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Abstrakt
Bakalářská práce „Afroamerické hnutí v 60. letech a jeho reflexe v českých dobových

médiích“ se zabývá čtyřmi konkrétními událostmi z let 1965 a 1968. Z každého z těchto roků jsem si
vybrala jednu událost týkající se nenásilného hnutí ve stylu Martina Luthera Kinga a jednu týkající
se radikální větve tohoto hnutí, která bývá občas opomíjena. V roce 1965 se jedná o zavraždění
radikálního vůdce Malcolma X na jedné straně a takzvanou„Krvavou neděli“ na straně druhé, v roce
1968 jsem si zvolila zavraždění Martina Luthera Kinga a salut Černé moci během olympijských her
v Mexiku. Mým úkolem je zhodnotit, jak troje vybrané české noviny (Lidová demokracie, Svobodné
slovo and Rudé právo) psaly o těchto událostech a zda najdeme nějaký rozdíl mezi stanovisky
těchto deníků nebo mezi vyobrazeními událostí odlišného charakteru (nenásilného a radikálního).
Budu zkoumat nejen, jak často o tomto tématu referovaly a kolik mu věnovaly prestoru, ale také
jaký jazyk užívaly a jestli byly jejich články objektivní. Z tohoto výzkumu se následně pokusím
zhodnotit politické vztahy mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a Spojenými
státy americkými.

Abstract
Diploma thesis „African-American Movement in the 60s and its Reflection in the Czech

Media” deals with four concrete events from the years 1965 and 1968. From each of these years
I have chosen one event concerning non-violent movement in the Martin Luther King style and
the other concerning the radical type of emancipation which sometimes happens to be left out.
In 1965 it is the assassination of the radical leader Malcolm X on one side and so-called “Bloody
Sunday” on the other, in 1968 it is the assassination of Martin Luther King and the Black power
salut during the olympics ceremonial in Mexico as the radical part. My task is to discover how three
Czech newspapers (Lidová demokracie, Svobodné slovo and Rudé právo) wrote about these events
and whether we can find some differences between each of them and also between the type of the
events (non-violent and radical). I am searching how often and how much they wrote about these
events, but also what kind of language they used and if their statements were objective. After my
research I am trying to make a picture about the political relationship between the Czechoslovak
socialistic republic and the United States of America.
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Část I

Úvod
Zobrazení afroamerického emancipačního hnutí 60. let českými dobovými médii funguje jako
zajímavá ukázka vztahů naší tehdejší politiky ke Spojeným státům americkým. Na obrazu utlačo-
vaných černochů, kteří s mírem bojují proti popírání lidských práv, měli podle dobové propagandy
občané spatřovat, jaké základní hodnoty jsou v zemi „nepřítele” popírány a že by se takové hrůzy
v naší socialistické zemi dít nemohly. Mírumilovné hnutí Martina Luthera Kinga zároveň bylo
příkladem, jak se chudý a prostý dav dokáže spojit a porazit ty mocnější a bohatší. A to i bez
nenávisti a beze zbraní.

A ačkoli se právě tyto nenásilné demonstrace dostaly do nejširšího povědomí veřejnosti,
působily na americké půdě i extrémnější černošské skupiny. Patřily mezi ně Černá moc, Černí
panteři a Černí muslimové. Jejich vůdci razili teorii, že mírumilovná forma demonstrace nepřinese
nikdy žádné řešení. Neusilovali navíc jen o rovnoprávnost s bílými, nýbrž o úplné odtržení, založení
vlastního černošského státu či nadvládu nad bílými.

Ve své práci jsem se původně měla zabývat mediální reflexí právě této radikální větve
emancipačního černošského hnutí. Po pečlivějším zkoumání jsem se ale rozhodla mírně odklonit
od stanovených tezí. Učinila jsem tak především z důvodu malého informování v českých médiích
o veškerých událostech extrémistického hnutí. Zároveň se domnívám, že bude zajímavé zaměřit se i
na to, zda a případně jaký dělaly noviny rozdíl mezi vyobrazením nenásilného odporu, jenž do naší
dobové propagandy tolik zapadal, a radikálních protestů, které s ním stály téměř v opozici. Budu
tedy řešit srovnání zobrazení těchto dvou odlišných forem protestu. Z důvodu změny struktury
práce jsem musela zároveň přepsat i samotný název.

Pro svůj výzkum jsem si zvolila čtyři události. První z nich je atentát na extrémistického
vůdce Malcolma X 21. února 1965. Z téhož roku 7. března jsem vybrala i událost týkající se nenásilné
formy hnutí, tzv. Krvavou neděli, kdy došlo k brutálnímu potlačení poklidného pochodu ze Selmy
do Montgomery. Další dvě události se odehrály v roce 1968. Na jedné straně to byl atentát na nositele
Nobelovy ceny za mír Martina Luthera Kinga 4. dubna, na straně druhé salut na olympijských
hrách v Mexiku, kdy černí sprinteři Tommie Smith a John Carlos na stupínku vítězů během hymny
pozvedli zaťaté pěsti v černých rukavicích. Politickou situaci v Americe tak přenesli na olympijské
hry, čímž podle mnohých znesvětili posvátné místo.

V první části své práce nastíním situaci ve Spojených státech v 60. letech, shrnu nejpodstat-
nější události afroamerického hnutí a tehdejší diplomatické vztahy mezi USA a Československou
socialistickou republikou. V druhé části se již budu zabývat konkrétními daty a tím, jak tehdejší
média referovala o vybraných událostech.

Zkoumanými deníky jsou Lidová demokracie, Svobodné slovo a Rudé právo. Tento svůj
výběr odůvodňuji tím, že každé z těchto periodik vycházelo jako ústřední orgán jiné politické
strany. (U Lidové demokracie Československá strana lidová, u Svobodného slova Československá
strana socialistická a u Rudého práva Komunistická strana Československa.) Ve srovnávání se budu
zabývat nejen četností a délkou článků, ale i mírou subjektivity v daných textech.

Odkazy na periodika uvádím v práci pouze u těch článků, z nichž cituji. Údaje ke všem
nalezeným textům jsou k nalezení v příloze.
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Část II

Dějinné souvislosti

1 Afroamerické emancipační hnutí

V padesátých letech dvacátého století zaznamenávaly Spojené státy americké velkou vlnu migrace.
Týkala se na jedné straně přistěhovalectví z jiných, zejména evropských států, na straně druhé se
jednalo o migraci vnitřní. Snižoval se počet pracujících v zemědělských sférách, lidé se proto stále
častěji stěhovali z venkova do města. Ze severní části USA se většina z nich pohybovala směrem na
jih, naopak opačný proud byl však zaznamenán u černošského obyvatelstva, které se stahovalo do
severních měst, jelikož v jižních státech silněji pociťovali diskriminaci. „V jedenácti státech bylo
černochům zakázáno cestovat v tramvajích a autobusech společně s bělochy, ve čtrnácti státech
nesměli jezdit v železničních vagónech společně s bílými, ve dvaceti státech nemohly černošské
děti chodit do školy společně s bílými dětmi.”1

Migrace ale byla pouze pasivní formou odporu proti diskriminaci - ve skutečnosti prob-
lémy černochů vlastně neřešila, potíže naopak ještě vzrostly. V severských městech se totiž potýkali
s chudobou a vysokou nezaměstnaností.2 Situace se zde značně lišila od jižních států. Černochům
sice příliš nehrozily přímé fyzické útoky a napadání, problémy jim ale dělala ekonomická diskrimi-
nace, která se řeší ještě s většími obtížemi než násilnosti.3 V 60. letech se začala špatná ekonomická
situace černošských obyvatel projevovat ještě výrazněji. Počet nezaměstnaných Afroameričanů byl
několikanásobně vyšší než u pracovníků bílé pleti a dále vzrůstal.4

Zatímco na jedné straně se začínala více projevovat fašizující organizace Ku-klux-klan,
vzrůstalo na druhé straně i emancipační hnutí proti rasové diskriminaci.5 V období mezi lety 1957
a 1969 se odehrály nejvýraznější změny v postavení černého obyvatelstva v Americe.6

Klíčovým momentem v dějinách afroamerické revoluce se stal čin Rosy Parksové, která
při cestě z práce 1. prosince 1955 odmítla v autobuse uvolnit místo bílému muži, pročež byla
zatčena. Následoval tzv. bojkot autobusů, během kterého černoši v Montgomery po celé týdny
cestovali po městě autostopem, navzájem se vozili automobily nebo chodili pěšky. Došlo také
k založení Spolku pro zlepšení poměrů v Montgomery. Amerika si začala uvědomovat, že zásada
„odděleni, ale sobě rovni“ nemůže fungovat.7 Významnou osobností v hnutí za práva černochů
se stal pastor Martin Luther King, který přenesl do revoluce myšlenku pasivního odporu. Jeho
heslem bylo používání zbraně lásky.8 Místo toho, aby demonstranti své zájmy prosazovali násilím,
zaujímali postoj pasivní rezistence. Tzv. „sit-in“ spočívalo v tom, že do podniků, kam měli zakázaný
přístup, afroameričtí obyvatelé přišli a bez sebemenších náznaků agrese v nich setrvali. „Sit-in“
v restauracích se následně rozšířilo i na „kneel-in“ v kostelích a „wade-in“ na plovárnách.

Navzdory Kingově mírumilovnému postoji byli aktivisté vystavováni násilným útokům,
na které však neodpovídali. I přesto, že byli napadáni, nebránili se silou.9 V roce 1960 byl Martin
Luther King společně s asi padesáti dalšími černochy v Atlantě zatčen během nenásilného odporu.
Zatímco ostatní byli propuštěni, King byl odsouzen ke čtyřem měsícům nucených prací v Reidsville
State Prison. O jeho propuštění se tehdy pravděpodobně zasloužil senátor John F. Kennedy prostřed-
nictvím svého bratra Roberta F. Kennedy, který požádal soud v Georgii o osvobození černošského

1NAVRÁTIL, Jan., c. d., s. 384
2FRANKLIN, John Hope a MOSS, Alfred A., c. d., s. 437.
3HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 68
4NAVRÁTIL, Jan., c. d., s. 424
5NAVRÁTIL, Jan., c. d., s. 384
6BLAUSTEIN, Albert P. a ZANGRADO, Robert L., c. d., s. 469.
7TINDALL, George Brown a SHI, David E., c. d., s. 678.
8TINDALL, George Brown a SHI, David E., c. d., s. 678.
9TINDALL, George Brown a SHI, David E., c. d., s. 677.
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vůdce. Zpráva o pomoci bratrů Kennedyových se roznesla černošskou komunitou a nejspíš se
výrazně podepsala na výsledcích voleb, které Johna F. Kennedyho dosadily do prezidentského
křesla.10

Po svém zvolení začal prezident Kennedy usilovat o zvýšení zaměstnanosti černého
obyvatelstva, i přes zaznamenané úspěchy ale v celkovém kalkulu nedošlo k přílišnému zlepšení
situace. Mezi červnem 1961 a 1962 stoupla zaměstnanost Afroameričanů pouze o 11 tisíc, jednalo
se navíc většinou o velmi nízké pracovní pozice. Celková zaměstnanost v tomto období přitom
stoupla o více než 62 tisíc.11

28. srpna 1963 se uskutečnil tzv. Washingtonský pochod, který se stal největší demonstrací
za lidská práva v dějinách Ameriky. Zúčastnilo se ho přes 200 tisíc protestujících z řad černochů i
bělochů.12 Při této příležitosti přednesl Martin Luther King svůj dnes legendární proslov „I Have
a Dream”. Jen o dva týdny později zemřely čtyři černošské dívky v birminghamském kostele po
výbuchu bomby. Prezident Kennedy podal návrh zákona o občanských právech, který měl zamezit
diskriminaci, odstranit segregaci ve školách a chránit černošské voliče. Jižní konzervativci však
návrh zablokovali. 22. listopadu 1963 byl potom Kennedy v centru Dallasu dvakrát střelen do hlavy
a téměř okamžitě zemřel.

Po atentátu na Kennedyho požadoval jeho nástupce Lyndon B. Johnson schválení zákonů
na Kennedyho počest.13 Jen pět dní po začátku svého působení v prezidentském křesle oznámil
Kongresu svůj úmysl prosadit zákon o lidských právech co nejdříve.14 Tzv. Civil Rights Act prošel
hlasováním roku 1964. Na jeho základě došlo k podpoře rasové rovnosti, ochraně občanů proti
diskriminaci a segregaci při volbách, vzdělání a při užívání veřejných zařízení. Zakázal rasovou
diskriminaci v hotelích, restauracích a dalších veřejných místech.15

I přes existenci této legislativy měly stále desítky tisíc černých občanů problémy s volební
registrací. Právě za zlepšení těchto podmínek rozjel Martin Luther King další kampaň krátce po
obdržení Nobelovy ceny míru. 7. března 1965 se uskutečnil pochod za volební právo z alabamské
Selmy do hlavního města téhož státu Montgomery. Jízdní a státní policie proti pokojné demonstraci
brutálně zasáhla. Tento den vstoupil do dějin jako Krvavá neděle. Následoval další pochod, kterému
již prezident Johnson poskytl federální ochranu. Zákon o volebním právu byl schválen ještě téhož
roku.16

V jakkoli pozitivním duchu šedesátá léta pro černošské emancipační hnutí začala, nakonec
je ovládl duch pesimismu, dokonce cynismu. Zdálo se, že naprostá rovnost a spravedlnost zůsta-
nou nedosažitelnými zásadami a na afroamerickou revoluci se snesl stín pochmurnosti.17 I přes
dosažené úspěchy v boji za lidská práva totiž stále nezískali stejné postavení ve společenském a
ekonomickém životě jako zbytek národa. Tato skutečnost, daná historickým kontextem a tradicí,
se nedala odpárat pouhou změnou legislativy.18 Jednalo se o problém s daleko hlubšími kořeny,
zapříčiněný několika staletími, po která byli černoši v Americe otroky.

V této náladě se naproti mírumilovnému boji Martina Luthera Kinga začaly vynořovat
radikální černošské skupiny. Vznikla například organizace Černých panterů, která se brzy stala
nejpopulárnější skupinou mezi mladými Afroameričany. Politice této organizce, stejně jako dalšímu
extrémistickému hnutí Černá moc, byla Kingova myšlenka nenásilí zcela vzdálená. K jejich radikální
teorii se v květnu 1966 přihlásil i nový vůdce Studentského koordinačního výboru nenásilného
odporu Stokely Carmichael. Organizace nyní hlásala: „Odmítáme americký sen vytyčený bílými.

10FRANKLIN, John Hope a MOSS, Alfred A., c. d., s. 442.
11FRANKLIN, John Hope a MOSS, Alfred A., c. d., s. 442.
12TINDALL, George Brown a SHI, David E., c. d., s. 693.
13TINDALL, George Brown a SHI, David E., c. d., s. 701.
14FRANKLIN, John Hope a MOSS, Alfred A., c. d., s. 448.
15FRANKLIN, John Hope a MOSS, Alfred A., c. d., s. 449.
16TINDALL, George Brown a SHI, David E., c. d., s. 702.
17FRANKLIN, John Hope a MOSS, Alfred A., c. d., s. 458.
18FRANKLIN, John Hope a MOSS, Alfred A., c. d., s. 471.
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Musíme vybudovat americkou realitu připravenou Afroameričany.“ Nejznámějším mluvčím Černé
moci se stal jeden z prvních vůdců Malcolm X. Sám o sobě prohlašoval, že je extremista, a že
černoch, který není, patří na psychiatrii.19

Černošské hnutí se tak ubíralo dvěma různými směry, přičemž ani jeden nebyl ideální.
Buď spojovalo své cíle se zájmy jiných, většinou sociálně slabších skupin, a v takovém případě
zůstávaly zájmy Afroameričanů v pozadí, nebo se stavělo do přímého útoku proti bílým, čímž
ztrácelo sympatie.20

2 Role Martina Luthera Kinga v afroamerickém hnutí

Martin Luther King byl již za svého života vzorem boje za spravedlnost v mezinárodním měřítku.21

Narodil se na americkém Jihu v roce 1929. Už od dětství se neustále potýkal s rasovou diskrimi-
nací.22 Jeho boj za práva černochů začal v roce 1955, kdy začal jako nově povolaný farář místního
černošského baptistického kostela organizovat bojkot veřejné dopravy na podporu Rosy Parksové.23

Už tehdy plně chápal, že pokud se do sporu dostane fyzická síla, vítězem se jednoznačně stane
ten s mocnějšími prostředky, v tomto případě americká policie. Zároveň v jeho rozhodování nad
prostředky k boji hrála roli biblická úcta ke každému člověku. I proto se jeho boj měl táhnout v dnes
tak proslulém duchu míru a nenásilnosti.24

„Společenský a politický systém USA kritizoval Martin Luther King zejména za potlačo-
vání práv Afroameričanů. Jelikož kritizoval také nenaplňování jejich sociálních práv a přetrvávající
chudobu a odmítal americkou vojenskou zahraniční politiku, dostal se na seznam nežádoucích
osob.”25

King zároveň zbrojil proti válce ve Vietnamu. V té umíralo velké množství afroameri-
ckých obyvatel, kteří se na rozdíl od mnohých bílých nemohli odvodu vyhnout vysokoškolským
studiem.26 Proti válce ve Vietnamu se však Martin Luther King stavěl obecně, tedy nejen proti
účasti černých obyvatel. Stejně tak si při své snaze o potlačení chudoby nevytyčoval jako cíl pouze
zrušení rasové diskriminace a jejích sociálních důsledků pro černé obyvatelstvo. Záleželo mu na
blahobytu všech lidí bez rozdílů. Prostředkem k sociální spravedlnosti přitom stále měla být ona
nenásilná cesta.27

Svojí politikou si King získával i řadu odpůrců. Kvůli odlišnosti prostředků k boji proti
rasismu se dostával do sporu s radikální větví afroamerického hnutí.28 Jeho neschodám s extré-
mistickým vůdcem Malcolmem X se budu více věnovat v následující kapitole Role Malcolma X
v afroamerickém hnutí.

Ačkoli byl však Martin Luther King ve střetu právě s militantním černošským hnutím,
ve skutečnosti považoval tento směr za méně nebezpečný než umírněné lhostejné obyvatelstvo,
které se nezasluhuje vůbec o žádnou změnu.29 King nesouhlasil s absolutní pasivní rezistencí a
názorem, že všechno chce jen čas. Čas sám o sobě totiž nemá schopnost věci měnit a přinejmenším
nátlak je pro revoluci potřebný.

Po roce 1965 si navíc začal King více uvědomovat hrdost na svůj původ. Patrně jedinečnost
černošské rasy zdůrazňoval v důsledku kritiky příliš umírněných nenásilných akcí ze strany

19TINDALL, George Brown a SHI, David E., c. d., s. 703.
20NAVRÁTIL, Jan., c. d., s. 424
21HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 12.
22HRUBEC, Marek a kol.,c. d., s. 23.
23HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 23.
24HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 23.
25HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 11.
26HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 27.
27HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 42.
28HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 37.
29HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 56.
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nespokojených černochů, stejně jako kvůli nárůstu popularity hnutí Černé moci. V posledních
letech svého života se potom pouštěl i do kritiky vlády Spojených států.30

3 Role Malcolma X v afroamerickém hnutí

Do přímého protikladu s Martinem Lutherem Kingem se dostal vůdce radikálního hnutí Malcolm
X. Narodil se pod jménem Malcolm Little v Omaze 19. května 1925. Byl čtvrtým ze sedmi dětí
reverenda Earla Littla a jeho ženy Louise.31 Jeho otec zemřel, když bylo Malcolmovi šest let, jako
oběť rasistického útoku bělochů.32 Malcolm měl od nízkého věku problémy se zákonem. Během
pobytu ve vězení v Massachusetts po obvinění z krádeže prodělal náboženskou konverzi a přidal
se ke skupině Nation of Islam. Krátce po propuštění v 1952 se odstěhoval do Chicaga a stal se
ministrem pod Elijahem Muhammadem, opustil své „otrocké jméno” a začal vystupovat jako
Malcolm X. V 50. letech se stal hlavním mluvčím Nation of Islam.33

Jeho názory v té době byly silně radikální - hlásil se hrdě k africkému dědictví, odmítal
americký sen vytyčený bílými a místo toho poukazoval na vysoké morální normy černochů. Všichni
běloši byli podle něj nenapravitelně zlí. Učení skupiny Nation of Islam se dokonce zakládalo na
náboženském mýtu, podle kterého vznikla běloššká rasa před šesti tisíci lety omylem při pokusech
šíleného černošského vědce a soustředila v sobě jen špatné vlastnosti.34

Malcolma X k přijetí této teze vedly především špatné zkušenosti s bělochy z dětství.35

Ve svém proslovu Message to the Grassroots, který přednesl roku 1963, označoval bílého muže za
společného nepřítele černochů. „Vím, že někteří z vás si myslí, že někteří z nich nejsou nepřátelé.
To ukáže čas.”36 Americkou společnost mohl podle Malcolma X zachránit jen černošský sepa-
ratismus.37 Učil o nutnosti samostatného vývoje Afroameričanů a o vytvoření institucí kontrolo-
vaných černochy.38 Dokud totiž budou černoši součástí společnosti bílých, budou na nich závislí,
což znamená prosit o práci, o jídlo, o ubytování i o své životy. V období největšího extrémismu
připouštěl Malcolm X pouze dvě možnosti: přidělení některých států do správy černochům, nebo
jejich návat do rodné Afriky.39

Od politiky Martina Luthera Kinga se ta Malcolmova odlišovala nejen vytyčeným cílem,
ale i samotnými prostředky k jeho dosahování. Martin Luther King byl zásadně proti násilným
protestům, Malcolm X naproti tomu hlásal: „Chováme se nenásilně k těm, kteří se chovají nenásilně
k nám. Naopak násilně se chováme ke komukoli, kdo se chová násilně k nám.”40 Malcolm X nebyl
prvoplánově pro násilné protesty, ale podle svých slov pro spravedlnost. „Cítím, že když jsou bílí
lidé napadeni černými, potom by se ti bílí lidé měli bránit a v případě nutnosti užívat násilí. A
cítím, že když zákon selže v ochraně černých před útoky bílých, potom by se ti černí lidé měli bránit
a v případě nutnosti užívat násilí.”41

Kingovy postupy Malcolm X ostře kritizoval, sarkasticky jeho boj nazýval „jedinou re-
volucí založenou na lásce k nepřátelům”.42 Revoluce podle jeho učení má být krvavá a nesnášet

30HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 74.
31GOLDMAN, Peter Louis., c. d.,
32Malcolm X (1925-1965). [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://mlk-

kpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/encyclopedia/enc_malcolm_x_1925_1965/
33Malcolm X (1925-1965). [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://mlk-

kpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/encyclopedia/enc_malcolm_x_1925_1965/
34HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 70.
35HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 73.
36Malcolm X. Proslov Message to the Grassroots. Dostupné z: http://teachingamericanhistory.org/library/document/message-

to-grassroots/
37Encyklopedie dějin USA., c. d.
38HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 68.
39HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 69.
40Geoff Small. Black Power Salute. 2008. BBC Documentary.
41HALEY, Alex, ed., c. d., s. 366.
42Malcolm X (1925-1965). [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://mlk-

kpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/encyclopedia/enc_malcolm_x_1925_1965/
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kompromisy. Revoluce se nemůže spokojit s tvrzením, že budeme milovat i ty lidi, kteří nás
nenávidí.43

Názory Martina Luthera Kinga a Malcolma X se lišily v mnoha bodech a velmi rozdílně
se k nim stavěla i tehdejší média. „Martin Luther King byl... často líčen téměř jako svatá postava
usilující o smíření a odpuštění. Malcolm X byl naopak charakterizován jako muž plný nenávisti.”44

Na jaře 1964 se Malcolm X odpojil od Nation of Islam a udělal si pouť do Mekky.45 Po svém
návratu začal být značně umírněnější, hlásil se dále k černošskému nacionalismu, ale už upustil od
teorie separatismu.46 Následoval nyní kurz nastolený Kingem - kombinaci náboženského vedení
a politických akcí. Jeho rétorika se změnila a přestal působit tolik fanaticky. Pro odpadlictví ze
skupiny ho tři černí muslimové roku 1965 zastřelili a z tohoto zločinu byli o rok později usvědčeni.47

43Malcolm X. Proslov Message to the Grassroots. Dostupné z: http://teachingamericanhistory.org/library/document/message-
to-grassroots/

44HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 65.
45Malcolm X (1925-1965). [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://mlk-

kpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/encyclopedia/enc_malcolm_x_1925_1965/
46Malcolm X. [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://www.infoplease.com/encyclopedia/people/malcolm-

x.html.
47Encyklopedie dějin USA., c. d.,
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Část III

Vztahy mezi USA a ČSSR
Než začnu se samotným rozborem mediální reflexe afroamerického hnutí, nastíním diplomatickou
situaci mezi ČSSR a USA v dané době.

„Padesátá léta byla dobou příznivou pro komunistickou antiamerickou propagandu,
směřující především k potvrzení myšlenky, že hlavní příčinou mezinárodního napětí je agresivita a
imperialismus Spojených států.”48 Publikace Justina Faura Americký přítel rozděluje propagační
kampaně do tří hlavních témat. Zaprvé se jednalo o protiklad amerického imperialismu k mírovým
iniciativám sovětského tábora. „Násilnická a podlá Amerika” stála proti komunistickému táboru
míru a údajně projevovala své zlo například sesláním škodlivého hmyzu, tzv. amerického brouka
(mandelinka bramborová) na naše pole. Dalším tématem bylo očerňování samotné kultury, jako
například zvyku dávat si nohy na stůl nebo vytváření nevzhledných měst, jakým je třeba New York
plný mrakodrapů oproti krásné a estetické Praze.

Třetí téma se týkalo obviňování Spojených států z fašismu. I americký rasismus zaměřený
proti černé části svého obyvatelstva se stával častým poukazem na porušování práv na půdě USA.
„Komunistická propaganda také kritizovala americký rasismus, pranýřovaný například v Praze
v roce 1953 v divadelní hře, jež ukazovala postoj bílé rodiny vůči černým sluhům. Tato rodina,
soudící, že „Američané nemohou naplnit své poslání, když se budou bratřit s černými”, nepro-
jevovala žádnou solidaritu se synem svého sluhy, obviněného neprávem z krádeže a ohroženého
lynčováním. Trest přišel brzy, jelikož zlomyslný soused prozradil, že matka bílé rodiny má ve
skutečnosti čtvrtinu černé krve. Tato zpráva pak přivedla rodinu k větší toleranci.”49

Protiamerická politika se projevovala mimo jiné právě záměrným vybíráním zpráv o
rasové problematice ve Spojených státech. „Vraždy vůdců pokrokových organizací, politické procesy,
rasové diskriminace a teror Ku-klux-klanu, diskriminace žen - to vše hovoří bez dalších komentářů
o skutečném stavu věcí v oblasti lidských práv v pevnosti buržoazní demokracie.”50 Publikace
Lidská práva po americku autora Olega Vladimiroviče Zajčuka vyšla v Sovětském svazu roku 1984.
Kromě uvedeného citátu text zdůrazňuje, že ona diskriminace není záležitostí pouhé menšiny, ale
dopouštějí se jí celé milióny Američanů, které jsou „nakaženy virem rasové nenávisti”. „Mocenské
orgány nejenže neznemožňují rasistům činnost, ale velmi často je podněcují vlastním příkladem.
Při hodnocení rasové politiky administrativy USA nelze přejít, že je ve zřejmém rozporu s mnoha
normami mezinárodního práva.”51 Připomíná také, že Amerika neratifikovala zákony likvidující
rasovou diskriminaci.

Autor se dále odvolává na studii Ervin Grisuold v kolektivní práci pod redakcí profesora
právnické fakulty Harwardské univerzity Verna Countrymana Diskriminace a právo. Podle tohoto
textu je diskriminace problémem morálním a jako taková může být pouze na morálním základě
vyřešena.52 Situace v 60. letech Američany možná donutila změnit zákony, ve skutečnosti se ale
podle statistik v životě černých občanů nic nezměnilo, především co se sociálního postavení týká.

Kniha Lidská práva po americku se kromě zdůrazňování potlačovaných práv „barevného”
obyvatelstva Ameriky zároveň pokouší převádět tehdejší reality USA do tolik prosazovaných
hodnot Východu. „Nesouhlas většiny širokých pracujících mas s politikou polovičatých reforem
zapříčinil prudký vzrůst demokratických hnutí a vystoupení národnostních menšin za svá práva.”53

Slova o pracujících masách a vzbouřeném lidu přímo zapadají do slovníku používaného dobovou

48FAURE, Justine., c. d., s. 171.
49FAURE, Justine., c. d., s. 174.
50ZAJČUK, Oleg Vladimirovič.,c. d., s. 7.
51ZAJČUK, Oleg Vladimirovič., c. d., s. 7.
52ZAJČUK, Oleg Vladimirovič., c. d., s. 9.
53ZAJČUK, Oleg Vladimirovič., c. d., s. 30.
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propagandou ke vzbuzení touhy o soudružnost a pracovitost.
Zatímco nenásilný boj Východ schvaloval, hnutí „Černé moci” považoval spíš za zlo a

jeho popularita ho znepokojovala. Černý separatismus údajně škodil společnému boji černých a
bílých.54 Podle některých názorů ho však naopak stmeloval, jelikož při poznání radikálních hnutí
přijímali běloši snáze praktiky Martina Luthera Kinga, které dříve považovali za příliš extrémistické,
ale nyní usoudili, že jsou umírněné dostatečně.

54ZAJČUK, Oleg Vladimirovič., c. d., s. 33.
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Část IV

Rozbor mediální reflexe

4 Atentát na Malcolma X

21. února 1965 přišel Malcolm X na Manhattan přednést svůj projev. Jen po pár slovech byl třemi
muži patnáctkrát střelen. Po příjezdu do newyorské nemocnice Columbia Presbyterian Hospital
byl prohlášen za mrtvého.55 Útočníci byli hned po atentátu obklíčeni a napadeni davem. Policistům
trvalo několik minut, než se jim podařilo muže osvobodit.56

Mezi 400 černochy přítomnými proslovu propukla velká panika a všichni se schovávali
pod stoly a lehali si na zem. Podle některých svědků bylo vypáleno třicet ran. Malcolma X mělo
zasáhnout sedm střel. Tři další černoši byli zastřeleni. Policie se později vyjádřila, že střelba vznikla
v důsledku sváru mezi příznivci Malcolma X a přívrženci extremistické skupiny, se kterou se
v loňském roce rozešel, Černými muslimy.57 Martin Luther King nazval jeho smrt velkou tragédií
a vyjádřil svůj zármutek, že se naskytla právě v čase, kdy se Malcolm X přibližoval pochopení
nenásilného hnutí. Malcolmova smrt prý připravila svět o možného skvělého vůdce.58

Pohřeb se konal v Harlemu 27. února a zúčastnilo se ho 1 500 lidí. Po obřadu se jeho
přátelé chopili lopat od hrobníků a pohřbili Malcolma sami.59

4.1 Mediální reflexe

4.1.1 Lidová demokracie

Ohledně afroamerického hnutí ve sledovaném období kolem vraždy Malcolma X vyšlo v Lidové
demokracii šest článků. První se objevil 23. února, tedy dva dny po události. Věnuje se popisu samot-
ného činu, průběhu a současné situaci v Harlemu, kde policie udržuje pohotovost. Zmiňuje zároveň,
že policie dala hlídat dům Elijaha Muhammada v Chicagu, vůdce sekty Černých muslimů. „Sekta
„černí muslimové” je nacionalistická černoš. organizace, která odsuzuje snahy černoš. organizací
usilujících o rasovou integraci v USA a o občanskou a hospodář. rovnoprávnost černochů. „Černí
muslimové” i „afro-americká jednota” založená Malcolmem X naproti tomu propagují separaci
černochů a požadují, aby na násilí se odpovídalo násilím. Malcolm X byl znám pro svou snahu
zakládat černošské bojůvky proti bělochům i smířlivým černochům.”60

Další článek vychází následujícího dne pod názvem Požár v „mešitě” Černých muslimů
v New Yorku. Věnuje se zřejmě odvetné události za vraždu Malcolma X.

K tématu se Lidová demokracie potom vrací 26. února s titulkem Kdo byl vrahem Mal-
colma X. Kromě zpráv o průběhu vyšetřování přináší článek informace o Malcolmově životě od
narození až po jeho vztahy s organizací Černí muslimové. Popisuje zároveň rasismus a utlačování,
se kterými se Malcolm X setkával v dětství, a noční nájezdy Ku-klux-klanu, který dvakrát vypálil
dům jeho otce a nakonec ho zavraždil.

27. února periodikum ve sloupci Co přinesl den přichází se zprávou Zatýkání kolem případu
Malcolma X. Hned následujícího dne si v tomto sloupci přečteme Pohřeb Malcolma X.

55Biography: A new awakening. [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z:
http://www.malcolmx.com/about/bio3.html

561965: Black nationalist leader shot dead. [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z:
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/21/newsid_2752000/2752637.stm

57The Assassination of Malcolm X: From The New York Times. [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z:
http://www.criticalreading.com/malcolm.htm

58Malcolm X (1925-1965). [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://mlk-
kpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/encyclopedia/enc_malcolm_x_1925_1965/

59Biography: A new awakening. [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z:
http://www.malcolmx.com/about/bio3.html

60NESG. Vražda Malcolma X. Lidová demokracie. 23. 2. 1965, roč. 21, č. 53, s. 2.
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Poslední zpráva k tématu se v Lidové demokracii ve sledovaném období objevila 15. března
pod názvem Nová oběť černých muslimů a oznamuje, že byl zavražděn černý mluvčí černošského
nacionalistického hnutí dříve vedeného Malcolmem X.

Co do shrnutí reflektovala Lidová demokracie atentát na Malcolma X objektivně. Mírně
se distancovala od jeho myšlenky nacionalistického separatismu a propagace násilí, tyto zmínky ale
uváděla pouze okrajově a do hodnocení Malcolmovy politiky se nepouštěla. S ohledem na povahu
této aktuality o ní také podle mého názoru referovala přiměřeně často.

4.1.2 Svobodné slovo

Ve Svobodném slově se o atentátu dočítáme poprvé taktéž 23. února, v článku Atentát v Harlemu.
Periodikum se kromě samotné události věnuje i zatýkání následujícímu po ní a průběhu vyšetřování.
K politice radikální větve afroamerického hnutí Svobodné slovo píše: „Černí muslimové propagují
separaci černochů a požadují, aby na násilí se odpovídalo násilím. Malcolm byl znám pro svoji
snahu zakládat černošské bojůvky.”61

Dalšího dne se opět dočítáme o požáru v harlemském středisku černých muslimů, který
následoval po atentátu. Svobodné slovo je v informování mírně podrobnější, zmiňuje mimo jiné, že
byla zničena dvě patra čtyřposchoďové mešity.

26. února přináší Svobodné slovo článek Komu překážel Malcolm X? Periodikum zprávu
doplňuje i o informace z washingtonského černošského listu The Afroamerican a tamějšího článku
Plánovali černí muslimové Malcolmovu vraždu? „Kolem harlémského zločinu je celá řada otazníků.
Mnohé z nich pramení přímo z existence podivné osobnosti Malcolma, obestřené mythem „proroka”
a vůdce fanatického hnutí, které ovlivňovalo černošskou veřejnost v celých Spojených státech.”62 I
Svobodné slovo se zabývá životopisem radikálního afroamerického vůdce a jeho politikou a názory.
„Přijal jméno Malcolm a stal se záhy významným mluvčím sekty hlásající „segregaci naruby” - právo
sebeurčení amerických černochů a odtržení jižních států USA, kde měla být zřízena „samostatná”
černošská republika.” Periodikum se skepticky vyjadřuje k průběhu vyšetřování a pravdivosti
oficiální verze: „Přestože by všechno mohlo nasvědčovat, že jeho vzestupu učinili náhlý konec
černí muslimové, najde se sotva jeden z deseti černých občanů Spojených států, který by byl zcela
ochoten věřit verzi o atentátu v té formě, jak ji předložila policie.”

28. února potom nacházíme ve Svobodném slově článek Pohotovost newyorské policie při
pohřbívání Malcolma X, v němž se dočítáme o průběhu ceremoniálu, během něhož policie bránila
opatřeními dalším provokacím ze strany černých muslimů.

Poslední článek ohledně Malcolma X vychází ve sledovaném období ve Svobodném slově
5. března ve sloupci Ze světa pod titulkem Další podezřelý z vraždy Malcolma X. „Policie zatkla 28letého
černocha Thomase Johnsona pro podezření, že je spolupachatelem atentátu na vůdce černošské
šovinistické organizace Malcolma X, který byl 21. února zastřelen v New Yorku.”63

Svobodné slovo bylo ve svých článcích subjektivnější než Lidová demokracie a více
zdůrazňovalo jeho politiku nesympatickou pro veřejnost. Přesto bychom se o článcích stále mohli
vyjádřit jako o docela objektivních. Zpravodajství zacházelo do hlubších podrobností, jednou
rozebíralo i obsah amerických novin. Ačkoli tedy Svobodné slovo nevěnovalo tématu výrazně větší
prostor, články obsahovaly více informací.

4.1.3 Rudé právo

O atentátu na Malcolma X se v Rudém právu dočteme ze zkoumaných periodik nejdříve, a to
již 22. února mezi zprávami 24 hodin v zahraničí : „V Harlemu byl zastřelen vůdce nacionalistické

61NESG. Atentát v Harlemu. Svobodné slovo. 23. 2. 1965, roč. 21, č. 53, s. 2.
62NESG. Komu překážel Malcolm X? Svobodné slovo. 26. 2. 1965, roč. 21, č. 56, s. 2.
63NESG. Další podezřelý z vraždy Malcolma X. Svobodné slovo. 5. 3. 1965, roč. 21, č. 63, s. 2.

12



organizace černošských muslimů Malcolm X. Z 10 ran ho zasáhly čtyři. Při převozu do nemocnice
zemřel.”64 Ze zkoumaných novin je Rudé právo v první zprávě zdaleka nejstručnější, objevuje se
však o den dříve než u ostatních, můžeme se tedy domnívat, že je tomu z důvodu brzké uzávěrky.

Dalšího dne nacházíme v Rudém právu rozšíření pod názvem Konec Malcolma „X”. Článek
začíná shrnutím události a podezřelých osob zatčených po atentátu. „Zpráva znovu přitahuje
pozornost k této organizaci, činné v USA již několik let. Jde o skupinu na náboženském základě
(má svou hlavu, své mešity, svou universitu), která bojuje proti segregaci, ovšem tak, že proti
bílému rasismu staví rasismus černý. Proto se od nich distancovala drtivá většina amerických
černochů, jejich organizací a vůdců. Divoká činnost černých muslimů totiž ztěžovala boj za plná
občanská práva a skrývala nebezpečí zbytečného krveprolití. O tom svědčí i poslední případ. Když
demonstrovali před nedávnem černoši v Alabamě proti překážkám při volební registraci, přijel do
Alabamy i Malcolm „X” (v hnutí se používá písmene namísto příjmení), ale černošský vůdce dr.
King s ním odmítl jednat. Mezi černými muslimy vynikal Malcolm X už takovým fanatismem, že jej
církevní hlava černých muslimů Elijah Muhammad z Chicaga musel vyloučit z hnutí. V podstatě se
stala jeho činnost reakční, i když v zájmu historické objektivity nelze popřít, že divoké akce černých
muslimů strašily americké maloměšťáky a přinutily je zamyslet se nad tím, že je lepší domluvit
se s dr. Kingem, J. Farmerem a jinými vůdci, než mít co dělat s Malcolmem X. Vraždu v pondělí
odsoudil i Martin Luther King s tím, že atentát by měl přesvědčit všechny Američany, že nenávist a
násilí musí být odstraněny.”65

24. února Rudé právo přináší zprávu Požár v „mešitě” černých muslimů. Kromě popisu
události se periodikum opět vrací ke kritice Malcolmovy politiky zdůrazňováním, že byl vyloučen
z hnutí pro přílišný fanatismus.

Následujícího dne vychází článek Američtí černoši žádají vyšetření atentátu na Malcoma X. I
Rudé právo zde pochybuje o oficiální verzi vraždy. „Podle četných zpráv z míst se silnou černošskou
menšinou projevuje veřejnost vážné pochybnosti, že atentát na Maclcoma X se odehrál tak, jak
uváděly původní informace poskytnuté policií. Případ vyvolal mezi černošským obyvatelstvem
silné napětí a sílí obavy, že dojde k novým násilnostem, jestliže nebude důkladně a hodnověrně
vyšetřen.”66

Zprávy ze dnů 24. a 25. února jako jediné čerpají informace o této události z ČTK. Os-
tatní články Rudého práva vycházejí bez signatury a zbylá dvě periodika zpravodajské agentury
nevyužila vůbec.

Poslední velmi stručná zpráva o Malcolmovi X vychází v Rudém právu ve sledovaném
období 28. února. „Pohřeb Malcolma X, extremistického bojovníka za práva černochů v USA, se
konal v sobotu v New Yorku.”67

Rudé právo bylo ze zkoumaných periodik v případě Malcolma X nejzaujatější. Periodikum
podrobně rozebírá Malcolmovu politiku, její vliv na průběh mírumilovných proudů afroamerického
hnutí i jeho vztahy s v té době tolik propagovaným Martinem Lutherem Kingem. Na Malcolma X
pohlíží periodikum jako na osobu kazící všechny tyto záměry. Zároveň se o něm vyjadřuje jako o
přílišném fanatikovi, který byl pro svůj extremismus vyloučen ze strany Černých muslimů. Podle
mých dostupných zdrojů (viz kapitola Role Malcolma X v afroamerickém hnutí) měl Malcolm
X naopak tuto organizaci opustit právě z důvodu umírnění a toho, že se již s jejich násilnickou
politikou v pozdějším období neztotožňoval. Jestli se ale jednalo ze strany Rudého práva o omyl,
nebo záměrné zkreslení, se můžeme pouze domýšlet.

64NESG. 24. HODIN V ZAHRANIČÍ. Rudé právo. 22. 2. 1965, roč. 45, č. 52, s. 3.
65NESG. Konec Malcolma „X”. Rudé právo. 23. 2. 1965, roč. 45, č. 53, s. 6.
66Zpravodaj ČTK. Američtí černoší žádají vyšetření atentátu na Malcoma X. Rudé právo. 25. 2. 1965, roč. 45, č. 55, s. 5.
67NESG. 24 HODIN V ZAHRANIČÍ. Rudé právo. 28. 2. 1965, roč. 45, č. 58, s. 3.
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5 Krvavá neděle

5.1 O události

Druhá událost, kterou se budu zabývat z hlediska mediální reflexe československého tisku, se
odehrála 7. března 1965. Jednalo se o protestní pochod vedoucí ze Selmy do Montgomery, který
alabamská vojska rozehnala slzným plynem a obušky. Nejméně sedmnáct černochů bylo hospitali-
zováno se zraněními a asi čtyřiceti dalším se dostalo lékařské péče pro menší zranění a následky
slzného plynu.68 Tento brutální policejní zásah vstoupil do dějin pod názvem Krvavá neděle.

5.2 Mediální reflexe

5.2.1 Lidová demokracie

V Lidové demokracii vyšlo ve sledovaném období článků o afroamerickém hnutí dvanáct. První
z nich se objevil více než týden před Krvavou nedělí, 27. února pod titulkem Půl tuny dynamitu a dr.
King. Popisoval událost týkající se Martina Luthera Kinga, ale přímo nesouvisející s bojem za lidská
práva.

7. března se již Lidová demokracie začala zabývat přímo událostmi na půdě USA vztahu-
jícími se k emancipačnímu hnutí. Pod názvem Volební práva černochů popisují noviny na 2. straně
jednání prezidenta Johnsona s pastorem Kingem.

7. března se také odehrál pochod na Montgomery, který vyústil v krvavě potlačenou
demonstraci. Lidová demokracie o něm referuje o dva dny později, tedy 9. března. „Obušky a
slzným plynem rozehnala v neděli policie v alabamském městě Selmě shromáždění několika
set černochů, kteří na protest proti diskriminaci černochů při volební registraci chtěli uspořádat
pochod do hlavního alabamského města Montgomery. Bilance policejního zákroku je otřesná: přes
čtyřicet účastníků pochodu bylo převezeno do nemocnice, mnozí z nich s frakturami lebeční kosti.
Demonstranti se pak shromáždili ještě jednou a pokusili se zahájit pochod, ale i tentokrát je policie
rozehnala.”69

Dalšího dne, 10. března, přináší periodikum rozšíření, kdy v článku Černošský pochod na
Montgomery mimo jiné popisuje reakci Johnsona na brutální zásah policie. Americký prezident prý
vyslovil politování.

V následujícím článku Rasisté zranili tři kněze z 11. března již Lidová demokracie reflektuje
novou událost, a sice přepadení tří bělošských knězů, kteřé se účastnili pochodu na Montgomery.
Skupina rasistů je surově zbila. „Ministerstvo spravedlnosti USA vyzvalo federální soud v Mont-
gomery, aby zakázal guvernéru státu Alabama, proslulému rasistovi Wallaceovi, a úřadům tohoto
státu bránit černochům v pokojných demonstracích za občanská práva.”70

12. března přináší Lidová demokracie článek Napjatá situace v Alabamě. V americkém státě
se lidé modlí za jednoho z napadených duchovních, který je těžce zraněn.

K afroamerickému hnutí se periodikum následně vrací 14. března s titulkem Maratón
z New Yorku do Washingtonu, kde popisuje chystanou akci na podporu občanských práv černochů.
Téhož dne informuje zároveň o prezidentově postupu článkem Johnson v Alabamě.

17. března informuje Lidová demokracie o návrhu nového volebního zákona na odstranění
diskriminace černochů. Článek má nadpis Johnsonovo poselství Kongresu USA.

K tématu se Lidová demokracie vrací až o čtyři dny později, 21. března. Nejprve na
titulní stránce vydává článek autora Plojhara s názvem Svoboda po americku, kde novinář shrnuje

68Alabama Police Use Gas and Clubs to Rout Negroes. [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z:
http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0307.html

69NESG. Pochod na Montgomery. Lidová demokracie. 9. 3. 1965, roč. 21, č. 67, s. 2.
70NESG. Rasisté zranili tři kněze. Lidová demokracie. 11. 3. 1965, roč. 21, č. 69, s. 2.
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demonstrace černochů v USA a svůj pohled na tamější mravní zásady. V tomtéž čísle na straně 2
najdeme zároveň zprávu Očekává se pochod do Montgomery.

Stejně informační a subjektivně nezabarvený je i Pochod ze Selmy do Montgomery, který
vychází 24. března.

30. března informuje Lidová demokracie o plánu Martina Luthera Kinga ve zprávě Dr.
King pro bojkot Alabamy. Vůdce hnutí za lidská práva se rozhodl bojkotovat stát Alabamy, neboť
tamější úřady odmítly chránit životy černochů.

Následně 31. března informuje periodikum v kolonce Co přinesl den ve stručnosti o
Vyšetřování Ku-Klux-Klanu.

Poslední článek vychází 7. dubna pod názvem V Montgomery to začalo a shrnuje boje za
práva černochů od samého počátku a od slavného činu Rosy Parksové. Jedná se o vlastní komentář
Lidové demokracie.

Pro shrnutí se Lidová demokracie tématu afroamerického hnutí v období kolem Krvavé
neděle věnovala vesměs objektivně. Popisovala události spíše z pohledu černošských bojovníků a
jejich zastánců, patrně se tak ale dělo z důvodu snahy o podpoření dodržování lidských práv, a
nikoli z antipatie k úřadům Ameriky a ve snaze pošpinit je v očích veřejnosti z osobních důvodů.
Nepozorovala jsem zde žádnou nepatřičnou subjektivitu.

5.2.2 Svobodné slovo

Ve Svobodném slově vychází první článek ze sledovaného období kolem Krvavé neděle taktéž 27.
února, ve sloupci Ze světa pod názvem Spravedlnost po americku. Dovídáme se, že „federální soudce
H. Cox odmítl 25. února projednat obvinění 17 rasistů z vraždy tří bojovníků nedaleko Filadelfie ve
státě Mississippi. Z vraždy byli obviněni místní šerif, jeho zástupce a několik příslušníků Ku-klux-
klanu.”71

Hned následujícího dne, 28. února, se Svobodné slovo k emancipačnímu hnutí opět
vyjadřuje v sloupci Ze světa s titulkem Další oběť rasistů. „V nemocnici alabamského města Selma
zemřel 26. února mladý černoch Jackson, postřelený před osmi dny policií, když se při protestním
pochodu černochů za občanská práva snažil tělem chránit svou matku.”72

Periodikum se dále k tématu vrací až 9. března s titulkem Montgomery a boj 20 milionů.
„Dnes je jich 20 milionů. Zítra, v tomto případě v roce 1980, stoupne jejich počet o téměř padesát
procent: na 29,5 milionů. Dnes ještě policie jejich pokojné demonstrace rozhání slzným plynem a
obušky (nejnověji v neděli v alabamském městě Selmě, dnes ještě jsou diskriminováni prakticky
ve všech oblastech života - třebaže od loňska funguje léta probojovávaný zákon o občanských
právech. Co však bude zítra, za deset, patnáct let? Kdo z oficiálního Washingtonu je vůbec schopen
seriózněji zodpovědět tuto otázku - když se stačí podívat na ono neustálé lavírování vládnoucích
kruhů, aby bylo na první pohled zřejmé, že tu stále chybí jakákoli opravdová koncepce na řešení
palčivých problémů amerických černochů. Přitom řada současných i nedávných událostí potvrzuje,
že věci se spíše zostřují, než zmírňují. V jedenácti jižanských státech se každým dnem tvrději
bojuje za integraci škol, obchodů, hotelů, dopravy i za svobodnou volební registraci. V severních
státech pak se střetávají stále otevřeněji černoští a „umírnění” s černošskými „radikály” - a napětí
v newyorském Harlemu po zavraždění Malcolma X jen názorně ukázalo, jak je i v tomto směru
situace vážná. Prostě: podpisem Civil Rights Act sice loni v létě jedna etapa stoletého boje černých
Američanů za plné zrovnoprávnění skončila - nová fáze však není o nic méně výbušná, neboť, jak
konstatoval dr. King při pátečním rozhovoru s prezidentem Johnsonem, „bojovat za občanská práva
je nadále spojeno s nebezpečím”. Stupeň tohoto nebezpečí poznalo i oněch čtyřicet černošských
účastníků nedělního „pochodu na Montgomery” (pochod na protest proti volební diskriminaci

71NESG. Spravedlnost po americku. Svobodné slovo. 27. 2. 1965, roč. 21, č. 57, s. 2.
72NESG. Další oběť rasistů. Svobodné slovo. 28. 2. 1965, roč. 21, č. 58, s. 2.
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černochů), kteří po „legálním” zákroku policie museli být převezeni do nemocnice (mnozí z nich s
frakturami lebeční kosti).”73 Článek potom dochází k závěru, že FBI bude tuto události vyšetřovat,
což ovšem nejspíš nikam nepovede.

O dva dny později, 11. března, přináší Svobodné slovo článek Události v Selmě pobouřily
celé USA. „Před Bílým domem pochodovalo v úterý celé dopoledne asi tisíc mužů a žen, bílých
a černých, provolávajících heslo „svobodu hned!” a zpívajících písně k hnutí za rovnoprávnost.
Demonstranti takto protestovali proti nečinnosti vlády při rasových bouřích v Alabamě, kde policie
brutálně ztýrala stovky černochů.”74 Svobodné slovo dále informuje o přepadení tří knězů, Jamese
Reeba, Orloffa Millera a Clarka Olsona, z nichž první jmenovaný byl převezen do nemocnice
s těžkou lebeční zlomeninou.

O smrti kněze Reeba informuje Svobodné slovo 13. března ve článku Veřejnost USA proti
teroru v Selmě. Zmiňuje se zároveň, že napětí ve Spojených státech vzrůstá.

14. března referuje Svobodné slovo o dalším průběhu emancipačního hnutí zprávou Další
demonstrace před Bílým domem. „V pátek zažilo hlavní město Spojených států největší demonstraci
za občanskou rovnoprávnost barevného obyvatelstva, jakou pamatuje od známého „pochodu na
Washington” v roce 1963.”75 Demonstranti si údajně lehali na asfaltovou vozovku, aby nemohli
být vytlačeni policií, zpívali písně hnutí za rovnoprávnost, někteří se modlili. Policie zasáhla, ale
nejprve se jí nepovedlo je rozehnat. Až potom s použitím většího násilí se podařilo protest ukončit.

15. března najdeme ve Svobodném slovu článek Johnson k rasovým nepokojům, podle kterého
prezident slibuje urychlené uzákonění nových opatření na ochranu volebního práva černošského
obyvatelstva. Podle periodika ale nezmiňoval, že by se chystaly kroky k potrestání viníků porušování
ústavních práv a krveprolití v Selmě a jiných městech amerického jihu.

16. března se dovídáme o dalším protestním pochodu. Zpráva má titulek Demonstrací
v USA přibývá.

Následující den přináší Svobodné slovo článek USA chystají nový volební zákon. „Prezident
USA Johnson předložil v pondělí americkému Kongresu poselství, zabývající se otázkou občanských
práv černošského obyvatelstva Spojených států. Poselství přiznává, že před pětadevadesáti lety -
v březnu 1870 - byl připojen k Ústavě Spojených států dodatek, který zaručoval občanům této země,
že jejich volební právo nemá být popíráno kvůli barvě jejich pleti.“76 Mezitím probíhají v Alabamě
další demonstrace, policie dva z protestantů těžce zranila.

18. března informuje Svobodné slovo o návrhu na zrušení opatřeních typu testů gramot-
nosti. Pomocí nich a dalších kritérií bylo v Americe doteď omezováno zákonné právo černochů na
volení - mnozí z nich jsou totiž negramotní. Z rozhodnutí Martina Luthera Kinga budou demon-
strace pokračovat, dokud nový zákon neprojde Kongresem. Článek nese název Zákon o volebním
právu černochů předložen americkému Kongresu.

19. března informuje Svobodné slovo o chystaném osmdesátikilometrovém pochodu za
volební právo černochů ze Selmy do Montgomery. Federální soudce v hlavním alabamském městě
vydal příkaz místním úřadům, že nesmějí pochodu bránit a policie a šerif mu musí poskytnout
ochranu. Článek se jmenuje Pochod Selma-Montgomery.

Následujícího dne nepřináší Svobodné slovo zpravodajský článek, ale publicisticky se
zamýšlí nad nadcházejícími událostmi. V článku Jaký osud čeká návrh nového volebního zákona USA?
mimo jiné stojí: „Lze předpokládat, že hlavní nápor proti zákonu bude veden pod záminkou, že
„porušuje ústavu” USA, protože zasahuje do pravomoci jednotlivých států, jejichž vlastní volební
zákony - především na jihu - vyhovují bílým rasistům.”77

22. března přináší Svobodné slovo zprávu o přepadení studenta z Bostonu dvěma rasisty,
73NESG. Montgomery a boj 20 milionů. Svobodné slovo. 9. 3. 1965, roč. 21, č. 67, s. 2.
74NESG. Události v Selmě pobouřily celé USA. Svobodné slovo. 11. 3. 1965, roč. 21, č. 69, s. 2.
75NESG. Další demonstrace před Bílým domem. Svobodné slovo. 14. 3. 1965, roč. 21, č. 72, s. 2.
76NESG. USA chystají nový volební zákon. Svobodné slovo. 17. 3. 1965, roč. 21, č. 75, s. 2.
77NESG. Jaký osud čeká návrh nového volebního zákona USA?. Svobodné slovo. 20. 3. 1965, roč. 21, č. 78, s. 2.
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kteří ho zbili a pořezali noži do obličeje. Zpráva se nazývá Pochod v Selmě začal a zároveň se v ní
dovídáme o protestním pochodu.

Následujícího dne referuje Svobodné slovo o pochodu faktickými informacemi o průběhu,
prozatimní délce a tak dále. Nazývá se Bojovníci za občanská práva pokračují v pochodu do Montgomery.

Podobně je na tom článek Pochod podle programu z 24. března, který informuje, že pochod
pokračuje i přes hustý déšť.

25. března pokračuje Svobodné slovo ve zpravodajství článkem Pochod dnes v cíli - prostest
trvá dál, jednou kvůli dešti přespali demonstrující pod stany.

26. března již informuje Svobodné slovo o konci pětidenního demonstračního pochodu a
shromáždění v Montgomery. King označil den za „den vítězství”, podle čehož se i článek nazývá
„Den vítězství” v Alabamě.

Dalšího dne informuje Svobodné slovo o zákeřné vraždě matky pěti dětí. V americké
televizi se později objevily zprávy, že agenti FBI zatkli v Alabamě čtyři členy Ku-Klux-Klanu. V
USA se zároveň zvedá nová vlna odporu proti rasismu. Článek se nazývá Vražda vzrušila celé USA.

29. března přináší Svobodné slovo článek s názvem Ku-klux-klan ve státě Louisiana se
připravuje k nové akci. Periodikum popisuje nárůst činnosti rasistické organizace Ku-klux-klan.
V okolí hlavního města dotyčného státu se objevuje jejich znamení, hořící kříže planoucí do noci.

30. března informuje Svobodné slovo o Kingově záměru začít bojkotovat stát Alabama.
Pastor prý vyzve všechny Američany, aby přestali používat a kupovat zboží zde vyrobené. Chystá
se k tomu, protože alabamské tamější řady odmítají chránit životy černochů a zajistit jim volební
právo. Jako příklad bezpráví udává King vraždu bělošky Violy Gregg Liuzzové, která se účastnila
pochodu selmských černochů do Montgomery. Zpráva se jmenuje King hodlá vyzvat Američany
k hospodářskému bojkotu Alabamy.

Následujícího dne popisuje Svobodné slovo osud rasistické organizace v článku Konečně
došlo na Ku-klux-klan. „Výbor Sněmovny reprezantantů pro potírání neamerické činnosti přijal
v úterý návrh, aby prozkoumal činnost Ku-klux-klanu. Je to poprvé, kdy výbor smutně proslavený
pronásledováním pokrokových občanů a organizací v USA obrátí pozornost na bílé rasisty, terori-
zující na americkém Jihu černošské občany i bělochy, kteří jim pomáhají a projevují sympatie.”78

Už 2. dubna se ale dovídáme, že má nechvalně proslulá organizace své lidi v FBI, někteří
jsou přímo členové Ku-klux-klanu, a k opravdovému potrestání tedy nejspíš nedojde. Zpráva se
nazývá Ku-klux-klan je klidný...

O dva dny později, 4. dubna, se zase dočítáme o nalezení spáleného kříže Ku-klux-klanu
(tj. varování před odplatou) na zahradě domu manžela bojovnice za lidská práva Liuzzové, která
byla krátce předtím zavražděna. Titulek zní Ku-klux-klan hlásí odplatu.

Článek z 6. dubna King proti deportaci šesti Afričanek kmene Zulu se zcela netýká afroame-
rického emancipačního hnutí, ale popisuje pastorovu veřejnou kampaň proti deportaci dotyčných
žen do Jihoafrické republiky. Imigrační úřad jim totiž nechce prodloužit dobu pobytu.

O událostech kolem tzv. Krvavé neděle vydalo Svobodné slovo čtyřiadvacet článků a o
emacipačním hnutí referovalo značně podrobněji než Lidová demokracie. Články byly zároveň
subjektivnější a více zdůrazňovaly surovost potlačených demonstrací a neštěstí utlačovaných obětí.
O afroamerickém emancipačním hnutí vyšly ve sledovaném období i dva články publicistické,
zamýšlející se nad uběhlými či nadcházejícími událostmi. Přestože se ale Svobodné slovo více
zaměřovalo proti americké politice a bylo v tomto méně nestranné než Lidová demokracie, ani u
tohoto periodika se nedomnívám, že by v textech hrála roli předpojatost vůči samotné Americe. A
to především z důvodu článku o chystaném potrestání členů organizace Ku-klux-klan, které by
se v případě snahy o propagandistické vyvolání antipatie k USA noviny spíše snažily zamlčet a
nezmiňovaly by se o nich.

78NESG. Konečně došlo na Ku-klux-klan. Svobodné slovo. 31. 3. 1965, roč. 21, č. 89, s. 2.
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5.2.3 Rudé právo

V Rudém právu vychází první článek ze sledovaného období až 7. března ve sloupci 24 hodin
v zahraničí. Periodikum krátce informuje, že „přední bojovník za rovnoprávnost amerických čer-
nochů reverend dr. L. King měl v pátek rozhovor s prezidentem L. Johnsonem, který trval půl
druhé hodiny a týkal se návrhu zákona na posílení volebního práva černochů na jihu USA.”79

9. března již periodikum přináší článek Surový zákrok proti černochům v Alabamě. „Obušky
a slzným plynem rozehnala v neděli policie v alabamském městě Selmě shromáždění několika
set černochů, kteří na protest proti diskriminaci černochů při volební registraci chtěli uspořádat
pochod do hlavního alabamského města Montgomery. Policie s nasazenými plynovými maskami
házela do průvodu granáty se slzným plynem a surově tloukla demonstranty obušky. Bilance
policejního zákroku je otřesná.”80

10. března se Rudé právo k protestnímu hnutí vrací v článku Alabamské četnictvo proti čer-
nochům.81 „V úterý měl z alabamského města Selma vyrazit tisícový pochod černochů do hlavního
města Alabamy, Montgomery. Organizoval ho nositel Nobelovy ceny dr. M. Luther King po neděl-
ním brutálním zásahu policie proti pokojné manifestaci černochů v Selmě. V Montgomery chtěli
černoši protestovat proti porušování svých občanských práv. Jakkoli v úterý prezident Johnson
vyslovil politování nad nedělní brutalitou policie a slíbil, že Kongresu pošle zvláštní poselství o
ochraně práv všech Američanů, řídí se v Alabamě vlastními úvahami. Vyslali do města stovky
vojáků a policistů, po zuby ozbrojených, opatřených ocelovými přilbami a protiplynovými maskami,
kteří průvod zastavili; demonstranti se vrátili do Selmy.”

Dalšího dne se potom periodikum vyjadřuje k poměrům ve městě Selma zprávou Selma
je na jihu USA... ve sloupci Telegrafuje náš washingtonský zpravodaj.

12. března se v článku Demonstrace v Bílém domě vyjadřuje Rudé právo k „provokacím
alabamských rasistů”.82 Zmiňuje zároveň těžké zranění kněze Reeba, který byl operován a jeho
stav je nadále kritický.

Po dobu sledovaného období vydává potom Rudé právo článek o afroamerickém hnutí
každý den, soustředí se na rasistické násilí a porušování lidských práv na půdě Ameriky. 15. března
vychází článek Demonstrace v USA neustávají, 16. března Manifestace proti rasismu v USA: 15 000
demonstrantů před Bílým domem, 17. března Definitivní odpověď rasismu? a 18. března Demonstrance
v Alabamě pokračují. O chystané akci informuje Rudé právo 20. března článkem V neděli pochod na
Montgomery. Následujícího dne se objevuje titulek Mobilizace Alabamské národní gardy a 22. března
Pochod ze Selmy zahájen. 23. března vychází článek 10 000 pochoduje do Montgomery - Ku-Klux-Klan
vyhrožuje a 24. března Alabamští rasisté se nevzdávají. 25. března najdeme článek Tisíce demonstrantů
do Montgomery a následující den Další oběť rasistů v Alabamě. 28. března vychází článek pod titulkem
Podezřelí z vraždy propuštění a v tomtéž čísle Čekali 345 let. Text se vztahuje k výroku Martina Luthera
Kinga o černoších, kteří čekali na svobodu 345 let. Poslední článek najdeme ve sledovaném období
30. března s nadpisem Černošské hnutí hodlá vyhlásit bojkot Alabamy.

Celkem vydává Rudé právo v období kolem Krvavé neděle dvaadvacet článků. Naprostá
většina z nich vycházela ze zpráv ČTK, naproti tomu ostatní dvě periodika při reflektování o tomto
tématu zdrojovala zprávy minimálně.

O událostech referovalo Rudé právo stručněji než Svobodné slovo. Co se týká subjek-
tivního zabarvení, vycházejí tyto dva deníky téměř stejně. V Rudém právu ale můžeme častěji nalézt
konkrétní propagandistické termíny typu „američtí rasisté” a „oběť rasistů”. Propagandistickým
tahem byl koneckonců i článek Čekali na svobodu 345 let, jehož úkolem je výhradně poukázat na
nespravedlnost, k níž na americké půdě dochází. Nejméně předpojatá byla Lidová demokracie.

79NESG. 24 hodin v zahraničí. Rudé právo. 7. 3. 1965, roč. 45, č. 65, s. 3.
80ČTK. Surový zákrok proti černochům v Alabamě. Rudé právo. 9. 3. 1965, roč. 45, č. 65, s. 1.
81NESG. Alabamské četnictvo proti černochům. Rudé právo. 10. 3. 1965, roč. 45, č. 68, s. 3.
82ČTK. Demonstrace v Bílém domě. Rudé právo. 12. 3. 1965, roč. 45, č. 70, s. 1.
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6 Atentát na Martina Luthera Kinga

6.1 Atentát na Martina Luthera Kinga

3. dubna dorazil Martin Luther King do Memphisu ve státě Tennesse, kde pronesl poslední proslov
svého života.83 Vyjadřoval se jak k zápasu s rasismem, odporu k násilí v mezilidských a mezinárod-
ních vztazích, tak k ekonomickému bezpráví a nesmyslným rozdílům mezi bohatými a chudými.84

„Nevím, co se stane nyní, čekají nás těžké chvíle. Ale mně na tom doopravdy nezáleží, protože jsem
došel na vrchol hory. Nevadí mi to. Jako každý, i já bych rád žil dlouhý život. Ale teď to pro mě
není hlavní. Chci jen vykonat Boží vůli. A on mi dovolil dojít na vrchol hory,”85 říká Dr. King ve
své řeči dnes známé jako „Byl jsem na vrcholu hory”.

Dalšího dne, 4. dubna 1968, stál Martin Luther King na balkóně dvoupatrového pokoje,
ve kterém se ubytoval v hotelu Lorraine. V 18:05 byl smrtelně postřelen. Okamžitě byl převezen
sanitkou do St. Joseph’s Hospital, kde na následky zranění zemřel. Lékaři ho prohlásili za mrtvého
v 19:05.86 Do Memphisu byly povolány guvernérem Bufordem Ellington čtyři tisíce oddílů Národní
gardy a starosta vyhlásil zákaz vycházení. I přesto tragédii následovaly incidenty zahrnující ojedi-
nělé střílení, oheň, cihly a lahve házené na policisty a rabování, které vypuklo v černošské čtvrti a
rozšířilo se po městě.87

„Zavraždil ho najatý vrah, člověk velmi omezené inteligence, neschopný svědčit, kdo
ho najal.”88 Zpráva o atentátu se rychle roznesla a vyvolala obrovskou vlnu násilí. Po celých
státech přišlo následně během nepokojů o život přes čtyřicet lidí a více než sto amerických měst
zaznamenalo velké škody na majetku.89

Nájemný vrah James Earl Ray byl zatčen o dva měsíce později a k vraždě se přiznal.90

Na 7. dubna vyhlásil rezident Lyndon B. Johnson truchlící den, následující den se konal pochod
na poctu Martina Luterha Kinga. 9. dubna měl King v Atlantě pohřeb, na který dorazilo mnoho
národních politiků a vůdců hnutí za lidská práva. Přes 100 000 truchlících následovalo Kingovu
rakev ulicemi Atlanty.91

6.2 Mediální reflexe

6.2.1 Lidová demokracie

Ve sledovaném období kolem atentátu na Martina Luthera Kinga vyšel v Lidové demokracii první
článek k tématu 6. dubna pod titulkem Dr. King zavražděn v Memphisu. Na titulní stránce se dočteme
jen krátce, že byl Martin Luther King zastřelen a převezen do nemocnice, kde zemřel.

Na 2. straně se již dozvídáme podrobnosti v textu s nadpisem Svět truchlí nad velkým
humanistou. Zpráva je označena jako aktualita dne. „Kulka bělošského rasisty skončila ve čtvrtek
večer život předsedy konference jižních křesťanských vůdců, stoupence nenásilných akcí za rovno-
právnost černochů, nositele Nobelovy ceny míru, pastora dr. M. Luthera Kinga. Město Memphis ve

83HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 29.
84HRUBEC, Marek a kol., c. d., s. 29.
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86Assassination of Martin Luther King, Jr. (4 April 1968). [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://mlk-
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87Martin Luther King Is Slain in Memphis; A White Is Suspected; Johnson Urges Calm. [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné
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státě Tennessee bude mít stále Kainovo znamení. Neboť zde padl zákeřnou ranou z pistole muž,
který patřil k největších světových postavám dneška. Jeho smrti želí i náš lid.”92

Na téže straně najdeme zároveň článek Kde se skrývá vrah dr. Kinga, ve kterém se dočteme
o situaci po atentátu, že se schyluje k násilnostem a že se pátrá po vrahovi.

Další dva články vycházejí hned následujícího dne. Na titulní straně najdeme text Vrah dr.
Kinga dosud na svobodě, který popisuje současnou situaci ve státech po atentátu.

Na 2. straně vychází v Lidové demokracii článek Den smutku černošských obyvatel, podle
kterého se hlavní město USA „zmítá v těžké občanské krizi, ze všech stran jsou stahovány vojenské
jednotky, v okolí Washingtonu byla spatřena kolona obrněných vozů.”93

8. dubna vychází další článek, Po nepokojích zákaz vycházení v Chicagu, který se opět
vyjdařuje k tehdejší situaci v USA.

Výčet obětí nám přináší článek Bilance nepokojů v USA z 9. dubna, který vychází v den
pohřbu a připomíná, že se do Atlanty sjíždějí smuteční hosté.

K průběhu ceremionálu se potom vyjadřuje článek z 10. dubna Pohřeb pastora Kinga a z 11.
dubna Amerika uctila památku dr. Kinga.

12. dubna se Lidová demokracie zabývá vyšetřováním a v článku Kingův vrah nebude
vypátrán? upozorňuje, že se ztrácejí stopy.

Následující článek vychází až 16. dubna s titulkem Další podezřelý z vraždy L. Kinga zatčen.
Průběh vyšetřování a zatýkání řeší Lidová demokracie znovu 19. dubna v článku Galt

vrahem dr. Kinga? a 20. dubna v článku Je vrahem dr. Kinga uprchlý trestanec? 24. dubna se k tématu
opět vrací v článku Ray není vrahem dr. Kinga.

O samotné osobnosti Martina Luthera Kinga se v Lidové demokracii dočteme 30. dubna,
kdy v článku Desatero dr. M. L. Kinga popisuje hodnoty, které vyznával.

Poslední článek vychází 2. května a je opět krátkou informační zprávou. Titulek zní Skrývá
se vrah dr. Kinga v Austrálii?

Atentát na Martina Luthera Kinga reflektovala Lidová demokracie záhy po události
subjektivním stylem. Periodikum se o vraždě vyjadřovalo jako o veliké ztrátě a samotnou osobnost
pastora popisovalo jednoznačně kladně. Po prvních několika dnech začaly být texty zcela objektivní
a pouze přinášely nestranné informace o situaci ve Spojených státech a o vyšetřování. Jediným
zabarvenějším článek by se mohlo zdát Desatero dr. M. L. Kinga, které se ale taktéž vyvarovalo
jakýchkoli soudů.

6.2.2 Svobodné slovo

Ve Svobodném slově vychází první článek v období kolem atentátu na Martina Luthera Kinga
taktéž 6. dubna, na titulní straně s nadpisem Obrovský rozruch v USA: Dr. King zavražděn. Krátká
zpráva o vraždě je doplněna o Kingovu fotografii.

Rozšíření najdeme na 2. straně pod názvem M. L. King padl rukou vraha, kde se dočteme
podrobnější informace o průběhu události. Na téže straně vychází zároveň článek Uprostřed boje,
který popisuje Kingovu činnost, jeho záměr zorganizovat v Memphisu další pokojnou demonstraci
a důležitá data a události z jeho života.

7. dubna vydává Svobodné slovo na titulní straně článek Černí radikálové chtějí pušky.
Zatímco v USA pokračují rasové bouře, podle mluvčího radikálního černošského hnutí Carmichaela
potřebuje nyní černošské hnutí „pušky a ještě více pušek”.94 Rozšíření tohoto článku pod stejným
názvem najdeme na 2. straně a dočteme se o smutku v Atlantě a o pátrání po vrahovi.

8. dubna vychází ve Svobodném slově článek Vražda dr. M. L. Kinga není jen věcí USA,
podle kterého se demonstrace a protestní shromáždění rozšiřují po celém světě.

92NESG. Svět truchlí nad velkým humanistou. Lidová demokracie. 6. 4. 1968, roč. 24, č. 96, s. 2.
93NESG. Den smutku černošských obyvatel. Lidová demokracie. 7. 4. 1968, roč. 24, č. 97, s. 2.
94NESG. Černí radikálové chtějí pušky. Svobodné slovo. 7. 4. 1968, roč. 24, č. 97, s. 1.
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„S velkým rozhořčením přijala zprávu o zákeřné vraždě černá i arabská Afrika a Střední
východ. Všechny africké rozhlasové a televizní stanice i všechen africký tisk zdůrazňují, že vražda
Martina Luthera Kinga není jen vnitřní záležitostí Spojených států. Všude v Africe se projevuje
zostření protiamerické nálady a pozorovatelé soudí, že by tato politická vražda mohla značně
ovlivnit politiku afrických zemí vůči USA.”95

Dalšího dne se již dozvídáme, že se protesty utlumují, jen v Baltimoru dále trvají požáry
a drancování obchodů. Titulek zní Rasové bouře utichly.

O pohřbu se ve Svobodném slově dočítáme 10. dubna ve článku Důstojné rozloučení.
Zmíněny jsou zároveň bilance obětí nepokojů a pátrání mo vrahovi.

12. dubna začíná Svobodné slovo rozebírat atentát a to, zda se opravdu jednalo jen o akci
„jednoho muže”, nebo rozsáhlejší spiknutí. Nadpis zní Stopy po vrahovi mizí.

13. dubna se v článku Pátrání po vrahu M. L. Kinga dočítáme, že se vyšetřování pohnulo
vpřed.

Další zmínku najdeme ve Svobodném slově 18. dubna ve článku King zastřelen najatým
vrahem? dočítáme se o pátrání a o tom, že vrah nejspíš rafinovaně zmátl vyšetřující orgány falešnými
stopami.

19. dubna se Svobodné slovo opět vyjadřuje k vyšetřování, byl zatčen Erik Starvo Galt a
podle FBI šlo o spiknutí. Titulek zní Změněná verze FBI.

21. dubna se Svobodné slovo k dopadení vrací v článku Je Ray Kingovým vrahem? Zjišťu-
jeme, že uprchlý vězeň James Earl Ray vystupoval pod falešnými jmény, například Erio Starvo
Galt.

Téhož dne vychází zpráva Čínské zbraně do USA černošským extrémistům?96 Svobodné slovo
odkazuje na čínský tisk Hong Kong Star, podle kterého „ČLR zorganizovala v Latinské Americe
pašeráckou linku pro dodávku zbraní, munice a peněz extrémistickým černošským skupinám
v USA. Podle agentury AP list opírá svá tvrzení o čínské prameny a píše, že prý Mao Cetung čekal
se svou výzvou k americkým černochům, aby povstali a svrhli americkou vládu, a že bude tato
linka dokončena.”

22. dubna se Svobodné slovo vrací k průběhu vyšetřování s článkem Vražda z protislužby?
Rozebírá možnosti a zmiňuje, že u zatčeného Raye stále schází motiv.

Poslední článek vychází 24. dubna pod názvem Obvinění Raye vykonstruovala FBI? Peri-
odikum diskutuje o možnosti Rayovy neviny a toho, že by ho FBI obvinila falešně.

Ve srovnání s Lidovou demokracií pojednávalo Svobodné slovo o atentátu na Martina
Luthera Kinga nestranněji a objektivněji. Na rozdíl od Lidové demokracie se tolik nesoustředí na
vyobrazení zavražděného pastora jako na velikou osobnost, jehož smrt je obrovskou ztrátou. Tyto
skutečnosti popisuje z objektivního hlediska a rozebírá, jak na událost reagují celé Spojené státy i
další země světa, nepřináší ale osobní soudy.

6.2.3 Rudé právo

V Rudém právu vychází ohledně afroamerického emancipačního hnutí ve sledovaném období
kolem atentátu na Martina Luthera Kinga článek již 30. března a věnuje se rasovým nepokojům
v USA. Nazvývá se Výjimečný stav v Memphisu.

O smrti vůdce hnutí za lidská práva se dočítáme stejně jako v dalších dvou periodikách
6. dubna. Informace je nejprve zmíněna ve sloupci Letem světem: Týden v událostech. U data 5. dubna
je zde uvedeno: „V Memphisu (stát Tennessee) byl zavražděn známý vůdce černošského hnutí
v USA dr. Martin Luther King.”97

95NESG. Vražda dr. M. L. Kinga není jen věcí USA!. Svobodné slovo. 8. 4. 1968, roč. 24, č. 98, s. 1.
96NESG. Čínské zbraně do USA černošským extrémistům? Svobodné slovo. 21. 4. 1968, roč. 24, č. 111, s. 2.
97NESG. Letem světem: Týden v událostech. Rudé právo. 6. 4. 1968, roč. 48, č. 96, s. 7.
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Na téže straně se potom dočítáme podrobnosti ve článku Černošský vůdce dr. King za-
vražděn, který je obohacen i o fotografii. Text se kromě popisu samotné události vyjadřuje i k situaci
vzniklé po ní: „Zpráva o zavraždění vyvolala v zemi velikou odezvu. Zděšení, smutek. Mezi částí
20milionového černošského obyvatelstva došlo k prudkému výbuchu hněvu. Sotva vešlo ve zná-
most, že dr. King je mrtev, propukly v četných amerických městech prudké bouře. Ozval se řinkot
skla z roztříštěných výkladních skříní, některé objekty byly zapalovány a po srážkách s policicí
byli hlášeni 3 mrtví, stovky raněných a zatčených.”98 Rudé právo zároveň polemizuje i nad dalším
vývojem emancipačního hnutí ve Spojených státech. Mnozí aktivisté totiž nyní považují nenásilnou
metodu za mrtvou a dá se tedy očekávat, že vražda Martina Luthera Kinga přispěje k radikalizaci
hnutí. Samotnou osobnost Martina Luthera Kinga popisuje Rudé právo jako statečného vůdce, který
se až do posledních okamžiků života nezalekl ani výhružek, jimž dennodenně čelil. „Vyhrožováno
mu bylo i za jeho pobytu v Memphisu. V předvečer svého zavraždění na veřejném projevu prohlásil,
že by i on chtěl zůstat naživu, tak jako každý jiný, ale že jsou důležitější věci na světě... že je nutno
dovršit úspěšně velký zápas za občanská práva a za zajištění důstojnosti pro každého člověka bez
ohledu na barvu pleti.” Článek se jednoznačně pokouší ukázat osobnost zavražděného pastora
v tom nejlepším světle. V samotném závěru se potom stručně dostává i do kritiky poměrů ve
Spojených státech, když píše, že „vražda vyvolává vzpomínky na jiné brutální násilí - na zastřelení
prezidenta J. F. Kennedyho. Mnozí si kladou otázku, jak snadno umírají ve Spojených státech určití
lidé.”

O situaci ve Spojených státech se opět dočítáme 7. dubna na titulní straně v článku V USA
po zavraždění Dr. M. L. Kinga: Devatenáct mrtvých. „Zákaz vycházet na ulici od 16 odpoledne do
6.30 hod. ráno přispěl ke zchlazení atmosféry. Venku se mohou zdržovat jen osoby, které jsou
s to prokázat, že jdou do zaměstnání.”99 Na straně 11 nalezneme rozšíření s titulkem Devatenáct
mrtvých - bilance prvního dne černošských bouří. Text podrobněji popisuje škody a policejní zásahy
proti drancování.

8. dubna vychází opět článek na titulní straně, 26 obětí černošských bouří v USA. Na straně
3 znovu najdeme jeho rozšíření.

Soupisem požárů, zničených domů a policejních zásahů pokračuje i článek Otřesná bilance
rasových nepokojů v USA 9. dubna.

10. dubna přináší Rudé právo zprávy o pohřbu v článku Rozloučení s Dr. M. L. Kingem.100

V popisu účastníků periodikum poukazuje i na poměry ve Spojených státech, když zdůrazňuje, že
se s černošským vůdcem přišli rozloučit chudí černoši, „kteří neumějí číst a psát a kteří v životě
možná nikdy nebyli u doktora.” Na velikost Martina Luthera Kinga zase poukazuje poznámkou
o části vyznavačů „černé moci”, kteří sice nesouhlasí s jeho formou boje za rovnoprávnost, ale
přesto si ho váží pro jeho kvality. Rudé právo v textu rozebírá i perspektivitu Kingovy mírumilovné
politiky: „Vzedmutá emocionální vlna je s to získat pro nenásilné hnutí nové stoupence. Na druhé
straně je však také slyšet: Co mohlo více prokázat, že nenásilná metoda nevyřeší černošskou otázku
v USA, než zavraždění muže, který byl jejím symbolem a představitelem. Dr. King byl postava
příliš ušlechtilá a vznešená pro realitu Ameriky.”

11. dubna vychází opět článek kalkulující škody a oběti v Americe, s titulkem Washington
počítá utrpěné rány. Zatímco článek v Lidové demokracii z tohoto data s titulkem Amerika uctila
památku dr. Kinga čerpal ze zpravodajské agentury ČTK, Rudé právo využilo Associated Press.

12. dubna se Rudé právo zabývá vyšetřováním Kingovy vraždy. Titulek zní Stopy po
vrahovi dr. M. L. Kinga mizí.101 Periodikum informuje o údajných falešných stopách a o skutečnosti,
že se nejednalo o akci „jediného muže”. „Vyšlo najevo, že „někdo” dokonce používal v době po

98NESG. Černošský vůdce dr. King zavražděn. Rudé právo. 6. 4. 1968, roč. 48, č. 96, s. 7.
99NESG. V USA po zavraždění Dr. M. L. Kinga: Devatenáct mrtvých. Rudé právo. 7. 4. 1968, roč. 48, č. 97, s. 1.

100TVAROH, P. Rozloučení s R. M. L. Kingem. Rudé právo. 10. 4. 1968, roč. 48, č. 100, s. 3.
101ČTK. Stopy po vrahovi dr. M. L. Kinga mizí. Rudé právo. 12. 4. 1968, roč. 48, č. 102, s. 1.
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zahájení pátrání rozhlasové frekvence policie a naváděl policii na falešnou stopu. Dosažené více než
hubené výsledky vrhají patřičné světlo na „schopnost” amerických vyšetřujících orgánů dopadnout
vraha veřejných osob, jejichž bezpečnost je vůbec nedostatečně zajištěna.”

Téhož dne vychází znovu i bilance mrtvých a zraněných během protestů, s nadpisem
Rasistické nepokoje v USA na ústupu.

13. dubna vychází v Rudém právu článek Nový zákon o právech černochů v USA. Informuje
o návrhu prezidenta Johnsona na úpravu legislativy, zároveň však cituje odpůrce této změny, podle
kterých „zmírnění diskriminace ve výběru bytů nepomůže vyřešit problém černošského bydlení
ve zchátralých čtvrtích amerických měst.”102

K afroamerickému hnutí se Rudé právo znovu vrací až 18. dubna v článku Washington
počítá s obnovením bouří, kde informuje o možném vývoji událostí. Ve sloupci Letem světem se potom
dočteme, že se 9. dubna konal v Atlantě pohřeb dr. Kinga.

Následujícího dne vychází článek Kingův vrah identifikován?, ve kterém se Rudé právo
zabývá vyšetřováním atentátu.

Poslední článek ze sledovaného období vydává Rudé právo 21. dubna pod názvem
Před „pochodem chudých” v USA. Senátor Kennedy podle něj odsoudil černošský extremismus jako
destruktivní směr, který poráží sám sebe. Nejedná se podle něj ani o revoluční hnutí, neboť cílem
revoluce je získat moc. Naproti tomu tito extrémističtí demonstranti neusilují vlastně o zlepšení
podmínek Afroameričanů, ale o zničení celé země.

K úmrtí Martina Luthera Kinga se Rudé právo vyjadřovalo povětšinou subjektivně a
snažilo se co nejvíce vynést kvality tohoto mírumilovného vůdce. V některých částech kritizovalo
i samotné poměry v Americe. Z mého pohledu bylo ale takových pokusů málo, když už se však
objevily, byly poměrně útočné a navracely se pro záminky ke kritice i do historie (viz např. odkaz
k atentátu na prezidenta Kennedyho a poznámky o špatné ochraně).

7 Olympijské hry v Mexiku

7.1 O události

K poslední události, které se budu věnovat, došlo na letních olympijských hrách v Mexiku roku
1968. Američtí sprinteři Tommie Smith a John Carlos zde vzdali hold Černé moci z medailového
pódia během americké národní hymny. Za tento čin byli vyloučeni z amerického týmu a olympijské
obce.103 Tommie Smith se ke svému činu v publikaci Silent Gesture vyjadřuje důrazně jako ke
gestu boje za lidská práva, nejednalo se podle něj o výraz Černé moci.104 Měl to být nenásilný
protest v duchu Martina Luthera Kinga. Po pečlivém uvážení jsem se však rozhodla tuto událost
zařadit z hlediska zkoumání mezi radikální druh afroamerického emancipačního hnutí. Přenesení
politiky na olympijskou půdu totiž vyvolalo silnou vlnu kontroverzních názorů a mnohé nevýslovně
pobouřilo. Z toho důvodu na něj budu pohlížet tím způsobem, jakým bylo vnímáno většinou celého
světa ve své době.

Gesto Tommieho Smithe a Johna Carlose vstoupilo do dějin jako forma tichého protestu.
Oba černí sprinteři stanuli na stupínku vítězů - Smith obdržel zlatou medailu, Carlos bronzovou -
v běhu na 200 metrů. Jakmile začala hrát hymna na jejich počest, sklonili hlavu a pozvedli zaťatou
pěst v černé rukavici. Na nohou měli oba černé ponožky bez bot pro poukázání na chudobu
Afroameričanů. Smith měl navíc kolem krku černou šálu jako znak hrdosti, Carlos korále jako

102AP. Nový zákon o právech černochů v USA. Rudé právo. 13. 4. 1968, roč. 48, č. 103, s. 11.
103October 16, 1968 U.S. olympic sprinters give Black Power salute during medal ceremony. [online]. [cit. 2014-02-09].
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104SMITH, Tommie. Silent Gesture: autobiography of Tommie Smith [online]. Philadelphia, PA: Temple University Press,

2007 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10210836
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symbol otroctví. Tímto postojem demonstrovali proti rasovým problémům ve své zemi. Když
pódium po skončení ceremoniálu opouštěli, dav na ně pískal a bučel.105

„Když vyhraju, jsem Američan, ne černý Američan. Ale když udělám něco špatného,
jsem negr. Jsme černí a jsme hrdí na to, že jsme černí,” vyjádřil se k události Tommie Smith na
tiskové konferenci.106

Podle mluvčícho International Olympic Committee se jednalo o úmyslné a násilné
porušením základních principů ducha olympijských her.107 S celým nápadem měl přijít profe-
sor sociologie z San Jose State university Harry Edwards, který apeloval na všechny černé americké
atlety, aby na olympijských hrách vyjádřili svoji nespokojenost s přetrvávajícím porušováním
lidských práv na americké půdě.108

Nejvíce rozruchu vyvolal právě fakt, že v olympijské obci se nepřipouštějí jakékoli protesty
náboženské, politické či rasové. „Znásilnili základní princip olympijských her, jejich apolitičnost,”
komentoval čin Avery Brundage, tehdejší šéf Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který
se také zasloužil o vyloučení obou atletů.109 Jednalo se přitom o toho samého člověka, který na
olympijských hrách v Berlíně před druhou světovou válkou nikdy neprotestoval proti nacistickým
pozdravům německých sportovců.110 Do kritiky se pouštěli i zástupci sovětského týmu: ”My jsme
nikdy nepoužili olympiádu pro propagaci politických cílů.”111 Placku, symbol organizace pro
lidská práva, si přinesl na podporu Smithe a Carlose i stříbrný medailista Australan Peter Norman.
Ten také údajně přišel s nápadem, aby se oba atleti podělili o Smithovy rukavice, když si Carlos své
zapomněl.112 Skutečnosti, že Smith pozvedl pravou pěst, zatímco Carlos levou, přitom následně
někteří přikládali symbolický význam.

K události se později vyjádřil i John Carlos: „Měl jsem to v hlavě celá léta. Nejprve jsme
se pokusili bojkotovat hry, ale ne každý s tím plánem souhlasil. Spousta atletů se domnívala, že
výhra medailí by je mohla chránit před rasismem. Ale i když vyhrajete medaili, nezachrání to vaši
matku. Nezachrání to vaši sestru a děti. Získáte svých patnáct minut slávy, ale co bude se zbytkem
vašeho života? Neříkám, že nemají právo jít za svým snem, ale pro mě medaile nebyla ničím než
mrkví na klacku.”113

7.2 Mediální reflexe

7.2.1 Lidová demokracie

Ve sledovaném období kolem této poslední události se objevila první zpráva v Lidové demokracii
17. října. Nevyjadřovala se zatím k samotnému salutu Černé moci, ale pouze v soupisu výsledků
zmiňovala, že sprinter Smith porazil Carlose. Na téže straně mezi krátkými informacemi zároveň
stojí: „To tu ještě nebylo - světový rekordman Carlos, americký černý sprinter s pořádným vousíkem
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na bradě, absolvoval rozběh na 200 m v podkolenkách.”114 Tom Smith má zároveň na straně
fotografii.

Následujícího dne se periodikum již vyjadřuje k samotné akci, a sice článkem Mraky nad
olympiádou. „Po finále běhu na 200 m v Mexiku přišli na stupně vítězů oba černí sprinteři T. Smith
a Carlos v ponožkách s tretrami v rukou a s plakátem, jímž se dožadovali rovnoprávnosti černých
Američanů v USA. Když zazněla hymna, zvedli zaťaté pěsti v černých rukavicích nad hlavu. Při
pozdějším rozhovoru s novináři prohlásili, že tak chtěli vyjádřit jednotu černého lidu v jeho boji
proti diskriminaci. Vedoucí lehkoatletického týmu USA P. Jordan sdělil, že olympijský výbor USA
potrestá patrně oba „provokatéry” doživotní diskvalifikací. Potud agenturní zpráva.

Co dodat? Jsme celým srdcem a všemi deseti pro to, aby rovnoprávnost černých a bílých
obyvatel USA byla dovedena do cíle se všemi důsledky a beze zbytku, ale nedomníváme se, že
olympiáda je tou pravou tribunou, kde by se mělo takhle zdůrazňovat, že to nebo ono není ještě
zcela v pořádku. Olympiáda představuje mír i tam, kde jinak setrvávají konfliktní vztahy. Ponechme
jí toto sjednocující poslání, a ať si Američané vyřeší své rasové problémy především doma. Přejeme
jim k tomu hodně sil.”115

O vyřazení Smithe a Carlose z olympijské vesnice se dočteme 19. října. V prohlášení
OV USA má mimo jiné stát: „Netypický exhibicionismus těchto atletů porušuje základní pravidla
sportovního chování a dobrých mravů, které jsou tak vysoce váženy v USA.”116

K události se Lidová demokracie vrací 21. října s článkem Černobílé zemětřesení, který má
u sebe i fotografii. Navzdory předchozímu negativnímu vyjádření se tentokrát už k akci Smithe a
Carlose nestaví jednoznačně. „Byla demonstrace černých sprinterů Toma Smithe a Johna Carlose
na stupních vítězů správná a vhodná? My můžeme jen s obtížemi najít stanovisko. Neznáme dopo-
drobna složitosti, detaily i pozadí problémů, srdce může mít jiný komentář než rozum. Pravdou
však zůstává, že se komplikovaná otázka jedné země dostala na přetřes celého světa, jemuž se říká
olympiáda a že zahýbala základy mexických her jako malé zemětřesení.”117 Text dále rozebírá
stanoviska jednotlivých osob, které se naklání buď na stranu sprinterů, nebo naopak požadují jejich
diskvalifikaci.

Tato událost byla ze všech čtyř zkoumaných reflektována nejméně, přisuzuji to však
především její povaze a jednorázovému charakteru. Na čin Smithe a Carlose se Lidová demokracie
dívá spíše negativně, veškerými komentáři je ale nesouhlas s přenesením politických obtíží na
mírumilovné olympijské hry. O vztahu k samotných Spojeným státům ani k afroamerickému
emancipačnímu hnutí tyto soudy nic nevypovídají, pouze v jednom odstavci stojí mimochodem,
že Lidová demokracie přeje Američanům mnoho sil k vyřešení rasových problémů.

7.2.2 Svobodné slovo

Zajímavostí je už titulek prvního článku, který ve Svobodném slově během sledovaného období k té-
matu vyšel. 17. října totiž Svobodné slovo vydává text Black power v tempu, který bilancuje aktuální
olympijská vítězství Afričanů. „Black power - černá síla, nebo také černá moc je heslem v USA
pro rasismus na ruby - černých proti bílým. V Mexiku se však setkáváme s jinou - nesrovnatelně
sympatičtější černou mocí. Atleti tmavé plati si vybojovali všechny tři medaile v běhu na deset
kilometrů a v rozbězích na poloviční trati opět plně ukázali své možnosti.”118 V době vzniku tohoto
textu nebyly zatím známy události, které Black power opravdu na olympijské hry přenesly, jedná
se tedy o ryzí náhodu. Výsledky se navíc netýkají amerických černých sportovců, nýbrž Afričanů.
Přirovnání se mi zdá poněkud odvážné a vyjádření, že tato černá moc je nesrovnatelně sympatičtější,

114NESG. Smith porazil Carlose - Nádeníček vypadl. Lidová demokracie. 17. 10. 1968, roč. 24, č. 279, s. 7.
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zároveň nastiňuje stanovisko Svobodného slova k extrémistickému křídlu afroamerického hnutí.
V tomtéž čísle najdeme krátkou zmínku o výsledcích Smithe a Carlose.
Následujícího dne již vychází článek Provokatéři. „Mimořádnou událostí, která vzrušila

olympijský svět, bylo vystoupení černých amerických sprinterů Smitha a Carlose. Na stupně
vítězů přili oba sprinteři v ponožkách, s tretrami v rukou a s plakátem, kterým se dožadovali
rovnoprávnosti černých Američanů v USA. Když zazněla americká státní hymna, zvedli zaťaté
pěsti v černých rukavicích nad hlavu. Při rozhovoru s novináři prohlásili, že chtěli tak vyjádřit
jednotu černého lidu v jeho boji za rovnoprávnost v USA. Vedoucí lehkoatletického týmu USA
Jordan k tomu řekl, že olympijský výbor potrestá patrně oba „provokatéry” doživotní diskvalifikací.”
Článek dále obsahuje i vyjádření jednoho z akterů k události: „Carlos řekl užaslým novinářům:
„Chtěl jsem vám říct, že oba, Tommie i já, dobře víme, že si bílí lidé myslí o nás, černých, že jsme
druh domácích zvířat, dobrých jen na práci. Chtěli jsme udělat něco, co charakterizuje černé lidi.
Z hlediště stadiónů na nás mnozí lidé pískali a hučeli. Viděli jsme mnohé, kteří směrem k nám
obraceli palce k zemi. Chtěli jsme jim ukázat, že nejsme nižší lidé, že nejsme zvířata... Jestliže
myslíte, že jsme špatní, pak také olympijské hry 1972 budou špatné, budou to černí lidé, kteří
v Mnichově 1972 dobudou medaile. Pamatujte si to.“”119

19. října najdeme ve Svobodném slovu článek Vyhnanci, který popisuje těžkou situaci
na olympijských hrách a rozdělení obce na černé a bílé. „Američtí sprinteři Smith a Carlos byli
diskvalifikováni na neurčito a vypovězeni s okamžitou platností z olympijské vesnice. V prohlášení
se praví: „Olympijský výbor USA vyjadřuje své hluboké politování mezinárodnímu olympijskému
výboru, mexickému organizačnímu výboru a mexickému lidu a omluvu za nezdvořilé chování
dvou svých členů, kteří porušili tradice ceremoniálů olympijských her 16. října. Netypický exhibi-
cionismus těcho atletů porušuje základní pravidla sportovního chování a dobrých mravů, které
jsou tak vysoce váženy ve Spojených státech.“”120

K tématu se Svobodné slovo vrací 22. října článkem Do exilu? Text hovoří o rozhodnutí
černých sprinterek USA věnovat svá vítězství památce Smithe a Carlose. Štafeta černých Kubánek
se zase rozhodla poslat stříbrné medaile vůdci černošského hnutí Carmichaelovi. „Sportovkyně
Wyomia Tyusová řekla, že plně schvaluje, že Carlos a Smith pozdravili diváky zaťatou pěstí na
stupních vítězů - pozdravem černé moci. „Jsme hrdí na to, že to udělali,” prohlásila.”121 Článek
obsahuje i stanovisko sportovce Carlose, který údajně poslal žádost o trestní stíhání členů olympij-
ského výbor USA pro porušení ústavních práv občanů USA. „Nemají právo ani moc vypovědět nás
z Mexika, k tomu je oprávněna pouze vláda této země,” řekl Carlos.”

23. října vychází k tématu poslední článek s názvem Už je klid. Oba černí sprinteři jsou
prý už v Los Angeles. Text zároveň opět zmiňuje rozhodnutí kubánských sportovců poslat své
medaile do USA.

Tomuto tématu se Svobodné slovo věnovalo podrobněji než Lidová demokracie. Na rozdíl
od ní se ale toto periodikum nevyjadřuje k události subjektivně, nanejvýš titulky, které ale mohou
být přebrány z citace rozhořčeného výboru, který sprintery označoval za „provokatéry”. S přímou
kritikou z pera autorů článků se ale nesetkáme, subjektivní soudy jsou obsaženy pouze v citacích a
taktéž v naznačení, že radikální větev černošského hnutí Black power není „sympatická“.

7.2.3 Rudé právo

V Rudém právu se o Smithovi a Carlosovi dočteme ve sledovaném období nejprve 18. října, kdy je
v Zajímavostech z olympijského světa zmíněno: „Když byla hrána hymna na počest vítězného černého
Američana Smitha v závodě na 200 m, jak Smith, tak i třetí Carlos sklonili hlavu a zvedli zaťaté
pěsti v černých rukavicích. Při rozhovoru s novináři v tiskovém středisku prohlásili, že tak chtějí
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vyjádřit jednotu černého lidu v jeho boji za rovnoprávnost v USA. Jordan sdělil novinářům, že
olympijský výbor USA potrestá patrně oba „provokatéry” doživotní diskvalifikací.”122

Následujícího dne vychází v Rudém právu článek Carlos a Smith vypovězeni. Text vypovídá
o atmosféře panující na olympijských hrách. „Nikdo nechce riskovat faux pas tím, že by vyjádřil
své mínění o skutečné situaci, která rozbila jednotu olympijské delegace USA. Pozorovatelé, kteří
sledují Američany od jejich příchodu do Mexika, říkají, že dnes jsou tu ve skutečnosti dva týmy USA.
Jeden černý a druhý bílý, a každý žije svým životem. V ubytovně výpravy je po klidu. Probíhají
bouřlivé diskuze mezi přívrženci smíru a integrace v USA a mezi těmi, kteří volali po „tvrdém
účtování” po návrtau do vlasti. Smith a Carlos dali najevo své mínění a zatím mlčí. Ostatní černé
hvězdy amerického družstva zachovávají mlčení a spokojují se s vyhýbavými formulacemi.”123

Poslední článek vychází k tématu 22. října pod titulkem K aféře Smitha a Carlose. Obsahuje
prohlašování černých atletů, nejen amerických, že jsou na černé sprintery hrdí.

Aféru sportovců Smithe a Carlose rozebíralo Rudé právo velmi stručně a už jen první
článek popisující událost byl výrazně kratší než u předcházejících dvou periodik. Subjektivní soudy
zde nenalezneme vůbec, snad jen u vyjádřeních o rozdělení amerického týmu a přívržencích smíru
bychom se mohli dohadovat, zda se nejedná o záměrné zdůrazňování nejednoty nepřátelského
státu. Z celkového hlediska ale Rudé právo k události stanoviska příliš nezaujímalo a tento čin
navíc téměř nereflektovalo.
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Část V

Závěr
Na vyobrazení událostí afroamerického hnutí v letech 1965 a 1968 českým tiskem můžeme po-
zorovat zajímavé fenomény. Jednotlivá zkoumaná periodika se příliš neodlišovala v četnosti in-
formování o tomto tématu. Tento rozdíl nebyl patrný ani ve srovnávání Rudého práva s dalšími
dvěma deníky.

Totéž se víceméně osvědčilo i u hodnocení subjektivity a předpojatosti. Ačkoli v Rudém
právu bychom dle mého názoru pokusů o ovlivnění čtenářova myšlení a zaujatosti vůči politice
Spojených států amerických našli o něco více, od naprosté nestrannosti upouštělo i Svobodné
slovo a ve výjimečných případech také Lidová demokracie. Na rozdíl od Rudého práva však byly
tyto případné subjektivní soudy především věcné a soustředily se na skutečný průběh aktuálních
událostí a referování o nich. Rudé právo se v některých částech dokonce vracelo do minulosti ve
snaze o pošpinění americké politiky (například připomenutím atentátu na Kennedyho v souvislosti
s vraždou Martina Luthera Kinga a zmínkou, jak snadno v USA umírají určité osoby). Snahy o
propagandu se v Rudém právu objevovaly nejvýrazněji při zdůrazňování násilnického smýšlení
Malcolma X a při krutém postupu proti černochům během tzv. Krvavé neděle.

Nejpatrnější rozdíl mezi těmito třemi médii se ukázal při využívání agenturních zpráv.
V této oblasti se Rudé právo značně odlišovalo. Zatímco Svobodné slovo nezdrojovalo své články
ve sledovaném období vůbec a Lidová demokracie tak učinila pouze v referování o atentátu na
Martina Luthera Kinga, Rudé právo používalo agenturní zprávy v nadpoloviční většině materiálů
ke zkoumanému tématu.

Daleko markantnější rozdíl než mezi samotnými periodiky jsem však během výzkumu
zaznamenala mezi referováním o jednotlivých událostech, konkrétně potom mezi vyobrazením
radikální větve afroamerického hnutí a mírumilovného odboje Martina Luthera Kinga.

Zatímco ohledně atentátu na Malcolma X vyšlo v Lidové demokracii šest zpráv a v ostat-
ních dvou periodikách po pěti, Krvavé neděli z téhož roku věnovala Lidová demokracie čtrnáct
článků a druhé dva deníky po třiadvaceti.

Rozdíl se rozhodně projevil i ve způsobu vyobrazení těchto dvou událostí odlišného
charakteru. Černoši pochodující za svá práva, které policie bezohledně rozehnala, se dočkali od
médií soucitu a články se jednoznačně stavěly proti americkým diskriminačním zákonům. Naproti
tomu o vraždě radikálního vůdce prosazujícího násilí posloužila pouhá zmínka, zdůrazňující
nevhodnost postupů Malcolma X a toho, jak on a jemu podobní překáží ideji rasové rovnosti a boje
za ni.

Stejného rozdílu si povšimneme i v obou případech z roku 1968. Atentát na Martina
Luthera Kinga vnímala česká média naprosto odlišně než salut Černé moci na mexické olympiádě.
Ačkoli se mezi zprávami objevily i zmínky o ostatních afroamerických sportovcích, kteří jsou na své
kolegy Smithe a Carlose velice hrdí, vesměs považovaly deníky jejich čin za hanobení posvátných
olympijských her, právě jak to viděl olympijský výbor. O Martinu Lutheru Kingovi vyšlo naproti
tomu v každém periodiku šestnáct článků (o salutu Černé moci v Lidové demokracii čtyři, ve
Svobodném slově pět a v Rudém právu tři), z nichž se žádný ani zdaleka nepřibližoval negativnímu
hodnocení. Většina z nich byla naopak pozitivně zabarvená.

Radikální afroamerické hnutí podle mého závěru do propagandy tehdejšího Českoslo-
venska rozhodně nezapadalo a jako takové bylo i vyobrazováno veškerými deníky. Rozdíl mezi
těmito dvěma rozdílnými idejemi černošské emancipace byl rozhodně výraznější než rozdíl mezi
názory tří zkoumaných periodik.
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Část VI

Summary
In the reflection of the African-American Movement events between the years 1965 and 1968 by
the Czech press we can see interesting phenomenons. Individual researched periodicals did not
change much in frequency of portraying this topic. The difference was even not huge in the case of
comparing Rudé právo with the other two newspapers.

The same worked more or less as well with judging the subjectivity and prejudice. Al-
though we could find a little more tries to influence readers in Rudé právo, even Svobodné slovo
sometimes left impartiality and in extraodinary cases also Lidová demokracie. Still unlike Rudé
právo these cases of subjective judges seemed at least factual and focused on real progress of the
concrete events and their reflection.

The most significant difference between these three medias showed up in the case of
using agency news. In this Rudé právo varied much. While Svobodné slovo used no sources for
its articles in the researched periody at all and Lidová demokracie did it only while reflecting the
assassination of Martin Luther King, Rudé právo used agency news in more than half of the cases
concerning my topic.

Much more noticable difference than between the individual periodicals I have registered
between reflection the various events, concretly between reflecting radical type of African-American
movement and non-violence demonstration of Martin Luther King.

While there were six news in Lidová demokracie and five in each of two other periodicals
concerning assassination of Malcolm X, reflecting about Bloody Sunday from the same year took
fourteen articals in Lidová demokracie and twenty-three in each of two other newspapers. About
Martin Luther King each periodical gave sixteen articles, about Black Power I found four Salut in
Lidová demokracie, five in Svobodné slovo and three in Rudé právo. The difference also became
evident in the manner of reflecting these two events of different character. Malcolm X seemed in
the eyes of Czech media too radical and and in other ways unsuitable, as well as Tommie Smith
and John Carlos giving Salut to Black Power during the olympics ceremonial. On the other hand
Marting Luther King and black American dispersed by the police on Bloody Sunday were pictured
in a good acount.

From my point of view the radical African-american Movement did not follow the political
ideas of the period Czechoslovakia at all and in this way it was also reflected by medias. The
difference between two thoughts of black emancipation was definitely more markable than the
difference between the statesments of the three researched periodicals.
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Periodika

[1] Lidová demokracie: ročníky 21 a 24 (1965 a 1968)

[2] Rudé právo: ročníky 45 a 48 (1965 a 1968)

[3] Svobodné slovo: ročníky 21 a 24 (1965 a 1968)

Část VIII

Seznam příloh
1. Počet veškerých článků dle periodik a událostí

2. Seznam veškerých článků dle periodik a událostí
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Část IX

Přílohy

8 Počet veškerých článků

Počet veškerých článků dle periodik a událostí, v závorce uvedeny počty zpráv, které byly označe-
neny signaturou zpravodajské agentury.

Lidová demokracie Svobodné slovo Rudé právo

Atentát na Malcolma X 6 (0) 5 (0) 5 (2)
Krvavá neděle 14 (0) 23 (0) 23 (20)

Atentát na Martina Luthera Kinga 16 (7) 16 (0) 16 (4)
Salut Černé moci 1968 4 (0) 5 (0) 3 (0)

33



9 Seznam veškerých článků dle periodik a událostí

Atentát na Malcolma X v Lidové demokracii

datum číslo strany signatura titulek

23. února 2 bez signatury Vražda Malcolma X. v Harlemu
24. února 2 bez signatury Požár v „mešitě” Černých

muslimů v New Yorku
26. února 2 bez signatury Kdo byl vrahem Malcolma X
27. února 2 bez signatury Zatýkání kolem případu Malcolma X
28. února 2 bez signatury Pohřeb Malcolma X
15. března 2 bez signatury Nová oběť černých muslimů
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Atentát na Malcolma X ve Svobodném slově

datum číslo strany signatura titulek

23. února 2 bez signatury Atentát v Harlemu
24. února 2 bez signatury Za smrt Malcolma požár mešity
26. února 2 bez signatury Komu překážel Malcolm X?
28. února 2 bez signatury Pohotovost newyorské policie

při pohřbívání Malcolma X
5. března 2 bez signatury Další podezřelý z vraždy Malcolma X
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Atentát na Malcolma X v Rudém právu

datum číslo strany signatura titulek

22. února 3 bez signatury 24 hodin v zahraničí
23. února 6 bez signatury Konec Malcolma „X”
24. února 3 ČTK Požár v „mešitě” černých muslimů
25. února 5 Zpravodaj ČTK Američtí černoší žádají vyšetření

atentátu na Malcoma X
28. února 3 bez signatury 24 hodin v zahraničí
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Krvavá neděle v Lidové demokracii

datum číslo strany signatura titulek

27. února 2 bez signatury Půl tuny dynamitu a dr. L. King
7. března 2 bez signatury Volební práva černochů
9. března 2 bez signatury Pochod na Montgomery
10. března 2 bez signatury Černošský pochod na Montgomery
11. března 2 bez signatury Rasisté zranili tři kněze
14. břena 2 bez signatury Maratón z New Yorku do Washingtonu
14. března 2 bez signatury Johnson o Alabamě
17. března 2 bez signatury Johnsonovo poselství Kongresu USA
21. března 1 J. Plojhar Svoboda po americku
21. března 2 bez signatury Očekává se pochod na Montgomery
24. března 2 bez signatury Pochod ze Selmy do Montgomery
30. března 2 bez signatury Dr. King pro bojkot Alabamy
31. března 2 bez signatury Vyšetřování Ku-Klux-Klanu
7. dubna 2 bez signatury V Montgomery to začalo
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Krvavé neděle ve Svobodném slově

datum číslo strany signatura titulek

27. února 2 bez signatury Spravedlnost po americku
28. února 2 bez signatury Další oběť rasistů
11. března 2 bez signatury Události v Selmě pobouřily celé USA
13. března 2 bez signatury Veřejnost USA proti teroru v Selmě
14. března 2 bez signatury Další demonstrace před Bílým domem
15. března 2 bez signatury Johnson k rasovým nepokojům
16. března 2 bez signatury Demonstrací v USA přibývá
17. března 2 bez signatury USA chystají nový volební zákon
18. března 2 bez signatury Zákon o volebním právu černochů

předložen americkému Kongresu
19. března 2 bez signatury Pochod Selma-Montgomery
20. března 2 bez signatury Jaký osud čeká návrh nového

volebního zákonu USA?
22. března 2 bez signatury Pochod v Selmě začal
23. března 2 bez signatury Bojovníci za občanská práva

pokračují v pochodu do Montgomery
24. března 2 bez signatury Pochod podle programu
25. března 2 bez signatury Pochod dnes v cíli
26. března 2 bez signatury „Den vítězství” v Alabamě
27. března 2 bez signatury Vražda vzrušila celé USA
29. března 2 bez signatury Ku-klux-klan ve státě Louisiana

se připravuje k nové akci
30. března 2 bez signatury King hodlá vyzvat Američany

k hospodářskému bojkotu Alabamy
31. března 2 bez signatury Konečně došlo na Ku-klux-klan
2. dubna 2 bez signatury Ku-klux-klan je klidný...
4. dubna 2 bez signatury Ku-klux-klan hlásí odplatu
6. dubna 2 bez signatury King proti deportaci šesti

Afričanek kmene Zulu
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Krvavá neděle v Rudém právu

datum číslo strany signatura titulek

7. března 3 bez signatury 24 hodin v zahraničí
9. března 1 ČTK Surový zákrok proti černochům v Alabamě
10. března 3 bez signatury Alabamské četnictvo proti černochům
11. března 5 Jiří Hochman Selma je na jihu USA...
12. března 1 ČTK Demonstrace v Bílém domě
13. března 5 ČTK Zásah americké policie

proti stávkujícím v Bílém domě
14. března 3 ČTK V Selmě se připravuje nový pochod
15. března 3 ČTK Demonstrace v USA neustávají
16. března 1 ČTK Manifestace proti rasismu v USA:

15 000 demonstrantů před Bílým domem
16. března 5 ČTK 15 000 demonstrantů před Bílým domem
17. března 3 ČTK Definitivní odpověď rasismu?
18. března 5 ČTK Demonstrace v Alabamě pokračují
20. března 5 ČTK V neděli pochod na Montgomery
21. března 1 ČTK Mobilizace Alabamské národní gardy
22. března 1 ČTK Pochod ze Selmy zahájen
23. března 1 ČTK 10 000 pochoduje do Montgomery

- Ku-Klux-Klan vyhrožuje
24. března 1 ČTK Alabamští rasisté se nevzdávají
25. března 1 ČTK Tisíce demonstrantů do Montgomery
27. března 1 ČTK Další oběť rasistů v Alabamě
28. března 3 ČTK Podezřelí z vraždy propuštěni
28. března 3 ČTK Čekali 345 let
30. března 1 ČTK Černošské hnutí hodlá

vyhlásit bojkot Alabamy
30. března 3 ČTK Černošské hnutí hodlá

vyhlásit bojkot Alabamy
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Atentát na Martina Luthera Kinga v Lidové demokracii

datum číslo strany signatura titulek

6. dubna 1 bez signatury Dr. King zavražděn v Memphisu
6. dubna 2 bez signatury Svět truchlí nad velkým humanistou
6. dubna 2 bez signatury Kde se skrývá vrah dr. Kinga
7. dubna 1 bez signatury Vrah dr. Kinga dosud na svobodě
7. dubna 2 bez signatury Den smutku černošských obyvatel
8. dubna 1 bez signatury Po nepokojích zákaz vycházení v Chicagu
9. dubna 2 bez signatury Bilance nepokojů v USA: 27 mrtvých
10. dubna 1 bez signatury Pohřeb pastora Kinga
11. dubna 2 ČTK Amerika uctila památku dr. Kinga
12. dubna 1 ČTK Kingův vrah nebude vypátrán?
16. dubna 2 ČTK Další podezřelý z vraždy L. Kinga zatčen
19. dubna 2 bez signatury Galt vrahem dr. Kinga?
20. dubna 2 AFP Je vrahem dr. Kinga uprchlý trestanec?
24. dubna 2 ČTK Ray není vrahem dr. Kinga
30. dubna 2 ČTK Desatero dr. M. L. Kinga
2. května 2 Reuters Skrývá se vrah dr. Kinga v Austrálii?
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Atentát na Martina Luthera Kinga ve Svobodném slově

datum číslo strany signatura titulek

6. dubna 1 bez signatury Obrovský rozruch v USA: Dr. King zavražděn
6. dubna 2 bez signatury M. L. King padl rukou vraha
6. dubna 2 bez signatury Uprostřed boje
7. dubna 1 bez signatury Černí radikálové chtějí pušky
7. dubna 2 bez signatury Černí radikálové chtějí pušky
8. dubna 1 bez signatury Vražda dr. M. L. Kinga není jen věcí USA
9. dubna 2 bez signatury Rasové bouře utichly
10. dubna 7 bez signatury Důstojné rozloučení
12. dubna 2 bez signatury Stopy po vrahovi mizí
13. dubna 2 bez signatury Pátrání po vrahu M. L. Kinga
18. dubna 2 bez signatury King zastřelen najatým vrahem?
19. dubna 2 bez signatury Změněná verze FBI
21. dubna 2 bez signatury Změněná verze FBI
21. dubna 2 bez signatury Čínské zbraně do USA černošským extrémistům?
22. dubna 2 bez signatury Vražda z protislužby?
24. dubna 2 bez signatury Obvinění Raye vykonstruovala FBI?
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Atentát na Martina Luthera Kinga v Rudém právu

datum číslo strany signatura titulek

30. března 6 bez signatury Výjimečný stav v Memphisu
6. dubna 7 bez signatury Letem světem - Týden v událostech
6. dubna 7 bez signatury Černošský vůdce dr. King zavražděn
7. dubna 1 Přemysl Tvaroh V USA po zavraždění Dr. M. L. Kinga:

Devatenáct mrtvých
8. dubna 1 bez signatury 26 obětí černošských bouří v USA
8. dubna 3 bez signatury 26 obětí černošských bouří v USA
9. dubna 7 bez signatury Otřesná bilance rasových nepokojů v USA
10. dubna 3 Přemysl Tvaroh Rozloučení s Dr. M. L. Kingem
11. dubna 7 AP Washington počítá utrpěné rány
12. dubna 1 ČTK Stopy po vrahovi dr. M. L. Kinga mizí
12. dubna 7 bez signatury Rasistické nepokoje v USA na ústupu
13. dubna 11 AP Nový zákon o právech černochů v USA
18. dubna 7 bez signatury Washington počítá s obnovením bouří
18. dubna 7 bez signatury Letem světem - Týden v událostech
19. dubna 7 ČTK Kingův vrah identifikován?
21. dubna 1 bez signatury Před „pochodem chudých” v USA
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Salut Černé moci 1968 v Lidové demokracii

datum číslo strany signatura titulek

17. října 7 bez signatury Smith porazil Carlose - Nádeníček vypadl
18. října 1 bez signatury Mraky nad olympiádou
19. října 12 bez signatury Smith a Carlos vypovězeni
21. října 1 bez signatury Černobílé zemětřesení
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Salut Černé moci 1968 ve Svobodném slově

datum číslo strany signatura titulek

17. října 7 bez signatury „Black power v tempu”
18. října 7 bez signatury Provokatéři
19. října 11 bez signatury Vyhnanci
22. října 7 bez signatury Do exilu?
23. října 7 bez signatury Už je klid
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Salut černé moci 1968 v Rudém právu

datum číslo strany signatura titulek

18. října 7 bez signatury Zajímavosti z olympijského světa
19. října 8 bez signatury Carlos a Smith vypovězeni
22. října 8 bez signatury K aféře Smitha a Carlose
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