj. vystudovala vysokou školu a chtěla se stát novinářkou, což ale ve 30. letech 

20. století bylo spíše výjimkou a pro ženu jejího postavení společensky nepřípustné. 

Lady Bird poznala, že Lyndon Johnson jí může nabídnout život, o kterém sní, protože jí 

vyhovovalo jeho idealistické vnímání budoucnosti i ambice, kterými doslova oplýval. 

Podobného  názoru  byl  také  sám  Johnson,  který  Lady  Bird  vnímal  jako  sobě 

rovnocennou partnerku.29 

Jednou  z osobností,  které  na  Johnsona  udělaly  velký  dojem,  byl  prezident 

Franklin  D.  Roosevelt.  Rooseveltův  New  Deal  si  prakticky  získal  Johnsonovu 

neomezenou podporu  i  obdiv.  Mnozí  Johnsonovi  přátelé  se  dostali  do  prezidentovy 

blízkosti jako jeho asistenti, což také Johnsonovi pomohlo. Jak už bylo uvedeno výše, 

velkou roli sehrálo při začátcích Lyndonovy politické kariéry jeho blízké přátelství se 

Samem Rayburnem, který sice byl ženatý, ale bezdětný. Když se naskytla možnost, aby 

se Lyndon Johnson stal  ředitelem Federálního  úřadu pro mládež v Texasu (National 

Youth  Administration,  zkratkou také  NYA),  byl  to  právě  pan Sam (jak  ho samotný 

Lyndon  nazýval),  kdo ovlivnil  prezidenta  i  jeho spolupracovníky v tom směru,  aby 

Lyndonovi toto místo dali i přes jeho poměrně nízký věk. Ostatně, ve skutečnosti pak i 

samotný pan prezident uznal, že je Lyndonův věk v tomto ohledu spíše jeho výhodou, 

protože bude moci lépe rozumět problémům lidí, s nimiž bude v kontaktu.30 

Tato  pozice  umožnila  Johnsonovi  dělat  to,  co  podle  něj  bylo  pro  mladé  lidi 

zvláště důležité – začal jim poskytovat větší příležitosti ke vzdělávání a také k nalezení 

vhodné  práce.  Jeho  práce  tak  v zásadě  naplňovala  cíle  plánu  New  Deal  prezidenta 

Roosevelta. Protože šlo ale o vládní úřad, který teprve začínal (což bylo vlastně tím 

pravým  důvodem  pro  to,  že  se  původně  o  Lyndonově  schopnostech  vést  jej 

pochybovalo), měl sám Lyndon zpočátku potřebu najít ty správné ideje a prostředky, jak 

realizovat stanovené cíle. Všechny tyto počáteční nesnáze se mu však podařilo překonat, 

protože jak sám také později uznal, byl to projekt, který vlil do pomyslných žil americké 

ekonomiky  novou  sílu.  A  to  hlavně  díky  tomu,  že  se  poskytla  pracovní  místa 

28  U.S. Presidents: Lyndon Johnson, [online].
29  Dallek, 2004, s. 24-25. 
30  Dallek, 2004, s. 26-27. 
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nezaměstnaným  a  dospívajícím  potřebné  vzdělání.  Snad  největší  poklonu  složil 

Johnsonovi Aubrey Williams (americký společenský a občanskoprávní aktivista), který 

o něm po jeho odchodu z úřadu,  ve kterém ho měl  na místě  ředitele  nahradit  Jesse 

Kellam, řekl, že se mu cíle tohoto programu Federálního úřadu pro mládež podařilo 

zrealizovat v Texasu nejlépe ve srovnání s ostatními státy USA.31 

Za jeho úspěchem možná ale stály také jeho vysoké požadavky, které kladl na 

pracovníky svého úřadu. Běžné pod jeho vedením byly přesčasy i pracovní víkendy. Byl 

to tedy velmi přísný šéf, který chtěl mít svou věc plně pod kontrolou, a v rámci toho 

vyžadoval  od svých podřízených tvrdou disciplínu.  I  toto  je  součást  charakterového 

profilu  Lyndona  Johnsona,  na  niž  by  se  nemělo  zapomínat.  Současně  to  ale  také 

poukazuje  na  jeho  schopnosti  vést  týmovou  práci  lidí,  což  je  naprosto  zásadní 

předpoklad pro fungování každého dobrého politika.32 

V roce  1937  se  uskutečnily  dodatečné  volby  do  sněmovny  ve  Washingtonu, 

v nichž Lyndon Johnson uspěl jako následovník politického směřování, které zaštiťoval 

prezident Roosevelt.33 Tyto volby byly také zřejmě jediným možným důvodem, který 

mohl  Lyndona  vytrhnout  z jeho  práce  pro  NYA.  Ukázalo  se,  že  jeho  schopnostem 

spočívajícím v Lyndonově silné osobnosti věří i lidé v kongresu, což mu ihned dodalo 

určitý  respekt  v okolí.  Byl  zde  vnímán  jako  silný  muž  Rooseveltovy politiky.  Toto 

postavení mu otevřelo dveře k úředním funkcionářům kongresu, což později podpořilo 

také jeho další kariérní růst.34 

Jeho výjimečnost byla patrná také v tom, že se začal významnou měrou podílet 

na zákonodárném procesu sněmovny, což bylo celkem nepřehlédnutelné. Dokonce si 

také  vysloužil  od  některých  svých  kolegů  titul  „nejlepšího  New  Dealera  z Texasu“ 

(„best New Dealer from Texas“), což mělo vyzdvihnout jeho výrazné proreformní úsilí 

v intencích rooseveltovské politiky. 

Na sklonku roku 1939 začal Lyndon Johnson usilovat o další postup, a to dále do 

Senátu,  ale  tento  krok  se  mu  podařilo  úspěšně  dokončit  až  o  několik  let  později. 

Mezitím  byl  pětkrát  po  sobě  opakovaně  volen  do  washingtonského  Kongresu,  což 

prospělo ve velké míře jeho politickým schopnostem a zkušenostem.35 Lyndon se v této 

31  Dallek, 2004, s. 30-31.
32  U.S. Presidents: Lyndon Johnson, [online].
33  Schäfer, 1995, s. 392.
34  Dallek, 2004, s. 37.
35  Schäfer, 1995, s. 392.
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době  stále  ztotožňoval  s Rooseveltovou  politikou,  což  mohlo  být  určitým  rizikem, 

sázkou,  která  nemusela  vyjít,  ale  jak  později  zjistil,  spíše  mu  to  prospívalo,  než 

ubližovalo.36 

Rooseveltova odměna Johnsonovi za jeho loajalitu přišla v roce 1941, kdy se 

chtěl dostat do Senátu poté, co zemřel Morris Sheppard, starší senátor za Texas. V této 

době ale také začala válka a po útocích na Pealrl Harbor se Lyndon Johnson dobrovolně 

přihlásil do armády. Během války působil jako fregatní kapitán v Tichomoří a za svou 

službu vlasti dostal také vyznamenání.37 Po svém návratu z války se chtěl opět vrátit ke 

své práci kongresmana a pokračovat v úsilí o dosažení místa v Senátu, ale v roce 1942 

se podařilo Republikánům získat velký počet křesel a porazit Demokraty, což Lydnon 

Johnson snášel špatně. Nicméně pokračoval i nadále ve svém neutuchajícím „boji“ za 

program New Dealu.38 

Po  smrti  F.  D.  Roosevelta  se  částečně  otřáslo  jeho  dosavadní  sebevědomí 

v politickém směřování. Zjistil, že musí najít nový smysl své kariéry a možná i částečně 

přehodnotit své ideje. Možná však mohlo jít spíše o určité existenciální záchvěvy, které 

byly  vyvolány  odchodem  jeho  politického  vzoru.  Každopádně  však  postupně 

přeměňoval své politické smýšlení a nakonec se ustálil na liberální pozici politického 

středu. Stal se z něho pragmatik, což asi nejvýstižněji charakterizoval svými vlastními 

slovy, když řekl, že se z něj stal „muž kompromisů a činů“.39 

Ve volbách do Senátu v roce 1948 velmi výrazně překonal svého rivala Pappy 

O’Daniela, kterého poškodily dost především jeho výroky namířené k uzavírání Texasu 

před  světem  a  jeho  zatrpklé  útoky  na  všechny  strany,  mimo  jiné  také  obviňování 

ostatních ze zastávání komunistických názorů apod. O’Daniel měl možnost obhajovat 

své senátorské křeslo, ale většina lidí dala mezi jeho vlastními spolustraníky přednost 

právě  Johnsonovi,  protože  ten  byl  mnohem  přijatelnější,  dala  se  od  něj  čekat 

reprezentativnější práce pro Texas i aktivní legislativní činnost.40 Johnson měl možnost 

více oslovovat své voliče, s nimiž uměl dobře komunikovat, jak to už je známo o něm 

z doby, kdy působil ve školství jako učitel. To bylo možná jeho hlavní devízou, jíž mohl 

předčit snad kteréhokoli jiného svého protikandidáta. 

36  Dallek, 2004, s. 40.
37  Schäfer, 1995, s. 392.
38  Dallek, 2004, s. 51-52.
39  Schäfer, 1995, s. 393.
40  Dallek, 2004, s. 59-60. 
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Jak z dosavadního rozboru pramenů o Lyndonu B. Johnsonovi vyplývá, byla to 

přinejmenším osobnost, která měla vlohy jak pro práci s lidmi, tak také pro práci pro 

celou  společnost.  Jeho  osobní  ambice  nelze  pokládat  za  nic  negativního,  neboť  ty 

vlastně patří ke každé činnosti, která je na výsluní společenského dění. Jeho předností 

jsou zkušenosti s chudobou, konkrétní vztah k prostým lidem, zažitý pocit bezradnosti 

s lidskou nevzdělaností i jakákoli snaha o nápravu tohoto společenského neduhu. K jeho 

přednostem také musí být řazeno Lyndonovo pozitivní smýšlení, byť v počátcích jeho 

politické kariéry poznamenané přílišným idealismem a optimismem, který je však pro 

dosažení velkých cílů často nepostradatelný. 
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Období vstupu do vrcholné politiky

V okamžiku,  kdy  se  dostal  Lyndon  Johnson  k vrcholné  moci,  kterou  právě 

představuje zákonodárný orgán Senátu, zřejmě začal naplno zúročovat své zkušenosti 

s jednáním  s lidmi.  Možná  právě  zde  se  zrodila  pověst  jeho  manipulátorských 

schopností, které však ve skutečnosti mohly představovat pouze jeho snahu o prosazení 

myšlenek,  které  pokládal  za  správné.  Jak  už  bylo  řečeno,  Lyndon  Johnson  se  stal 

pragmatikem, který dokáže dělat kompromisy, aby dosáhl potřebných záměrů. V tomto 

ohledu ale také dokázal „proměňovat“ sám sebe, aby dosáhl patřičného vlivu na své 

okolí. To vystihuje například hodnocení George Reedyho, hlavního poradce Johnsonovy 

senátní skupiny, podle něhož měl povahu Dr. Jekylla a pana Hyda. V jedné chvíli byl 

velkolepým, inspirujícím vůdcem, ale za okamžik se proměnil v nesnesitelného mizeru. 

Není tedy divu, že se občas objevovaly pochybnosti o jeho duševním zdraví, protože 

mohly mít zčásti podložený základ.41 

Od  roku  1953  se  stal  Johnson  vůdcem Demokratů  v Senátu,  což  ještě  více 

posílilo jeho pozici. Už na počátku 50. let začal pomýšlet na to, že by mohl v roce 1960 

zkusit kandidovat na amerického prezidenta, tato idea pak zřejmě v jeho mysli postupně 

dozrávala, až začala nabývat konkrétnějších obrysů. K tomu, aby ještě více posílil své 

šance, začal obratně využívat své schopnosti senátora v zákonodárných procesech. Na 

prvním místě šlo hlavně o otázku občanských práv, která se v průběhu 50. let začala 

postupně a téměř nenápadně objevovat mezi jinými problémy, aby se pak v šedesátých 

letech stala takřka základním ohniskem pro vznik nepokojů v celé společnosti.42 

Lyndon Johnson i někteří jeho kolegové začali intenzivněji vnímat tu skutečnost, 

že pokud se má stát Johnson prezidentem USA, resp. pokud má mít šance jím být, musí 

nějakým  způsobem  podpořit  legislativní  opatření  směřující  k nápravě  rasové 

nespravedlivosti,  práva  černošského  obyvatelstva.  Tím  se  myslí  hlavně  odstranění 

segregace  a  zavedení  hlasovacího práva  pro všechny občany USA bez rozdílu rasy. 

Některé náznaky se už začaly objevovat například rozhodnutím soudů o zrovnoprávnění 

dopravních prostředků nebo o přijímání studentů všech „barev pleti“ do škol, ale tomu 

41  Dallek, 1991, s. 352. 
42  Dallek, 2004, s. 97. 
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chyběla  především  jasná  podpora  od  nejvyšších  státních  legislativních  orgánů  – 

Senátu.43 

Jako ideální nástroj k realizaci těchto záměrů se Lyndonovi nabízelo podpoření a 

schválení  zákonů  z roku  1957  a  1960.  V této  souvislosti  dokonce  Jim  Rowe  řekl 

Johnsonovi, že pokud bude hlasovat proti návrhu zákona o občanských právech, může 

zapomenout na své ambice v prezidentských volbách v roce 1960.44 Ze strany Lyndona 

však nešlo jen o vypočítavost, ale on skutečně věřil tomu, že budoucnost Spojených 

států  závisí  na  federálních  legislativních  opatřeních,  která  by  odstranila  rasovou 

nesnášenlivost. Není úplně snadné vzhledem k složitému Johnsonovu charakterovému 

profilu rozhodnout, proč dříve v letech 1947 a 1959 hlasoval pro takové zákony, které 

naopak potlačovaly moc odborů a byly tedy spíše zaměřené ve smyslu konzervativních 

politických trendů, podle jejichž přesvědčení nebyla přílišná podpora sociálně slabších 

na úkor společenské elity správná.45 Určité vysvětlení může nabízet jeho otřesené ideové 

rozpoložení po smrti F. D. Roosevelta, v jehož politickém kurzu se během jeho života až 

do přibližně poloviny 40. let 20. století pohyboval. O tom už ostatně bylo psáno v této 

práci  něco  v předchozí  kapitole.  Pokud  by  byla  tato  teorie  „hledajícího“  Johnsona 

pravdivá, potom by se dalo jeho kroku z roku 1947 dobře porozumět. 

V případě zákona z roku 1959 nabídl sám Johnson svým potenciálním kritikům 

odpověď, která mluví plně sama za svého autora.  V Reader’s Digest napsal Johnson 

toho roku tyto věty: 

„Jsem svobodný muž, Američan, senátor Spojených států a demokrat, v tomto 

pořadí.  Právě tak  jsem i  liberál,  konzervativec,  spotřebitel,  otec,  volič,  a  už  ne  tak  

mladý, jak bych si přál, ale ani tak starý, jak bych mohl očekávat – a tohle všechno jsem  

bez nějakého určitého pořadí.“46 

V roce 1955 postihl  Johnsona vážný zdravotní problém, měl  srdeční  záchvat, 

který ale nakonec přečkal. Zde mohou být předloženy v této souvislosti některé dohady 

o  tom,  že  to  mohlo  být  zčásti  vyvoláno  jeho  pracovním tempem a  úsilím,  možná 

psychickým tlakem, kterému vystavoval sebe, ale i své okolí, jak o tom svědčí různé 

reakce jeho spolupracovníků, o nichž už zde také padlo několik slov. 

43  Dallek, 2004, s. 97-98.
44  Dallek, 2004, s. 98. 
45  Schäfer, 1995, s. 393.
46  Schäfer, 1995, s. 393.
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Hlavní  těžiště  Johnsonovy  politické  aktivity  spočívalo  v průběhu  50.  let 

především na jeho snaze dosáhnout prezidentské kandidatury v roce 1960. V té době se 

však ukázalo, že ani veškerá jeho píle v legislativní oblasti a celková aktivita vedoucího 

člena Senátu není zcela postačující, aby tento cíl plně zaručila. Johnsona totiž předčil po 

stránce  popularity  John  Fitzgerald  Kennedy,  který  také  nakonec  získal  od  svých 

spolustraníků  mandát  usilovat  o  prezidentské  křeslo.  Celé  rozhodování  mezi  oběma 

kandidáty však  nebylo  až  tak  jednoznačné,  jak  by se  mohlo  s odstupem času  zdát. 

J. F. Kennedy totiž  nakonec  přizval  Lyndona Johnsona za  svého viceprezidenta,  což 

mělo docela pragmatické opodstatnění. Johnson totiž pocházel z Jihu a jako Jižan mohl 

získat  Kennedymu  potřebné  hlasy  k dosažení  bezpečného  vítězství  v nadcházejících 

prezidentských volbách.47 Je vidět, že si mnozí lidé byli tehdy vědomi silné osobnosti, 

jakou Lyndon Johnson byl, a že dokázali vystihnout a zároveň využít jeho schopnost 

získávat na svou stranu voliče. 

Společně s Kennedym nakonec ve volbách uspěl a stal se tedy viceprezidentem. 

Současně s tím se mu podařilo také vyhrát senátní volby, ale z celkem pochopitelných 

důvodů  již  toto  křeslo  nepřijal  a  věnoval  se  nadále  svým  vládním  povinnostem 

v kabinetu JFK.48 Velmi zajímavý byl ovšem vztah mezi oběma nejvyššími představiteli 

Spojených států. Postupem času bylo stále více viditelné, jak je charakter i názorové 

spektrum obou docela odlišné, ba někdy dokonce i protikladné. Kennedyho volba pro 

Johnsona jako jeho viceprezidenta byla sice jeho výhodou ve volbách, ale tento ryze 

pragmatický  krok  se  neobešel  bez  výrazných  negativních  dopadů  v následujícím 

prezidentském období JFK. Lyndon Johnson jako člověk pocházející z celkem nuzných 

poměrů dost špatně snášel kennedyovský lesk, jejich zbohatlické manýry, či snobství, 

pokud tato slova mohou vystihnout dobře všechno to, co Johnson k rodině Kennedyů 

cítil.49 

Ačkoliv zde tyto problémy určitě byly, Johnson rozhodně nerozpoutával žádné 

konflikty, ani k nim nedával zjevné záminky, i když zřejmě musel leccos skousnout, co 

bylo pro něj  trpkým soustem. Alespoň navenek dával  najevo svou loajalitu k JFK a 

snažil  se  využít  svých  omezených  možností  ve  vládě  k realizaci  svých  schopností. 

Jakonový viceprezident začal hodně cestovat, rozvíjel diplomatické styky a byl účastný 

na  zahraničně  politických  rozhodnutích  své  země.  Mezi  jinými  navštívil  také  jižní 

47  Schäfer, 1995, s. 393. 
48  Schäfer, 1995, s. 393. 
49  Durman, 2009, s. 7. 
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Vietnam, oblast v Asii, která byla klíčová pro udržení nárazníkového pásma USA proti 

komunistickým výpadům. Už v této době se ukázalo,  jak je problematika této země 

důležitá pro další vývoj v USA a také především pro další politické směřování Lyndona 

Johnsona. Už tehdy bylo dost zřejmé, že otázka jižního Vietnamu bude v následujících 

60.  letech  jedním z hlavních  bodů zahraniční  politiky USA a  že  je  nutné  se jí  s co 

největší  obezřetností  zavčasu  zabývat.  Toto  poznal  Lyndon  celkem dobře  a  po  své 

návštěvě ve Vietnamu také tlumočil prezidentu Kennedymu:

„Stanovisko k jihovýchodní Asii musíme zaujmout nyní. Musíme se rozhodnout,  

jestli těmto zemím pomůžeme podle nejlepších sil nebo jestli boj vzdáme a přesuneme  

obrannou linii do San Franciska … To nemohu schvalovat a doporučuji proto, abychom  

bez prodlení učinili rozhodné kroky a tyto země podpořili v jejich sebeobraně.“50 

Tato  situace  poukazuje  na  hned  několik  specifik  Johnsonova  politického 

horizontu. Jednak jde o to, že jeho myšlení se stále pohybuje v mezích studené války, 

komunismus pro něj představuje hrozbu číslo jedna, kterou je třeba všemi dostupnými 

prostředky  minimalizovat,  a  to  co  nejdále  od  hranic  země  tak,  aby  nedošlo 

k bezprostřednímu ohrožení  životů Amerických občanů přímo na území jeho hranic. 

Dále  se  zde  mohou  projevovat  snahy  o  projev  svých  vlastních  ambic  –  ovlivnění 

politických rozhodnutí  na nejvyšší  úrovni tak,  jak to odpovídá představám Johnsona 

samotného. To je samozřejmě sporná věc, protože se historikové dodnes stále přou o to, 

zda rozpoutání války ve Vietnamu bylo jen Johnsonovou zásluhou (nebo alespoň z větší 

části)  nebo  spíše  rozhodnutím  a  kroky  prezidenta  Kennedyho.  Každopádně  však 

následující události ukázaly, že to byl právě Johnson, který musel následky těchto kroků 

řešit,  a  za  jeho  vlády  se  nejvíce  začaly  také  problematizovat.  Podle  některých 

hodnotitelů to  byl  právě Vietnam, který nakonec znamenal  Johnsonovu „smrt“,  a to 

nejen politickou, ale také skutečnou (Lyndon B. Johnson totiž zemřel symbolicky 5 dní 

před  podpisem smlouvy,  podle  níž  se  americká  armáda  definitivně  stáhla  z Jižního 

Vietnamu).51 Tímto bychom však ještě dost předbíhali vývoj událostí. 

50  Schäfer, 1995, s. 393. 
51  Vykoupil, 2008.
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Johsnon prezidentem USA. Velká společnost. Vietnam.

Zásadním zvratem v životě nejen Johnsona, ale i celých Spojených států bylo 

zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1963, 22. listopadu. Tohoto dne byl 

spáchán atentát, který možná do značné míry pozměnil i běh celých světových dějin. 

Ještě týž den pak složil na palubě Air Force One Lyndon Baines Johnson prezidentský 

slib a stal se v řadě 36. nejvyšším představitelem své země. Zcela pochopitelně se po 

tomto násilném aktu rozvíjely různé fámy, o tom, kdo skutečně stál za touto vraždou a 

podle  jedné  z těchto  teorií  to  mohl  být  i  sám  Johnson,  kterého  obvinila  manželka 

zemřelého  prezidenta  Jacqueline  Kennedyová.  Mnoho  indicií  by  tomu  snad  mohlo 

nasvědčovat,  protože  o  Johnsonových  neshodách  a  jejich  nesouladu  v politických  i 

společenských otázkách se vědělo. Ale jednak se nikdy nic takového neprokázalo, a také 

je třeba říci, že sice Johnson byl velmi ambiciózní člověk, ale se svou rolí „druhého“ 

člověka v zemi po prezidentovi Kennedym byl smířený a dokázal k němu projevovat 

veškerou  loajalitu,  jako  ke  svému  nadřízenému.  Tuto  teorii  o  Johnsonově  možném 

podílu na atentátu na Kennedyho, o níž mluví ve své knize například Ronald Kessler, 

lze tedy celkem bezpečně vyloučit.52 Je ovšem pravda, že tato událost vypovídá alespoň 

o tom, že Johnson byl člověkem, o němž jeho okolí vědělo, jaké má schopnosti, a že 

není se svou pozicí po volbách vůbec spokojený – cítil, že má na víc. 

Z počátku pokračoval Johnson v kurzu, který nastavil J. F. Kennedy. Možná to 

bylo z úcty k němu a z vděčnosti, kterou k němu určitě choval za to, že jej přijal alespoň 

za svého viceprezidenta, když mu nebylo dopřáno kandidovat v 60. roce samostatně. 

Mnozí historikové (např. Karel Durman53) často mluví o Johnsonovi po jeho nástupu do 

funkce prezidenta v tom smyslu, že svými kroky, které dělal v intencích kennedyovské 

politiky,  mu  chtěl  splatit  dluh.  Jindy se  objevují  zase  spekulace  o  tom,  že  to  bylo 

naprosto vypočítavé jednání,  které  mělo jen maskovat  Johnsonovy skutečné záměry, 

které  byly  určitě  velkolepé,  jak  o  něm víme  z předchozích  historicko-osobnostních 

analýz. 

V otázkách vnitropolitických Johnson myslel především na potřebu reforem, a to 

především v oblasti sociální, ale i hospodářské. Jeho vize spravování státu byly skutečně 

52  Kessler, 1999, s. 22. 
53  Durman, 2009, s. 7. 
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velkolepé, měl cíle, kterých chtěl dosáhnout ve směru ozdravení společnosti, zvýšení 

blahobytu, zvýšení kvalifikovanosti a vzdělání Američanů, nyní mu už v těchto plánech 

nestálo  nic  v cestě.  Johnsonův  někdejší  politický  idol,  F.  D.  Roosevelt,  měl  zlaté 

pravidlo,  jímž se rozhodl  také sám Lyndon řídit:  „nový prezident  se  musí  občanovi 

vtisknout do povědomí mohutným nástupem v prvních sto dnech“54. Jeho nástup tak byl 

provázený  poněkud  dramatickým  průběhem  konsolidace  jeho  moci,  který  neunikl 

médiím, ani Američanům samotným. 

Avšak jeho nástup  nebyl  až  tak  jednoznačný,  jak  by si  možná představoval. 

Samozřejmě ve vnitropolitických otázkách byl ostříleným hráčem, který věděl, čeho je 

třeba a také hned provedl mnoho legislativních kroků, které byly podle jeho návrhů 

v Senátu schváleny. Na druhé straně ale právě zahraniční politika nebyla vůbec jeho 

silnou parketou, cítil se v ní nejistý, což je patrné už třeba z toho, že během prvních dnů 

svého  působení  jako  amerického  prezidenta  vydal  jen  malé  množství  prohlášení 

vztahujících se k tématům zahraniční politiky USA. Ve srovnání s tím, co podnikl ve 

vnitřní politice, je to dost markantní rozdíl.55 Lze spekulovat o tom, že pokud by USA 

neměly problémy v oblasti jihovýchodní Asie, respektive se rozhodlo o tom, že se zde 

nebude  vojensky  zasahovat,  mohla  mít  pomyslná  „hvězda“  prezidenta  Lyndona 

v historii  Spojených  států  zcela  jinou,  mnohem pozitivnější  pozici,  než  jaká  mu  je 

přisuzována dnes, s odstupem času. K této otázce se však ještě později vrátíme. 

Jisté  pochybnosti  o  schopnostech  Johnsona  v zahraniční  politice  mohou  také 

nastiňovat  změny,  jaké  prováděl  ve  svém  kabinetu  krátce  poté,  co  nastoupil  na 

Kennedyho místo.  Je  jasné,  že  v zahraniční  politice  pokračoval  v kurzu  stanoveném 

Kennedym, což podporuje i fakt, že ponechal po svém boku poradce z jeho kabinetu – 

ministra zahraniční Ruska a ministra obrany McNamaru. Ovšem ostatní pozice ve svém 

týmu  podrobil  velmi  silným  obměnám.  Vliv  McNamary  na  Johnsona  pak  sehrál 

důležitou roli  při  rozhodování Johnsona o zásahu ve vietnamském konfliktu.56 Velká 

část  lidí  vytýkala  Johnsonovi,  že  se  snažil  manipulovat  se  svými  voliči,  když  jim 

nejprve tvrdil, že nehodlá zásah ve Vietnamu schválit: 

54  Durman, 2009, s. 10. 
55  Durman, 2009, s. 13.
56  Schäfer, 1995, s. 397. 
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„Nechceme, aby naši američtí chlapci obstarávali to, co by měli dělat asijští  

hoši.“ Vzápětí ještě dodává: „…  nepůjdeme do neuvážených akcí, které by riskovaly  

životy milionů, zasáhly velkou část Asie a zcela jistě ohrozily světový mír.“57 

Musíme si položit otázku, proč Johnson přednesl toto prohlášení, když později 

schválil aktivní americkou vojenskou přítomnost v Jižním Vietnamu. Šlo z jeho strany 

skutečně  o manipulaci  s davy,  nebo to bylo  předčasné prohlášení  politika,  který byl 

později donucen změnit své stanovisko ve světle nových skutečností? Nabízí se jediné 

vysvětlení,  které už bylo naznačeno v předchozím rozboru Johnsonových politických 

schopností.  Jako  prezident  se  totiž  necítil  zcela  jistý  v zahraničně-politických 

záležitostech, proto neuměl ani ospravedlnit své předčasné výroky o americkém zásahu 

ve  Vietnamu  před  ostřílenými  a  zkušenými  odborníky,  mezi  něž  například  právě 

McNamara rozhodně patřil. 

Jedním z hlavních kroků Lyndona Johnsona ve směru jeho podpory hospodářství 

bylo v roce 1964 snížení daní, které mělo přinést potřebný impulz podnikům a vůbec 

soukromé sféře. Tento krok se mu určitě podařil a byl mimo jiné také jedním z jeho 

trumfů,  které  mu  zajišťovaly  v následujících  volbách  podporu  voličů.  Ale  vůbec 

„vlajkovou lodí“ celého jeho prezidentství se měl stát projekt Velké společnosti (Great 

society).  V tom  se  zrcadlí  všechno  to,  co  bylo  charakteristické  pro  Johnsonovu 

idealistickou a velkolepou politiku. Zde formuloval své plány, jak ozdraví společnost 

(proto se také jeho projekt jmenoval Velká „společnost“, tj. hlavní důraz se kladl na 

sociální otázky) a přivede ji k lepší budoucnosti. Tyto plány byly v mnohém správné a 

přes  všechny  ambivalentní  pocity,  které  mohou  mít  původ  jen  v Johnsonově  příliš 

„světlém“ vidění reality, jde vlastně o projekt hodný obdivu, který pokračoval tak trochu 

vzdáleně ve stopách podobného plánu z minulosti – Rooseveltova New Dealu, i když 

tentokrát podle jiných představ jiného člověka. 

Velká společnost byla vizí nové společnosti, v níž už neměla existovat nouze a 

rasová nesnášenlivost.58 Měla být vytvořena taková pravidla a takové podmínky, které 

by umožnily žít všem lidem bez rozdílu v nejlepších možných podmínkách a dobrých 

vztazích ostatními občany. Johnson měl už dávno ve své hlavě představy o tom, jak by 

mohl  tento  plán  zrealizovat,  proto  pro  něj  nepředstavovalo  žádný  problém  dát 

dohromady potřebný balík zákonů, který by toto uvedl v život. Johnson se toužil stát 

57  Durman, 2009, s. 9. 
58  Schäfer, 1995, s. 394. 
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lepším prezidentem, než byl J. F. Kennedy a Velká společnost byla tedy určitou reakcí 

také  na  jeho  příslib  „nových  horizontů“,  s nímž  vstupoval  v roce  1960  na  místo 

prezidenta. V době prezidenta Eisenhowera, kdy začaly Spojené státy etapu dostupnosti 

všech moderních vymožeností i  pro obyčejné lidi,  měl Johnson také svůj předobraz, 

který  chtěl  alespoň  zčásti  opět  oživit  pomocí  svých vlastních  prostředků.  Když  22. 

května 1964 vyhlašoval program Velké společnosti, uvedl jej mimochodem také těmito 

slovy:

„Jsme  povoláni  k budování  Velké  společnosti  nejvyššího  řádu,  která  bude  

spočívat na blahobytu a svobodě pro všechny.“  A dále pak říkal:  „…  skončí bída a  

rasová nespravedlnost.“59 

Poněkud heslovitě a zase z jiného úhlu formulují podstatu Velké společnosti tato 

slova:

„Amerika je jedna rodina, ne Sever, ne Jih, ne republikán nebo demokrat, ne bílý  

nebo černý, Amerika je láska, ne nenávist,  rozum, ne extremismus, mír, ne nukleární  

válka.“60 

Realizaci  těchto  plánů  měly  tedy zajistit  již  zmíněné  zákony  proti  chudobě, 

systém sociálních podpor (označujeme také jako  welfare), který Johnson rozšířil proti 

dosavadnímu stavu tak, aby se postupně začaly stírat rozdíly mezi „černými“ a „bílými“ 

občany Spojených států. Chudobou byla v té době postižena celá pětina rodin v USA, 

což měl  změnit  například zákon z roku 1964 o znovuzařazování nezaměstnaných do 

pracovního  procesu  pomocí  různých  prostředků  –  například  byly  zajišťovány 

rekvalifikační  kurzy  (jak  bychom  nazvali  dnešní  terminologií  přeškolování,  Job-

Training). Na tyto i mnohé další související aktivity ze strany na podporu zaměstnanosti 

státu  byly vyčleněny z rozpočtu  nemalé  peníze.  Zatímco toto  opatření  mělo  vlastně 

celostátní  dosah,  jiná  vznikala  již  s citem  ke  specifickým  podmínkám  v určitých 

oblastech Spojených států s ohledem na lokální podmínky a potřeby. Jedním z nich byla 

podpora rozvojového programu v chudobou postiženém hornickém kraji v Apalačských 

horách, kde byla velmi špatná diverzifikace služeb i celého průmyslu,  což měl výše 

uvedený speciální program uvést na správnou míru.61 

59  Durman, 2009, s. 9.
60  Durman, 2009, s. 9.
61  Schäfer, 1995, s. 394.
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Další  opatření Johnsonovy vlády spočívala v dostatečném zajištění základních 

potravin pro sociálně nejslabší vrstvy, což spadalo pod kompetence tzv. Food Stamp 

Programu.  Bylo  však  pamatováno  také  na  staré  lidi,  kteří  měli  velmi  slabý  přístup 

k lékařské péči, což napravoval program Medicare z roku 1965. Johnsonova exekutiva 

dále podporovala výstavbu sociálních bytů, byly dávány různé příspěvky na bydlení, 

určené ale  jen sociálně potřebným. Další  spektrum problémů spočívalo v příměstské 

dopravě, která hrála klíčovou roli nejen při dostupnosti zaměstnání, ale také veškerých 

hlavních  služeb,  které  se  ve  městech  nacházely.  Jiná  opatření  byla  povahy  spíše 

ekologické, sem patřil  třeba program Water Quality Act z roku 1965. Ale především 

nemohly  chybět  také  podpory  pro  rozvoj  školství,  hlavně  pro  chudé  a  rasově 

„postižené“ obyvatele, o čemž už v této práci bylo několikrát pojednáváno. Tento rozvoj 

školství  byl  zajišťován  buď  přímými  finančními  injekcemi  potřebným,  nebo  také 

pomocí zákona o občanských právech, což mělo mít nepřímo příznivý vliv nejen na 

dostupnost  školství,  ale  také  na zaměstnanost  a  další  společenské  činnosti.  Zákon o 

občanských právech („Civil Rigfhts Act“) přijatý Senátem v roce 1964 pocházel ještě 

z dílny  prezidentské  kanceláře  J.  F.  Kennedyho  a  který  tedy  nebyl  sice  „tělesnou“ 

součástí Velké společnosti, ale v podstatě ji v mnoha ohledech skvěle doplňoval. Tento 

přelomový  zákon  „zakazoval  segregaci  ve  veřejných  prostorách,  v nemocnicích, 

hotelech, restauracích, parcích atd. ve školství i ve volbách.“62 

Pokud  projdeme  postupně  všechna  hlavní  opatření  Lyndonovy  Velké 

společnosti, zjistíme, že skutečně pokrývala snad všechny oblasti, které představovaly 

zajištění základních životních potřeb obyvatel. Měly opravdu velký rozsah, v čemž se 

s Velkou společností mohl srovnávat snad doopravdy jen Rooseveltův New Deal. Nešlo 

jen o přelomové protirasistické zákony,  ale celý tento obrovský balík  zákonů neměl 

svou povahou obdobu v dosavadních dějinách a posunul Spojené státy o výrazný krok 

kupředu  v oblasti  sociální  i  hospodářské.  Byť  následující  roky  ukázaly,  že  efekty 

Johnsonových vnitropolitických opatření  byly zastřeny vnějšími problémy hlavně ve 

Vietnamu,  přece  jen  dnes  nelze  v tomto  ohledu  nepřiznat  Johnsonovi  zasloužené 

prvenství a mimořádnost. 

Na stinnou stránku Johnsonových reforem ale bylo v jeho době také poukázáno a 

v této  práci  nemůže  být  v zájmu  spravedlivého  a  objektivního  přístupu  opomenuta. 

Tohoto  úkolu,  který  poukázal  na  mezery  a  nedostatky  v Johnsonově  velkolepých 

62  Schäfer, 1995, s. 395.
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plánech, se ujal například už v prvních okamžicích zavádění Velké společnosti do praxe 

Daniel  Patrick Moynihan (náměstek ministra  práce,  původem Ir  a  rovněž z chudých 

poměrů, stejně jako Johnson), který předložil zprávu obsahující velmi důležité podněty. 

Podle tohoto dokumentu leží základní problém černošské otázky někde trochu jinde, než 

kam mířily Johnsonovy zákony, a to v krizi tradičních sociálních struktur. Jenže,  jak 

pomocí  zákonů  ovlivnit  něco  tak  těžko  uchopitelného,  jako  jsou  sociální  struktury. 

Přímo  to  rozhodně  nejde.  V zásadě  nešlo  vůbec  o  to,  že  bílí  mají  odpovědnost  za 

všechno  to,  co  způsobovali  černým  v posledních  staletích,  nikdo  nezpochybňoval 

skutečnost, že dochází k rasové segregaci a že je třeba s tím něco dělat. Úhelný kámen 

úrazu spočíval v tom, že se rozpadala (černošská) rodina, že se mezi lidmi na sociálním 

dně vytrácela schopnost smyslu pro organizovaný a řádný společenský život. Dosavadní 

tradice byly rozvráceny, ale nebylo tu nic, co by mohlo nahradit jejich formující roli, 

která dávala po staletí smysl života i respektovaný řád předchozím generacím těchto 

„ztracených lidí“. Tyto problémy se díky štědrosti programu welfare ve skutečnosti jen 

prohlubovaly,  protože  samotná  podpora  sociálně  slabých  nemohla  vyřešit  jejich 

nedostatky, spočívající spíše ve sféře duchovní než materiální.63 

63  Durman, 2009, s. 9.
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Johnsonovo  znovuzvolení  a  problémy  v době  jeho  druhého 

mandátu

Volební  kampaň  na  úřad  prezidenta  Spojených  států  se  v roce  1964  začala 

rýsovat v celkem jednoznačných mantinelech. Lyndona B. Johnsona, který měl možnost 

s pomocí  svého „geniálního“  plánu  Velké  společnosti  zapůsobit  na  své  voliče,  ale  i 

s pomocí  dalších  prostředků,  o  nichž  už  byla  v předchozí  části  práce  řeč,  vyzval 

republikán  a  konzervativní  politik  Barry  Goldwater.  Ačkoliv  se  Goldwater  snažil 

v předvolebním období, jak to bylo možné, a dokonce se nechal donutit svým sokem i 

k velmi kontroverzním atakům spíše hodným boxerského ringu, než politického zápasu, 

nakonec Johnsonovi výrazně podlehl a jeho politickou mocí ani trochu neotřásl. Spíše 

naopak, Johnson jako jasný vítěz voleb (jeho důvěra u obyvatel se pohybovala mezi 70-

85%)64 se  cítil  povzbuzen  ve  svém  sebevědomí  a  rozhodně  si  přál  pokračovat 

v úspěších, jichž se mu doposud podařilo dosáhnout. 

Na Goldwaterovi však přece jen bylo několik pozoruhodných rysů, které vyslaly 

určitý negativní náznak směrem k Johnsonově politice. Lyndon Johnson, první jižanský 

prezident po dlouhé době, utrpěl velmi znatelnou porážku právě v jižních státech, kde se 

obyvatelé obávali možných důsledků Johnsonových legislativních opatření v rasových 

otázkách. Goldwaterovi však mj. naopak hodně uškodil fakt, že zastával až „patetický“ 

odpor  ke  všemu komunistickému,  včetně  politiky  smiřování  se  s SSSR.  To  by sice 

nebylo v této době nic špatného, pokud by ovšem Goldwaterova rétorika v tomto směru 

nepřekračovala  určité  meze  únosnosti,  zvláště  když  ze  sympatií  s komunistickým 

světem obviňoval i některé své „kolegy“ politiky. 

Velké nadšení, které proudilo v Johnsonově krvi po jeho zvolení v roce 1964, se 

také  přeneslo  do  jeho  zahajovacího  projevu,  který  přednesl  při  své  inauguraci. 

Rozhodně v něm neopomíjí připomenout Velkou společnost a její hlavní myšlenky, dělá 

z toho jednoznačně program i  pro  své  následující  funkční  období.  Krátce  však  také 

reaguje na ony podněty, které ukázaly některé vady jeho programu, jak o tom už byla 

řeč:

64  Durman, 2009, s. 10. 
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„Nevěřím,  že  Velká  společnost  je  uspořádaná,  neměnná  a  neplodná  armáda  

mravenečků.  Je  to  vzrušení  z toho,  jak  „se  to  odehrává“ –  stále  odehrává,  zkouší,  

zkoumá,  upadá,  leží,  ale  znovu  se  to  zkouší  –  vždy  se  to  zkouší  a  vždy  to  přináší  

užitek.“65 

Je  zřejmé,  že  Lyndon  Johnson  nevnímal  svou  vizi  Velké  společnosti  jako 

ztracenou jen díky několika problémům, které narušily její efektivitu. Ví o nedostatcích 

a  očividně  chce  usilovat  o  nápravu  tohoto  systému,  který  je  podle  něho 

existenceschopný a může při kvalitně odváděné práci na jeho dílčích oblastech přinést 

očekávaný užitek v podobě úspěšné společnosti a jejích úspěšných jedinců. Pokud by 

Johnson mohl naplnit  tyto plány v klidném prostředí domácí politiky,  možná by byl 

jedním z nejlépe hodnocených prezidentů USA, možná by i předčil svého předchůdce, 

z jehož stínu se na počátku 60. let  pomalu vynořil,  ale  nakonec vše dopadlo docela 

jinak. 

Všechny sociální programy, které nastartoval, dostaly vážnou trhlinu v podobě 

narůstajících  nákladů  na  vietnamský  válečný  konflikt,  do  něhož  se  Spojené  státy 

nechaly pod Lyndonovým vedením definitivně strhnout. Toto hodnocení najdeme snad u 

každého  historika,  který  se  zabývá  Johnsonem  a  jeho  dobou.  Trefně  to  vyjádřil 

například Robert Dallek, když píše:

„Po  hlavních  problémech,  s nimiž  je  Johnsonovo  prezidentství  spojováno  –  

Vietnam a Velká společnost – zůstává nepříjemný ‚zápach‘.“66 

Narůstající  válečné  výlohy nutily  vládu  snižovat  náklady na  rozjeté  sociální 

reformy,  což  pochopitelně  vyvolalo  odezvu  u  lidí,  kterým  měl  program  původně 

pomáhat.  Ačkoliv  v této  době ještě  nebylo  tolik  odpůrců  války ve  Vietnamu,  už  se 

začaly projevovat i jejich hlasy, což se později rozrostlo v hromadné protestní akce plné 

emocionálního napětí.  I  když valná část těchto demonstrací probíhala za Johnsonova 

následovníka  Richarda  Nixona,  byl  pokládán  za  strůjce  veškerého  neštěstí  právě 

Johnson.  Peníze  v roce  1967  určené  pro  pokrývání  potřeb  Velké  společnosti  klesly 

v roce 1967 natolik, že blízký spolupracovník Kennedyho Arthur M. Schlessinger tehdy 

mohl říct:

65  Johnson, 1965.
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„Když odhlédneme od několika úspěšných gest,  je  ‘Velká společnost‘  dnes už  

mrtvá. Zápas o stejné šance pro černocha, boj proti chudobě, boj za záchranu našich  

měst, zlepšení našeho školství – to všechno musí počkat kvůli válce ve Vietnamu.“67 

Za  tím  však  nestála  v oblasti  hospodářské  žádná  stagnace,  právě  naopak. 

Ekonomika  skutečně  zažila,  mimo  jiné  také  zásluhou  Johnsonových  reformních 

programů, skutečný nárůst. Byl potvrzen rostoucí trend v mnoha odvětvích, ale válečné 

výdaje tyto reálné zisky odčerpávaly příliš vysokým tempem. Na Johnsona opakovaně 

naléhali  ekonomové,  aby zvýšil  daně,  aby na  tuto  situaci  adekvátně  zareagoval,  ale 

bohužel se tak nestalo. Lze předpokládat, že se obával zvýšení negativních dopadů na 

svou oblíbenost  u  lidí,  ale  každopádně zpětně nelze nyní  zcela  jednoznačně říct,  že 

Johnson  udělal  špatně,  když  odmítl  rady  ekonomických  odborníků.  S ohledem  na 

situaci,  v níž  se  Spojené  státy  nacházely  v této  době,  lze  sice  tvrdit,  že  by  to  byl 

odpovědný  krok  politika  sraženého  už  stejně  na  kolena,  ale  když  si  opět  blíže 

prostudujeme  Johnsonovy  psychické  proměny  v této  době,  nebude  to  až  tak  zcela 

přesvědčivý  úsudek.  Je  sice  pravda,  že  se  ocital  ve  stále  hlubších  depresích,  což 

například  popisoval  Goodwin,  když jej  označoval  za  psychicky nestabilní  osobnost, 

nebo Caro, o němž už byla řeč na začátku práce.68 Ale současně existují poznatky i o 

tom, že Johnson v okamžiku, kdy se smířil se svou politickou porážkou, stále usiloval o 

blaho národa a snažil se svými silami až do konce bojovat za svůj národ, jak o tom 

mluvila například Johnsonova blízká spolupracovnice, paní Eliška Hašková Coolidge. 

Johnson  tedy  pravděpodobně  stále  soudil,  že  zvýšení  daní  a  v podstatě  likvidace 

posledních  zbytků  jeho  Velké  společnosti,  by  stejně  nemohla  pomoci  vážným 

problémům USA v oblasti sociální i zahraničně-politické. Otázku, zda mohl být v tomto 

směru  názor  paní  Coolidge  ovlivněn  nějak  jejím  subjektivním  názorem  a  blízkým 

profesním vztahem s panem Johnsonem, je už třeba nechat jiným odborníkům. 

Určité ospravedlnění pro Johnsona najdeme ale ještě při hodnocení politických 

okolností,  v nichž  se  nacházely  Spojené  státy  z vnějšího  pohledu.  Při  zkoumání 

přirozených spojeneckých vztahů, které měly USA a SSSR v době studené války, nám 

určitě neujde fakt, že Spojené státy neměly nouzi o sympatizanty se svou zahraniční 

politikou,  pokud  teď  mluvíme  hlavně  o  představitelích  států.  Jenže  který  z těchto 

partnerů se připojil aktivně do tažení se Spojenými státy proti možnému ohrožení svých 

67  Schäfer, 1995, s. 396.
68  Dallek, 1991, s. 5.
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cílů a zájmů ze strany komunistického bloku? Odpověď na tuto otázku je jednoznačná – 

nikdo.  USA zůstaly  ve  Vietnamu  zcela  osamocené.  Toto  nebylo  důsledkem  chyby 

Lyndona Johnsona, přinejmenším ne především, protože v těchto věcech mu měl dobře 

poradit  především  jeho  tým  spolupracovníků  na  zahraniční  problematiku,  tedy  už 

zmiňovaný ministr zahraničí Dean Rusk a McNamara. Hobsbawm ve své knize dost 

realisticky vyjadřuje tuto nešťastnou a stinnou stránky v historii USA, když píše, že „ani 

jeden z evropských spojenců Ameriky neposlal ani symbolický kontingent vojáků, aby 

bojovali bok po boku s americkými silami.“69 V celé válce tak vlastně byli dva opuštění 

– Lyndon Johnson svými politickými kolegy, kteří odmítli uvažovat o jeho kandidatuře 

v dalších volbách, především z obav o eskalaci problémů vyvolaných za jeho doby, ale 

také samotné Spojené státy.  V následujících obdobích už začaly Spojené státy vážně 

uvažovat o této skutečnosti  a až na výjimky se vyvarovaly osamoceným vojenským 

zásahům, v nichž neměly jistou podporu spojenců. 

Ale na pádu Lyndona Johnsona se nepodílel  jen „Vietnam“, ale také sociální 

bouře, které se naplno rozhořely právě za jeho mandátu. Bylo to, jako by Moynihan 

skutečně  trefně  odhadl,  zda  opatření  na  upokojení  sociálních  rozdílů  Johnsonova 

kabinetu jsou správná či nikoli.  Vůdčí osobností celého procesu, který měl směřovat 

k zrovnoprávnění  černých  s bílými  po  faktické  stránce,  nikoli  jen  papírově  v přijaté 

legislativě, byl Martin Luther King, označovaný jako Jr. Jeho vize směřovaly k ustavení 

ideálu tzv. milované společnosti („beloved community“)70 a chtěl dosáhnout nenásilného 

řešení všech rasových problémů. Měl velkou řadu zastánců, ale také odpůrce ve vlastní 

„rase“,  kterým  se  nelíbila  jeho  mírumilovná  politika  „lásky“.  Byl  velmi  obratným 

řečníkem, což využíval velkou měrou při svých kázáních na veřejnosti. Zastáncem jeho 

odpůrců byl  řečený Malcolm X,  který  naopak prosazoval  tvrdou reakci  černých  na 

útlak.  Eva Spilková ve svém článku „Martin Luther  King vs.  Malcolm X“ si  dobře 

všímá  rozporuplnosti  obou  těchto  lidí,  která  ale  pomáhala  v dosahování  jejich 

společných cílů. M. L. King se nakonec roku 1968 sám stal obětí násilí, když byl na něj 

spáchán atentát. 

Jak  je  možné,  že  Johnsonovy  zákony  nestačily  k uklidnění  společenských 

poměrů? Odpověď na tuto otázku už byla částečně zodpovězena v Moynihanově kritice, 

ale je třeba to ještě lépe objasnit. Když totiž byly přijaty zákony na ochranu lidských 

69  Hobsbawm, 2010, s. 253. 
70  Hrubec, 2010, s. 67. 
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práv v roce 1964, ukázalo se, že mají jen velmi slabý vliv na praktické provedení. To se 

týkalo  nejen  rovnoprávnosti  všech ras  v různých společenských institucích a  dalších 

objektech, ale také při volbách, kde se prosazovaly postupně, pomalu a jen stěží. Černí 

Američané  dobře  věděli,  že  je  třeba  jednat  a  nějak  přinutit  své  bílé  spoluobyvatele 

ke skutečným a viditelným krokům. 

Bohužel byly ale tyto akce také provázeny obrovskými násilnostmi, které měly 

původ především v rozvrácených společenských hodnotách, jak to naznačil Moynihan. 

K ničení,  pálení  a  rabování  docházelo často  úplně spontánně,  bez zjevných důvodů, 

dokonce „černí“ ničili nejen majetek „bílých“, ale také jiných černochů. Společnost se 

radikalizovala  dále  též  na  straně  bílých,  což  bylo  prezentováno  například  vznikem 

neslavně proslulého Ku Klux Klanu, který představoval „bílou“ reakci na zmiňované 

nepokoje.71 Johnsonův svět  se tak obrátil  v trosky,  a  to  doslova,  protože historikové 

neváhají používat v této souvislosti příměry o „hořících městech v USA“.72 

Není  třeba  rozebírat,  co  bylo  posledním  hřebíkem  do  Johnsonovy  politické 

rakve, spíše šlo o koordinovanou souhru všech těchto fatálních problémů, s nimiž se 

mohl  jen  stěží  potýkat  slabý  člověk,  kterému  by  mohlo  být  upíráno  jeho  místo 

v dějinách snad podle zdání některých právem. Lyndon Johnson na konci svého života 

rezignoval  na  své  plány,  které  ale  přece  byly  tolik  velkolepé  a  slibovaly  celým 

Spojeným státům dobrou budoucnost, i když se toho podařilo dosáhnout jen na krátký 

okamžik. 

71  Dallek, 1998, s. 176. 
72  Dallek, 1998, s. 223.
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Rozbor  některých  podstatných  informací  z rozhovoru  s paní 

Coolidge73

V této  krátké  kapitolce  na  závěr  bych  chtěl  promluvit  o  vztahu  Lyndona 

Johnsona s jeho spolupracovníky,  který nebyl  vždy světlý,  ale  v médiích bývá často 

zmiňována  spíše  jeho  stinná  stránka.  Paní  Eliška  Hašková-Coolidge  měla  možnost 

pracovat  rovnou pro  několik  amerických prezidentů,  včetně  JFK a  LBJ,  což  je  pro 

potřeby bližšího poznání osobnosti Lyndona Johnsona jistě důležitý fakt, protože může 

být takto získáno určité srovnání těchto lidí z první ruky. 

S prezidentem JFK se paní Coolidge znala jen krátce, asi tři měsíce, přesto však 

tvrdí,  že  i  za  tak  krátkou  dobu  měla  možnost  ho  dostatečně  poznat.  O  obou 

prezidentech, jak o JFK, tak i o LBJ, se ví, že měli milenky, což prosáklo bez větších 

nesnází na veřejnost.  Johnsona dokonce jednou překvapila jeho manželka Lady Bird 

rovnou při  milostných hrátkách v Oválné pracovně,  což Johnsona mělo tehdy velmi 

rozzlobit.  Johnson se však nikdy netajil svými poměry s milenkami.74 Paní Coolidge 

tuto  informaci  potvrdila,  ale  také  řekla,  že  podle  ní  měl  těchto  milostných  pletek 

rozhodně více prezident Kennedy. To by potvrzovala také slova historiků (nebo spíše 

také bulvárních zpráv), ale Johnson se dal prý také slyšet, že on měl milenek rozhodně 

více, než JFK. Byla to slova řečená jen žertem, nebo měla své skutečné opodstatnění? 

To lze dnes již jen těžko zjistit. 

Mnohem důležitější  byla  informace,  která  zazněla po této  otázce,  která  měla 

spíše trochu odlehčit atmosféru. Paní Coolidge totiž přiznala, že podle jejího názoru byl 

Lyndon Johnson vůbec nejlepším ze všech prezidentů, které měla možnost poznat. Je 

fakt, že pro pana Kennedyho pracovala jen krátce, ale to jí nemuselo bránit v tom, aby si 

utvořila svůj úsudek, který byl spíše v neprospěch JFK. To může být důkazem toho, že 

mediální obraz politika se nemusí krýt s jeho skutečnou povahou. Jak ale vysvětlit, že 

takto kladně hodnotila pana Lyndona? Například je o něm známo, že: 

„Nutil lidi kolem sebe, aby se podřídili jeho zkouškám mužnosti; politikové a  

úředníci  se  s ním  museli  koupat  nazí  v bazénu  Bílého  domu  a  členové  kabinetu  a  

73  Rozhovor se uskutečnil 10. 5. 2012 s přímou účastí zpracovatele této práce. 
74  Kessler, 1999, s. 18. 
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prezidentského  štábu  byli  nuceni  ho  provázet  i  na  toaletu,  aby  mohl  pokračovat  

v konverzaci.“75 

Vždyť tato slova by spíše potvrzovala verzi o tom, že Lyndon Johnson se opájel 

ve svém úřadu mocí a dával naplno průchod svým slabostem. To by také potvrzovalo, 

proč si o něm mnozí lidé mysleli, že není duševně zcela v pořádku. Paní Coolidge však 

o  něm  hovořila  jako  o  velmi  příjemném  člověku,  který  dokonce  nezištně  pro  své 

zaměstnance pořádal večírky, aby si také užili onoho luxusu, který je jinak dostupný jen 

několika vyvoleným. Opět se tu setkáváme s velmi rozporuplnými informacemi o panu 

Johnsonovi, které jsou doslova typické pro celý jeho život. 

Na  otázku  o  Johnsonových  manipulativních  schopnostech  paní  Coolidge 

odpověděla,  že tuto schopnost určitě měl,  ale využíval ji hlavně pro dosažení svých 

politických cílů mezi kolegy politiky. V tomto světle je třeba vyzvednout Johnsonovy 

schopnosti jednat s lidmi a dosahovat politicky důležitých kompromisů. 

Důležitá byla také odpověď paní Coolidge na dotaz, jaký vztah měl k otázkám 

vietnamského konfliktu. Na to přišla odpověď, že ho to osobně velmi trápilo a jeho 

skutečným názorem na celou tuto ožehavou věc bylo to, co říkal poprvé, tedy že nechtěl 

posílat americké vojáky do žádného konfliktu v cizí zemi. Ze změny Johnsonova názoru 

paní Coolidge obviňovala pana McNamaru, což by se v zásadě krylo s našimi zjištěními 

z pramenů. 

Co  se  týká  Johnsonova  odchodu  z politiky  a  jeho  dalšího  „úmyslu“  už  dále 

nekandidovat,  paní  Coolidge  řekla,  že  to  byla  jeho  osobní  volba  a  že  už  nechtěl 

podstupovat jako poražený další podobné martyrium. Údajně jí toto stanovisko mělo být 

řečeno samotným panem prezidentem, což by znamenalo, že k tomu mohlo dojít spíše 

až  v době,  kdy  už  Johnson  prodiskutoval  otázky  spojené  se  svou  případnou  další 

kandidaturou se svými politickými kolegy. Víme totiž o tom, že Johnson tuto otázku 

skutečně měl předložit svým spolustraníkům, ale ti ji bez váhání odmítli – o tom už bylo 

pojednáváno na jiném místě této práce. 

75  Durman, 2009, s. 8. 
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Závěr

Během studia pramenů i ze získaného rozhovoru s paní Coolidge, která přímo 

spolupracovala  s panem  Johnsonem  i  dalšími  prezidenty  USA,  bylo  zjištěno,  že 

Johnsonova  osobnost  byla  opravdu  velmi  komplikovaná  a  nelze  ji  tedy  zcela 

jednoznačně vykládat a dělat ukvapené závěry. Domnívám se, že mnohé práce, které 

byly o Johnsonovi napsány, mohou v určitých případech dokonce zčásti zkreslovat jeho 

popis,  protože mi u nich chybí často i  protichůdné názory.  Jejich absence je možná 

způsobena volbou toho kterého autora, a to není zcela upokojivé zjištění. 

Lyndon Johnson vždy byl  a  také bude člověkem, který bude vzbuzovat  řadu 

otázek.  Na mnohé z nich  jsem se snažil  v této práci  najít  odpověď,  ale  sám musím 

přiznat, že se mi to podařilo jen zčásti. Existují takové body tohoto tématu, u kterých 

bych si ani nepřál podávat definitivní odpověď, jako je například míra manipulativnosti 

Johnsonovi osobnosti ve vztahu k veřejnosti, míra jeho duševních potíží, které zjevně 

vznikaly v souvislosti s politickými problémy, které se na Johnsonovi vršily. Mohlo to 

také  výrazně  podlomit  jeho zdraví,  zvláště  když  měl  slabé  srdce  a  již  v padesátých 

letech prodělal vážnou srdeční příhodu. 

Každopádně pokládám Lyndona Johnsona v současné  době za  nedoceněného. 

Jeho přínos byl opravdu velký, přinejmenším tím, že ukázal cestu, jak řešit problémy 

společnosti, ale měl k těmto krokům také skutečnou vůli a osobní přesvědčení. 
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