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Úvod

Dvacáté století je považováno za století Spojených
čela světového hospodářství

se postavila do

oblastí politiky vzájemných

vztahů

a

převzala

států. Země,

která

hlavní dohled nad

ostatních zemí. Na Spojené státy lze

pohlížet zvenčí a hodnotit jejich působení na poli mezinárodní politiky, ve své
práci se však chci

zaměřit

společenských změn,

Spojených

států

které

spíše na

přispěly

vnitřní

k zásadní přeměně americké

jako celku. Ráda bych tím

klíčových

události - na oblast

přispěla

společnosti

a

některých

k poznání

specifik boje za občanská práva ve Spojených státech ve 20. století a přiblížila
tuto

nesmírně

poutavou a inspirativní kapitolu moderních

světových dějin

českému čtenáři.

Otázka sociálních hnutí z poloviny 20. století ve Spojených státech je
v českém

prostředí téměř

nezpracovaná.

Několik

málo dostupných knih k

danému tématu je psáno v anglickém jazyce a byly vydány již
dvaceti lety. V česky psané nebo do

před

češtiny přeložené literatuře

více než

je situace

velmi podobná.! V posledních letech bylo vydáno několik knižních titulů,
které se

věnují

postavení, ale i

problematice Spojených
vnitřní

států

z pohledu jejich

zahraničního

situace okolo poloviny 20. století, ale žádná z těchto

prací se nezaměřuje pouze na mnou vybranou problematiku? Současná česká,
odborná i laická,

veřejnost

informačním zdrojům,
představovaly.

má tedy jen velmi obtížný

přístup

k tištěným

které by otázku tohoto typu sociálního hnutí

detailněji

Pramennou základnou pro mojí práci mi byly knihy

pořízené

v zahraničí, jejichž jazykem je angličtina.

1 Přímo k osobnosti Martina Luthera Kinga, Jr. byl vydán pouze malý počet publikací před
rokem 1990. Jedná se o např. Světalana RYSKOVÁ: Martin Luther King, Horizont, Praha
1988 nebo Henrik Aviezerovič BOROVIK: Historie jedné vraždy - kniha o Martinu Lutheru
Kingovi, Lidové nakladatelstVÍ, Praha 1981 nebo Jan PILÁT: Svět doktora Kinga, nakl. Práce,
Praha 1983.
2 Jedná se o práci např. Davida HALBERSTAMA: Černobílé desetiletí - Padesátá léta a
Spojené státy, Prostor, Praha 2001 nebo Paul JOHNSON: Dějiny 20. století, Rozmluvy, Praha
1991
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Ráda bych se v práci
černošského

obsáhlé, že
potřeby

představit
přední

kompaktnímu
přičemž

hnutí ve Spojených státech,

případný

částečně

a

věnovala

pokus o

představení

i možnosti

bakalářské

práce, a proto se zdá

přesahuje

nejvhodnější

sociální hnutí na pozadí osobnosti Martina Luthera Kinga, Jr.,

vnějších aspektů

a dále na pozadí

na poli

otázky

se jedná o téma natolik

celé problematiky daleko

postavy hnutí během jeho masového

v jaké se

představení

představilo světu.

občanských

v druhé

polovině

50. let,

vedoucích k formulaci hnutí do podoby,

Poslední

práv od

rozšíření

část

práce je

skončení občanské

zaměřena

na vývoj situace

války v roce 1864 až po

konkrétní události v období mezi lety 1955 až 1960, tedy první léta
celospolečenského

Takovýto

sociálního konfliktu.
výběr

základních témat práce byl

učiněn

na

základě

historické, sociální a kulturní provázanosti jednotlivých oblastí. Osobnost
Martina Luthera Kinga byla a je s hnutím
základem hnutí
vůdcovství

hlavně

tvrdá a mnohdy

neodmyslitelně

nebezpečná

spjata.

Byť

byla

práce lidí v pozadí, jeho

založené na myšlence nenási1í, rétorické schopnosti a pozitivní

vliv na chování

statisíců

lidí zapojených do sociálních

změn

poloviny 20.

století, se nedá opominout.
Ovšem sociální hnutí si prošlo určitými stádii formování a stanovování
si

vnitřní

organizace, které dnes lze uchopit

prostřednictvím

vývojových

teorií, jak je například představuje americký sociolog Doug McAdam?
Situace byla

ovlivněna

i individuálním vývojem v jednotlivých náboženských

skupinách, organizacích,

městech

teoretické modely vzniku a

a státech. Posouzení do jaké míry se dají

průběhu

sociálního hnutí aplikovat

přímo

na

jednotlivé události hnutí za rovnoprávnost se stala hlavním úkolem této práce,
spolu s charakteristikou formování základních strategií použitých v boji a
rovnoprávnost.

Více o jeho knize Political Process and the Black Insuregency 1930 - 1970 je součástí druhé
kapitoly. Pozn. autorky

3

6

občanská

Hnutí za

práva ve Spojených státech mne tedy

utváření

zajímá z pohledu

postaveno a jejich vzájemné propojení
před

principů,

základních

při

primárně

na kterých bylo hnutí

jednotlivých protestních akcích

rokem 1960.
Než došlo k masivnímu
účastnické

musely jednotlivé

postojů

sjednocování

a

cílů.

rozšíření

hnutí po celém americkém Jihu,

skupiny projít procesem

vnitřní

organizace a

Jednotlivé vývojové tendence jsou zachyceny

v podobě ustanovování jednotlivých formálních i neformálních

organizačních

struktur.
První

část

práce je

věnována

osobnosti Martina Luthera Kinga, Jr.,

jeho životu a rodinnému zázemí, intelektuálnímu pozadí jeho kariéry a
v neposlední řadě
Druhá

právě

část

i jeho postavení v rámci hnutí.

práce se

věnuje

teoriím spjatým se sociálním hnutím.

Pojednává o samostatném teoretickém vývoji
nastalé situace. Princip nenási1í, který je
na odporu proti bílým

zastáncům

potřebném

součástí

této

části

úplné segregace a

charakteristický znak hnutí. Organizace vzniklé jako

k lepšímu pochopení
práce, je založený

představuje

součást

nebo

zásadní
doplnění

probíhajícího protestu, mají také své zásadní místo v charakteristice sociálního
hnutí a

řešení

organizační

společenských konfliktů.

nastalých

Jedná se o

doplnění

složky a zároveň oficializované konání určité skupiny založené na

stejném základu. Jednalo se o organizace jako National Association for
Advancement of Coloured People (NAACP), Southern Christian Leadership
Conference (SCLC), Congress of Racial Equality (CORE), Student NonViolent Coordinating

Committe (SNCC), Montgomery lmprovement

Association (MlA) a další.

4

Závěrečná část

práce

představuje

práv ve Spojených státech od konce
zohledněn hlavně

vývoj situace v oblasti

občanské

občanských

války po rok 1960. V textu je

legislativní vývoj, ale také události, které

měly zároveň

4 Překlady jednotlivých názvů jsou součástí seznamu zkratek. Bližší představení jednotlivých
organizací je součástí druhé kapitoly. Pozn. autorky
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významný podíl na gradaci vypjaté

společenské

situace, k níž došlo

v závěru 50. let 20. století v jižních státech Spojených států amerických.

8

právě

1. Martin Luther King, Jr.

"Urychlit zrušení otroctví mohou jen hlasy lidí, kteří
touto volbou

chtějí potvrdit svou

vlastní svobodu."

H.D. Thoreau, Občanská neposlušnost

Kapitola je

rozdělena

do

tří částí.

Jedná se o okruhy, které jsou sice

velmi úzce propojeny - rodinné zázemí, intelektuální dospívání a zapojení do
občanského
poměrně

hnutí - jejich

sloučení

do koherentního textu je na druhé

nesnadným úkolem. Text je tedy

rozdělen

sebe navazují, resp. jsou propojeny přechody
nebo

tak, že všechny tři

straně

části

na

někdy překrývajícími několik

let

měsíců.

aj Rané dětství a rodinné zázemí

Rodina Martina Luthera pocházela z Atlanty ve
že

měla

státě

Georgia. Zdá se,

pro osobnostní rozvoj mladého Martina naprosto zásadní význam. On

sám se na rodinu často odvolával jako na zdroj morální síly a odvahy. Často
zdůrazňoval, že podpora a láska jeho nejbližších pro něj byla velmi důležitá. 5

Jako druhé ze

tří dětí

se Michael Luther King, Jr.,

později

Martin,

narodil 15. ledna 1929 v Atlantě. 6
Otec, Martin Luther King, Sr., pocházel

přímo

z blízkého okolí

Atlanty. S rasovou nespravedlností se setkával již od dob svého raného

5 The Autobiography of Martin Luther King, Jr. ed. by Clayborne Carson, Warner Books Inc,
New York 2001, s. 3 ajinde.
6 Toto datum je do dnešní doby v USA slaveno. V tomto ohledu se např. odlišuje Česká
republika, kde je většina svátků nebo pamětních dnů spojena se dnem úmrtí osobnosti. Ve
Spojených státech je tomu naopak, den smrti Dr. Kingaje, dá se říci, opomíjen, zatímco v den
výročí svého narození je vzpomínán.
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dětství, což pomohlo zásadně formovat jeho názory na rasovou segregaci?
zaměstnance

Byl synem

vzdělání.

kvalitnímu

na bavlníkové plantáži s nulovým

Poté, co v 15-ti letech opustil domov,

přístupem
začal

ke

vytrvale

pracovat na změně tohoto stavu. 8 Vypracoval se nejprve na kazatele, kdy si při
práci v kongregaci doplnil
ekonomického
poskytovalo
přesvědčení

dění

vzdělání,

aktivně

aby se mohl

atlantské komunity. Získal post

určité finanční zajištění

společenský

a

zapojit i do

bankéře,

což

rodině

status. V rámci svého

také zastával prezidentskou funkci na atlantské

pobočce

NAACP

(Národní asociace pro pokrok barevného obyvatelstva - National Association
for the Advancement of Colored People9).
Matka, Alberta Williams King, kterou prý Martin Luther
miloval a obdivoval

stejně

bezmezně

jako otce, vychovávala svého druhorozeného syna

k lásce k bližnímu svému nezávisle na

barvě

pleti nebo

postavení. Alberta King svému synovi již od raného
segregaci Jihu je ve všech ohledech lidského bytí

společenském

dětství vysvětlovala,

zapotřebí

že

vnímat spíše jako

"social condition" (sociální stav, situace) než jako "natural order"

(přirozený

pořádek).lo

Poté, co prošel základní školou v Atlantě, se roku 1944 dostal Martin
Luther King na Morehouse College, kde se poprvé setkal s kvalitním
systémem

vzdělávání,

akademického

což mu

otevřelo

nové obzory, tedy nejen pohled do

světa.

Jako chlapec zjistil, že zaměstnavatel na plantáži obírá jeho otce o výdělek, a když se
svého otce zastal, plantážník se proti chlapci ohradil slovy: "Jim, if you don't keep
this nigger boy of yours in his place, I am going to slap him down" ("Jime, pokud neudržíš
toho svýho negerskýho kluka tam, kde má být, tak mu jednu natáhnu. ") The Autobigraphy of
Martin Luther King, s. 4
8 Coretta Scott KING: My Life with Martin Luther King, Jr., Henry Holt and Company, New
York 1969 (Revised edition 1993) , s. 74 - 77 (v českém vydání Coretta Scott KING: Můj
život s Martinem Lutherem Kingem, Vyšehrad, Praha 1976, s. 86 - 90)
9 Viz. str. 34 ano
10 Jednou z příležitostí, kdy Alberta Williams King takto vysvětlovala společenskou
skutečnost svému synovi, bylo, když mu rodiče jednoho zjeho "bílých" kamarádů zakázali se
s jejich synem nadále stýkat kvůli odlišné barvě pleti obou chlapců. The Autobigraphy of
Martin Luther King, Jr., S. 4
7

veřejně
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Z Atlanty

pokračoval

státě

v Chesteru ve

Martin

Luther

zásadněji

době

se již

studiu filozofie,

konfrontován s myšlenkou
studií v Chesteru

státě

Massachusetts na

plně věnoval

studiu filozofie a

mladý Martin Luther do Bostonu ve

doktorandské studium. V té

semináře

dokončení

nenásilného odporu Mahátmá Ghándího. Po
pokračoval

Crozerova

věnoval hlavně

Pennsylvanie, kde se

v rámci kterého byl také poprvé

do

teologie.
Během

posledních let svých studií v Bostonu potkal na

počátku

1952 dívku jménem Coretta Scott. Jak sama tvrdí ve svých
po

počátečním

odmítání Coretta podlehla

Martinově

v červnu 1953 byli oddáni otcem ženicha na trávníku

roku

pamětech,

vytrvalosti a šarmu a
před

rodným domem

nevěsty ve městě Mario, Mississippi. ll

Z manželství vzešly

čtyři děti

- Y olanda Denise (1955), Martin Luther

III (1958), Dexter Scott (1961) a Bernice Albertine (1963).
Martin Luther o své
světlo naděje.

Jsem

ženě říkal:

přesvědčen,

"I v nejtemnějších momentech

přinesla

že kdyby má žena neměla odvahu, sílu a klid

Corrie, nebyl bych schopen utrpení a napětí, které hnutí obklopuje, snést.,,12
Coretta Scott King stála po celý svůj život věrně po boku svého manžela.

1 pro samotnou Carettu nebylo
jednoduchou volbou. Musela totiž

přijetí

změnit

Martinovy nabídky

sňatku

vlastní kariérní plány. Tvrdila

ovšem, že tohoto ústupku, ani dalších rozhodnutí ve svém

životě,

která byla

ovlivněna postupem jejího muže, nelitovala. 13 Ve své podstatě se stala

rovnocennou partnerkou svého manžela nejen v domácnosti, ale také

při

organizaci a účasti na protestních akcích.

The Autobigraphy ofMartin Luther King, Jr., s. 35
"In the darkest moments, she always brought the light of hope. I am convinced that if I had
not had a wife with the fortitude, strenght, and calmness of Corrie, I could not have withstood
the ordeals and tenstions surrounding the movement." Tamtéž, s. 37
13 "I will adjust myself to these conditions, whatever they may be. Wherever Martin lives, I
will live there too. Whatever he does, I will be involved in it. " (Přizpůsobím se těmto
podmínkám, ať budou jakékoli. Kde žije Martin, tam budu žít také. Cokoli dělá, do toho se
také zapojím.) C.S. KING: My Life with, s. 67 (v českém vydání s. 82)
II

12

11

Zároveň

a

snům.

však

měla

Coretta údajně možnost věnovat se i svým zájmům

Mimo rodiny, které byla

recitálech, které

měly

plně

oddána, také zpívala na koncertech a

získat peníze pro další

působení

organizací spojených s

hnutím, ale také fungovaly jako kanály pro informování dalších a dalších
obyvatel Spojených států o právě dějících se událostech l4 • V dobách, kdy byl
Martin Luther natolik vytížený, že se nestíhal
byl zván, za sebe

alespoň

v některých

účastnit

případech

všech setkání, na která

posílal jako

řečníka

vlastní

ženu. Coretta Scott King byla plně oddána myšlence nenásilí a svého manžela
dokázala důstojně zastoupit. 15
Po smrti manžela dokonce ve svých
společný

ještě

popisujících jejich

život napsala: "Víte, mám silný pocit, že Martinova práce musí

pokračovat. Stejně

byla

pamětech

jako jsem jej

plně

více rozhodnuta v tom

Protože jeho úkol nebyl
.Je ho prace.
' ,,16

dokončen,

podporovala za jeho života, tak jsem

pokračovat,

i

přesto

že již nebyl s námi.

cítila jsem, že se musím oddat

dokončení

b) Intelektuální a profesní rozvoj
14 Představení nebyla jen v režii Coretty Scott King, ale i dalších umělců. Zpívaný program
byl prokládán i informacemi o tom, co se děje v oblastech, kde zrovna hnutí působilo. C.S.
KING: My Life with, s. 230 - 233 (v českém vydání s. 230 - 232, ale text není v plném znění
jako v anglickém originále)
15 Jako například po jeho smrti v Memphisu, kam se tři dny po jeho zastřelení vydala na
setkání místních odborů a také se postavila do čela pochodu, který měl původně vést její
manžel. Tamtéž, s. 302 - 303 (v českém vydání s. 296 - 297)
16 "You see, I feel strongly that Martin's work must go on. In the same way that I had given
him aH the support I could during his lifetime, I was even more determined to do so now that
he was no longer with us. Because his task was not finished, I felt that I must rededicate
mys elf to the comletion of his work." C. S. KING: My Life with, s. 303-304 (v českém
vydání s. 297), Coretta Scott King pokračovala v práci svého manžela, později i za pomoci
svých dětí (jednou z mnoha akcí, na kterých se podílela, bylo i uspořádání pochodu na
Washington po 20-ti letech). Coretta Scott King zemřela 30. ledna 2006 v nedožitých 79
letech - http://www.macon.com/mlcllmacon/news/politicsI14444918.htm
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V Atlantě, po

dokončení

segregované základní školy,

pokračoval

také segregovanou Booker T. Washington High School. Odtud, po

na

přeskočení

jednoho ročníku, nastoupil již v roce 1944 na atlantskou Morehouse College.
Tato škola

měla

pro mladého, sotva 15-ti letého Martina zásadní

význam, protože se zde poprvé setkal s volným
hlavně

diskusím na toto téma na náležité

zde se Martin Luther

začal věnovat

přístupem

vědecké

k rasové otázce a

a akademické úrovni. Již

studiu filozofie. Poprvé se s myšlenkou

nenásilí setkal v Thoreauově filozofické eseji "Občanská

neposlušnost,,17,

vůči vládě.

Celá Thoroeauova

která rozebírá myšlenku neposlušnosti obyvatel

teze je založena na argumentu, že pokud se vláda stává tyranizující, je

třeba,

aby se obyvatelstvo této situaci postavilo a nenásilnou formou dalo najevo
svůj

nesouhlas. Jinými slovy je
' 18
nad pravo.

třeba

postavit morální spravedlnost a pravdu

Thoreauovy myšlenky, se kterými se Martin Luther King na
Morehouse College seznámil, jej dovedly k rozhodnutí, jakým

směrem

se

v životě vydat. Místo medicíny nebo práv si jako obor studia vybral teologii.
V 19-ti letech, roku 1948, postoupil na další
Crozer Thelogical Seminar v Chesteru ve

státě

stupeň vzdělání,

a to do

Pennsylvánie. Zde se již

Martin Luther plně věnoval studiu filozofie od Platóna až po Marxe. 19
Henry David THOREAU: Občanská neposlušnost a jiné eseje, Christiana, Pokrad 1994, s.
19 -42 a The Autobigraphy ofMartin Luther King, Jr., S.14
18 "Každý člověk uznává právo na revoluci, tedy právo odepřít poslušnost a postavit se proti
vládě, když se její tyranie a neužitečnost stanou nesnesitelnými." H.D. Thoreau: Občanská
neposlušnost, s. 23. Podobně to udělal sám Thoreau, když odmítl zaplatit válečné daně a
raději přijal trest ve vězení, než by podporoval válku proti Mexiku. The Autobiography of
Martin Luther King, s. 14
19 Právě Marxovo učení bylo pro Martina Luthera Kinga, Jr. velkou výzvou. Jeho zásadní
výtka proti Marxovi se týkala odmítnutí náboženství v rámci komunistické teorie. Jako
křesťan Martin Luther King věřil, že přítomnost Boha a jeho dohled nad děním na zemi je
jedním ze zásadních principů lidského bytí. Dále odsoudil Marxovu teorii týkající se etického
relativismu. V neposlední řadě Martin Luther King zásadně nesouhlasil s Marxovým
postojem k restrikci občanských svobod obyvatelstva a jeho nemožnosti volby i v oblastech,
které se netýkají fungování státu. Na druhou stranu byla pro Martina Luthera Kinga, Jr.
povzbuzující koncepce třídní rovnosti a sociální spravedlnosti. Zároveň se částečně ztotožňuje
s Marxovou kritikou kapitalismu. V závěru pak ovšem Marxovo učení hodnotí kriticky.
17
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Jedním ze

seminářů,

který Martin Luther King, Jr. na Crozeru

navštěvoval, byly i hodiny Dr. AJ. Musteho 2o, který jej poprvé seznámil

s myšlenkou nenásilného odporu Mahátmy Gandího.
Filozofické
stejně

učení

pocházející z Indie, nazývané taktéž Satyagraha, je

jako Thoroeauova myšlenka založeno na nenásilném odporu proti

vládě, utlačování,
zaměřena

agresi a morální nespravedlnosti. Ghándího mysl byla

na hledání Pravdy, která je povznesena nad lidské chyby a

nedostatky. Při hledání Pravdy se začala formovat

základní pravidla21

Satyagrahy, ale také byly stanoveny jednotlivé fáze kampaně. 22
Hledání Pravdy a lásky, tedy možnosti, jak dosáhnout morální
spravedlnosti a všeobecné lásky mezi lidmi rozdílné rasy, náboženského
vyznání a

národů,

se stalo hlavním motivem

pozdějšího

Luthera Kinga, Jr. V roce 1959 dokonce Indii navštívil

23

jednání Martina
.

Tato cesta pro

Martina Luthera Kinga i jeho ženu znamenala velký intelektuální impuls.
Po
pokračoval

ukončení

studia v Chesteru ve

státě

Pennsylvánie v roce 1951

Martin Luther King ve studiích na Bostonské

universitě,

kde

získal doktorát z teologie.

Dokonce říká, že "historicky kapitalismus selhal ve vidění pravdy v kolektivním konání a
marxismus selhal ve vidění pravdy v individuálním konání." Viz Tamtéž, s. 20-23
20 Abraham Johannes Muste (1885 - 1967) - americký sociolog a pacifista, byl zapojen do
Společnosti pro usmíření (Fellowship of Recociliation - FOR). Věnoval se boji proti válce ve
Vietnamu a podporoval občanské hnutí pro rovnoprávnost.
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/A. 1. Muste
21 Pravidla jsou stanovena takto: 1. V případě zlosti ze strany utlačovatele tuto zlost přijmout,
ne vracet, 2. Zákaz uposlechnutí příkazu vydaného ve zlosti, i když hrozí dalekosáhlé
následky, 3. Zdržet se klení a útoků, 4. Zabránit útoku utlačovatele i v případě risku vlastního
života, 5. Nebránit se uvěznění nebo zabrání majetku, 6. V případě uvěznění být svým
chováním exemplárním příkladem, 7. V případě výrazného nesouhlasu s názory a nařízeními
vedoucích sekce neuposlechnout příkazů a vystoupit z hnutí, 8. Neočekávat záruky na
opatrování rodinných příslušníků. Joan V. BORDURANT: Satyagraha - Hs Basic Precepts,
In: Conquest od Violence - the Gandhian Philosophy of Conflict, Princeton University Press,
1958
22 Tyto fáze jsou: 1. Vyjednávání a smírčí řízení, 2. Příprava skupiny pro přímou akci, 3.
Agitace, 4. Stanovení ultimáta, 5. Ekonomický bojkot a formy odporu, 6. Nespolupráce, 7,
Občanská neposlušnost, 8. Uzurpace funkce vlády, 9. Vytvoření paralelní vlády. Krishnalal
SHRIDHARANI: War Without Violence, Harcourt, New York, 1939, s. 5 - 42
23 The Autobiography, s. 123-125, C.S. KING: My Life with, s. 159 - 166 (v českém vydání
s. 168 -179)
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Po

sňatku

Bostonu, aby

s Corettou Scott v roce 1953 se mladí manželé vrátili do

dokončili

Martin Luther

svá studia. Poslední rok před

věnoval střídavě

dokončením

starosti o domácnost a

hlavně

disertace se

psaní

disertační

práce na téma "Porovnání pojetí Boha v teologii Paula Tillicha a Henryho
Nelsona Wiemana,,?4 Již v této době byl Martin Luther výborným řečníkem,
proto býval

často

kostelů

zván jako hostující kazatel do

a kongregací

v Bostonu ajeho blízkém okolí. 2s
Otázkou pro mladý pár však

zůstávalo,

studií. Velkým lákadlem bylo zdržet se
byl život pro barevné obyvatelstvo

právě

přeci

jen

kam

zamířit

na Severu Spojených

volnější.

několika

kongregací. Manželé se po dlouhém rozmýšlení rozhodli

státě

přišel

jako mladší pastor do

států,

kde

Tehdy 25-ti letý pastor

Dr. Martin Luther King, Jr. dostal nabídku také od

Jih. Martin Luther King

ukončení

po

jižanských

přestěhovat zpět

města

na

Montgomery ve

Alabama do baptistického kostela Dexter Avenue.
1. prosince 1955, tedy necelý rok po

Kingově přijetí

v Montgomery, došlo k zatčení švadleny Rosy Parks,
autobusový bojkot.
nařízení

Zatčení

čímž

Rosy Parks za porušení místního

nastartovalo hnutí do

doposud. K oslabení, nebo lépe

ještě masivnější
řečeno

se

pastorátu
započal

segregačního

podoby, než tomu bylo

zpomalení, došlo až v druhé

polovině

60. let.

c)

Působení Martina

Luthera Kinga, Jr. v občanském hnutí

"A Comparison of the Concepts of God in the Theology of Paul Tillich and Henry Nelson
Wieman" The Autobiography, s. 32
25 C.S. KING: My Life with, s. 89 (v českém vydání s. 101)
24

15

Rok 1955 byl v určitém smyslu zlomový pro boj
říci,

za rovnoprávnost. Dokonce se dá
v

několika

orgánů

obyvatel

že polovina 50. let přinesla změny hned

oblastech: bylo možno pozorovat

o stále se

černošských

rozšiřující organizační síť,

vrůstající

zájem médií a státních

ale i změny v zahraniční politice.

Ovšem již od počátku byla deklarovaným cílem hnutí rovnoprávnost občanů v
rámci základních práv

občana

Spojených

států

v mezích morálních hodnot a

již dávno přiznaných práv. 26
Pouhých 5 dní po

zatčení

Rosy Parks, tedy již 5. prosince 1955, byla

v Montgomery založena MlA (Sdružení pro pokrok v Montgomery Montgomery Improvement Association), do jejíhož

čela

byl Martin Luther

King, Jr. jednomyslně zvolen. Teprve 26-ti letý pastor byl touto volbou velmi
zaskočen. 27

Od svého zvolení do

čela

MlA se Martin Luther King Jr. stal nejvíce

prezentovanou osobností hnutí. Pronikl do
a médií, získal možnost myšlenkově
působil

jako morální síla pro

příštích

událostí.

Martin Luther si
formou. A

právě

v této

středu

ovlivňovat

zúčastněné

a

uvědomoval potřebu
době

se

začala

pozornosti široké

a dokonce
především

veřejnosti

určovat směr

hnutí,

jako hnací motor

zvládnout situaci nenásilnou

formovat technika "nenásilného

odporu". Tato taktika ,je neagresivní fyzicky, ale dynamicky agresivní
psychicky. ,,28
Vybrané části - v tomto případě 13. až 15. dodatek Ústavy Spojených států amerických je
1 v anglickém originálu i českém překladu.
27 V autobiografii popisuje Dr. King pocity, které jím probíhaly při zvolení do čela MlA.
Mimo překvapení dolehla na mladého pastora i tíha zodpovědnosti s touto pozicí spojená.
Jeho první projev jako prezidenta MlA byl velmi emotivní a právě tento projev vyjadřoval
myšlenku jednotnosti a soudržnosti zúčastněných na základě jejich přirozeného práva daného
Bohem a Ústavou Spojených států. Přesně Dr. Martin Luther King řekl: "lfwe are wrong, the
Constitution od Unisted States is wrong. lf we are wrong, God Almighty is wrong .. .I want to
say that in all of our actions we mu st stick together. Unity is the great need of the hour. .. And
don't let anybody frighten you." (Jestli se mýlíme, mýlí se i ústava Spojených států. Jestli se
mýlíme, mýlí se i Bůh všemohoucÍ...Chci říci, že ve všech akcích se musíme spojit. Jednota
je velkou nutností v této hodině ... Nenechte se nikým zastrašit.) The Autobiography ofMartin
Luther King, Jr., str. 56 - 62
28 "lt is nonaggressive phisically but dynamically aggressive spiritually." A Testament of
Hope - The Essentials Writings and Speeches od Martin Luther King, Jr. ed. by James Melvin
26

Přílohou č.
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Kromě
počátku

svého prezidentského postu v MlA získal Martin Luther na

roku 1957 i

křesťanského

předsednické

v nově založené Konferenci

vedení Jihu (Southern Christian Leadership Conference -

SCLC), o které bude taktéž
vzniku SCLC byla
Spojených

křeslo

států,

řeč pozděj i.

potřeba

která by

V tuto chvíli je

najít jednotný

zprostředkovávala

zaštiťující

třeba říci,

jednalo se

kněží,

např.

kteří

účelem

orgán pro oblast Jihu

oficiální komunikaci mezi jejími

jednotlivými sekcemi. SCLC byla výsledkem jednání
postavených

že

několika

vysoce

vedli své kongregace v boji za rovnoprávnost:

o Martina Luthera Kinga, Jr., Freda Shuttelswortha, C. K.

Steela, Ralpha Abernathyho. V ustanovujícím výboru se však objevily i další
osoby, které byly zapojeny
získávání

peněz

převážně

do organizace protestních akcí, do

a podpory mimo Jih,

např.

Bayard Rustin, BIla Baker a

Stenley Levison. 29 Soupis těchto jmen představuje jen zlomek těch, kteří se po
boku Martina Luthera vyskytovali po

většinu

doby. Jeho

nejvěrnějším

přítelem byl právě Ralph Abernathy.30 Nejen tento okruh blízkých a

spolehlivých

spolupracovníků

dalším povinnostem.
i na další

šíření

Kromě

dovoloval Martinu Lutherovi

organizace jednotlivých událostí se mohl

myšlenky nenásilí, na získávání

Mohl také cestovat,

věnovat

přednášet

se

zaměřit

finančních příspěvků

atd.

a psát knihy, které byly propojeny s právě

probíhající akcí. Z událostí okolo Bojkotu

autobusů

v Montgomery vzešla

kniha Stride Toward Freedom (Vykročení směrem ke svobodě - 1958).31

WASHINGTON, HarperCollins, New York, 1991, s. 7. Taktika nenásilného odporu je
součástí druhé kapitoly.
29 Aldon D. MORRIS: The Origins od the Civil Rights Movement - Black Communities
Organizing for Change, The Free Press, New York 1986, s. 83
30 Ralph David Abernathy (1926 - 1990) byl blízkým spolupracovníkem Martina Luthera
Kinga, Jr. a po jeho smrti za něj převzal některé zjeho postů. Po celý život se aktivně podílel
na občanském hnutí - strávil po boku Martina Luthera čas ve vězení, účastnil se pochodů, atd.
T. L. PURVIS: Encyklopedie dějin USA, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2004 s. 9. Proti
rasové diskriminaci bojoval až do konce svého života, což dokazuje např. jeho účast na
Pochodu na Washington, který se konal v roce dvacetiletého výročí Pochodu z roku 1963.
31 Dalšími knihami jsou pak The Strenght to Love (Síla milovat - 1963), Why We Can't Wait
(Proč nemůžeme čekat - 1964), Where Do We Go From Here: Chaos or Community? (Kam
odsud jdeme: K chaosu nebo komunitě? - 1967) a The Trumpet oj Conscience (Trumpeta
svědomí -1967). A Testament ofHope, s. 417 - 655
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Jeho dalším
byly

věrným

sdělovací prostředky.

tištěných

médií.

neoprávněných

32

spolupracovníkem, i když ne

Je pravda, že na počátku 50. let se to týkalo

Násilné akce

začaly

proti

např.

možností, jako

volebního práva, si

přímo podřízeným,

černochům

"domáhajícím" se

autobusů

de segregaci

hlavně

a škol, natož

probojovávat svoji cestu na televizní obrazovky a

titulní stránky novin již na

počátku

50. let. Natrvalo se však toto téma

zabydlelo na televizních obrazovkách a titulních stránkách až ke konci 50. let.
A to bylo

přesně

uvědomoval.

to, co si Martin Luther King, Jr.

Sílu médií,

která jsou schopna informovat o nesprávnosti a nespravedlnosti široké vrstvy
obyvatelstva během velmi krátké doby.
Spouštěcím

prostředcích

v tomto

mechanismem pro
směru

změnu

sdělovacích

situace ve

se stala brutální vražda

černošského

14-ti letého

chlapce Emmetta Tilla. 33 Na základě této události byla odstartována změna ve
sdělovacích prostředcích,

práv stávala tématem
vesměs patřili

kde se vnitropolitická situace z pohledu

číslo

ke generaci

vyrůstající

byla myšlenka de segregace
vesměs relativně

mladí

Dělo

jedna.

se tak i

na

nepřijatelná.

redaktoři

přes

přelomu

odpor

šéfredaktorů, kteří

19. a 20. století, a pro které

Na druhé

straně

narození ke konci první

na segregaci pohlíželi jako na negativní

občanských

jejich podřízení byli
světové

součást společnosti,

války,

kteří

kterou je

třeba

odstranit. Proto všechny velké deníky v zemi vyslaly své stálé zpravodaje ne
Jih, aby měly stálý přísun informace 4
Síť
či město

na den.

místních organizací,

nebo

samostatně

vzniklých pro

menších regionálních organizací se

organizačním celkům,

právní, ale i

už

určitou

součástí větších organizačních celků, narůstala vlastně

Většina

k větším

ať

finanční zajištění

postupně

také

oblast
ze dne

připojovala

protože tak získaly nejen podporu morální a
pocházející nejen ze sbírek v jednotlivých

32 Např. časopis Time se problematice občanského hnutí věnoval pravidelně a přinášel
rozsáhlé články. Viz. placený archív tohoto časopisu na internetu.
33 Viz. str. 51 - 52
34 Dalším ovlivňujícím prvkem mladší generace reportérů je fakt, že si většinou prošli 2.
světovou válkou, která změnila jejich nazírání na mezilidské vztahy i segregaci. David
HALBERSTAM: Černobílé desetiletí - Padesátá léta a Spojené státy, Prostor, Praha 2002, s.
397
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dárců

kongregacích, ale i od
přicházely

ze severovýchodu Spojených

V 60. letech

dotace i ze zahraničí.

Martina Luthera Kinga, Jr. se v mnohých
členem

států.

spolku

či

organizace podílející se na hnutí.

případech

Důvodem

stal

byl

prospěch

obou stranách. Hnutí získalo jistý pocit legitimity v rámci hnutí a své
Mimo jiné se zapojilo
tím také

alespoň

teoreticky do

organizační sítě.

čestným

činnosti.

Na druhé

straně

vyjádřilo

šířit

svoji podporu stávajícímu vývoji a pomáhalo
ideologickou strategii hnutí. 35
V 60. letech byla práce Martina Luthera v hnutí

doplněna

io

po Africe a

zahraniční
Evropě.

pozván jako host

při

na

ještě extenzivnější

cesty. Již v roce 1957 podnikl zhruba

třítýdenní

a

cestu

První zastávkou se stala Ghana, kam byl Martin Luther
vyhlášení nezávislosti v březnu 1957.

jednání s ghanským ministerským

Proběhlo několik

předsedou

Kwame Nkrumah, který se
otázce nezávislosti Ghany věnoval již mnoho let. 36 Dále Martin Luther

pokračoval do Nigerie, odsud do Evropy, kde navštívil Řím, Paříž a Londýn.

Z Velké Británie se vracel
Jak již bylo

zpět

zmíněno,

do Spojených států.
navštívili manželé Kingovi v roce 1959 Indii,

kde zavítali na památná místa Mahátmá Ghándího a setkali se s jeho
pokračovatelem,

předsedou,

tehdy ministerským

Jawaharlalem Nehrú, a

s Ghándího dcerou Indrou Fandí, jež se

později několikrát

země na postu ministerské předsedkyně.

37

postavila do

čela

Tato cesta ještě více prohloubila

podobnost obou hnutí v Indii a ve Spojených státech. Martin Luther King "se
z Indie vrátil oddán Ghándího

ideálům

nenásilí a prostoty,

přijal

je ještě více

než kdykoli předtím.,,38

35 Viz. čestný post ve Studentském nenásilném koordinačním výboru (Student Nonviolent
Coordinating Committee - SNCC) The Autobiography, s. 163
36 Cesta do Afriky a Evropy je popsána v The Autobiography, s. 111 - 116. vývoj situace
v Ghaně nepatří do této práce, takže pozdější vývoj situace v tomto státě nebude nijak blíže
prezentován.
37 C.S. KING: My Life with, s. 160-161 (v českém vydání s. 170)
38 "Martin retumed from India more devoted than ever to Gadhian ideals of nonviloence and
simplicity ofliving." Tamtéž, s. 164 (v českém vydání s. 173)
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V roce 1963

proběhla

další cesta do Evropy, jejímž cílem bylo

tentokrát Německo.
Jednou z
udělení

nejvýznamnějších

skutečností

Nobelovy ceny za mír, kterou získal v roce 1964. S touto

by seznámen již v
měsíci

událostí v životě Martina Luthera bylo

létě,

slavností ceremoniál však probíhal až v posledním

toho roku. Po zastávce v New Yorku, která byla

vyplněna

setkáním se

zástupci Norska, Švédska, Velké Británie a také s několika zástupci
z afrických

států, pokračovali

během návštěvy

manželé do Británie. Zde byl Martin Luther

požádán o kázání, kterého se ujal s velkou poctou a které se

odehrálo v londýnské katedrále Sv. Pavla.
8. prosince se pak manželé

přesunuli

do Osla, kde byli

přivítání

výborem Nobelovy ceny v čele s Dr. Gunnarem Jahnem. Cena byla Martinu
Lutherovi

předána

10. prosince 1964 za

účasti

švédského krále Olafa a

korunního prince Herolda?9 Finanční hotovost spojená s cenou putovala na
konta jižanských organizací na podporu hnutí.
Dále cestovali manželé do Švédska a Francie, odkud pokračovali zpět
do Montgomery přes N ew York. 40
Poslední 4 roky života Martina Luthera byly
situace na Severu Spojených
Kampaň

rodina

států.

protestů

změnu

Jeho novým projektem se v roce 1967 stala

do Chicaga. Toto hnutí se

v chudinských ghettech velkých
nuzné.

na

za chudé (The Poor People's Campaign), v jejímž rámci se celá

přestěhovala

41

zaměřeny

měst,

zaměřovalo

na

změnu

situace

kde byly životní podmínky velmi

Skutečnost, že bylo potřeba vynaložit mnohem větší síly na udržení

v nenásilné linii, zkomplikovala situaci

ještě

více. Tato taktika se

stala opoziční vůči Černé moci (Black Power) a Černým panterům (Black
Panthers). Tato

dvě

radikální hnutí se dala na cestu násilného

řešení

problému,

Řeč, kterou Martin Luther King, Jr. při této příležitosti přednesl je Přílohou č. 6
C.S. KING: My Life with, s. 1 - 14 (v českém vydání s. 23 - 36)
41 Již roku 1964 vyhlásil prezident L.B. Johnson "válku chudobě", na jejímž základně vláda
Spojených států uvolňovala velké finanční prostředky na boj proti chudobě v podobě
příspěvků pro občany starší 65 let, lístky najídlo apod. G.B. TlNDALL - D.E. SHl: Dějiny, s.
698 - 699
39

40
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takže druhá polovina 60. let probíhala
nepokojů

na

Západě

víceméně

a Severu Spojených
věnoval

Martin Luther King, Jr.

států.

ve znamení násilných

V rámci této

kampaně

se

také organizaci protestních akcí proti válce ve

Vietnamu. 42
Při

kampani na podporu

odborů

násilně ukončen

život Martina Luthera Kinga, Jr.

státě

v Memphisu ve

Tennessee byl

jednou ranou z pušky dne 4.

dubna 1968. Historici, ale i Martinova manželka, se shodují na tom, že Martin
měl

Luther

přinejmenším

tušení, co se stane. V předvečer události se
zemřel.

s manželkou bavil o tom, co by se stalo, kdyby
veřejném

proslovu dokonce

Ve svém posledním

řekl:

"Nevím, co se nyní stane. Máme před sebou
mě v

Ale to už

dny.

tuto chvíli nezajímá. Protože už jsem byl na

vrcholu. Nezajímá
dlouhý život.

těžké

mě

to. Jako všichni ostatní bych

Dlouhověkost

chtěl

žít

má své místo. Ale to je v tuto chvíli

nepodstatné. Jen bych rád naplnil Boží

vůli.

A On mi dovolil

vystoupat až na vrchol hory. A rozhlédl jsem se a

spatřil

zemi

zaslíbenou. Možná se tam s vámi nedostanu, ale chci vám dnes
večer říci,

že vy, jako lidé, se do zaslíbené

Takže jsem dnes
žádného
Pána.

večer šťastný.

člověka.

Mé

země

dostanete.

O nic se nebojím. Nebojím se

oči spatřily

jas

příchodu

našeho

,,43

Smrt Martina Luthera Kinga, Jr. byla pro všechny velkým šokem,
podobně

jako

V návaznosti na

několik
úspěšný

let

předtím

smrt prezidenta J.F. Kennedyho.

atentát zavládla ve Spojených státech velmi vypjatá

Viz závěrečné kapitoly The Autobiography of Martin Luther King, Jr. a C.S. KING: My
Life with Martin Luther King, Jr.
43 " I don"t knot agar will happen now. We"ve got some difficult days ahead. But it really
doesn"t matter to me now. Because 1"ve been to the mountaintop. I won"t mind. Like anybody
else, I would like to live a long life. Longvesity has its place. But 1"m not conserned about that
now. I just want to do Goďs will. And He"s allowed me to go up to the mountain. And I"ve
looked over, and 1"ve seen the Promised Land. I may not get there eith you, but I want you to
knot tonight that we as people will get to the Promised Land. So I"m happy tonight. I"m not
worried about anything. 1" m not afraid o fany man. Mine eyes have seen the glory of dominy
og the Lord." A Testament ofHope., s. 286
42
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části

atmosféra, která se projevila vlnou násilností ve velké

amerických

měst. 44

Martin Luther King, Jr.
se vší vervou pustili do

měl

ve své práci mnoho následovníků,

pokračování

kteří

se

v jeho díle. V jejich čele stála Martinova

manželka, Coretta Scott King, jakjiž bylo řečeno.
Doktor Martin Luther King byl jedinečný ve své schopnosti zaujmout
davy a

přesvědčit

schopnosti byly

je o své

Věci,

výjimečné,

která byla

protože dokázal

vlastně věcí

přesně

odhadnout náladu publika

a formulovat myšlenky tak, že do nich obsáhl pocity,
přítomných
spočívalo

na

shromážděnÍ.

otázky a sociálního problému také

obyčejných

a touhy všech

přispělo

lidí. Spojení náboženské

k úspěchu mezi širokými vrstvami,

obyvatelstva.

Smrt Martina Luthera Kinga, Jr. znamenala
zrovnoprávnění občanů.
právě

přání

Kouzlo jeho rétorických schopností také

v tom, že používal jazyk

většinou nevzdělaného

všech. Jeho rétorické

Ke

zmírňování

zmírnění

aktivit hnutí za

sice docházelo už za jeho života, ale

jeho osobnost byla svébytnou zárukou toho, že se hnutí udrží v chodu.

Jak již bylo

zmíněno,

sociálním problémům

v posledních letech se

napříč černošskou

začal věnovat konkrétnějším

populací Spojených

států,

což mohlo

indikovat odklon od otázky de segregace a volebního práva. Není se

čemu

divit, když již od roku 1954, kdy byl Nejvyšším soudem vynesen rozsudek ve
věci Brown vs. školská rada v Topece 45 , docházelo k sice velmi pomalým

legislativním

změnám,

jež probíhaly až do konce 70. let, ale

rozhodně

znamenaly změnu.
Na tomto

místě

tedy lze konstatovat, že i

osobnosti Martina Luthera Kinga, Jr. v rámci

přes celosvětovou
bojů

za

známost

občanská

práva

barevného obyvatelstva ve Spojených státech, se na organizaci hnutí podílelo
mnoho dalších lidí, bez nichž by hnutí nebylo schopno

44

bojovat za

C.S. KING: My Life with, s. 299 (v českém překladu s. 293), G.B. TINDALL - D.E. SHl:
s. 708
Viz. str. 48 - 49

Dějiny,
45

účinně
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dosažení daných

cílů,

ani se tak

masivně rozšířit.

I Martin Luther sám

při

mnoha příležitostech tvrdil, že "byl povolán postavit se do čela".46
I když statistické údaje
mezi lety 1955 a 1965
společného,

hovoří

nemělo

o tom, že plných 74% protestních akcí

s osobností Martina Luthera Kinga, Jr. nic

nelze pominout jeho pozitivní vliv na drtivou

většinu účastníků

hnutí. 47 Sít' místních, ale i dalších organizací přesahujících hranice jednoho
státu, napojených na jednotlivé protestní akce, se postupně stala natolik
extenzivní, že by nebylo možné, aby Martin Luther Kinga, Jr.
tyto akce. Díky charismatu Martina Luthera se však

podařilo

řídil

všechny

udržet hnutí po

většinu doby v nenásilné linii. 48

"I suggested that is was due to his own leadership and to his devoted coworkers, but Martin
said, "No". There was no rational explanation that would suffice." ("Navrhla jsem, že je to
jeho vedením a oddané práci spolupracovníků, ale Martin řekl, "Ne". Nebylo zde žádné
racionální vysvětlení, které by bylo dostačující.") nebo "Martin always talked about the
.ground crew', the people in the baground whom nobody care about except those directly
onvolved in the Movemnet. We could not have done it without the 'crew', even though they
got little recognition from the public .... and for fact that the Civil Rights Movement was a
people's Movement." ("Martin vždy mluvilo 'základním štábu', lidech v pozadí, o které se
nezajímal nikdo mimo těch, kteří byli přímo zapojeni do Hnutí. ... pro skutečnost, že
občanského hnutí je hnutí lidí.") C. S. KING: My Life with, str. 109 (v českém vydání s. 123)
nebo "Hnutí by se zrodilo, i kdyby se nenarodil žádný Martin Luther King." Vlastní vyjádření
citované z D. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 503
47 D. McADAM: Politi cal Process and the Black Insuregency, University of Chicago Press,
Chicago 1999, s. 127
48 Zde mám na mysli období do poloviny 60. let. Černá síla a Černí Panteři se odklonili od
myšlenek nenási1í zcela záměrně. Martin Luther vyjadřoval nesouhlas s jejich ideologickou
náplní. The Autobiography, s. 319 - 326
46
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organizační

2. Teoretické a

aspekty hnutí

"Menšina je bezmocná a dokud se podřizuje většině, není dokonce ani
menšinou; ale je neporazitelná, když se do

věci

vloží celou svou vahou."

H.D. Thoreau, Občanská neposlušnost

"Odmítáme odevzdat vedení této rasy do rukou zbabělců a patolízalů."
W.E.B. Du Bois, kritika tzv. "Atlantského kompromisu"

aj Základní teoretické principy vzniku sociálního hnutí

Otázka dynamiky vývoje sociálních hnutí se stala
vědeckých
tvorbě

diskuzí, které se

zaměřovaly

jejich celkového obrazu.

autorů

Občanské

hnutí však není
pevnější

samozřejmostí.

formu díky rozsáhlým

z oblasti sociální historie a sociologie. K hnutí za

občanská

práva je nutno

specifikaci

příčin

přistupovat

vzniku a vlastního

prozkoumat ambice,

mnoha

na jednotlivé aspekty podílející se na

Jedná se o abstraktní pojem, který dostává
diskuzím vlivných

předmětem

důvody

komplexně,

průběhu

vzniku, urychlení nebo zpomalení

ke

třeba podrobněji

účastníků,

ale i organizací,

podněty,

průběhu

přihlédnout

hnutí. Dále je

a cíle jednotlivých

hnutí. Ovšem i politické a další sociální

tedy

které zavdaly popud ke

sociálního hnutí, není možno

nepromítnout do koncepce jeho základní teze.
V posledních letech vydaná kniha, která mapuje otázku sociálních
hnutí velmi

dobře,

je práce

tří odborníků

z oboru sociologie - Douga

McAdama, Sidneye Tarrowa a Charlese Tillyho. 49 Tato kniha zahrnuje

Doug McADAM - Sidney TARROW - Charles TILL Y: Dynamics of Contention,
Cambridge University Press, New York 2001

49
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představení

komplexu sociálních hnutí ve 20. století, spolu s přihlédnutím ke

specifickému vývoji v různých oblastech
začátku

Již na

práce se

autoři

světa.

shodují na tom, že "sociální procesy se

skládají ze sekvencí a kombinací běžných mechanismů.,,50 [kurzíva je původní
- pozn. autorky] V tomto smyslu jsou mechanismy brány jako
určité

nahrazují
představují

přináší

hnutí. Trojice

které

shodné segmenty vodlišných situacích. Procesy pak

následek mechanismu stojícího za zrodem

definice nám

děje,

autorů

informace

potřebné

k těmto dvou

pojmům připojuje

zmíněné

I tato základní

pro základní dekódování sociálního

kterým je spojován s jednotlivými událostmi, a
podskupinu pro oba výše

změny.

tvoří

také pojem epizoda,
určitou

tím tedy nejen

pojmy, ale také vnáší do studia

problematiky sociálních hnutí jednotlivé události, na jejichž

základě

se

koncipují teorie o vzniku, průběhu a konci různých "typů" sociálního hnutí. 51
Problematika primárních intencí, které mohou vést k projevům
nesouhlasu se

společenským uspořádáním,

jež nás

zavádějí

hlavně

kjednotlivým událostem, ovšem v případě sociálních hnutí je

přistoupit

mimo

čistě

v sobě však nese další segmenty,
přihlíží

historické bádání. Z pohledu historie se

i k oborům jako jsou psychologie, pro

vysvětlení

třeba

davového chování,

sociologie s přibližným výkladem jednotlivých fází hnutí anebo politologie
pro

přiblížení

vývoje v oblasti politického

dění

a

hlavně důsledků

činů jednotlivých skupin, třeba i stojících proti sobě.

Je nutné také

přihlédnout

k

podnětům

podílí na organizaci protestu, když
v tomto

směru

hnutí, ale

politických

52

proč

se

předtím zůstával nečinný. Odpověď

je

mobilizace, tedy kdo a

spojena nejen s individuálním postojem jednotlivých účastníků

zároveň

je propojena se vznikajícími organizacemi nebo skupinami

stejného sociálního statutu - studenti, pracující, politická uskupení, církevní
společenství

apod.

Součástí

procesu mobilizace je i charakteristika aktivních

50 "SociaI processes consist of sequences and combinations of casuaI mechanisms" D.
McADAM - S. TARROW - Ch. TILLY: Dynamics, s. 12 - 13
51 Tamtéž, s. 24 - 30
52 Tamtéž, s. 31- 33
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účastníků,

jež se

také posouzení

věnuje hlavně

důsledků

porovnání

cílů

jejich chování na

osob zapojených do hnutí a

celospolečenský
tvoří

vývoj. Posledním bodem jsou pak trajektorie, jež
mezi okamžitými a dlouhodobými
mobilizované části společnosti.

změnami

případě

obrací až do 60. let. Ovšem pro
příkladem

přímou

zmíněného

Předností

v tomto

aspektů

na chování

věnuje právě

zaměření

aplikaci na

hnutí za
se v tomto

černošské

hnutí je

komplexního rozboru této problematiky z pohledu

studia sociálních hnutí práce již
McAdama.

právě

založenými

práva ve Spojených státech, i když její hlavní

vynikajícím

překlenutí

logické

53

Kniha Dynamics oj Contention se z části
občanská

a celopolitický

jeho

přístupu

amerického sociologa Douga

směru

je nevytrhávání

různých

sociálních hnutí z vnitřních souvislostí a historického kontextu; autor

se naopak snaží o

koncepční

provázanost náhledu na události poloviny 20.

století z pohledu sociologického, antropologického

či

historického hodnocení.

Kniha nese název Political Process and the Development od Black
lnsuregency 1930 -1970.
O sociálních hnutích jako takových autor tvrdí, že "hnutí vyvstávají
jako výsledek nenadálého shluku
.

,

, h

o

orgalllzace a ramcovyc procesu.
V práci je představeno

vnějších

politických

příležitostí, vnitřní

,,54

několik modelů,

které se snaží vysvětlit sociální

hnutí jako takové. Prvním je klasický model zkoumaných sociálních hnutí, kdy
dochází k "široké distribuci politické moci mezi velkým množstvím
soutěžících

skupin, místo aby byla koncentrována v rukou

vzájemně

určité

části

společnosti.,,55 Jednotliví účastníci jsou hodnoceni jako labilní jedinci, což je
důsledkem

sociálního

napětí

ve

společnosti.

Za

podnět

vedoucí k propuknutí

sociálního hnutí jako formy protestu je brána izolace

určité společenské

Více se o účastnických skupinách dočteme ve třetí části této kapitoly. POZil. autorky. D.
McADAM - S. TARROW - Ch. TILLY: Dynamics, s. 34 - 37
54 "Movements are held to arise as a result of the fortuitous confluence of external politi cal
opportunities, internal organization and framing processes." D. McADAM : Political Process
and the Black Insuregency, str. x
50 " ..• political power is widely distributed between a host of competing groups rather than
concentrated in the hands od any particular segment of society." Tamtéž, str. 5
53
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vrstvy, odlišnost v posuzování jedince v rámci celku, a to vše vede k pokusu o
veřejnou nápravu stresující situace. 56 Tímto jsou zároveň popsány základní tři
fáze

průběhu

sociálního hnutí dle formulace klasického modelu. Dá se tedy

říci, že v tomto případě je sociální hnutí "terapií.,,57 Jako nedostatek je

hodnocen omezený náhled na situaci, který
aspekty

ovlivňujícími průběh

podmíněnosti

hnutí, jako je

vzniku sociálního

nepočítá

různorodými

s dalšími

např. nepoměr

státního útlaku k

napětí,

opomenutí kolektivního fenoménu
v hnutí a odmítnutí kolektivního podílu na organizaci hnutí. 58
Druhým modelem je situace, kdy se
prostředkem

možnost volby stává

mobilizace. Podstatou jsou represe vzniklé z nevyrovnané

kontroly ze strany vládnoucích skupin
menšině.

nedostačující

vůči

mocensky velmi omezené

Vztah mezi protestujícími a zástupci vládní moci není

nedůležitý,

protože se podílí na stanovení zlomového psychologického momentu a
nárůstu

vlivu politické moci. Zlomovým bodem se v tomto

okamžik, kdy dojde k propojení
které

mění

další vývoj hnutí -

finančnímu přispění

několika společenských

dříve utlačovaná

elitních skupin

může

případě

skupin a

skupina se

stává

aspektů,

především

mobilizovat a dosáhnout

díky

změn,

které se zpětně, mnohdy negativně, promítají právě i do života elitních skupin.
Oproti klasickému modelu má tento přístup k chápání sociálního hnutí
odlišností v podobě

přijetí

hnutí ve své

politickým fenoménem, uznává vliv

podobě;

vnějších

několik

dále pak přiznání, že hnutí je

skupin na rozvoj a průběh hnutí,

ale také přiznává, že hnutí je závislé na podpoře zvenčí. 59 Negativem je pak
odmítnutí

zásadnějšího

vyhodnocení

zdrojů

podílu elit na zapojení se do hnutí,
materiálních

a

finančních

politických schopností, které se skrývají v masové

příspěvků,

účasti

stejně

jako

opominutí

v hnutí, a fakt, že se

Tamtéž, str. 6 - 8
"The soci a! movement is effective not as poEtica! action but as therapy." D. McADAM :
PoEtka! Process, str. II
58 Tamtéž, str. 11- 16
59 Tamtéž, s. 20 - 24
56
57
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hnutí stává pouze

nepřiměřenou

reakcí na

utlačování

ze strany vládního

'
60
syst emu.
Třetí

teoretický model, jenž se pokouší jasně definovat sociální hnutí,

je model politického procesu, který se odlišuje hned ve dvou

směrech.

Za prvé

proto, že se opírá o politický vývoj a odpouští od definování sociálního hnutí
na

základě

před

psychologie. Za druhé do hodnocení
průlomu

okamžikem

hnutí. Politické

průběhu

změny

jsou

hnutí

viděny

počítá

i vývoj

jako výsledek

racionálního útoku skupiny obyvatelstva vyčleněné z politiky, která se v rámci
vlastní mobilizace stane

součástí

lidí, která politiku ovládá.

politického vývoje,

Přičemž

vůči

exkluzivní

skupině

k aktivaci politické síly dochází skrze

mimovládní kanály - elity.61 V tomto směru se významnou stává komunikační
síť,

kanálů vytváří

kdy se z nejprve neoficiálních

rozsáhlejší

síť

vycházející od samotných

účastníků.

politickém procesu se dá ohodnotit jako kombinace
aspektů hnutí zaručujících další rozvoj protestu. 62
Vyvstává
primárně

před

o snahu

nespokojenost a

námi

změnit

několik

více organizovaná a
Model založený na
vnitřních

vnějších

otázek: Jde v občanském hnutí opravdu

stávající politický systém, nebo dát

přání změny

a

hlasitě

nespravedlnosti systému? Hraje

najevo

při utváření

hnutí hlavní roli spontánní reakce, nebo se jedná o vykalkulované jednání? V
případě,

že nástup hnutí má

kořeny

v několika odlišných

proudech dané doby, který z nich měl
otázky se
zmíněné

zaměřením

větší

sociálně-politických

vliv na průlom hnutí?

Odpovědi

na sociální hnutí jako takové se snaží hledat

autoři

na

výše

práce o dynamice nestandardního chování společnosti.

Na

základě

toho, co bylo výše

podílejících se na vzniku a dalším

řečeno

působení

z pohledu teoretických
hnutí, se dá

říci,

principů

že následující

Tamtéž, s. 32, kde se autor v tomto směru často odkazuje na práce Antony OBERSHALL:
Social Conflict and Social Movements, Prentice Hall, New Jersey 1973 a John McCARTHY
- Mayer N. ZALD: The Trend in Social Movements in America: Profesionalization and
Resource Mobilization, General Learning Press, New Jersey 1977
61 D. McADAM: Political Process, s. 36 - 38 Zde je to myšleno tak, že na základě např.
zvýšeného ekonomického vlivu utlačované menšiny je možno dojít institucionálních a
legislativních změn.
62 Tamtéž, s. 42 - 58
60
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stránky se snaží rekonstruovat jednotlivé vlivné proudy a situace.
účastnické

skupiny

v období pomalého

přes

popis

nárůstu

Představují

společensko-kulturně-politického prostředí

potenciálu pro vznik protestního hnutí až po

jednotlivé události, které se podílely najeho odstartování v masivní podobě.
b) Teorie nenásilí

Občanské

hnutí za rovnoprávnost barevného obyvatelstva ve

Spojených státech poloviny 20. století by nebylo svého

úspěchu

bez teorie

nenásilí. Teorie, která sklidila pozitivní i negativní reakce.
zmíněno,

Základem, jak již bylo výše
Kinga, Jr. s teorií nenásilí
konkrétně při

studia na Morehouse College v Atlantě,

studiu Thoreaua. Zájem Martina Luthera byl v Crozer Seminar

rozšířen

v Chesteru

během

bylo seznámení Martina Luthera

dále o studium filozofického

učení

Mahátmy Gándího -

Satyagrahy.
Jedná se o vzdor jedince nebo skupiny
která využívá

utlačování

vrstvami v očích zákona,

a

záměrnou

přičemž

vůči

systému vládnoucí vrstvy,

nerovnost mezi

různými společenskými

odpor má nenásilnou formu. Tato teorie je

založena na lásce k bližnímu, jež je neomezená barvou pleti,
zařazením
vítězství

nebo

stupněm vzdělání.

Cílem nenásilného odporu není ponížení a

nad oponentem, ale pouze

odstranění

bariér vzrostlých na

právní nespravedlnosti. Nenásilí na sebe vzalo
stávky

"vsedě"

pojmy

často

společenským

(sit-in), dobrovolné

uvěznění

několik

základě

podob - bojkoty,

Gail-in), pochody a mše. Další

používané ve stejném významu jsou

"přímá

akce" (Direct

Action) a "odpor" (Resistance).
Poprvé byla teorie nenásilí v podobě masového rozšíření63 představena
právě při

bojkotu

autobusů

"semináře

nenásilí" (Nonviolent Workshop). Hromadná

v Montgomery, kde se také

začaly pořádat

shromáždění

byla

63 Tím je myšleno, že se ideologie nenásilí rozšířila i za hranice dané komunity. Poprvé byla
tato forma protestu představena při sedmidenním bojkotu autobusů v Baton Rouge, Loisianna
v roce 1953. A.D. Morris: The Origins, s. 19-23
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většinou pořádaná

v kostelech, kde byly

účastníkům vštěpovány

principy

nenásilí, simulováno chování v modelových situacích, vedena diskuse a
zároveň

byli eliminováni jedinci, u kterých hrozilo, že pravidla nenásilí

nedodrží.

64

Členy Kingova štábu, kteří měli na starosti převážně organizaci

těchto seminářů nenásilí, byli reverend Glenn Smiley a Bayard Rustin. 65

Martin Luther King, Jr. v průběhu vývoje odporu stanovil sedm fází
nenásilného odboje:
1. Odolat zlu segregace v pasivní, nenásilné
2. Plná mobilizace pro boj za

občanství

podobě

první třídy

3. Církev musí být vybuzena k zodpovědnosti
přístupem

k myslím a duším

7. Podpora dalších organizací, které

ovlivňují veřejné

4. Náboženství je hlavním
mas
5.

Pokračovat

v boji u

soudů

6. Podpora NAACP

mínění66

Teorie nenásilí nebyla využívána pouze k dosažení politických
ale i

změn

míry

nezaměstnanosti

ekonomických. Situace

obyvatelstva.

67

byla

černošského

procentuálně

obyvatelstva

při

změn,

porovnání

mnohem horší než v případě bílého

Šance černošského obyvatelstva na získání, popř. dosažení

C.S. KING: My Life with, s. 123
Aldon D. MORRIS: The Origins of the Civil Rights Movement ~ Black Communities
Organizing for Change, The Free Press, New York 1986, s. 62
66 Tamtéž, s. 125
67 D. McADAM: Political Process, s. 118 ~ 120, Frances Fox PIVEN ~ Richard A.
CLOWARD: Poor People's Movement ~ Why They Succeed, How They Failed, Pantehon
Books, New York 1977, s. 193 ~ 194,204 - 206
64
65
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adekvátně finančně ohodnocené práce, byla taktéž velice nízká. 68 Ekonomické

bojkoty měly za cíl dosáhnout ochromení místní infrastruktury.
Stávky

vsedě

(sit-in) získaly velkou oblibu mezi studenty a jejich
způsob

organizacemi. Tento

pokusech o de segregaci
restaurací,

převlékáren

dobrovolné

uvěznění,

Při

nenásilného odporu byl používán

veřejných

prostor,

např.

čekáren

v obchodech, knihoven atd.

věznic

měly

jednotnosti a síly hnutí.

došlo

a dalších zadržovacích prostor v celém

spíše symbolický význam z pohledu demonstrace

Samozřejmě,

že docházelo k násilnostem i v případě

pochodů, příkladem za všechny byly události v Birminghamu.
vesměs

případě

účastníků

represivní složky ztratily prostředky na zastavení protestní akce.

Pochody a mše

byly

se ujalo i

které se stalo nástrojem ochromení represivních složek.

k přeplnění veškerých kapacit
čímž

na nádražích,

Postupně

hromadné demonstraci a následném pozatýkání jejich

okolí,

hlavně při

považovány za

nejmírnější

69

formy protestu. Mše

Pochody však
měly

v tomto

náboženský, ideologický, informativní a psychologický význam.
Všechny formy nenásilí i

přes

svou rozdílnost

měly

za úkol

prezentovat a prověřovat práva daná Ústavou Spojených států nebo byly
projevem

"občanské

neposlušnosti"

v rámci

nespravedlivého

chování

mocenského systému.
Martin Luther King, Jr.
dosáhnout

změny,

tvrdil, že

při

proklamaci nenásilí jako jediné cesty, jak

"důvodem

nemožnosti následovat filozofii .oko

Např. i celosvětově známá firma se sídlem v Atlantě, Coca-Cola, která zaměstnávala velké
množství obyvatel Atlanty černé pleti, měla v 50. letech ve vyšším managementu pouze
jednoho zástupce. Na tomto základě a vlivem dalších diskriminační okolností se v 60. letech
nevyhnula kritice ze strany vedení hnutí (viz. poslední projev Martina Luthera Kinga. Jr.
v Memfisu - A Testament of Hope, s. 283) nebo dokonce v 90. letech soudnímu sporu se
základem v diskriminaci barevného obyvatelstva. Konstance L. HA YES: The Real Thing The Truth about Coca-Cola Company, s. 197 - 217. Takových případů by se daly doložit
desítky, ne-li stovky.
69 Protože protestní akce probíhaly v Birminghamu ve státě Alabama až v 60. letech, jsou
zmíněny jen na okraj. Nenásilná protestní akce černošského obyvatelstva se setkala s násilím
ze strany represivních složek, pod vedením komisaře pro veřejnou bezpečnost Eugena "Bul!"
Connora, jenž do protestujících nechal vypustit psy a také se je snažil zahnat proudem vody
z hasičských hadic. The Autobiography, s. 210 - 211
68
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za oko' je fakt, že zanechává nakonec všechny slepé.,,7o V průběhu času si
však

začal uvědomovat potřebu

předmětem

kritiky, protože to

konfrontace nenásilí s násilím, což se stalo

představuje

odklon od

čisté křesťanské

lásky k

účelné konfrontaci se zlem. 71
"Často, i přesto, že Martin Luther King stál fakticky na piedestalu

nenásilí, zdálo se, že násilí není nikdy příliš daleko.,,72 Jinými slovy, i přesto,
že Martin Luther King, Jr. násilí odsuzoval jako nemorální
úspěchů

právě při nejsilnějších

hnutí dosáhlo

čin, největších

násilných reakcích

ochránců

rasistického systému.
I taktika nenásilí prošla svým vývojem od svého prvního použití
Téměř

v Mongomery.

úplné

dokonalosti

dosáhla

při

protestech

v Birminghamu v roce 1963.
Výjimečný

roku 1965.

Při

byl

této

průběhu protestů

příležitosti

ve

městě

Selma ve

státě

Alabama

formuloval Martin Luther King, Jr.

několik

pravidel, která měla zaručit úspěch akce:
I.Zkouška ústavních práv tím, že protestující vyšli do ulic
2.0dolání násilným podnětům ze strany rasistů
3.Nátlak

svědomitých

Američanů

na

zabezpečení

situace skrze

intervenci státu
4.Změny

iniciované administrativou v podobě okamžitého státního

zásahu a následných legislativních změn73
Odpovědí

bílých

občanů

Jihu na taktiku nenásilí bylo

ústního zastrašování a fyzickou a psychickou šikanu,
přední představitele

přes

několik.

Od

bombové útoky na

hnutí až po exemplární vraždy. Jako institucionální

"The reason I can't follow the old eye-for-an-eye philosophy is that it ends up leaving
everybody blind." Tamtéž, s. 209
71 Časopisy Time a National Review se této problematice věnovaly zcela pravidelně. James A.
COLAIACO: Martin Luther King, Jr. and the Paradox of Nonviolent Direct Action, in:
Phylon, Vol. 47, No. I (1st Qtr., 1986), s, 16-28
72 " .•. while Martin Luther King himself was virtually Nonviolence on a Piedestal, violence
somehow never seemed far behind him." J.A: COLAIACO: Martin Luther King, s. 17
73 Tamtéž, s. 17
70
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protiklad

nově

vznikaly "Rady bílých

občanů"

(White Citizens Councils příliš

vzdáleny

Rady v

Alabamě

WCC). Není náhodou, že svým chováním nebyly Rady
členů

fungování Ku Klux Klanu. Dokonce jeden ze
prohlásil, že ,je bojkot

autobusů stvořil.

v autobusech, tak jsme

měli

Do doby, než

negři přestali

členů.

pouhých 800

jezdit

Nyní máme jen

v Montgomery mezi l3 000 a 14000 členy. V 80 kapitulách ve

státě

máme na

75 000 členů. Oni nás stvořili.,,74
Jak se ukázalo,
oslabení

černošského

z mála doložených

nejúčinnějším,

ale

hnutí se stala

odpověď

případů

se odehrál v Albany ve

téměř

nepoužívaným

Georgia. Velitel pro

Prichett, instruoval své policisty ve vyhroceném

k

také formou nenásilí. Jeden

použití taktiky nenásilí jako

státě

prostředkem

odpovědi

na protesty

bezpečnost města,

momentě,

Laure

aby nepoužili své

síll 5 a nechali pochod v klidu projít, což zakončilo protestní akce bez většího
politického

úspěchu

Posledním
černošské

pro černošské aktivisty.

způsobem

obyvatelstvo, jež

boje proti hnutí byly ekonomické sankce pro

působily hlavně

na psychiku

pokusu zastavit jejich zvyšující se vliv na politické
obchodníků raději ukončilo
účastníků přišlo

svoji

činnost,

než by je

o práci, dalším byly vypovězeny

vše se

dělo

právě

ze sbírek

jako

prostředek

napříč

změny

podpořilo.

úvěry

kongregací. Tento

způsob

všemožně

V rámci

mnoho bílých

Velké množství

a zabaven majetek. To

zastavení financování hnutí, jehož

prvních dvou. Jižanští obyvatelé se snažili
černochů,

účastníků.

byl

část

pramenila

vlastně doplněním

zabránit zrovnoprávnění

protože by se tím narušila "rovnováha", na kterou byli zvyklí po

dlouhá desetiletí. Situace byla

složitější

74 " ... the

z pohledu vývoje vzájemného vztahu

bus boycott made us. Before the niggers stopped riding the buses, we had only 800
members. Now we have 13,000 to 14,000 in Montgomery alone. We've got 75,000 members
in 80 chaptersall over the state. They made us." Thomas R. BROOKS: Walls Come Tumbling
Down: A History ofCivil Ritus Movement, 1940-1970, PRentice-Hall, New Persey 1974
75 Sice až po první vlně násilností jako další krok v boji proti desegregaci. Pozn. autorky
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těmito dvěma

nejen mezi

rasami na Jihu, ale také mezi Jihem a Severem

v době po skončení občanské války a následného období Rekonstrukce. 76

c) Účastnická základna občanského hnutí ajejich organizace

Teoretici

občanského

hnutí ve Spojených státech se shodují na faktu,

že sociální hnutí se zakládá na několika
jež stojí na jeho počátku ajsou
V první
kostelů

po
v

řadě

něm vyrůstaly.

sňatky,

křty

jejich

dětí

loučili

a

řadě

mnohokrát

kostel byl svým

během

věřící

hned

pravidelných návštěv

se se svými blízkými navždy.

to bylo místo setkávání, klidu a

V neposlední
Věřící

místo v životě,

kostel byl pro

Jejich životem procházel kostel jako místo, kde se uzavíraly

konaly se

Zároveň

ijeho ústupu.

několikrát zmíněny;

nejvýznamnější

druhé

skupinách,

se jedná o náboženskou komunitu. Význam a postavení

v rámci hnutí byly již

domově

součástí

klíčových společenských

útěchy

v životních nesnázích.

sloužil kostel jako místo, kde se získávaly informace.

dojížděli

mnoho mil, aby se mohli mše

způsobem středobodem

zúčastnit. Zkráceně

života věřících.

Stává se tedy ideálním místem k tomu, aby se lidé seznámili s
nespravedlností, která se stala
umocňují

kolektivní pocit

podpořen

ponižujícími nápisy

některému

vyloučení

ze

z nich. Tyto a podobné situace pak
společnosti,

rozdělujícími

který je na Jihu

ještě

vše na bílé a barevné. Kostel je

místo, kde si lidé mohou po stěžovat na to, že pro všechny bílé jsou muži
"Jimové" a ženy "holky" (girls).
Kongregace je natolik bohatá, kolik jsou její
mezi sebou

peněz,

členové

což dále napomáhá pocitu jednoty.

schopni vybrat

Zároveň

to ale

76 Trochu jinak situaci na Jihu v 50. a 60. letech 20. století popisují Georg a Vilma 19gersovi
v knize Dva pohledy na dějiny, kteří na americkém Jihu dlouhá léta žili, vyučovali v
černošských školách a účastnili se nesegregačních obojů. Georg a Vilma IGEERSOVI: Dva
pohledy na dějiny, Nakl. Lidové noviny, Praha 2006
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ze sociální mobilizace eliminuje menší venkovské kongregace, které nemají
silnou základnu vhodnou pro rozvoj hnutí. 77
Pastor stojící v čele se stává jakýmsi symbolem pro všechny. On své
ovečky

slávě.

vede cestou k Boží

zabezpečena

právě

A

tímto postavením je mu

autorita, kterou

může

využít pro mobilizaci

v občanském hnutí. V tomto

směru

proto

ohniska masové

účasti

na

občanském

může

být

členů

kongregace

poněkud překvapivé,

že

hnutí se nacházely např. v Baton Rouge,

v čele s reverendem T. J. Jemisonem, který do baptistického kostela Mt. Zion
nastoupil v roce 1949 a o

čtyři

roky

později

se stal organizátorem prvního

autobusového bojkotu. V Montgomery to pak byl Dr. Martin Luther King, Jr.,
stanul v

čele

založené MlA a později i SCLC. Oba muži stáli v

čele

který nastoupil na místo pastora roku 1954 a již o rok
bojkotu autobusů,
kongregace

nově

relativně

krátkou dobu, ale i tak

že dokázali zorganizovat

stoprocentně účinné

zaručovala

v jejich "novosti", která jim
téma
Přišel

řekl:

" Nikdo mi

jsem až ve

nedělal

čtyřicátém

uprostřed.

u

věřících

takovou autoritu,

bojkoty. Tajemství tkví

právě

autoritu. Reverend Jemison na toto

problémy. Byl jsem více

devátém. Takže jsem

problémy s ostatními proto, že bych byl na
mužem

měli

později

méně nově příchozím.

neměl

straně

toho

hluboce
či

zakořeněné

onoho. Byl jsem

To samé se pak stalo v Montgomery. Byli tam jiní,

kteří

komunitu vedli. Ale King prostě právě přišel.,,78
Jak již bylo
přestávaly stačit

řečeno

v první

jako základní

části

organizační

této kapitoly, kostely
složka hnutí a bylo

více institucionalizovat založením jiné, kostelu
organizace.

Těch

na úrovni pouze

postupně

potřeba

nadřazené,

jednotky ať

už

některé

se

podobných MlA byly založeny desítky, ne-li stovky,
měst

nebo

okresů.

Jejich

počet

stále stoupal,

hnutí

D. McADAM: Politi cal Process, s. 90 - 92
,,1 didn't have any conflict from others. And 1 was new in the community, more or less. 1
didn't come unti! forty-nine. So I didn't have the deep-seated probléme with others, having
been on this side or that side. I was a middle-of-the-road man. This is the same thing that
happyend in Montgomery. You had different oned there that had been leaders in that
community. But King had just come." Výňatek je z rozhovoru s rev. Jemisonem z října roku
1978. A.D. MORRlS: The Origins, s. 20 - 21
77

78
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prosazovaly více,

některé

větších,

jako

postavení mezi jednotlivými organizacemi však

měla

jsou NAACP nebo SCLC
Nejvýznamnější

se
či

postupně

staly

součástí

organizací

CORE.

Národní asociace pro pokrok barevného obyvatelstva, neboli NAACP
(National Association for the Advancement of Colorad People).
Tato asociace byla založena vNew Yorku v roce 1909,

byť

kjejímu

oficiálnímu vyhlášení došlo až v květnu roku 1910 na konferenci bílých a
černých liberálů.

Její

členové

byli velmi

vzdělaní

a vesměs zámožní lidé,

kteří

se rozhodli proti segregaci bojovat hlavně po právní stránce. NAACP byla již
od svého vzniku vysoce organizovaná, měla přesně daná pravidla. 79 Až do
roku 1917 to byla organizace

striktně působící

v daném roce James Weldon Johnson

na Severu Spojených

rozšířil činnost

kapitul NAACP se v roce 1916 nacházely pouze
základně

státech, na
poboček

44 000

a

Johnsonovy

počet členů

během

činnosti

NAACP na Jih. Z 68

tři

bylo na Jihu

z nich v jižanských
otevřeno

dalších 13

vzrostl závratnou rychlostí z necelých 10 000 na

jednoho roku. Další rok se pak

účast

států,

téměř

vyšplhala na více než 90

000 členů. 8o
Mezi hlavními zakladateli byli již významní veteráni boje proti
segregaci, i když víceméně teoretičtí. Jednalo se o Brokera T. Washingtona81 ,
který

přispěl hlavně

tím, že byl oponentem pro

téměř

všechny ostatní

zakládající členy, a W. E. B. DuBois. 82 Vrcholné vedení NAACP se až do 50.

Hlavní rozhodnutí byla vždy činěna na vedení organizace v New Yorku, jednotná pravidla
pro postup byla předem stanovena a informace byly šířeny dál skrze hierarchickou strukturu.
A.D. MORRIS: The Origins. S. 13
80 Tamtéž, s. 12. Statistické údaje pocházejí zD. McADAM: Political Proces s, s. 93 - 94
81 Broker T. Washington (1856 - 1915), který zastával názor, že černoši by se neměli
pokoušet vymezit se ze společenských hranic, které jim byly stanoveny bílým obyvatelstvem.
Tímto svým přístupem se postavil do opozice vůči všem zastáncům desegregace, kteří naopak
chtěli plnou integraci černošského obyvatelstva do společnosti. Jeho názor byl výsledkem
pokusu o smír s bílými konzervativci. Překvapivé proto může být, že tajně financoval soudní
spory v rámci nesegregačních procesů. G. a V. IGGERSOVI: Dva pohledy, s. 87 a T.L.
PURVIS: Encyklopedie dějin USA, s. 508, J.B.TINDALL-D.E. SHl: Dějiny, s. 377
82 William Edward Burghart DuBois (1868 - 1963) byl Washingtonovým oponentem, protože
požadoval plné zrovnoprávnění barevného obyvatelstva. Spoluzakladatel NAACP, kde byl
jediným černochem ve vysokém vedení, když byl zvolen na post ředitele veřejného mínění a
79
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let skládalo pouze z bělochů, ovšem již od
kapitul v drtivé většině

a také publikací
Postupně

soustředilo

kultury a způsobu života

černošských

autorů

se hlavní zájem NAACP

síních a dále se

začali

byly

členy

jednotlivých

černoši.

Ve 20. letech se NAACP
přiblížení černošské

počátku

na

osvětovou činnost

pořádáním přednášek, seminářů

z různých oblastí

přenášel

právníci organizace

v podobě

tvůrčí

činnosti.

na boj proti segregaci v soudních
zaměřovat

na boj proti jižanským

segregovaným školám a diskriminaci v dopravě a lynčování. 83
Již výše
klást takové

zmíněné

překážky,

před

Rady bílého obyvatelstva se

NAACP snažily

aby NAACP Jih opustilo a vrátilo se

Jejich argumentem bylo, že

"přes

zpět

na Sever.

všechno, my [bílí] víme, co je nejlepší pro

Jih všeobecně a pro naše negry zvlášť.,,84 V rámci těchto pokusů bylo
NAACP označováno za komunistickou organizaci, což v éře McCarthysmu 85
rozhodně nepomáhalo zvýšení jejího renomé na Jihu. 86

Druhou významnou organizací, která však měla

kořeny přímo

na Jihu,

byla SCLC (Southern Christian Leadership Conference), která s NAACP

plně

spolupracovala již od svého založení roku 1957 Martinem Lutherem Kingem,
Jr. a jeho dalšími kolegy
sloužila jako

zaštiťující

během

bojkotu

autobusů

v Montgomery. SCLC

orgán pro jednotlivé kongregace a její hlavní náplní

výzkumu. A.D. MORRIS: The Origins, s. 13 a T.L. PURVIS: Encyklopedie

dějin

USA, s.

114
83 Statistické údaje uvádějí, že od 90. let 19. století se počet lynčování nedostal každoročně
pod 50 obětí, přičemž výjimkou nebyla ani čísla přesahující 100 obětí. Až teprve v roce 1023
nastal zlom a počet obětí lynčování postupně klesal od 20 až po žádnou, čehož bylo poprvé
dosaženo v roce 1952. D. McADAM: Political Porecess, s. 89. Dokonce se uvádí, že od roku
1888 bylo zlynčováno na 500 osob černé barvy. Henry HAMPTON - S. FAYER: Voices of
Freedom - An Oral History of the Civil Rights Movement from the 1950's through the
1980's, Bantam Books, New York, 1991, s. 2
84 "After all we know what is best for the South in general and for our niggers particular."
Citát otištěn v A.D. MORRIS: The Origins, s. 26
85 Americký senátor, od r. 1958 kongresman Joseph McCarthy, který se na několik let pustil
do boje s komunismem v jakékoli podobě. Někdy je tato doba nazývána novodobým honem
na čarodějnice. Během více než dvou let bylo mnoho lidí právem i neprávem obviněno
z příslušnosti ke komunistické straně a veřejně zostuzeno. Joseph McCarthy se stal
synonymem strachu před nárůstem komunistického vlivu na vládu Spojených států. D.
HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 59-63,237 - 239, atd.
86 Informace o NAACP pocházejí z A.D. MORRIS: The Origins, s. 12 - 14, 26 - 28 a D.
McADAM: Political Process, s. 92 - 95
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byla

právě

organizace jednotlivých protestních hnutí. Organizace se

zaměřovala hlavně

na desegregaci veřejných škol a dopravy.

Ovšem i SCLC získávala své
své

činnosti,

členy

velmi rychle a s nimi i podporu ve

také díky svému velmi úzkému napojení na kongregace. O této

organizaci byly napsány celé knihy, ale je pravda, že SCLC
základní
Stejně

mobilizační

tak jako

dvě

nepatřila

mezí

jednotky na Jihu. SCLC byla výsledkem mobilizace.

další organizace - Kongres rasové rovnosti (Congress of

Racial Equality - CORE) a Studentský nenásilný

koordinační

výbor (Student

Nonviolent Coordination Committee - SNCC)
CORE existoval již sice dávno

před

rokem 1957, byl dokonce založen
již roku 1942 v Chicagu Jamesem Farmerem 87 , ovšem jeho činnost nebyla
všeobecně

známa,

stejně

jako organizace jako taková. Až

právě

založením

SCLC získal CORE na významu, protože následoval taktiku nenásilí. Hlavní
zásluhou CORE pak byly tzv. "jízdy svobody.,,88
Druhou

zmiňovanou

organizací byl studentský spolek, který vznikl až

v roce 1960 jako výsledek spíše náhodné stávky
v Greensboro ve

státě

vsedě

Jižní Karolína. Zakládajícími

v obchodním

členy

byli

čtyři

domě

studenti

z North Carolina College - Joseph McNeil, Izell Blair, Franklin McCain a
David Richmond.
angažovanost

Zpočátku

černošských

neorganizovaná, ale

vysokoškolských

rozhodně

studentů

se

disciplinovaná

postupně

rozrostla i

na střední školy a participovat začali i bílí studenti. Činnost SNCC byla
ukončena v roce 1970. 89

87 James Farmer vystudoval na Chicago University a po jejím dokončení založil CORE, který
byl podobně jako NAACP složený z bělochů i černochů. CORE po dlouhou dobu nebyl téměř
znám, prorazil až v souvislosti s nenásilnou taktikou při "jízdách svobody", ale v roce 1966 se
přiklonil k Černé moci (Black Power) a na konci 70. let upadl v zapomnění. T. L. PURVIS:
Encyklopedie dějin USA, s. 231
88 Jednalo se o akci za zrovnoprávnění mezistátní linkové dopravy na počátku 60. let. Tyto
jízdy svobody byly velmi emocionální a často násilné. Účastníci byly surově biti a jeden
z autobusů společnosti Greyhound byl dokonce podpálen. Několik lidí při jízdách svobody
přišlo o život. A.D. MORRIS: The Origins, s. 231 - 236
89 SNCC vznikla poměrně pozdě, ovšem již od počátku nebyla schopna ubránit násilí na
svých akcích. Největším problémem se v tomto směru stala nedisciplinovanost studentů
středních škol. Celé hnutí se pak po nástupu Stokely Carmichaela do čela hnutí odklonilo od
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Právě

poslední
elementů,

základních

zmíněná

na

přístup

ke

bylo

později

studentům.

V jejich

kterých

rovnoprávnost postaveno - ke
momentem

organizace nás vrací kjednomu ze

vzdělávání

uvědomění

a

z toho plynou. Studenti se setkávali s vysoce

občanské
případě

byl

hnutí

tří

za

stěžejním

si dalších možností, které

vzdělanými

lidmi,

kteří

bez

ohledu na barvu pleti segregaci odsuzovali. 9o Seznamovali se, podobně jako
několik

před

let

nimi Martin Luther King, Jr., s myšlenkami nenásilí a

možnostmi boje proti nespravedlnosti právního systému. S tím souvisí i náhlý
rozvoj

černých

"colleges", jejichž vybavení bylo velmi odlišné od vybavení

škol pro bílé studenty. Černé colleges stejně jako střední školy měly nižší
počty učitelů,

knihovny byly

spoře

vybavené v porovnání s

vybavenými školami pro bílé studenty, které však
studentů jako školy černošské.

kdo se postavil proti. Jejich

91

neměly

kvalitněji

tak vysoký

počet

Studenti se tedy zákonitě stali jedněmi z těch,

komunikační

a

organizační síť

tomu dávala velké

předpoklady.

Teoretické aspekty hnutí hrají sice
ale není možné se jimi zabývat

při

důležitou

roli

při

jeho posuzování,

vytržení z celkového kontextu. Svoji

významnou roli sehrála i politická situace ve Spojených státech nejen
z pohledu

vnitřních problémů,

jejich kroky na poli

ale i z pohledu nahlížení na Spojené státy a

zahraniční

politiky. Teoretické koncepce pracují

v některých momentech s odosobněnými informacemi, ale za pojmem
"občanské

problémy,

hnutí za rovnoprávnost" se nacházejí živí lidé s vlastními
přáními

a setkáváním s realitou.

teorie nenásilí směrem ke spolku Černá moc (Black Power). Clayborne CARSON: In Struggle
- SNCC and the Black Awakening ofthe 1960a, Harvard University Press, Cambridge 1995
90 Viz. právě vyprávění manželů Iggersových, kteří učením na černošských školách strávili
mnoho let. Konkrétně od r. 1950 až do r. 1963 s přestávkou v letech 1960 - 1962, kdy
pobývali v Evropě. ledním z míst, na kterých několik let působili bylo právě i město Little
Rock v Arkansasu, které se stalo dějištěm dramatických událostí provázejících integraci
místní střední školy Central High School v roce 1957.
91 O této situaci ve své knize vypráví i Georg Iggers, G. a V. Iggersovi: Dva pohledy na
dějiny, s. 95 - 102
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3. Boj za rovnoprávnost mezi lety 1890 až 1960

"Ať nastane mír!"

U/ysses S. Grant, americký prezident (1868-1876)

aj Situace od občanské války do

Zásadní

změny

hospodářské

krize

v chodu života na Jihu Spojených

období Rekonstrukce po

skončení občanské

přineslo

sebou

války. Nejenže bylo zrušeno

otroctví v celé zemi, ale po znovuvstoupení jižanských
černoši

států

taková práva, že mohli vstoupit do politického

států

dění;

Severu - politické agitaci republikánské strany - se mnoho

do Unie získali
podpoře

díky

černochů

ze

dostalo

do vlád jednotlivých států spolu s bílými přistěhovalci ze Severu. 92
Republikánská podpora se stala trnem voku zbytku obyvatel Jihu. Ke
změnám

docházelo tedy nejen na

základě

pohybu v politických preferencích

obyvatel Jihu, ale také díky sílícímu ekonomickému tlaku ze Severu, takže
bylo

potřeba přikročit

ke

změnám

v hospodaření Jihu. Došlo k odklonu od

téměř výhradně zemědělského způsobu hospodaření

výroby,

např.

přeměnou

v textilním

průmyslu,

výrobě

ke zvýšení

zemědělských

průmyslové
strojů,

ale

prošly i cukrovarnictví a další specializované obory. Po zrušení

otroctví se uvolnilo velké množství pracovních sil,
populace odešla na Sever,
dynamičtějšího,

přičemž část černošské

aby se zapojila do tamního,

ekonomického rozvoje. Na druhé

straně

drtivá

mnohem
většina

92 V roce 1896 bylo plných 36 států závislých na souboji mezi dvěma hlavními stranami,
situace v roce 1904 již byla zcela odlišná. Pouze 8 států nebylo jednoznačně rozděleno mezi
dvě hlavní politické strany, což také svým dílem přispívalo k vyhrocenosti situace a
v posouzení důležitosti jednotlivých počtů voličských hlasů. D. McADAM: Political Process,
s. 70
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černošského

obyvatelstva Jihu byla nucena

zůstat

a

věnovat

se

zemědělství,

v průmyslové výrobě byla pracovní místa téměř výhradně určena bělochům. 93
pracovníků mířících

Neustálý proud
řešení

ani pro

k efektivnímu

zemědělský
způsobu

na Sever

nepředstavoval

Jih, ani pro industriální Sever. Proto se

připoutání

černochů

k zemědělské

ideální

přistoupilo

půdě

formou

půjček

a nájmu bavlníkových polí. Nastavené podmínky zabránily
mnohým černochům svobodně z Jihu odejít. 94 Vnucený systém fungoval tak,
vysokých

že si bývalí otroci pronajímali

půdu

od bývalých

velkoplantážníků,

finanční

a naturální náhradu. Ovšem platby byly natolik vysoké, že se

z těchto

pachtýřů

pohybovala na hranici bídy. Pokud se

a to za
většina

někomu začalo dařit,

tak pronajímatel zvýšil odváděné dávky a peněžité pronájmy.95
Tento model však
hospodářské
začala

rozhodně nepřispíval

ke zlepšování všeobecné

situace Jihu a v kombinaci s politickými náladami v oblasti se

situace

ještě

více vyhrocovat

postřehnutelné přeměně

ve vnímání

směrem

černochů

k negativní, pomalé a

jako rovnoprávných

těžko

občanů.

I

přesto, že 13. dodatek Ústavy Spojených států zrušil otroctví již v roce 1865 a
č.

Dodatek

14 z roku 1868 uzákonil všechny

naturalizované ve Spojených státech" za jejich

občany

"narozené nebo

občany

bez rozdílu rasy a
vyznání, snažili se bílí obyvatelé Jihu těmto změnám bránit. 96
Nízké procento registrovaných

získávalo
vůči

větší

vliv na politické

černošské

voličských

dění,

voličů černé

což na Jihu nepřispělo k

populaci. Politická rozdílnost

přistěhovalci
právě

měla

šíření

původ

tolerance

v rozdělení

preferencí, kdy demokratická strana získala hlasy bílých

republikánská strana nacházela sympatizanty

stan

barvy pleti však již tenkrát

hlavně

mezi

černochy

občanů,

a bílými

ze Severu. Toto rozložení bylo dáno postojem obou politických

v poměru k

občanským právům.

Sílící vliv

černošské

populace na

Frances Fox PIVEN - Richard A. CLOWARD: Poor People's Movement - Why They
Succeed, How They Failed, Pantehon Books, New York 1977, s. 191
94 D. McADAM: Political Process, s. 67
95 O tomto systému mluví i Coretta Scott King při vzpomínkách na svého otce. C.S. KING:
My Life with, s. 23-25 (v českém vydání s. 45 - 46)
96 Ústava Spojených států amerických je Přílohou Č. 1
93
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utváření

politické situace vyvolal vlnu násilí. Ta na sebe vzala podobu

organizací jako Bílá liga nebo Ku-Klux-Klan. V letech 1870-71 musel
Kongres dokonce schválit

balíček tří zákonů,

které

měly černošské voliče

chránit, a tím zastavit vyhrocující se situaci. Posledním z těchto
postaveno mimo zákon typické chování a forma
Zákony

přispěly

činnosti

k pomalému utichnutí

činnosti

zákonů

bylo

Ku-Klux-Klanu.

této organizace, ale nedošlo

kjejímu úplnému zániku.97
Již v polovině 80. let se na Jihu usídlily tzv. zákony Jima Crowa, které
většině veřejných

legalizovaly rasovou segregaci na
neměly

celoplošnou platnost - každý ze

Států

míst. Zákony však

si stanovil vlastní

segregační

pravidla. Mimo jiné bylo také Nejvyšším soudem stanoveno, že každý ze
Států

má právo rozhodnout o tom, do jaké míry bude

veřejný

prostor

rozdělen. 98

Z těchto
sobě

zákonů

rovni", což

se postupem doby formovala teorie

mělo poněkud

přes rozdělení veřejného

otupit hranu

"odděleni,

segregačních zákonů

ale

tím, že i

prostoru podle barvy pleti je všem poskytován stejný

servis. Skutečnost se však od této proklamované "pravdy" odlišovala. 99 Takže
i

přesto,

že v 70. letech a na

počátku

80. let 19. století byla segregace jako

taková nezákonná dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, díky platnosti

zákonů

Jima Crowa se stala součástí běžného života Jihu.
Dokladem tohoto
v případě

Plessy

vs.

uspořádání

Ferguson,

se stal i rozsudek Nejvyššího soudu
kdy

bylo

podpořeno

neworleanského soudce Fergusona, že "vláda nemá nutit

rozhodnutí

občany,

aby se

mísili." 100
Jednalo se o "spiklenecké sdružování, nošení převleků, kladení odporu policii a obtěžování
G.B. TINDALL-D.E. SHI: Dějiny, s. 361
98 Viz. Internetová encyklopedie Wikipedia podává základní přehled podob Jim Crow Law
v jednotlivých státech. www.wikipedia.com heslo Jim Crow Laws.
99 Velmi známým případem jsou v tomto směru veřejné fontánky s pitnou vodou. Pro bílé
občany byla voda chlazená, pro barevné občany nikoli. G. a V. IGGERSOVI: Dva pohledy na
dějiny, s. 88
100 V případu šlo o to, že Homer Adolph Plessy, černoch se světlejší barvou pleti odmítl
vystoupit z vagónu určeného pro bílé cestující. Tento případ vytvořil precedens používaný až
do 60. let 20. století. D. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 378 - 379
97

veřejných činitelů."
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způsobů

Jedním ze

boje proti tomuto

uspořádání

byla Populistická

strana, která dosáhla vrcholu na počátku 90. let 19. století, a která si kladla za
cíl sjednotit

farmáře

Jihu bez rozdílu barvy pleti,

vliv. Finálním výsledkem
podařilo

jako

populistů

uzákonit nelegitimnost

voličů

černochům

nebo volených.

čímž chtěla

získat politický

však bylo, že se jim v několika státech

účasti občanů černé

Prostředkem

pro

pleti na volbách,

znepřístupnění

ať

už

volebních uren

se staly povinné zkoušky gramotnosti nebo speciální

daně

ze

, . d o vo 1ebnIC
' h seznamu.
o 101
zaplsu

Významnou roli

při

Nejvyššího soudu Spojených

formování situace na Jihu sehrály rozsudky
států

od posledních letech 19. století až do roku

1954, tedy do rozhodnutí v kauze Brown vs. Školská rada v Topece.
V mezidobí mezi lety 1868 až 1911, tedy od vyhlášení 14. dodatku Ústavy
států,

Spojených

dodatku, a pouze 28 z nich
V

detailnějším

rozsudků,

bylo vyneseno 604
vyznělo

které se týkaly

v prospěch uznání

pohledu pouze 23 z celkového

počtu

právě

občanských

14.

práv.

53 žalob, podaných

černochy a založených na omezování občanských práv při slíbených Ústavou,

bylo rozhodnuto ve
Pro

prospěch černochů.

černochy

na Jihu byla nastalá situace bezvýchodná. I přesto, že jim

Ústava Spojených států zaručovala rovnoprávnost na základě jejich občanství,
Nejvyšší soud
jednotlivým

zároveň

státům

dal volnou ruku v určování

segregačních

práv

a na federální úrovni nebylo podniknuto nic pro

desegregaci. Politickou moc, kterou se

černochům podařilo

získat na

přelomu

60. a 70. let 19. století, ztratili vinou vlny nenávisti a násilí, protože vlastní
volební silou vyvolali pocit ohrožení v bílém obyvatelstvu Jihu.

Zároveň

jim

101 D. McADAM: Political Process, s. 68. Ve státě Mississippi v roce 1890 došlo dokonce
k uzákonění tak náročných pravidel pro zápis do volebního seznamu, že pro černochy nebylo
možné splnit všechny zákonné podmínky. Jednalo se např. o požadavek trvalého bydliště na
jednom místě déle jak dva roky a rok v daném volebním okrsku, v případě vynešení
jakéhokoliv rozsudku nad případným voličem mu bylo znemožněno volit stejně tak jako
pokud nestihl zaplatit daně do 1. února daného roku voleb. Posledním bodem byla zkouška
gramotnosti. Luisianna situaci ještě vylepšila o "klauzuli dědečka", kdy bylo umožněno volit
jen těm černochům, jejichž dědové mohli volit před 1. lednem 1867, tedy ještě před uznáním
volebního práva černochům. G.B. TINDALL-D.E. SHl: Dějiny, s. 375 a tato klausule byla
zrušena až rozhodnutím Nejvyššího soudu v roce 1915 A.D. MORRIS: The Origins, s. 14.
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byl

znemožněn

bývalými

kvůli finančním poutům,

únik z Jihu

do kterých byli vtaženi

otrokáři.

Změny

nastaly se vstupem Spojených

Odchodem zhruba 4

miliónů mužů

států

světové

do první

ze Severu Spojených

států

války.

na evropskou

frontu došlo k uvolnění obrovského množství pracovních míst, která se
nestíhala zaplnit ani z řad
neustále klesal. Ovšem

přistěhovalců

uvolněná

počet

z Evropy, protože jejich

místa ve strojírenském průmyslu, ale i

dalších oborech, bylo nutno znovu zaplnit, aby Spojené státy byly i nadále
schopné

zabezpečit

silou stávali ženy,
skladba
pomalu

zásobování

černoši

hospodářské
měnit.

vojáků

na

frontě.

představitelé přistěhovaleckých

a

K tomu

přispěl

i postupný úpadek

ovlivněna

konkurence

neschopnou

producenty. Na Jihu tedy vznikl
nedostatek. O tyto

přemýšlet

Jižany nad

uvolněné

čímž

na

změnou

v porovnání
přetlak

se americká bavlna
zahraničními

s jinými

na pracovní místa, kterých byl

pracovní síly se velmi rychle

přihlásil

aby bylo možné udržet
světová

hospodářský

válka situaci

mělo

vývoj na

změnila

a

přebírat

rovnoměrné

agitátoři

ni zájem. Do roku 1930 stoupl

Sever,

uzavřely před

došlo k porušení nepsané dohody, kterou Sever a Jih

každého, kdo

začala

nejen probíhající válkou, ale také

desetiletími. Jednalo se o to, že si navzájem nebudou

první

se

bavlnářského průmyslu

zvyšováním dovozních cel ze strany federální vlády,

čímž

států

a výrobních komodit.

Cena bavlny byla

stávala

menšin. Celková

situace a pracovního trhu Spojených

Jihu, kdy neustále klesající cena bavlny nutila
pěstitelských

Tím se žádanou pracovní

pracovní síly,

úrovni. Ovšem

z továren lákali na práci
počet černochů

na Severu

trojnásobně oproti hodnotám z roku 1910. 102

Po

skončení

první

světové

války se

vnitřní

situace ve Spojených

státech odvíjela trochu jinak, než se

očekávalo. Hospodářství

místo toho, aby

se dostalo do stagnace hned po

skončení celosvětového

konfliktu,

nějakou

102

dobu vyrovnávalo

předchozí

neuspokojenou poptávku po zboží.

F.F. PIVEN - R. A. CLOWARD: Poor People' s Movement s. 189
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ještě

Tento trend byl však záhy

ukončen

kvůli

a

rapidnímu zpomalení výroby

v roce 1919 se zvýšilo sociální napětí hlavně v dělnické třídě.
Na
postoj

vůči

základě

politických

změn

v

Evropě

začal

se

profilovat negativní

idejím komunismu. Výsledkem pak byla vlna násilností a stávek

odehrávajících se

převážně

vůči přistěhovalcům

na Severu a Západu Spojených

jiné národnosti nebo rasy byla vyvolána

trhu práce. Dalším aspektem, který

značně

"zavánět"

Nenávist

přetlakem

na

ovlivnil vývoj ve Spojených

státech byla obava z komunismu. Tato posedlost
mohlo i jen

států.

čímkoli

a kýmkoli, co by

sympatizací s komunismem, pak vyvrcholila v 50.

letech érou Mccarthismu. lo3
V

polovině

20. let minulého století byl znovuobrozen Ku-Klux-Klan,

jako výsledek amerického nacionalismu, který se projevil
první

světové

americké

nepatřili

společnosti

rychle narostlá

členská

problémů vedení klanu.
Změna
hospodářské

dosáhnout

jeho

činnost

skrze

výhružky

a

dlouhého trvání, protože

základna zas záhy upadala jako

černého

důsledek vnitřních

obyvatelstva neznamenala jen vývoj

a sociální situaci spojených

států.

Velmi záhy se projevila i na

I05

Situace v oblasti

občanských

hospodářské

obyvatelstvo s půdou a
otrokáři.

práv

černochů

v období od konce 60. let

krize ve století 20 byla velmi špatná. V tomto

období docházelo k utužování

bývalými

chtěl

lo4

v rozložení

politickém děnL

19. století do

skončení

k bílému protestantskému obyvatelstvu.

době neměla

zastrašování, ale v této

v

po

války a ke konci éry izolacionismu. Nový Ku-Klux-Klan byl

opozicí proti všem, kdo
"Čistoty"

právě

segregačních

finančními

pravidel svazujících

černošské

závazky, které jim byly stanoveny

Zákony jednotlivých

států

byly

podpořeny

i rozhodnutími

103 D. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 55 - 63, P. JOHNSON: Dějiny 20. století, s.
449, G.B. TINDALL - D.E. SHl: Dějiny, s. 647 - 649
104 G.B. TINDALL - D.E. SHl: Dějiny, s. 525
105 Jedním z výsledků zapojení žen do pracovního procesu v průběhu první světové války bylo
i schválení zákona, kterým ženy získaly volební právo. G.B. TlNDALL - D.E. SHl: Dějiny, s.
508-509 a D.McADAM: Politi cal Proces s, s. 75
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Nejvyššího soudu a jistým

přecházením

situace ze strany federální vlády, což

bylo v zájmu dvou hlavních politických stran, jako
podpory bílého obyvatelstva ve volbách. Kjistým
důsledek

20. let jako

konce předchozího
předznamenám

byl přerušen

států

zapojení Spojených

desetiletí.

Nástup

černošského

migrací

hospodářskou

prostředku

změnám

pro udržení si

došlo až na konci
světové

do první

změn,

pozitivních

války z

který

byl

obyvatelstva na Sever Spojených

států,

krizí.

b) Od hospodářské krize po prosinec 1955

Hospodářská
potřeba

krize dostala Spojené státy do

obnovit fungování

veřejného

těžké

situace, kdy bylo

života nejen na poli ekonomiky, ale i

společnosti,

která si prošla velkým šokem a strádala nejen z pohledu

hospodářství

a prosperity. Proto je svým

právě

na

počátku

změnám.

V poměru

občanských

práv se

k pozitivním
v otázkách

30. let 20. století

začalo

způsobem nepříliš překvapivé,

rozsudků
počet

občanských

docházet na poli

že

práv

Nejvyššího soudu ve sporech

rozhodnutí dramaticky

změnil

ve

prospěch černochů. 106

Se zvyšujícím se
států, kteří

se usídlili

volitelských hlasů
Jak již bylo
registraci
černochů

l07

hlavně

v sedmi

na Sever Spojených

nejvýznamnějších

státech z pohledu

, se začal měnit i vztah politiků k této sociální skupině.

zmíněno,

voličů

počtem přistěhovalých černochů

na Severu vládla mnohem

volnější

i přes segregaci veřejného prostoru. Zesilující politickou váhu

si jako první

uvědomila

demokratická strana v čele se svým

prezidentským kandidátem Franklinem D. Rooseveltem.
kandidatuře
právě

106

Při

jeho první

na post prezidenta v roce 1938 došlo k nárůstu jeho oblíbenosti

mezi těmito

nově

usedlými obyvateli Severu.

kandidatury pak i ono nízké procento

107

pravidla pro

D. McADAM: Political Process, s. 84
Tamtéž, s. 79 - 80
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Během

černochů,

druhé prezidentské

kterým bylo na Jihu

umožněno

volit, dalo hlas

poněkud překvapivý,

právě

protože

Franklinovi D. Rooseveltovi. Tento vývoj je

během

domě

Rooseveltova pobytu v Bílém

nedošlo k prosazení žádné zásadní zákonné úpravy v oblasti ochrany
občanských

práv. O

Roosevelta voblasti

něco pozitivnější
občanských

náhled na

práv vneslo

působení

působení

Franklina D.

a humánnost jeho

ženy, Eleonor Rooseveltové, která byla aktivní v podpoře boje za

občanská

'v
prava
cernoc huo azv do sve' srnrt'1 v 60 . Iet ec h .108

Pro Rooseveltovu administrativu bylo charakteristické, že v rámci
Nového

údělu

nabízel

černochům

Pravdou je, že se Rooseveltovi
měly

změn

počtu

černochů,

pro tuto

a na jejichž

společenskou

správě.

ve státní

podařilo vytvořit několik sborů

hodnotit podmínky života

k prosazení pozitivních

navýšení jejich

a komisí, které

základě mělo

menšinu. Na druhé

dojít
straně

se však do soudcovského sboru Nejvyššího soudu pokusil prosadit známého
zastánce segregace, soudce Johna J. Parkera ze Severní Karolíny. Tento krok
byl zablokován protesty NAACP a mediálním zájmem tisku.
D. Roosevelta

vyzněla negativně

Stejně

tak pro F.

i neschopnost nebo spíše neochota

protlačit

,,109
do K ongresu za'kon o za'kazu Iyncovam.
v

Výčet

Rooseveltových neúspěchů v otázce

ovšem jeho popularita mezi
úděl,

černochy měla

občanských

práv je dlouhý,

i přesto stoupající tendenci. Nový

který se stal zásadním pro hodnocení Rooseveltovy administrativy, totiž

obsahoval

několik bodů,

v teoretické
zaměření

na

rovině,

které

černochy zvýhodňovaly

tedy z pohledu všeobecné

černošskou

změny

více

pouze

bez konkrétního

menšinu. Došlo k celkovému zlepšení v otázce

podpory v nezaměstnanosti a zlepšení podmínek bydlení pro
skupiny obyvatel.

méně

Zároveň

byly

vytvořeny

nízkopříjmové

programy, které pomohly

F.F. PIVEN ~ R.A. CLOWARD: Poor People's Movement, s. 197
James M. SEARS: Black Americans and the New Deal, in: The History Teacher, Vol. 10.
No. 1, (Nov., 1976), s. 89, 100. Otázka zákona o zákazu lynčování byla vyřešena velmi záhy,
když se ukázalo, že je to téma velmi citlivé pro všechny jižanské kongresmany a případné
pokusy o jeho násilné protlačení až do sněmovny mohlo zablokovat podstatnější zákony,
proto od něj bylo upuštěno. Díky poměrně vysokému počtu volených zástupců pocházejících
zjižanských států nebyly podobné situace výjimkou. Keneth O'REILL Y: The Roosevelt
Administration and Black America: Federal Surveellance Policy and Civil Rights during the
New Deal and World War II, in: Phylon, Vol. 48, No. 1 (lst Qtr., 1987), s. 14
108
109
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k integraci

černochů

sebevědomí

a posílení jejich

společnosti.

v rámci celé

Jednalo se o WPA (Works Progress Adminsitration) a NRA (National
Recovery Adminstration). V těchto agenturách byli
černoši, kteří

Na

zaměstnáni hlavně

mladí

získali pocit rovnoprávnosti s dalšími státními zaměstnanci.

základě těchto

změn

drobných

Rooseveltova administrativa

udělala

ty

pak "roku 1936

největší

připustili,

že

ústupky pro zvýšení jejich

ekonomického a kulturního postavení od dob Rekonstrukce."

IlO

V roce 1939

bylo dokonce založeno CLU (Civil Liberal Unit), které bylo v roce 1941
přejmenováno
oddělení

na Sekci pro

občanská

práva (Civil Rights Section). Toto

spadající pod ministerstvo spravedlnosti se za spolupráce NAACP
řešení

podílelo na

a vyhodnocování sporných otázek z oblasti
oddělení

práv a jejich nedodržování. Toto
svým povinnostem

nepřistupovalo

ovšem

později

a

občanských

zpočátku příliš aktivně
činnost

byla jeho

omezována pravomocemi FBI. V čele již tenkrát stál Edgar J. Hoover
považoval zvýšenou aktivitu mezi
komunistů.

Ovšem radikální postoj a
naznačovaly,

začal

nakloněn.

dojít k porušení

vyšetřování

řešení

černošské

právě

menšiny se

v jednotlivých státech, ale

způsoby

,

který

činnost

FBI vedena v rámci oficiálního
občanských

ředitele

problematiky

dění

práv pro

ve

k této oblasti. V případě
striktně

práv.

tajné služby

občanských

S narůstajícím vlivem na politické

vyhrocovat postoj FBI
práv

mělo

způsoby

že otázce kladného

není

občanských

kde

značně

lll

skupinami za podvratnou

činnost

V tomto duchu byla také

pověření vyšetřováním případů,

černochy

černými

ke

státě

se

bránění

dodržovala právní ustanovení

vyšetřování

se

rozhodně

legálními

prostředky neřídily. I 12

J.M. SEARS: Black Americans. s. 95
Edgar J. Hoover (1895 - 1972)~ byl zakladatelem FBI v roce 1924 a v jejím čele stál až do
své smrti v roce 1972. Postupem doby se činnost FBI rozšířila na všechny oblasti politického
a soukromého života ve Spojených státech, i když její počátky byly zaměřeny pouze na
vyšetřování členů kabinetu prezidenta Calvina Coolidge, který nechal FBI založit.
www.wikipedia.com heslo Edgar J. Hoover
]]2 Situaci ve Spojených státech z pohledu působení FBI při řešení konfliktů a porušení práva
je přehledně rozebrán in: K. O'REILLY: The Roosevelt Administration, s. 16 - 25
]10
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mělo

V roce 1941
práva, o kterou se
plánovan na 1.

dojít k první

přičinilo

července

masově

organizované akci za

občanská

hnutí Pochodu na Washington. Pochod byl

1941 (March on Washington movement) a jeho

organizátorem byl A. Philips Randolph. ll3 Protestní akce se nakonec
nekonala, ale výsledkem jejích příprav bylo založení Komise pro rovnoprávné
podmínky v zaměstnání (Fair Employment Practices Commission), jeden
z mála opravdu pozitivních

výsledků

Rooseveltovy vlády, kterým byl položen

základ precedentního censu v otázce zaměstnávánL I14
Éra Nového údělu se z pohledu zlepšení situace černošského
obyvatelstva dá zhodnotit tak, že

počáteční

který se stal charakteristickým pro

černé dělníky

pominul, když si
dosaženo.

Naděje,

naprázdno.

lls

černoši uvědomili,

které byly do

pozitivní nadšení a idealismus,
a celou černošskou populaci,

že žádného trvalého zlepšení nebylo

těchto přislíbených změn

vkládány, vyšly

Po zklamáních z dlouhé Rooseveltovy vlády, se zdál být nástup
Harryho S. Trumana do vrcholné politiky až
svým zvolením prezidentem Spojených
na ochranu

občanských

starosti hodnocení

států

překvapující změnou.

Již

stál v roce 1946 u zrodu Výboru

práv (Committee on Civil Rights), který

"současného

stavu

před

občanských

práv v zemi a

měl

na

doporučení

náležitých legislativních opatření pro nápravu zjištěného.,,116 Na základě
výsledků,

které

činnost

Výboru

přinesla,

se Harry Truman hned po svém

nástupu do Bílého domu v únoru roku 1948 pokusil předložit balíček zákonů o
občanských
neměly

nikdy šanci na schválení, což si Harry Truman nejspíš

uvědomoval.
změny

právech Kongresu, ale požadavky obsažené v těchto zákonech

Na konci

července

v oblasti rasové rovnosti

dobře

stejného roku však prosadil prezident
při

stanovování kvót na

dvě

počty zaměstnanců

113 A. PhiIips Randolph stál v čele mezinárodních dělnických odborů. F.F. PIVEN - R.A.
CLWARD: Poor People's Movement, s. 205
114 D. McADAM: PoIitical Process, s. 84
115 J.M. SEARS: Black Americans, s. 102
116 " •.• current state of civil rights in the country and recommending appropriate legislative
remediem for deficiencies uncovered." D. McADAM: PoIitical Proces s, s. 84
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státní správy z řad

černošské

populace; druhým

nařízením

bylo úplné zrušení

segregace v armádě Spojených států. l17
zůstává,

Pravdou však

zákonodárné složce Spojených

že se v letech 1930 až 1954
států

schválit ani jeden zákon o

nepodařilo
občanských

právech. 118 Stagnace vývoje občanských práv pro černochy přispěla v období
po

hospodářské

krizi k prudkému

zakládání nových poboček.
byl zaznamenán
nárůst členské

právě

na

nárůstu počtu členů

Téměř čtyřnásobný nárůst počtu poboček

počátku

40. let, a s tím koresponduje i

činnost

Zvýšená
způsobena

trend

započatý

pětinásobný

nečinností

nejen

skupin.

měla

119

obyvatel Jihu s účelem dosažení

občanských

práv

vládních složek v této oblasti, ale i stále se

zhoršující situací v zemědělství na Jihu Spojených
společenských

NAACP

základny mezi lety 1934 až 1946. Na konci 40. let

NAACP více než 1500 poboček a téměř 500 000 členů.

byla

NAACP a také

Zemědělství

již v období první

států

a změnou v rozložení

se dostávalo do stále hlubší krize, což byl
světové

války, ale

právě

v závěru 40. let

došlo kjeho vyvrcholení.
Nástup 50. let se odehrál ve
vnitropolitickou situaci na poli
organizace NAACP, jež i nadále

změně

občanských

všeobecného náhledu na

práv. Stále sílící politický vliv

pokračovala

v bitvách v soudních síních, se

zaměřil na teorii "odděleni, ale sobě rovni. ,,120 Dalším kladným momentem

byl i nástup bývalého armádního generála Dwighta Eisenhowera do Bílého
domu

počátkem

roku 1952.

Celkově

nastala doba

odhodlanějšího

boje za

rovnoprávnost mezi rasovými skupinami. Nový prezident Spojených
totiž

přišel

v oblasti

do Washingtonu s jasnou

občanských

představou,

jak dosáhnout

států

změny

práv, avšak jeho intence nedosahovaly až na federální

G.B. TINDALL - D.E. SHl: Dějiny, s. 640
D. McADAM: Political Process, s. 86
119 Tamtéž, s. 103 - 104
120 NAACP se podařilo dosáhnout zrušení segregace v jídelních vozech na mezistátních
železničních tratích, stejně jako zrušení zákazu registrace do voličských seznamů v jižanských
státech. F.F. PIVEN - R.A. CLOWARD: Poor People' s Movement, s. 207
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úroveň,

prezident Eisehower se spokoj il se

změnami

pouze na úrovni

jednotlivých státŮ. 12l
Zásadní zlom znamenalo rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sporu
státě

Brown vs. školská správa v Topece ve
Případ

se týkal

černošského svářeče

Kansas z května roku 1954.

Olivera Browna, který podal žalobu na

školskou radu v Topece, protože odmítla povolit jeho
docházet do blízké základní školy

určené

dceři,

aby mohla

pro bílé studenty, a nemusela tak

jezdit do vzdálené černošské školy.122 Tento případ se dostal až k Nejvyššímu
soudu, který rozhodl, že segregace ve školství odporuje Ústavě Spojených
státŮ. 123 Tento rozsudek byl vlastně prvním, který označil segregaci, zákonnou

na Jihu nebo
neformálně

občanům

po

"ctěnou"

a dodržovanou na Severu, za neústavnÍ.

došlo k uznání

Spojených

zveřejnění

států.

černošské

Dá se

říci,

tohoto rozsudku, se o

Zároveň

tím

populace za rovnoprávnou ostatním

že veškeré další akce, které se odehrály
něj

opíraly. Protestující v něm hledaly

podobnost cílů.
I

přes

znamenalo pro

radikální

důsledky,

které rozhodnutí Nejvyššího soudu

společenské uspořádání,

velmi vlahé. Zásadním

vyjádřením

byly reakce na rozsudek z počátku

nesouhlasu s rostoucími požadavky na

desegregaci škol a dalších veřejných prostor se stal tzv. "Jižní manifest,,124
z března roku 1956. Pod tento dokument se podepsalo celkem 101
kongresmanů

z Jihu a text hodnotil rozsudek Nejvyššího soudu jako

"neoprávněný zásah ... do práv jednotlivých StátŮ.,,125

Bayard Rustin,

čelní

postava boje za rovnoprávnost, dokonce

prohlásil: "Rozhodnutí v kauze Brown

značí

zlomový moment v amerických

B.G. TINDALL - D.E. SHl: Dějiny, s. 677
G. a 1. IGGERSOVI: Dva pohledy, s. 90
123 Plné znění rozsudku otištěno v Clayborne CARSON - David J. GARROW - Gerald GlLL
- Vincent HARDING - Darlene Clark HINE: The Eyes on the Prize - Civil Rights Reader Documents, Speeches and First Hand Accounts from the Black Freedom Struggle, Pinguine
Books, New York 1991, s. 64 -74
124 Viz. Příloha č. 2
125 "Odsuzujeme neoprávněný zásah Nejvyššího soudu do práv vyhrazených Státům a lidem,
v rozporu se zavedeným právem a také Ústavě." Citace je ze 2. strany dokumentu.
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rasových vztazích. Ovšem

nepřátelské

a rovnoběžné síly, které vedly ke kauze

Brown a které napomáhaly v informování o tomto rozhodnutí v každém
Američanů,

života
Jižanů

byly silami pocházejícími z Američanů, bílých i

Seveřanů.

a

Pro mnoho

koutě

černých,

Američanů, hlavně černých Američanů,

v 50. letech tato problematika dostala do zorného úhlu díky malému

se

městečku

v deltě řeky Mississippi v srpnu roku 1955.,,126
zároveň

Tato slova byla pronesena až po událostech, které vzrušily a
šokovaly celé Spojené státy. Ve
k brutální
přijel

vraždě

společnosti

tak

uvolněné

svém

ke svému

přesto,

věnovat

státě

Mississippi došlo

chlapce Emmetta Tilla. Emmett

dědovi. Měl

se

sběru

trávit prázdniny ve

bavlny,

že jej matka varovala, že

činnosti

poměry

pro

něj

na Jihu nejsou

jako na Severu, nedal si mladý Emmett poradit a pár dní po

příjezdu

chlapců,

návštěvu

svého bratrance a

naprosto neznámé. I

Money ve

černošského

14-ti letého

z Bostonu na

městě

na hluboký Jih,

promluvil v

v noci byl pod

obchodě

pohrůžkou

kvůli

provokaci ze strany dalších

černošských

na bílou ženu. Výsledkem bylo, že ještě ten den

násilí vůči ostatním

obyvatelům

odveden manželem oné ženy - Royem Bryantem - a jeho

domu jeho

dědečka

příbuzným

- J. W.

Milanem - do tmy. Muži byli rozhodnuti Emmetta potrestat za jeho drzost,
proto jej nejprve

několik

hodin vozili po okolí na

se jim, že by byl chlapec
zastavit na

břehu řeky

poté jej

továrně

vystrašený, takže se za úsvitu rozhodli

zavřené

továrny. Z chování Emmetta Tilla došli

poblíž

střelili

hodili do

našli

do hlavy.

auta. Ovšem nezdálo

dostatečně

k závěru, že chlapec je "nenapravitelný",
V nedaleké

korbě

těžký větrák,

pročež

se ho rozhodli zabít.

chlapce donutili se svléknout dohana, a

Tělo přivázané

k větráku, který posloužil jako závaží,

řeky.

126 "The Brown desicion marked a turning point in America' s race relations. But the opposing
and paralel forces that led to Brown and that carried the implementation of that desicion into
virtually every Conner of Američan life were the forces found in the American people, white
and black, North and South. For many Americans in the 1950s, particulary Black Americans,
the conf1ict between those forces came into clear focus in a small tlen in the Mississippi Delta
in August 1955." H. HAMPTON - S. FRA YER: Voices ofFreedom, s. xxviii
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dědečkovi

Protože Emmettovu
učinil

pohrůžkou

pod

tak až druhý den Emmettův bratranec.

zakázali volat policii,

Tělo zavražděného

bylo nalezeno

několika

dalších dnech v naprosto zuboženém stavu, takže identifikace
proběhla pouze díky prstenu, který měl chlapec na ruce. l2 ? Tou dobou dorazila
až po

do

města

Money i Emmettova matka, která byla ztrátou jediného syna velmi

Případ

zdrcena.

upoutal pozornost i celostátních médií, která pohřeb

v celých Spojených státech. Brutální
Emmettovy matky, aby

čin

byl

během obřadu zůstala

umocněn ještě

přenášela

rozhodnutím

rakev jejího jediného syna

otevřena.

Bylo
zakončením,

veřejným

že i

tajemstvím, kdo jsou vrahové, a proto bylo absurdním

přes značnou

mediální pozornost a vlnu nesouhlasu

s takovýmto chováním, byli oba muži bílou porotou zbaveni obžaloby
plném rozsahu a

svobodně

podařilo vydělat

4000

Bradford Huie, nabídl

od soudu odešli. Dokonce se jim na celé

dolarů,

když jim reportér z

finanční"odškodnění",

časopisu

pokud mu

v

příhodě

Look, William

svůj příběh

prodají a

budou souhlasit s jeho tiskem. Muži souhlasili, protože "už nemohli být znovu
obviněni za něco, z čeho byli shledáni nevinnými."l28

Ani tyto události však nedokázaly
jižanských

zastánců

obměkčit

radikální postoj

striktní segregace, jasnou ukázkou byl i výše

zmíněný

,Jižní manifest". Opravdový, dynamický boj za rovnoprávnost stál na samém
začátku,

ale již v této

době

se bílí rasisté obraceli o pomoc k násilným

aktům,

aby jej zastavili.
Úplně první ukázkou použití taktiky nenásilí jako prostředku dosažení

cíle

společenské

menšiny se stal autobusový bojkot nesoucí v tomto

primát, který se odehrál v malém
v březnu roku 1955. V jeho

čele

městě

Baton Rouge ve

státě

směru

Louisiana

stanul pastor T. J. Jemison z baptistického

kostela Mt. Zion. Popudem pro zorganizování autobusového bojkotu byla
Tamtéž, s. 6
D. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 392 - 397. Filmové záběry týkající se tohoto
případu jsou obsaženy v prvním díle 14-ti dílného dokumentárního cyklu Eyes on the Prize,
který je autorsky úzce spojen s knihou stejného názvu, viz. seznam použité literatury.
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disproporcionalita v rozdělení sedadel v prostředcích hromadné dopravy.129
Protože více než
jízdné vybrané

dvě třtiny

právě

počtu

striktně

dopravní

Jednalo se

například

určeno černým pasažérům.

změny

ukončení

pro bílé cestující na pouhé

chtěli

společnosti tvořilo

zástupci kongregace

sedadel vyhrazených pro cestující obou ras.

pro dosažení této

vyhlášení až do oficiálního
určitých změn.

příjmu

od barevných cestujících,

dohodnout změnu v poměru
Prostředkem

veškerého

v

se stal nenásilný bojkot; od jeho

červnu

roku 1955, bylo dosaženo

o eliminování počtu sedadel vyhrazených

dvě řady;

Zbytek sedadel

poslední vícemístné sedadlo bylo

měl

být obsazován podle systému

"první přijde, první sedí.,,130
V období mezi lety 1930 až 1955 došlo v rámci
k několika zásadním

změnám,

i když

Prvních patnáct let vývoje bylo

silně

převážně

obraně občanských
změn,

mnoho

příchodem

jen

hospodářskou

poznamenáno

práv. I přesto, že období Nového
okrajově

se týkaly

politiků

černošské

Americe

populace. Teprve až

D. Eisenhowera do Bílého domu došlo k mírnému zlepšení

federální vláda, si za

svůj

době

cíl vytkla organizace NAACP se stále

nepodnikla
narůstající

základnou, politickým vlivem a odhodláním. Po dlouhých letech
vítězství

drobných
veřejného

krizí a

angažovat se

údělu přineslo

v otázce segregace. Ovšem na druhou stranu, co v této

členskou

práv

až v závěru tohoto období.

mezinárodní politickou situací v kombinaci s neochotou
v

občanských

a velkých porážek se NAACP

podařilo

dosáhnout

prohlášení segregace za neústavní, což bylo podloženo rozsudkem

Nejvyššího
sebevědomí

Tato

soudu.

Od tohoto

okamžiku získala

černošská

populace

aj istotu, která jí byla dlouhá desetiletí odpírána.
změna

v politickém nahlížení na

neplnění

občanských

práv

v zemi, které se snažila být vzorem pro ostatní demokratické státy, se
z pohledu legislativních

změn

projevovala velmi pomalu. Ovšem hozené

Autobusy byly rozděleny na bílou a barevnou sekci, přičemž v případě naplnění části vozu
pro bílé obyvatele museli černí pasažéři uvolnit svá místa. Pokud došlo k situaci
opačné, museli zůstat barevní cestující pouze v jim vyhraněné sekci. Tak zněl zákon o
přepravě v hromadných prostředcích ve státě Luisianna.
130 A.D. MORlSS: The Origins, s. 17 - 25
129

určené
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"rukavice" se se vší vervou chopili
států.

nejzásadnějším

Tím

Montgomery ve

státě

utlačovaní černoši

celého Jihu Spojených

se stal další autobusový bojkot, tentokrát ve

městě

Mississippi.

c) Od zatčení Rosy Parks po zákon z roku 1960

Nedlouho po nástupu Martina Luthera Kinga, Jr. do pastoriátu v
městě

kongregaci baptistického kostela Dexter Avenue ve
státě

Alabama dostaly události z pohledu
Město

občanských

Montgomery ve

práv rychlý spád.

se nachází v hlubokém Jihu a segregace zde

měla

tuhé

kořeny.

Pravdou také je, že místní události v letech 1955 a 1956 nebyly prvním
vyjádřením

odporu

vůči zákonům

segregace -

zákonům

Jima Crowa. Již

v letech 1900 až 1902 zde probíhal bojkot prostředků veřejné dopravy.l3I
Ovšem situace, která spustila bojkot

autobusů

v polovině 50. let, byla

vlastně

souhrou událostí.
V podvečer 1. prosincového dne roku 1955 se Rosa Parks,
švadlena

zaměstnaná

vyčerpávajícím

autobusu a

v místním obchodním

dni. Poté, co si

čekala

nastoupila zadními dveřmi.

vracela

vyřídila několik pochůzek, přišla

na svoji linku. Když autobus

cestující, zaplatila Rosa Parks

domě,

vpředu

přijel,

černošská
domů

po

na stanici

tak jako ostatní barevní

u řidiče, znovu vystoupila a do autobusu

132

Do autobusu nastoupili pouze 4 cestuj ící, všichni

černoši,

a Rosa Parks

obsadila poslední volné místo v sekci pro barevné pasažéry. O

několik

131 Ovšem bojkot veřejné dopravy řízené segregačními zákony probíhal celkem ve 26 městech
na hlubokém Jihu na přelomu 19. a 20. století. H. HAMPTON - S. FAYER: Voices of
Freedom, s. 18
132 Tak znělo městské nařízenÍ. Od mnohých jižanských měst se Montgomery odlišovalo v
podmínkách segregace v autobusech. Jinde byla dělící čára mezi jednotlivými sekcemi přesně
stanovena - deset prvních sedadel bylo určeno bílým cestujícím, zbytek černým v Montgomery byla odlišnost v tom, že i přes takovéto nastavení dělící čáry, museli černí
cestující uvolnit místo, pokud se sekce pro bílé naplnila. Nezřídka se tedy stávalo, že přední
sekce byla zcela prázdná, zatímco v zadní časti se lidé mačkali téměř nelidským způsobem.
Tamtéž, s. 19 - 20 aD. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 485
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zastávek

později

nastoupil jeden bílý muž, takže

mělo

dojít k uvolnění celé

další řady sedadel pro bílé cestující za dělící čárou. Řidič autobusu tedy
čtveřici

v první

řadě

sedadel, v sekci pro barevné cestující,

nařídil,

aby místa

uvolnila. Na druhé varování se tři cestující zvedli a místa uvolnili. Rosa Parks
však

zůstala sedět,

odpověděla,
odpovědi

a když na

přímý

dotaz

že ne, odešel řidič zavolat policii.

Rosy na otázku, zda byla

řidičem

řidiče,

Přijeli

jestli uvolní sedadlo,

dva strážníci a po kladné

vyzvána opustit sedadlo, byla

odvedena na policejní stanici a obviněna z porušení městského nařízení. 133
Rosa Parks byla tajemnicí místní

pobočky

NAACP, v jejímž

čele

stál

její zakladatel Ed D. Nixon, velmi oddaný bojovník za rovnoprávnost
černošské

populace. Když se

se hledat pomoc u
právníkem a
přítel

manželů

bělochem

dozvědělo zatčení

Durrových, George a Virginie. Georgie Durr byl

stojícím na

straně černochů,

ale

Rosy Parks. Poté, co tato skupina lidí,

třiačtyřicetileté

v cestě k ní

švadleny, dosáhla jejího

domů.

Po

rozhovoru E.D. Nixon

potřebě

řekl:

zároveň

doplněná

to byl blízký
i o manžela

propuštění, pokračovala

několikahodinovém

Nixonem se všichni shodli na
Během

své blízké pracovnice, vydal

rozhovoru mezi Rosou a E.D.

organizace

veřejné

protestní akce.

"Paní Parks, s Vaším svolením

zlomit segregaci v autobusech skrze Váš

skupina

případ.

Kdybych nebyl

můžeme

přesvědčen,

že to můžeme dokázat, neotravoval bych Vás tím.,,134
Dalším krokem

při

organizaci protestní akce bylo navázání spolupráce

s WPC (Women's Political Council)135, která navrhla jednodenní bojkot
autobusů.

ve

městě,

E. D. Nixon

začal

obvolávat

přední

osobnosti

černošské

komunity

jako byl Ralph Abernathy z First Baptist Church, reverend H. H.

133 Tyto události jsou zachyceny v několika publikacích: D. HALBERSTAM: Černobílé
desetiletí, s. 485 - 487, H. HAMPTON - S. FAYER: Voices of Freedom, s. 19 - 20, H.
HAMPTON - S. FRAYER: Voices of Freedom, s. 45 - 47, The Autobiography, s. 50 - 52,
C.S. KING: My Life with, s. 99 - 104 (v českém vydání s. 117)
134 "Mrs. Parks, with your permission we can break down segregation on the buses with your
case. If! wasn't convinced that we can do it, I wouldn't Brother you by it." H. HAMPTON S. FA YER: Voices od Freedom, s. 20 - 21
135 Women' s Political Council byl založen již roku 1946 po zatčení několika občanů za stejný
přestupek jako v případě Rosy Parks. Členy Rady byly většinou zaměstnankyně škol na
různých stupních systému vzdělávánÍ. Tamtéž s. 22
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nějaký čas

Hubbard a Martin Luther King. Poslední jmenovaný si nechal
během

rozmyšlenou,

kterého bylo zkontaktováno dalších 18 osob. Martin

vyjádřil kladně

Luther se posléze

na

pro zapojení do bojkotu a první setkání se

odehrálo právě v jeho kostele, Dexter Avenue Baptist Churchy6
Na jednání byl napevno dohodnut jednodenní bojkot
měl

výsledek se

zhodnotit

rozhodnout, zda a jak
Jo Ann Robinson,
angličtiny

na

ještě

pokračovat

členka

černošské

ten

večer

dál. Na

a na jeho

přípravě

autobusů,

základě

WPC (Women' s Political Council) a

Alabamské státní vysoké škole, která

školách.

Věci

za pomoci dalších

a ta

předala

připravovaném

bojkotu a

hlavně

města.

Rady

učitelka

leták

výtisků

přítomných

ve

žen donesla leták své

informaci místním

na 5. prosince 1955 se tedy dostala mezi
137

členů

velmi pomohlo, když jedna z

zaměstnavatelce,

Informace o

hlavně

hlavně

vytvořila

informující o plánovaném bojkotu. Její zásluhou bylo na 45 000
distribuováno dál,

mělo

se

bojkotu se podílela

jehož

sdělovacím prostředkům.

o večerním setkání plánovaném
téměř

všechny

černé

obyvatele

Pondělí 5. prosince bylo pro bojkot vybráno také proto, že se konal

soud s Rosou Parks, které byla nakonec

udělena

pokuta 14

dolarů

(tedy 10

dolarů pokuty a zbytek činily náklady na soudní řízení).138

V pondělí ráno, 5. prosince,
netrpělivost

přední organizátoři

protestu těžko skrývali

a sledovali, jak první ranní autobusy míjejí jejich domy nebo

přilehlé

ulice. Mimo

černoši.

Takový

několika

úspěch

nikdo

málo výjimek, necestovali autobusy žádní
nečekal.

Ještě během

stejného dne bylo

ustanoveno MlA (Montgomery Improvement Association), do jehož
jednohlasně zvolen právě Martin Luther King, Jr. 139

čela

byl

136 Tamtéž, s. 21. Martin Luther i jeho žena vzpomínají na tuto situaci poněkud odlišně. Ani
jeden neuvádí, že by v rozhodnutí M. L. Kinga bylo jakékoli zaváhání a také, že první setkání
proběhlo v kostele Dexter Avenue na jeho popud, což E. D. Nixon vyvrací tím, že při získání
souhlasu M. L. Kinga na jednodenním bojkotu řekl, že je to dobře, protože setkání se bude
konat v jeho kostele. The Autobiography, s. 51 - 52, C. S. KING: My Life with, s. 103 (v
českém vydání s. 118)
137 H. HAMPTON - S. FA YER: Voices ofFreedom. s. 22 - 23
138 The Autobiography, s. 55
'
139 Viz. str. 12
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Nově

ustanovená MlA se dohodla na

než bude dosaženo

určitých ústupků

pokračování

bojkotu do doby,

městského

zastupitelstva. Ty

ze strany

byly formulovány Martinem Lutherem Kingem v následující podobě:
1. Dokud se

řidiči

autobusů

nezačnou

chovat ke všem

cestujícím s náležitou úctou;
2. Cestující budou usazováni na
přijde,

bude

dříve

základě

převážně

dřív

obsloužen" (first-come, first-serve basis)

- bílí se budou usazovat od začátku,
3. Na

systému "kdo

černošských

černoši

od konce;

trasách budou

zaměstnáni

černošští řidiči autobusů. 140

S těmito podmínkami byly
večerním shromáždění,

obyvatel

černé

veřejný mluvčí

pro

záměr

účastníci

jehož se proti

bojkotu seznámeni na

veřejném

očekávání zúčastnilo několik

tisíc

pleti. Zde poprvé vystoupil Martin Luther King, Jr. jako
za MlA a hnutí jako takového.

hnutí a již zde

Okamžitě

začal zdůrazňovat potřebu

si získal publikum

nenásilí

při

dosahování

vytýčených cílů protestu. 141 Jeho projev zanechal v účastnících setkání

hluboký dojem. 142
Představitelé
černošského

městské

rady

obyvatelstva a starosta

příliš
města,

nevěřili

v úspěch mobilizace

W. A. Gayle, dokonce prohlásil:

"Přijde první deštivý den a negři budou zpátky v autobusech.,,143 Ale jeho
předpověď

se nenaplnila, protože

černí občané města

i nadále

pokračovali

The Autobiography, s. 61
Viz. str. 28 - 32
142 "When he had the first meeting, the church was so full, there were so many people. It was
Iike a revival is starting. Thať s what it was Iike. And Reverend King prayed so that night, I'm
telling you goddam truth, you had to hold people to keep them from gettin' to him. Reverend
King was God-sent, and he was a good man." ("Když jsme měli to první setkání, tak kostel
byl plný, kolik tam bylo lidí. Jakoby začínalo obrozenÍ. Přesně tak to vypadalo. A reverend
King přenesl modlitbu, a zatracené říkám, že lidé muesli být držení, aby se na něj nevrhli.
Reverend King byl muž seslaný Bohem, byl dobrým mužem.") H. HAMPTON - S. FA YER:
Voices of Freedom, s. 24
143 D. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 498 nebo A Testament ofHope, s. 79
140
141
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i za nepříznivého

počasí.

dokonce vstoupili do Rady bílých

občanů,

v ignorování
úředníci

autobusů

Starosta a další vysocí
aby dali jasně najevo

svůj

postoj v nastalé situaci. Tato neřešitelná situace trvala několik měsíců. 144
Autobusová

společnost,

dostávat do velkých
65% všech

příjmů

propouštěni,

která provozovala

finančních

aby byli

kvůli

potíží, protože

Některé

zjízdného.

následně

městské

linky, se

bojkotu

přišla

začala

o zhruba

autobusové linky byly zrušeny a

přijati

do policejního sboru.

řidiči

Městské

zastupitelstvo se rozhodlo proti bojkotu bojovat cestou zastrašování a nátlaku.
Město

vypracovalo tzv. "taktiku tvrdosti" (tough policy), což znamenalo, že

na každý autobus byl nasazen jeden policista, který dohlížel na klidný
cesty. Výsledkem však bylo, že i těch
autobusu nastoupit, bylo

přítomností

několik

málo

průběh

černochů, kteří chtěli

policisty natolik zastrašeno, že

do

raději

nenastoupili vůbec. Tím policie přispěla ke stoprocentní účinnosti bojkotu. 145
Protestující se pokoušeli

vytvořit

náhradní systém dopravy pro své

účastníky

a výsledkem byla kyvadlová automobilová doprava. Nejprve se

jednalo o

černošské taxikáře,

sankcemi, pokud budou vozit

ale

černé

těm začalo město

vyhrožovat vysokými

pasažéry za stejnou cenu jakou se platilo

v autobusech veřejné dopravy.146 S ohledem na jisté zkušenosti při organizaci
autobusového bojkotu se Martin Luther King obrátil na reverenda Theodora J.
Jemisona z Baton Rouge 147 , který poskytl vedení protestu v Montgomery
podklady proto, jak
osobních

uspořádat veřejnou

automobilů účastníků.

Hlavní

kyvadlovou dopravu za pomoci

zodpovědnou

osobou za dopravu se

stal Rufus Lewis. Tvrdí, že se tak stalo proto, "že jsem
k

automobilům

v pohřebním

domě.

Pokud jsme

potřebovali

měl přístup

auto, mohl jsem

ho hned mít, jít a udělat, co bylo zapotřebí.,,148 Zprvu neorganizovaná doprava

Tamtéž, s. 498
H. HAMPTON - S. FA YER: Voices of Freedom, s. 23
146 Tamtéž. s. 26
147 Viz. str: 52
148 " •.1 had access to cars at the funeral home. When we needed cars, I could get a car right
then, and go and do Chat was necessary." Tamtéž, s. 26
144
145
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byla založena na zápalu a
postupně

iniciativě těch, kteří

automobil vlastnili, ale

se pod vedením R. Lewise začala organizovat.
přesném

Finální podoba kyvadlové dopravy byla založena na

harmonogramu, kdy cestující nahlásili, kde se v danou hodinu budou nacházet
a vozidla je
pokračovali

postupně

ke svým

svážela na jedno místo, odkud v novém složení

domovům.

kterou uplatňovalo město vůči

Ovšem v souvislosti s "taktikou tvrdosti",

černému

obyvatelstvu, byli řidiči těchto vozidel

zastrašováni policií, potažmo vesměs bývalými řidiči autobusů. Řidiči byli
pokutováni za absurdní

přestupky

jen proto, aby byla kyvadlová doprava

narušena. 149
Bojkotu
dobrovolných

autobusů

řidičů

se

nebo

účastnilo

těch, kteří

i mnoho bílých

z pozice

občanů, ať

zaměstnavatele měli

už jako

zájem na

tom, aby jejich zaměstnanci do práce dorazili. Podpora bojkotu by vlastně bez
jejich

přičinění

nemluvě

nemohla existovat,

o tom, že v jednotlivých

náboženských obcích se vybralo dostatek peněz na dotaci náhradního

způsobu

dopravy.
Na

začátku

roku 1956 byla situace stále beze

změny.

zastupitelstvo odmítlo jednat se zástupci protestujících, natož

Městské
přistoupit

k nějakému kompromisu. Černí cestující stále odmítali nastoupit do autobusů
a provozovatel místních linek začal žádat dotace a navýšení poplatku, protože
jejich ztráta byla k březnu roku 1956 vyčíslena na milion dolarů. 15o Co se však
změnilo

byla síla nenávisti bělochů vůči

Na konci prvního

měsíce

černým spoluobčanům.

nového roku byl Martin Luther King

za vysokou rychlost v zóně s omezenou rychlostí. Po
vězení

byl

propuštěn

s pokutou 14

dolarů.

několika

dům

stal 30. ledna v podvečer

terčem

dozvěděl,

149

The Autobiography, s. 65
H. HAMPTON - S. FA YER: Voices of Freedom, s. 31
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že se

bombového útoku. V domě se

nacházely Martinova žena, Coretta Scott, a nedávno narozená dcera;

150

dnech ve

Z vězení hned odešel do kostela,

kde se konalo další z pravidelných setkání, a právě tam se také
jeho

zatčen

při

útoku

nedošlo ke

zranění.

před

nastalou situaci, našel
strůjce

domů,

Když se Martin Luther King dostal
několik

domem

set lidí,

kteří

byli

aby zjistil
připraveni

útoku potrestat. Martin Luther je krátkým projevem vyzval k nenásilí a
domovů.

klidnému odchodu do svých
princip průběhu bojkotu.
V průběhu

Tím byl

vystavěn

základní nenásilný

151

příštích několika měsíců

se cílem násilných

útoků

staly i

kostel Ralpha Abemathyho a jeho dům, a několik dalších čelních představitelů
hnutí zažilo vyhrožování a násilnosti. I 52
Městské

pořádku

zastupitelstvo si nebylo schopno s veřejným

poradit jinak, než že

vydalo zákaz

pořádání bojkotů,

tomto

základě

vydalo

mimo

město,

ale na jakožto hlavním organizátorovi bojkotu na

největší

tíha

obvinění.

skupinách, aby
města

zatykač

dodatečně

Ostatní

vyjádřili

době

na skoro sto osob. V té

obvinění

odcházeli do

despekt k chování vedení

se Martin Luther King

dobrovolně

odepřením

byl Martin Luther
něm

ležela

vězení dobrovolně

města.

a na

a ve

Po svém návratu do

dostavil na stanici, kde byl

vyfotografován do spisu a propuštěn na kauci. 153
Od samého
pobočka

začátku

byla do organizace bojkotu zapojena i místní

NAACP, která se, díky svému celonárodnímu propojení, pustila ve

spolupráci s MlA do boje za prohlášení segregace v autobusech za neústavní.
V červnu 1956 bylo dosaženo pro hnutí kladného rozsudku u obvodního
soudu, na jehož základě bylo požádáno i o slyšení u Nejvyššího soudu. 154
Na 13. listopadu 1956 bylo stanoveno soudní
pořadatelům

příznivě,

přelíčení

proti

autobusového bojkotu. Situace pro obžalované nevypadala příliš

ale pouze do okamžiku, než se k Martinu Lutherovi naklonil

novinář

z tiskové agentury American Press, Rex Thomas, a podal mu papír
s následujícím textem: "Nevyšší soud Spojených

států

dnes potvrdil

The Autobiography, s. 79 - 80
D. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 499, C.S. KING: My Life with, s. 123 (v
českém vydání s. 136), The Autobiography, s. 81
153 C.S. KING: My Life with, s. 125 (v českém vydání s. 138)
154 H. HAMPTON - S. FAYER: Voices ofFreedom, s. 32
151

152
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rozhodnutí speciálního

tříčlenného

složení Obvodního soudu, že alabamské

státní a místní zákony, požadující segregaci v autobusech, jsou neústavnÍ.
Nejvyšší soud rozhodl bez vyslechnutí

argumentů;

to jednoduše

říká,

že návrh

na potvrzení je schválen a rozsudek potvrzen. ,,,1 55
Rozhodnutí nejvyššího soudu
soudu ve

věci

poněkud předznamenalo

rozhodnutí

bojkotu v Montgomery. Martin Luther na rozhodnutí soudu

vzpomíná takto: "Úterý 13. listopadu 1956 už navždy zůstane důležitým a
ironickým datem v historii autobusového bojkotu v Montgomery. Tento den
dvě důležitá

poskytl

rozhodnutí - jedním byl

dopravy; dalším pak

odstranění

příkaz

k

odstranění

náhradní

základních podmínek, které jí

učinily

nezbytnou.,,156
Týden po vynesení

rozsudků

byl bojkot

autobusů oficiálně ukončen.

Dokonce na první linku dne 20. prosince 1956 nastoupil v

čele

skupiny, která

symbolicky ukončovala bojkot, sám Martin Luther King.
Tím byla

zakončena

první, takto masivní,

úspěšná

akce za obhájení

občanských práv daných Ústavou Spojených států. Ale byl to pouze začátek
zrovnoprávnění

boje za

všech

občanů

ve Spojených státech bez ohledu na

barvu jejich pleti. Černošská populace se ujistila o tom, že v jejich jednotě je
síla a že za použití nenásilného odporu jsou schopni dosáhnout zásadních
úspěchů.

Nenásilný odpor se ukázal být velmi silnou zbraní

a nenávisti ze strany bílých
Rok 1956
změnu.

přinesl

Nejen z pohledu

vůči

násilnostem

segregacionistů.

po dlouhých desetiletích
důsledků

slibů

a nekonání

konečně

protestu v Montgomery, ale i z pohledu

federální legislativy jako takové. Prezident Eisenhower podal do Kongresu ke
schválení

balíček zákonů

o

občanských

právech. Jednalo se o první zákonné

155 "The United States Supreme Court today affirmed a deeision of a speeial three-judge U.S.
Distriet Court in decIaring Alabama' s astate and loeal laws requiring segregation on the buses
uneostitutionaI. The Supreme Court aeted without listening to any arguments; it simply said
'the morión to affirm is granted and the judgement is affirmed. '" The Autobiography, s. 93
156 "Tuesday, November 13, 1956, will allways remain an important and ironie date in the
history ofthe Montgomery bus protest. On that day two historie deeisios were rendered - one
to do away with the pool; the other to remove the underlying eondition that made it
neeessary." Tamtéž, s. 94
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úpravy voblasti

občanských

určitých

práv od roku 1875. Po

změnách, o které se postaral hlavně Lyndon B. Johnson

157

,

úpravách a

byl nakonec zákon

v roce 1957 schválen. Zákonem byla založena Komise pro dodržování
občanských

oddělení

práv a speciální

pro dodržování

občanských

práv

při

federálním ministerstvu spravedlnosti. Posledním bodem zákona pak byla
ochrana volebního práva všech občanů Spojených státŮ. 158
V

mezičase

od konce bojkotu v Montgomery až po schválení tohoto

souboru zákonů byla v lednu roku 1957 založena SCLC 159 , která se okamžitě
pustila do boje za registraci

černošských voličů.

Ovšem v druhé

polovině

roku

upoutaly mediální pozornost dramatické události, ke kterým došlo na Central
High School ve

městě

na desegregaci nižších

Little Rock ve

státě

Arkansas. Nikdo podobnou reakci

stupňů

státě

Arkansas

škol ve

nepředpokládal,

protože

zdejší vysoké školy byly integrované už v minulém století. 160
Nastalá situace byla

zaviněna

nepřesností

formulace rozsudku

Nejvyššího soudu v případě Brown, který sice uznal segregaci ve školách jako
neústavní, ale náprava měla být zjednána "se vší promyšlenou rychlostí.,,161
Tato formulace dávala jednotlivým

státům

takovou rychlostí, jakou uznaly za

dostačující.

s plánem na desegregaci škol
předložen

přišlo

a

městům

Ve

možnost postupovat

městě

Little Rock se

sice již v roce 1954, ale finální návrh byl

až v roce 1957 s tím, že navrhované ústupky rozhodně neznamenaly

velký pokrok z pohledu úplné integrace.
Bylo stanoveno, že do Central High School mohou nastoupit pouze
nejlepší studenti
z původních 80

černé

pleti. Takže v průběhu prázdnin

přihlášených

pouze

devět studentů

ve

zůstalo

věkovém

na škole

rozmezí 14 až

157 Lyndon B. Johnson (1908 - 1973) prošel Sněmovnou i Senátem spojených států, člen
demokratické strany. Stal se viceprezidentem Johna F. Kennedyho a po jeho smrti roku 1963
dokončil volební období a v roce 1964 se stal prezidentem.
158 Robert DALLEK: Nedokončený život - John F. Kennedy 1917 - 1963, Argo, Praha 2006,
s. 291 a G.B. TINDALL - E.D. SHl: Dějiny, s. 679, T. L. PURVlS: Encyklopedie, s. 540
159 Viz. str. 36
160 D. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 601
161 "with aH deliberate speed" H. HAMPTON - S. FA YER: Voices ofFreedom, s. 37
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16 let. 162 Tito studenti byli vybráni proto, že vydrželi psychické zastrašování
Vergila Blossoma, školního superintendanta.
Těsně před začátkem

integrace je

příliš

školního roku však bylo rozhodnuto, že proces

rychlý, a proto

představitelé města

požádali guvernéra státu

Orvala Faubuse o pomoc. Guvernér Faubus však s přibližujícím se
školního roku
státě

začal měnit svůj

postoj od

vstřícnosti vůči černým občanům

ve

přesto,

že

Arkansas až po odsouzení de segregace Central High School. I
očekávány

nebyly

úřadů

a jako

prostředek

září,

začíná

(Labor Day), kdy prohlásil, že situace se

studentů

vystupňoval

silné protesty, guvernér situaci

vystoupením na televizních obrazovkách v pondělí 2.

kompetentních

začátkem

pro obranu

na Svátek práce

vymykat z rukou

životů

devíti mladých

zvolil povolání Národní gardy státu Arkansas, aby znemožnil

studentům

vstup do budovy školy. Jako

nechce, aby byli studenti ohroženi na

důvod

životě,

svým

těmto

pro toto chování udával, že

což jim hrozilo v případě, že se

pokusí do školy vstoupit bez doprovodu. 163
V této souvislosti dokonce
černých

lidí

rozumělo,

doslovně

když jsem jim

prohlásil: "Mnoho a mnoho

vysvětlil,

že mým

záměrem

v krizi

v Little Rocku bylo zabránit násilí a smrti, které se staly

bezprostředními.

V době, kdy

být malé,

měla

být škola ráno

otevřena,

tam

měly

dobře

organizované skupiny, po zuby ozbrojené opakovacími puškami a dalšími
palnými

zbraněmi, připravené

jakýmkoli

způsobem,

dokonce mohu
městě,

zastavit

černé

studenty

při

bude-li to nutné. Jedna skupina -

některé

osobně

z těch osob jmenovat - odložila své

blízko východní hranice

města

vstupu do školy
o tom vím a

zbraně přímo

ve

Little Rock, když slyšela, že byla

povolána Národní garda. Takže pokud by garda nebyla povolána, tito
odhodlaní, ozbrojení muži by tam byli a

dobře mířená

salva od tak

dobře

162 Byli to CarIotta WaIls, Jefferson Thomas, Elizabeth Eckford, Helma Mothershed, Melba
PattiIIo, Terrance Roberts, Gloria Ray, Minniejean Brown a Ernest Green. Tamtéž, s. 37
163 D. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 604 - 607.
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můžu

ozbrojené skupiny

používajících

zbraně

po dlouhou dobu, mohla

zanechat mnoho mrtvých a zraněných lidí."l64
Takže 3.

září

School, kde již byli

ráno

osm

černých studentů před

očekáváni rozestavěnou

davem lidí. Studenti po
členů

přišlo

neúspěšném

Národní gardou a

Central High
rozvášněným

pokusu o vstup do budovy v doprovodu

místní pobočky NAACP odešli zpět do svých domovů.
Velmi rozdílný zážitek z prvního pokusu o vstup do budovy školy

měla

15-ti letá Elizabeth Eckford, kterou minul telefonát, že se všichni

studenti sejdou u Daisy Bates, jedné z hlavních osobností ve vedení místní
NAACP, takže se vydala do nové školy sama.
zcela osamocena,
lynčováním.

přestože

Přicházela

z druhé strany a byla

jí obklopoval dav, který ji vyhrožoval smrtí

Poté, co byla odvrácena ode

dveří,

vydala se ven z davu, což byl

velmi nelehký úkol. Posadila se na zastávku autobusu, kde se s ní pokoušel
mluvit jeden z mnoha reportérů, kteří se v té době ve městě nacházeli. 165
Dívka však nebyla ve stavu, kdy by mohla mluvit, a z této situace ji zachránila
Grace Lorch, běloška, která jí dovedla do bezpečí autobusu a domů. 166
Ještě

ten den pak NAACP podalo návrh k soudu, že se jedná o

protizákonnou akci státu Arkansas, když se snaží
vstupu do budovy školy. Soud dal

žalobcům

studentům

zabránit ve

za pravdu a nařídil, aby další den,

4. září, byl studentům vstup do školy umožněn. 167 Nestalo se tak.

164 "Many, many ofthe black people understood when I explained to them that my objective
in Little Rock crisis was to prevent violence and death in the disorders that became imminent.
There would have been small, well-organized groups there that morning that school opended,
armed to the teeth with repeating rifel and other firearms, determined to halt by extreme
means if necessary the entry of the black students into the school. Now, one group - and I
have personal knowledge of this and I can even name some of the individuals - unloaded
thein weapons at a then a short distance east of Little Rock when they learned that the
National Guard has been placed on duty. Now, if the guardhad not been placed, these
determined, armád men would have been there and the well-directed volley from such a wellarmed group long skilled in the use of firearms could have left many dead and wounded
people." H. HAMPTON - S. FA YER: Voices of Freedom, s. 41 - 42
165 Dobře patrné je to na záznamu, který je součástí dokumentárního seriálu Eyes on the Prize.
Tato scéna je zachycena v druhém díle. Pozn. autorky
166 D. HALBERST AM: Černobílé desetiletí, s. 607 - 608, H. HAMPTON - S. FA YER:
Voices ofFreedom, s. 42 - 43
167 Tamtéž, s. 42
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I

přes

další

nařízení

soudu ze dne 20.
bránění

a Národní gardu upustit od

září,

které povinovalo guvernéra

desegregace školy, se situace opakovala

každý den, kdy se studenti pokusili vstoupit do školy.168 O několik dní později
proběhlo

jednání mezi guvernérem Arkansasu a prezidentem Spojených

států

Dwightem Eisenhowerem, jehož výsledkem bylo guvernérovo odvolání
Národní gardy a jeho odjezd ze státu. Ale dav lidí,
škole v posledních

čtrnácti

dnech, se

opět

přicházející

každý den ke

vrátil a situace se stala ještě

méně

zvladatelnou. Ani policejní eskorta vyhrazená pro studenty nebyla schopná
situaci zvládnout.
Prezident se dokonce uchýlil k federalizaci Národní gardy státu
Arkansas, aby nad ní získal moc. Mimo jiné do Little Rocku vyslal i lOl.
výsadkářskou

divizi, aby studenty ochránila při jejich vstupu do školy, což se
stalo s platností od 25. září 1957. 169 Studenti byli doprovázeni vojáky po celý
školní rok všude, kam Šli. 170
Situace v Little Rocku kulminovala

zásah prezidenta v podobě
povoláním armády do

města.

Po celý další rok bylo toto
prostředků

celé

země,

dechem od samého

převzetí

právě

pravomocí nad Národní gardou a

Situace se pomalu

středně

v období, které si vyžádalo

velké

město

uklidňovala,

i když ne

pod drobnohledem

úplně.

sdělovacích

která sledovala vývoj tamní situace se zadrženým

začátku. Právě

tato mediální pozornost v souvislosti

s občanskými právy zásadně přispěla k novému pohledu na problematiku. 17I
K dalšímu vyhrocení situace došlo na konci školního roku, kam se
propracovalo osm z

původně

devíti

studentů.

Jedna studentka, Mimmiejean

Brown, ze školy odešla, protože tlak situace nezvládala. 172 Na začátku dalšího
školního roku nechal guvernér Orval Faubus všechny

veřejné

školy ve

městě

F.F. PIVEN - R. A. CLOWARD: Poor People' s, s. 219
R. DALLEK: Nedokončený život, s. 195 a H. HAMPTON - S. FA YER: Voices of
Freedom, s. 47
170 Opět druhý díl dokumentárního seriálu Eyes on the Prize. Ale později byla 101:
výsadkářská divize nahrazena zfederalizovanou Národní gardou.
171 Viz. str. 16
172 D. HALBERSTAM: Černobílé desetiletí, s. 619
168

169
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zavřít,

aby tím zabránil desegregaci.

Změnit

nový stav

věcí

se

podařilo

až

v srpnu roku 1959, kdy byly školy opět otevřeny. 173
Po

úspěchu

bojkotu

autobusů

v Montgomery a

hlavně

jeho

zakončení

v prosinci roku 1956 došlo ve Spojených státech k mnoha změnám. Nejen, že
byl schválen první zákon na ochranu
dostala do

podvědomí

lidí díky

občanských

práv, ale taky se tato otázka

sdělovacím prostředkům

a díky událostem,

které obklopovaly občany Jihu až do druhé poloviny 60. let 20. století.
Nejen tyto

dvě

zásadní kauzy - protest v Montgomery a násilná

desegregace školy v Little Rocku - okupovaly veškeré
se

zaměřila

pokračovalo

na registraci

černých voličů

do

dění,

ale

např.

registračních seznamů.

SCLC

NAACP

ve svých bitvách v soudních síních, ale podporovalo i další

organizace a protesty radou a finančním

přispěním.

Úspěšným vyvrcholením procesu prosazování občanských práv v 50.

letech bylo schválení dalšího zákona o

občanských

právech z května 1960,

který se vypořádal s neposlušností vůči rozhodnutím federálního soudu.

173
174

H. HAMPTON - S. FAYER: Voices ofFreedom, s. 52
T. L. PURVIS: Encyklopedie, s. 540
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174

Závěr

Hnutí za občanská práva ve Spojených státech sice zažilo
rozmach v 60. letech 20. století, ale to vše bylo

svůj největší

ovlivněno převážně

událostmi

a procesy z desetiletí předchozích.
Napětí

která

a neudržitelnost situace

celosvětově

projev vůle

války, kdy bylo na Jihu Spojených

období otroctví a

společnost

problém s přijetím nové situace. Náhlá

plantážníků,

z pout nadvlády bílých

přesto,

společenského

států,

dění

feudální

za

uvolnění

se

byla zvolena cesta psychické, sociální,
formě

postupné

prostoru.
podařilo

že se po osvobození

politického a ekonomického

států

změna přinesla

černochům

ekonomické a kulturní degradace, která se projevila ve
segregace veřejného

téměř

zvyklá na

kulturní šok na obou stranách. Za tichou "pomstu"

I

dění země,

kterým byla paradoxně odpírána základní ústavní

občanské

práva, a to již od doby

uspořádání měla

vnitropolitické

proklamuje svoji demokracii, se projevilo jako mohutný

statisíců občanů,

násilně ukončeno

ovlivňující

mnoha černochům zapojit se do

v převážně jižních oblastech Spojených

nebyli schopni zabránit pomalému, ale plíživému prosazování

segregačních opatření.
silně segregační

Od 80. let 19. století, kdy

začaly

vstupovat v platnost

zákony Jima Crowa a kdy Nejvyšší soud Spojených

států

několikrát rozhodl, že doktrína "oddělení, ale sobě rovni" není protiústavní 175 ,

se situace pro

černošské

obyvatelstvo

Teprve až dramatické
první

světová

válka,

změny

hospodářská

měnila

k horšímu.

v průběhu první poloviny 20. století -

krize,

válečné

přinesly potřebu změnit společenské uspořádání

možnost

změny

v postavení

Jihu a Severu Spojených

175

černošského

států

z pohledu

Případ Plessy vs. Ferguson viz str. 38
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konflikty v Tichomoří -

ve Spojených státech, a tím i

obyvatelstva. Rozdílnost vývoje na

hospodářství

se

postupně rozšiřovala

i na odlišnosti ve

společenském

vnímání obyvatel s jinou než bílou barvou

kůže.
silnější

Projevy nesouhlasu byly stále
rozložení a posuzování

společnosti

kvůli

-

a nastavení systému

v Chicagu v roce 1919 nebo založení Ku-Klux-Klanu
způsoby vyjádření

Council byly

podnítilo intelektuální

činnost

nerovnoměrnému
vůbec.
či

Násilnosti

White Citizens
straně

razantního nesouhlasu. Na druhé
v podobě rozsáhlejší prezentace

to

černošské

kultury širší veřejnosti.
Institucionalizace odporu proti
počátku

přes

soudní

síně.

Ale po dlouhou dobu byly

zanedbatelné, protože poslední legislativní

občanských
případ

systému na sebe již na

20. století vzala podobu NAACP, které se záhy po svém založení

pustilo do boje ze rovnoprávnost
změny

segregačnímu

změny

ve

průlom

znamenal až

práv se datovaly do roku 1875. Zásadní

prospěch

Brown vs. školská rada v Topece z května roku 1954, který rozhodl, že

segregace na základě barvy kůže je ve školství neústavnÍ.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu
států

důkaz

o možné

přitvrzujícími

vnitřní

populaci Spojených

situace, která v kombinaci se stále se
jižanů

projevy nenávisti bílých

v protestní akce a
Důležitým

nápravě

přineslo černošské

organizaci

vůči

utlačovaných

černochům

skupin obyvatelstva.

momentem je také fakt, že do podpory hnutí bylo zapojeno vysoké

procento bělošské populace Spojených

států

- viz. organizace NAACP a další.

Zprvu zdrženlivé chování federální vlády Spojených
občanských
potřebách,

vyústila

práv, které bylo založeno

se

začalo měnit

hlavně

států

v oblasti

na vlastních politických

nejen se zvyšující se mediální pozorností, jako

v případě brutální vraždy Emmetta Tilla (1953) nebo událostí v Little Rocku
(1957), ale i s rostoucím vlivem
moci

černošské

světové

hlasu ve volbách.

Nárůst

politické

států

do první

populace byl výsledkem zapojení se Spojených

války,

hospodářských

"černého"

která

započala

odliv

center Severu.
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černošské

populace

Jihu

do

Tato
netrpěla

hospodářská

touto

oblast nebyla nikdy zatížena stigmatem otroctví a

drastickou

společenskou

změnou,

takže

ani

pravidla

stanovovaná hlavně na Jihu pro ní neplatila tak striktně. Ano, i veřejný prostor
na Severu Spojených
"vášnivému" bránění

států

byl segregován, ale nedocházelo zde k tak

segregačních

pravidel.

Když v 50. letech propukly protesty v podobě nenásilného odporu,
způsob

znamenaly velký zlom. Málokdo tušil, že tento
výsledky v podobě

několika zákonů

o

občanských

"boje"

přinese

právech v rozmezí mezi

lety 1957 až 1964, ale i později.
Hnutí, které bylo s konečnou platností ustanoveno v Montgomery ve
státě

Alabama v roce 1956, dosáhlo rozsáhlé

vnitřní

organizace

černošské

populace, a tím i zvýšení politického tlaku nejen na federální vládu, ale i na
jednotlivé státy.
Občanské

hnutí za rovnoprávnost se ve Spojených státech stalo jedním

z nejvýznamnějších
korunován

úspěchy

projevů občanské

angažovanosti ve 20. století, který byl

v podobě dosažení uzákonění
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cílů

hnutí

Seznam zkratek

CLU

- Civil Liberal Unit
Oddělení

CORE

pro

občanskou

nezaujatost

- Congress of Racial Equality
Kongres rasové rovnosti

MlA

- Montgomery lmprovement Association
Asociace pro zlepšení Montgomery

NAACP - National Association for Advancement of Colored People
Národní asociace pro
NAR

- Nation Recovery Administration
Správa národní obnovy

SCLC

- Southern Christian Leadership Conference
Konference

SNCC

křesťanského

vedení Jihu

- Student Non-Violent Coordinating Council
Studentský nenásilný koordinační výbor

WCC

- White Citizens Council
Rada bílých

WPA

občanů

- Works Progress Administration
Správu pracovního pokroku

WPC

- Women's Political Council
Politická rada žen
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Přílohy
Příloha Č.

1

Výňatek z Ústavy Spojených států amerických
Vanglickém orginále:
AMENDMENT XIII
Section 1. Neither slavery nor invo1untary servitude, except as a
punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall
exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.
Section 2. Congress shall have power to enforce this article by
appropriate legislation.

AMENDMENT XIII
Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a
punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall
exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.
Section 2. Congress shall have power to enforce this article by
appropriate legislation.

AMENDMENT XV
Section 1. The right of citizens ofthe United States to vote shall not be
denied or abridged by the United States or by any state on account of race,
color, or previous condition of servitude.
Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by
appropriate legislation.

Anglické

znění dodatků

pochází z

http://www .law .comell.edu/constitution/constitution.overview.
html

V českém překladu:
DODATEK XIII.

Oddíl 1. Ve Spojených státech a na veškerém území, podléhajícím
jejich jurisdikci, je zakázáno otroctví i nevolnictví, pokud nejde o výkon trestu
za spáchaný a řádně dokázaný zločin.
Oddíl 2. Kongres podpoří ustanovení tohoto
zákonodárstvím. (18. prosince 1865)
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článku

příslušným

DODATEK XIV.

Oddíl 1. Všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených
státech a podřízené jejich jurisdikci jsou občany Spojených států a státu, jehož
jsou obyvateli. Žádný stát nemá právo vydat nebo provádět zákon, který by
omezoval svobody nebo výsady občanů Spojených států; žádný stát nemá
právo zbavit jakoukoli osobu života, osobní svobody nebo majetku bez
řádného soudního procesu; nemá také právo zbavit jakoukoli osobu,
podléhajícíjeho pravomoci, stejné ochrany zákona.
Oddíl 2. Členové Sněmovny reprezentantů musí být rozděleni mezi
jednotlivé státy podle počtu jejich obyvatelstva; přitom třeba počítat všechny
obyvatele každého státu s výjimkou Indiánů, neplatících daně. Avšak kdyby
bylo přece v některém státě odepřeno nebo jakýmkoli způsobem omezeno
právo volit některým mužským obyvatelům nad jednadvacet let, občanům
Spojených států (nebylo-li jim ovšem odňato pro účast na vzpouře nebo jiný
zločin) - a to ať jde o volby volitelů prezidenta a jeho zástupce, volby do
Sněmovny reprezentantů nebo volby úředníků a soudců v jednotlivých státech
-, musí být zmenšeno zastoupení takového státu ve Sněmovně reprezentantů v
té míře, o jakou byl v tomto státě snížen počet oprávněných voličů.
Oddíl 3. Nikdo se nemůže stát senátorem nebo zástupcem v Kongresu,
volitelem prezidenta a viceprezidenta, zastávat jakoukoli občanskou nebo
vojenskou funkci ve službě Spojených států nebo kteréhokoli státu, jestliže
jako člen Kongresu nebo funkcionář Spojených států, jako člen
zákonodárného sboru kteréhokoli státu nebo jako výkonný nebo soudní
funkcionář kteréhokoli státu složil přísahu, že bude dodržovat ústavu
Spojených států, a potom se zúčastnil povstání nebo vzpoury proti této ústavě
a pomáhal nebo poskytoval podporu jejím nepřátelům. Kongres však může
dvěma třetinami hlasů v každé komoře zrušit takové omezení práv.
Oddíl 4. Závaznost státního dluhu Spojených států, učiněného v
souladu se zákonem včetně dluhů v důsledku uhrazení důchodů a odměn za
služby vykonané při potlačení povstání nebo vzpoury, je nepopiratelná. Ale
ani Spojené státy, ani žádný jednotlivý stát nevezme na sebe závazek k
zaplacení dluhů, učiněných k podpoře povstání nebo vzpoury proti Spojeným
státům, nebo nebude platit požadovanou náhradu za ztrátu nebo osvobození
otroka; všechny takové dluhy, závazky a finanční nároky budou se považovat
za nezákonné a neplatné.
Oddíl 5. Kongres má právo provést
odpovídajících norem. (28. července 1868)

tento

článek

přijetím

DODATEK XV.

Oddíl 1. Spojené státy ani jakýkoli jednotlivý stát
omezit volební právo žádného občana Spojených států z
barvy pleti nebo bývalého otroctví.

nesmějí popřít
důvodů

Oddíl 2. Kongres je zmocněn provést ustanovení tohoto
zákonodárství. (30. března 1870)

příslušném
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ani
rasových,
článku
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Text pochází z George B. TINDALL, David E. SHl:
Spojených států amerických, NLN s.r.o., 1994, s. 816-824
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Dějiny

Příloha Č.

2

Jižanský manifest (Southern Manifesto)
Bílí zákonodárci Jihu a členové školských rad obcházeli v kampani
zvané "Masivní rezistence" vydané zákony a nařízení nebo vzdorovali
nařízení Nejvyššího soudu v rozhodnutí případu Brown z roku 1954. V roce
1956 podepsal téměř každý kongresman hlubokého Jihu Jižanský manifest,
celkem jich bylo 101. Ten říká, že rozhodnutí ve věci Brown z roku 1954
reprezentuje ,jasné zneužití soudní moci". Jinak zákon ctící Jižané, kteří již
jednou ospravedlňovali zákon Jima Crowa citováním rozhodnutím soudu ve
věci Plessy, i nyní pohrdali autoritou soudu. Oponenti rozhodnutí ve věci
Brown argumentovali tím, že federální vláda nemá pravomoc donutit
jednotlivé Státy k integraci škol.
"Jižanský manifest"

zněl

takto:

DEKLRACE ÚSTAVNÍCH PRINCIPŮ
Neopodstatněné

rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci veřejných škol
ovoce, které je produkováno vždy, když člověk zamění zavedené
právo za nahou sílu.
přináší

Otcové zakladatelé nám dali Ústavu šeků a bilancí, protože si
nevyhnutelnou lekci z historie, že žádný člověk nebo skupina
lidí, nemůže být bezpečně pověřen neomezenou mocí. Vytvořili tuto Ústavu
s jejími rezervami pro změny v podobě dodatků, aby ochránili základní
principy vlády proti nebezpečí dočasných veřejných vášní nebo osobním
zálibám státních úředníků.
uvědomovali

Považujeme rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci škol jako jasné
zneužití soudní moci. Vrcholí tím trend federálního soudnictví v podřizování
si legislativy, pohrdáním autoritou Kongresu a neoprávněnými zásahy vůči
vyhrazeným právům Států a lidí.
Originální Ústava nezmiňuje vzdělání. Stejně tak jej nezmmUje 14.
dodatek, ani žádný jiný. Debaty předcházející přijetí 14. dodatku jasně
ukazují, že jeho smyslem nebylo ovlivnění vzdělávacího systému spadajícího
pod správu jednotlivých Států.
Právě Kongres, který požádal o schválení dodatku, jej
poskytl segregovaným školám v Kolumbijském obvodě.
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následně

Když byl dodatek schválen roku 1868, bylo

součástí

Unie jen 37

států ...

Každý z 26 států, který měl podstatné rasové rozdíly mezi svým
obyvatelstvem, schválil činnost existujících segregovaných škol nebo
následně založil takovéto školy právě během činnosti stejného zákonodárného
sboru, který posuzoval 14. dodatek.
Jak přiznáno Nejvyšším soudem ve věci škol (Brown vs. Školní
výbor), doktrína pravidla oddělených, ale stejných škol, která "má svůj původ
ve sporu Roberts vs. Město Boston" (1849), se zastává školní segregace jako
protiútoku za narušení ústavní garance státu na rovnost. Tato ústavní doktrína
byla nejprve schválena na Severu, ne na Jihu, a byla následována nejen státem
Massachusetts, ale také Connecticatem, New Yorkem, Illinois, Luisianou,
Michiganem, Minnesotou, New Jersey, Ohiem, Pennsylvanie a dalšími
severskými státy dokud oni, zkoušejíce jejich práva jako států vůči ústavnímu
procesu autonomní vlády, nezměnili svůj vzdělávací systém.
V případu Plessy vs. Ferguson z roku 1896 se Nejvyšší soud
že v rámci 14. dodatku nebyl žádná osoba zkrácena na
svých právech, i když stát provozuje zařízení typu "oddělení, ale rovní".
Tohoto rozhodnutí se následovalo v mnoha jiných případech. Je pozoruhodné,
že Nejvyšší soud, mluvíce skrze šéfa justice Tafta, bývalého prezidenta
Spojených států, roku 1927 jednohlasně deklaroval v případě Lum vs. Rice, že
princip "oddělený, ale rovný" je "na uvážení státu regulace veřejných škol a
nekoliduje to se 14. dodatkem".

jednoznačně vyjádřil,

Tato interpretace, uváděna znovu a znovu, se stala součástí života lidí
mnoha států a utvrdila jejich zvyky, tradice a způsob života. Je postavena na
základní humanitě a zdravém rozumu, přičemž rodiče by neměli být
připraveni vládou o právo řídit vzdělání a životy svých dětí.
Protože zde není žádný ústavní dodatek nebo nařízení Kongresu, které
by měnilo tento téměř sto let starý, zavedený legální princip, Nejvyšší soud
Spojených států, s žádným legálním právem pro takovou akci, se ujal
vyzkoušet holou soudní moc a zaměnil své osobní politické a sociální ideje za
zavedené právo této země.
Toto neoprávněné uplatnění pravomoci Soudem, protikladu Ústavy,
chaos a zmatení ve státech tímto principem ovlivněných. Jedná se o
zničení přátelských vztahů mezi bílou a černou rasou, které byly vytvořeny
během 90 let trpělivého úsilí dobrých lidí obou ras. Zakořenilo to nenávist a
podezření tam, kde předtím bylo přátelství a porozumění.
vytváří

Bez ohledu na souhlas s řízením, vnější zprostředkovatelé jsou
zastrašování okamžitými a revolučními změnami v našem veřejném školství.
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Pokud se tak stane, zajisté to v některých státech povede ke

zničení

systému

veřejného vzdělání.

S nejhlubším zájmem o výbušné a nebezpečné podmínky
tímto rozhodnutím a přiživované vnějšími narušiteli:

vytvořené

Opět potvrzujeme naši důvěru v Ústavu jako základ práva této země.

Odsuzujeme neoprávneny zásah Nejvyššího soudu do práv
vyhrazených Státům a lidem, v rozporu se zavedeným právem, a také Ústavě.
Schvalujeme motivy těch států, které deklarovaly
zasahování všemi oprávněnými prostředky.

záměr

ustát nucené

Apelujeme na státy a lidi, kteří nejsou pnmo ovlivněni těmito
rozhodnutími, aby zvážili ústavní principy spojené s dobou, kdy by se i oni
mohli stát oběťmi neoprávněného soudního zasahování ve věcech, které jsou
pro ně důležité.
I když jsme menšinou v současném Kongresu, máme plnou víru, že
v duální systém vlády, který nám dovolil dosáhnou
naší skvělosti a časem budou požadovat, aby vyhrazená práva Států a lidí byla
zabezpečena proti uzurpaci soudem.
většina Američanů věří

Zavazujeme se k použití všech dostupných právních prostředků pro
vyvrácení tohoto rozhodnutí, které je v rozporu s Ústavou, a zabránění jeho
násilného zavádění.
V této zkušební době, kdy hledáme nápravu zla, apelujeme na naše
lidi, aby se nenechali vyprovokovat agitátory a buřiči napadajícími naše Státy
a striktně se vyhli nepořádku a bezprávných činů.
Podepsáno:
ČLENY SENÁTU SPOJENÝCH STÁTŮ

Walter F. George, Richard B. Russell, John Stennis, Sam J. Elvin, Jr.,
Strom Thurmond, Harry F. Byrd, A. Willis Robertson, John L. McClellan,
Allen J. Ellender, Russell B. Long, Lister Hill, James O. Eastland, W. Kerr
Scott, John Sparkman, Olin D. Johnston, Price Daniel, J.W. Fulbright, George
A. Smathers, Spessard L. Holland.

ČLENY SNĚMOVNY REPREZENTANTŮ SPOJENÝCH STÁTŮ
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Alabama: Frank W. Boykin, George M. Grant, George W. Andrews,
Kenneth A. Roberts, Albert Rains, Armistead 1. Selden, Jr., Carl Elliott,
Robert E. Jones, George Huddleston, Jr.
Arkansas: E.C. Gathings, Wilbur D. Mills, James W. Trimble, Oren
Harris, Brooks Hays, W.F. Norrell.
Florida: Charles E. Bennett, Robert L.F. Sikes, A.S. Herlong, Jr., Paul
G. Rogers, James A. Haley, D.R. Matthews.
Georgia: Prince H. Preston, John L. Pilcher, E.L. Forrester, John
James Flynt, Jr., James C. Davis, Carl Vinson, Henderson Lanham, Iris F.
Blitch, Phil M. Landrum, Paul Brown.
Louisiana: F. Edward Hebert, Hale Boggs, Edwin E. Willis, Overton
Brooks, Otto E. Passman, James H. Morrison, T. Ashton Thompson, George
S. Long.
Mississippi: Thomas G. Abemathy, Jamie L. Whitten, Frank E. Smith,
John Bell Williams, Arthur Winstead, William M. Colmer.
North Carolina: Herbert C. Bonner, L.H. Fountain, Graham A. Barden,
Carl T. Durham, F. Ertel Carlyle, Hugh Q. Alexander, Woodrow W. Jones,
George A. Shuford.
South Carolina: L. Mendel Rivers, John J. Riley, W.J. Bryan Dom,
Robert T. Ashmore, James P. Richards, John L. McMillan.
Tennessee: James B. Frazier, Jr., Tom Murray, Jere Cooper, Clifford
Davis.

Text pochází z
http://americanradioworks.publicradio.org/features/marshall/manifesto
.html
Vlastní překlad autorky.
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Příloha Č.

3

Náš boj
Tento článek byl brzkým pokusem popsat a
v Montgomery.
Segregace

zpřístupnit důležitost

boje

černochů,

se svojí nevyhnutelnou diskriminací, prospívala
na podřadnosti přítomné ve společnosti bílých a černých lidí. Skrze nucenou
separaci od naší africké kultury, skrze otroctví, chudobu a zbavení občanských
práv, ztratilo mnoho lidí sebeúctu.
Ve svých vztazích s černochy připustili bílí lidé to, že odmítli základní
etiku svých profesí. Nebyli schopni čelit novému snížení svých instinktů a
zároveň se s touto skutečností smířit. A proto aby to dohnali, tak situaci
zracionalizovali - tvrdili, že politováníhodný černoch je méně člověkem, a že
si zaslouží, dokonce si užije, občanství druhé třídy.
Argumentovali tím, že jeho druhořadá sociální, ekonomická a politická
pozice je pro něj dobrá. Není schopen postoupit přes stanovenou hranici a že
je šťastnější tam, kde není podporován v dosahování nemožného. Je podroben
nadřízeným lidem s lepšími podmínkami pro život. "Panská rasa" jej bude
schopna civilizovat na limitovanou úroveň, jen pokud bude věrný ve své
podřízeném chování a pokud zůstane na svém místě.
Bílí lidé brzy zapomněli, že jižanská společenská kultura, stejně jako
všechny její instituce, byly organizovány ke zvěčnění tohoto zdůvodnění.
Objevili kastovní systém a rychle si navykli věřit, že sociální výsledky, které
v jeho rámci pomohli vytvořit, odrážejí skutečný vrozený a přirozený
charakter černochů.
Časem ztratilo mnoho černochů víru v sebe sama a začali věřit, že jsou
opravdu takoví, jak jim bylo řečeno - něco méně než člověk. Dokud byli
ochotni přijímat tuto roli, mír mezi rasami mohl být udržen i nadále. Byl to
nesnadný mír, ve kterém byl černoch nucen trpělivě přijímat nespravedlnost,
urážky, fYzické útoky a vykořisťování.
Postupně začaly masy černochů z Jihu měnit hodnocení sebe sama tento proces změnil povahu černošské komunity a osud sociální společnosti
Jihu. Zjistili jsme, že jsme vlastně nikdy nebyli schopni úplně potlačit naši
sebeúctu, a že nebudeme sami sebou, dokud si to nepřiznáme. Od tohoto
okamžiku byl jižanský děsivý mír podkopán novým a bojácným myšlením
černochů a jejich stále stoupající připraveností organizovat se a konat.
Konflikt a násilí vyplouvaly na povrch, jak se bílí pokoušeli udržet situaci dle
starého formátu. Extrémní pnutí ve vztazích mezi rasami Jihu je dnes
vysvětlováno částečně revoluční změnou v posuzování sama sebe, svého
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osudu a odhodláním bojovat za spravedlnost. My černoši jsme
sebelítost za sebeúctu a sebepodceňování za důstojnost.

zaměnili

Když byla paní Rosa Parks, tichá švadlena, jejíž uvěznění předcházelo
nenásilnému protestu v Montgomery, dotázána, proč se odmítla přesunout do
zadní části autobusu, odpověděla: "Byla to otázka důstojnosti; nemohla bych
se postavit sama sobě ani svým lidem, kdybych se přesunula."
NOVÝ ČERNOCH
Mnoho černochů, kteří se přidali k protestu, neočekávali, že uspěje.
Když byli dotázáni proč si to mysleli, obvykle odpověděli jedním ze tří
způsobů: "Neočekával jsem, že u toho černoši vydrží," nebo "Nikdy jsem si
nemyslel, že my černoši na to budeme mít nervi," nebo "Myslel jsem, že tlak
ze strany bílých, zabije hnutíještě před jeho propuknutím."
Jinými slovy, náš nenásilný protest v Montgomery je důležitý jako
demonstrace dalším černochům, na Severu i Jihu, že mnoho stereotypů,
kterých se o sobě a o ostatních černoších drželi, neodpovídají skutečnosti.
Montgomery prolomilo zakletí a předznamenalo konkrétní projev vůle
v myšlení a konání nového černocha.
Můžeme

se spojit

V Montgomery. Čtyřicet dva tisíc z nás odmítlo od 5. prosince jezdit
segregovanými autobusy. Někteří chodí dokonce až čtrnáct mil

městskými
denně.

Naši

vůdci

se nemusejí prodávat

Mnoho z nás bylo obviněných, uvězněných a "napadených". Každý
pondělní a úterní večer stojíme před černošskou populací v modlitbách a
opakujeme: "Je poctou čelit vězení pro spravedlivou věc."

Výhružky a násilí nemusí
povzbuzeni a nenásilní.

nutně

zastrašit ty,

kteří

jsou

dostatečně

Bombové útoky na dva z našich domů nás učinili více odhodlanými.
Když byl na poradě Rady bílých občanů rozesílán leták, tak se jednotliví
členové vyslovily, že by černoši měli být "potrestáni zbraněmi, smyčkami,
šipkami, praky a noži", na což jsme odpověděli ještě větším odhodláním.

Naše náboženství se stává bojovnějším
Dvacet čtyři pastorů bylo v Montgomery zavřeno. Každý vereJne
prohlásil, že je připraven být uvězněn znovu. I černoši z vyšší společenské
třídy, kteří odmítli přijít na evangelium "příchod k Ježíši", jsou nyní
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přesvědčeni,

že v polovině konfliktu nemá kostel jinou možnost, než zajistit
nenásilnou dynamiku pro dosažení sociálních změn. Třicet tisíc dolarů
použitých na automobilový park, který dopravoval přes dvacet tisíc
černošských pracovníků, školních dětí a žen v domácnosti, bylo vybráno
v kostelech. Kostely se staly dispečerským centrem, kde se lidé
shromažďovali, aby vyčkali najízdu.
Věříme

v sebe

V Montgomery kráčíme novou cestou. Své hlavy držíme novým
I černošští reportéři, zaměřující se na Montgomery, mají nový
postoj. Jeden unavený reportér byl dotázán, aby řekl v jídelně v Birminghamu
pár slov o Montgomery, se postavil, chvíli přemýšlel a pak utrousil jednu
větu: "Díky Montgomery se opět cítím hrdý být, že jsem černochem."
způsobem.

Ekonomika je

součástí našeho

boje

Jsme si vědomi, že se montgomerijští bílí obchodníci pokoušeli
"vemluvit rozum" autobusové společnosti a městským zástupcům. Zjistili
jsme, že malé černošské obchody prosperují více, protože černoši přišli na
nevýhodu docházení do centra města a jeho bílých obchodů. V bílých
obchodech se nám začalo dostávat mnohem lepšího zacházení od doby, co
protest započal. Získali jsme nový respekt pro využití našeho dolaru.
Objevili jsme novou a mocnou zbraň - nenásilný odpor

I když je právo důležitým aspektem pro sociální změnu, j sou zde určité
podmínky, v jejichž rámci i snaha dodržovat nové legální rozhodnutí vytváří
tlak a provokuje násilí. Doufali jsme v demonstraci metody, která by nám
pomohla v pokračování našeho boje proti násilí, které tím bylo vyvoláno.
Nyní známe odpověď: čelit násilí, pokud je to nutné, ale odmítnout se k násilí
obrátit. Pokud respektujeme ty, jež stojí proti nám, mohou dojít k novému
pochopení lidským vztahům, které jsou součástí společnosti.
Nyní už víme, že Jižanští černoši dospěli. politicky i morálně

Montgomery demonstrovalo, že neutečeme z boje a podpoříme bitvu
za rovnost. Nálada mnoha mladých černochů před několika lety byla obsažena
ve všeobecném vyjádření, že "raději budu lampou v Harlemu, než guvernérem
Alabamy." Nyní je myšlenka vyjadřovaná v našich kostelech, školách,
bazénech, restauracích a domovech: "Bratře, zůstaň zde a bojuj nenásilně."
Oficiální slogan Montgomery Improvement Association "Spravedlnost bez
násilí."
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ZÁLEŽITOSTI V MONGOMERY
Vedoucí starého řádu v Montgomery nejsou připraveni na sjednání
dohody. Není to proto, že podmínky, které jsme stanovili pro provozování
autobusů, jsou nereálné. Základní otázka segregace v mezistátních linkách již
byla položena před soud. Mezitím požadujeme jen to, co je v Atlantě, Mobile,
Charlestonu a dalších městech Jihu považováno za charakteristicky jižanský
prvek. Dožadujeme se práva v rámci segregace, abychom se mohli usadit
kdekoliv od konce směrem dopředu a to na základě pravidla, že první příchozí
je první obsloužen. Jako návdavek prosíme o slušnost a najmutí několika
černošských řidičů na převážně černošské linky.
Prominentní soudce z Tuscaloosa byl dotázán, jestli se domnívá, že je
zde nějaká podobnost mezi snahou Autherine Lucy vstoupit na Alabamskou
universitu a nenásilným protestem v Montgomery. Odpověděl, že "Autherine
je jen nešťastnou dívkou, která neví, co dělá, ale v Montgomery to vypadá, že
se všichni negři zbláznili."
Později

stejný soudce vysvětlil, že "dobří negři byli nepochybně
vydrážděni příchozími, komunisty a agitátory." Je jasné, že v tomto
historickém momentu není většina oblastí bílého Jihu připravena uvěřit, že
"naši černoši mohou takhle konat sami do sebe."
OMYLY BÍLÝCH VŮDCŮ
Protože si starosta a městské autority nemohou připustit, že jsme se
každý tah, který učinili, neúmyslně zvýšil míru protestů a jednotnosti
černošské komunity.

změnili,

1955
1. prosinec Uvěznili paní Rosu Parks, jednu z
v Montgomery.

nejváženějších černošek

3. prosinec Pokusili se zastrašit černošskou populaci publikováním
zprávy v novinách, že někteří černoši svolávají bojkot
autobusů. Tím informovali třicet tisíc lidí o tom, že se
plánuje protest.
5. prosinec

Shledali paní Rosu Parks vinnou a udělili jí pokutu 14
Tento krok zvýšil počet těch, kdo se k protestu

dolarů.

připojili.

5. prosinec

Zavřeli
černošského
studenta za "obtěžování
cestujících". Pravdou bylo, že pomáhal starší ženě přes
ulici. Tato chyba přispěla k podpoře hnutí ze strany
studentů.
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Dva policisté na motorkách následovali každý autobus na
cestě skrze černošskou komunitu. To zvýšilo psychický
tlak, který také navýšil počet účastníků hnutí.
V novém televizním přenosu v 18:00, bylo oznámeno
konání plánovaného masového setkání. I když jsme na
setkání očekávali pouze pět set lidí, přišlo jich přes pět
tisíc.
6. prosinec Začali obtěžovat černošské řidiče taxíku. To vedlo
k ustanovení automobilové kyvadlové dopravy, a
k rozhodnutí nedefinovatelně hnutí rozšířit, přičemž protest
měl původně trvat jen jeden den.
7. prosinec Začali

obtěžovat černošské

střední třídě

ajejich

motoristy. To dodalo odvahu
se k hnutí.

připojení

8. prosince Právník autobusové společnosti řekl, že "Nemáme žádný
důvod k přijetí černošských řidičů teď, ani v dohledné
budoucnosti." Pro nás to znamenalo nikdy. Slogan se poté
změnil na "Zůstaň mimo autobusy, dokud nevyhrajeme."
9. prosinec Starosta pozval zástupce černošské komunity na
konferenci, pravděpodobně za účelem vyjednávání. Když
jsme přijeli, zjistili jsme, že někteří mužové v místnosti
jsou bílými rasisty a členové Rady bílých občanů.
Starostova nálada nám byl hned jasná, když starosta řekl,
"že přijde první deštivý den a negři budou zpět
v autobusech." Další den opravdu pršelo, ale černoši zůstali
mimo autobusy.
V tomto momentě se účastníky protestu stalo všech čtyřicet
dva tisíc černošských obyvatel Montgomery. Po období
tíživého ticha, se část bílé komunity obrátila k dalším
policejním zásahům a násilí.

1956
26. leden Byl jsem zadržen za rychlost třiceti pěti mil za hodinu
v zóně s dvaceti pěti mílemi v hodině. K zatčení došlo
pouhé dvě hodiny před zahájením masového setkání.
Muselo dokonce probíhat sedm paralelních setkání,
abychom usadili všechny účastníky.
30. leden Bombový útok na můj
1. února

Dům

dům.

E.D.Nixona, jednoho z vedoucích protestu a
formálního prezidenta státní pobočky NAACP, se stal
terčem bombového útoku. To vyvolalo morální a finanční
podporu z celého státu.
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22. únor

Osmdesát devět osob, nepomíjeje dvacet čtyři
zatčeno pro účast na nenásilném hnutí.

pastorů,

bylo

Každý pokus o ukončení protestu zastrašováním, povzbuzováním
černochů informováním o síle a násilí, přispívalo k dalšímu utužování
černošské komunity a nárůstu sympatií pro naši věc od lidí dobré vůle
z celého světa. Největším apelem pro podporu z celého světa se ukázal být
fakt, že jsme v Montgomery převzali taktiku nenásilí. Ve světě, kde se většina
lidí pokouší uchránit své nejcennější hodnoty shromažďováním ničivých
zbraní, je morálně osvěžující slyšet pět tisíc černochů v Montgomery volat
"Amen" a "Haleluja", když jsou vybídnuti k "modlitbě za ty, kteří nás
utlačují" nebo se modlit ,,0 pane, dej nám tělesnou sílu pokračovat v chůzi za
svobodou," a zakončit každé masové setkání s těmito slovy: "Nechte nás se
modlit, že Bůh nám dá sílu zůstat u nenásilí, i když budeme čelit smrti."
LIBERÁLNÍ DILEMA
A smrt může přijít. Mnoho bílých mužů se vidí jako bázlivou menšinu
v oceánu černých mužů. Upřímně jednou polovinou svého mozku věří, že
černoši jsou zvrácení a řízeni chorobou. Ke každé snaze o rovnost vzhlížejí
jako k hrozbě smísení ras. Jsou přesvědčeni, že rasová rovnost je
komunistickou myšlenkou, a že ten, kdo jí žádá jedná podvratně. Věří, že
jejich kastovní systém je nejvyšší formou společenské organizace.
Osvícení bílí Jižané, kteří roky kázali postupný vzestup, nyní
shledávají, že i pomalý vzestup má revoluční důsledky. Umísťování stébel na
hřbet velblouda, bez ohledu na to, jak pomalu, je nebezpečné. Tohle
uvědomění si mobilizovalo liberály a většinu bílých církevních představitelů.
Nemají odpověď na hromadící se násilí. Nakonec žebrali o ústup ze strachu,
že "by se věci vymkly z rukou a vedly k násilí."
Autor Života, William Faulkner, nositel Nobelovy ceny a autor
z Mississippi, nedávno urgoval NAACP, aby se "na chvíli zastavilo." Tím
říká, aby černoši setrvali ještě o chvíli déle v nespravedlnosti, vykořisťování a
nedůstojnosti. Těžko to může být bráno za morální prosbu vůči jiným lidem,
aby trpělivě snášeli nespravedlnost, kterou on sám nezažívá.
Jako nucený odklad, který se v této dynamické době rovná ústupu,
navrhuje Faulkner, že ti z nás, kdo tlačí na změny, netuší, že to může způsobit
vlnu násilí. Tvrdí, že "se vyrovnáváme s faktem: faktem emocionálních
podmínek zuřivé jednoty, přičemž pohrdáme faktem, že jsme menšinou, a
pšesto se nezastavíme a nezalekneme se žádných zvláštností, abychom získali
spravedlnost, a pokud to bude třeba, tak budeme bránit takovéto podmínky a
s tím spojená práva."
My, Jižanští černoši, věříme, že nyní je základem boj za právo a
rovnost. Z této pozice nechceme a nemůžeme ustoupit. Naštěstí, jsme si plně
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vědomi,

že se nesmíme pokoušet bránit naše pozice metodami, které se staví
do protikladu bratrství. My v Montgomery věříme, že jediným způsobem
nátlaku je cesta přijetí filozofie a praktik nenásilného odporu.
Tato metoda dovoluje pokračovat v boji s důstojností a bez potřeby
ústupků. Tato metoda může pojmout násilí, které je nevyhnutelné v případě
sociálních změn tam, kde jsou napadány hluboce zakořeněné předsudky.
Pokud během nátlaku na spravedlnost a rovnost v Montgomery
zjistíme, že ti, kdo odmítají rovnost, jsou připraveni použít násilí, nesmíme si
zoufat, ustupovat nebo se bát. Předtím, než učiní toto klíčové rozhodnutí, musí
si uvědomit: cokoliv udělají, my nepoužijeme násilí k odplatě. Doufám, že
budeme schopni bojovat tak, že spatří špatnost svého počínání a začnou nás
respektovat. Teprve poté budeme žít všichni v míru a rovnosti.
Základ konfliktu ve skutečnosti není v autobusech. Zatím věříme
tomu, že pokud metoda, kterou používáme pro vypořádání se s rovností
v autobusech, nám sama pomůže eliminovat nespravedlnost, a tím budeme ve
stejný okamžik napadat základ nespravedlnosti - nepřátelství člověka
k člověku. Toho může být dosaženo jen tehdy, pokud přinutíme bílou
komunitu přehodnotit své domněnky, stejně jako jsme připraveni tak také
učinit.
Nepřejeme

si triumfovat nad bílou komunitou. Jediným výsledkem
toho by bylo přesunutí těch, kdo jsou na dně na vrchol. Ale pokud můžeme žít
podle zásad nenásilí, v myšlenkách a konání, vznikne společnost bez rasových
předsudků založená na svobodě pro všechny.

Z anglického originálu - Our Struggle in A Testament oj Hope: The
Essential Writtings and Speeches oj Martin Luther King, Jr. ed. by James M
Washington, HarperCollins, New York 1991, s. 75 -81
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Pochod za svobodu
Reverend Glenn E. Smiley, bílý pastor, byl zodpovědný za pomoc ve
reflexÍ s Kingem o tom, jak používat nenásilného odporu
v Montgomery. Ve skutečnost, kdyži se Dr. King stal prezidentem organizace
Montgomery lmprovement Association, neuvědomil si, že používá nenásilný
odpor. Oba, Smiley a Bayard Rustin, byli těmi, kdo jej v první řadě
přesvědčili, aby hnutí interpretoval ve světle principů s technik nenásilného
odporu.
vytvoření těchto

Tento současný protest v Montgomery vychází od černošských
obyvatel, vznikl na základě mnoha zkušeností - zkušeností, které byly často
ponižující a vedli k zášti. Černošští obyvatelé Montgomery představují zhruba
75% cestujících v autobusech. Během cesty autobusem zažili podmínky, které
způsobovaly velké rozpaky, jako je povinnost stát nad prázdnými sedadly,
muset platit vepředu, vyjít ven a nastoupit mohou pouze zadními dveřmi, a
následně velmi ponižující zkušenost s tím, že jsou zatýkáni za odmítnutí vstát
a podstoupit své sedadlo jiné osobě odlišné rasy.
Tyto podmínky a zkušenosti dosáhly nyní bodu, kdy jsou černošští
unaveni, a tato únava byla vyjádřena 5. prosince, když se více než
99% černých cestujících rozhodlo necestovat do práce autobusem, na protest
těmto nespravedlivým podmínkám. Tento protest trval pro mnoho, mnoho
týdnů a stále pokračuje.
občané

Od začátku jsme se přiklonili k nenásilí. Toto je protest - nenásilný
protest proti nespravedlnosti. Spoléháme se na morální a duchovní síly. Jinak
řečeno, toto je hnutí pasivní resistence a jeho nejlepším prostředkem je láska.
Věříme, že to je naše nejdůležitější zbraň, a nezávisle na tom, jak dlouho
budeme do protestu zapojeni, bez ohledu na to, jak jsou to tragické zkušenosti,
bez ohledu na to, jak se musíme obětovat, nenecháme nikoho, aby nás zatáhl
tak nízko, jako je nenávist.
Láska musí být v čele našeho hnutí, pokud to má být hnutí úspěšné. A
když mluvíme o lásce, mluvíme o porozumění a dobré vůli vůči všem lidem.
Mluvíme o kreativnosti, spásném to druhu lásky, takže když se podíváme na
problém, vidíme, že reálné napětí není mezi černými obyvateli města
Montgomery, ale jedná se o konflikt mezi spravedlností a nespravedlností,
mezi silami světla a silami zla, a pokud zde bude vítězství - a vítězství bude vítězství nebude jen pro černé občany a porážka bílých občanů, ale bude to
vítězství spravedlnosti a porážka nespravedlnosti. Bude to vítězství dobra,
v dlouhém boji s ďábelskými silami.
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NÁSILÍ JE NEMORÁLNÍ

Toto je duchovní hnutí a jsme rozhodnuti držet se toho jako základní
myšlenky. Uvědomujeme si, že násilí budou bránit našemu cíli. Víme, že
v našem boji v Americe a v našem specifickém boji tady v Montgomery,
násilí bude nejen nepraktické ale i nemorální. Jsme v přesile; nemáme přístup
k prostředkům násilí. A ještě více než to, nejen, že je násilí nepraktické, ale je
nemorální; je mým přesvědčením, že hledat odvetu v v násilí, není ničím, než
zintenzivněním přítomnosti zla a nenávisti na světě.

LÁSKA VERSUS BOMBY
Láska je naším hlavním nástrojem a nejlepší zbraní sama o sobě. 30.
ledna byl můj dům bombardován. Moje žena a moje dítě byly v domě; já jsem
byl na setkání. Poprvé jsem o bombovém útoku slyšel na setkání, když ke mně
někdo přišel a zmínil to, a já se pokusil tuto skutečnosti přijmout velmi klidně.
Nejprve jsem myslel na svoji ženu a dceru; když jsem zjistil, že jsou obě
v pořádku, zastavil jsem jednání v polovině a promluvil jsem ke skupině,
přesvědčoval jsem je, aby nezačali panikařit, a aby ohledně toho nic nedělali,
protože to nebylo řešením.
Okamžitě jsem šel domů, a když jsem přišel domů, tak jsem zjistil, že
domem je mezi pěti sty až tisícem lidí. Vešel jsem do domu, prohlédl si
ho a šel dozadu podívat se na ženu a přesvědčit se, že i dítě je v pořádku, ale
jak jsem stál v zadní části domu, stovky a stovky lidí se stále scházeli, a viděl
jsem že by se mohlo schylovat k násilí.
před

V ten okamžik jsem šel na verandu a pokusil jsem se promluvit
k lidem, že si nemůže dovolit povolit uzdu jakémukoli druhu násilí, ale že
musíme problémům čelit láskou.
Jedno prohlášení, které jsem učinil - a pevně tomu věřím - bylo: "Ti
kdo žijí mečem, budou mečem potrestáni." Přesvědčoval jsem lidi, aby dali
najevo lásku a pokračovali v boji se stejnou důstojností a disciplínou, se
kterou jsme začínali. Myslím, že v době, kdy se lidé rozhodli vrátit do svých
domovů, situace se uklidnila a vše bylo skončeno ve velkém klidu a
disciplinovaně, o čemž si myslím, že by naše komunita měla být na toto hrdá,
a když jsem to viděl, byl jsem velmi hrdý, protože jsem viděl naše lidi, jak
byli odhodláni nesvolit k násilí.
ZŮSTAŇ AŽ DO KONCE
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Někteří z dvaceti šesti pastorů a skoro sto občanů města byli obviněni
z organizace tohoto bojkotu. Ale již od začátku jsme si uvědomovali, že
budeme muset podstoupit mnoho obětí, zkušeností, které nejsou ani
v nejmenším příjemné. I přesto jsme se rozhodli, že budeme za věc bojovat až
do konce, a v to jsme také odhodláni. Během obžalob se stále držíme
nenásilného charakteru, a jeho primárnosti v lásce.

MODLEME SE ZA SPRAVEDLNOST

I když shledáni vinnými, neklesneme k nenávisti, ale budeme mít stále
lásku v našich srdcích, se stejné odhodlání, se kterým jsme začali. V tomto
hnutí potřebujeme velkou dávku odvahy. Samozřejmě jedna věc je, a na té
jsme závislí, že nejen další komunity, ale i naše komunita se modlí za věc.
Prosíme lidi všude, aby se modlili, aby Bůh nás provázel modlitbou za to, že
spravedlnost bude nastolena a správnost povstane. Myslím, že skrze tyto
modlitby, budeme posíleni; učiní nás to jednotné v národu a náležitosti
k Bohu Všemohoucímu. Protože je to tak, jak neustále opakujeme, toto je
duchovní hnutí.
Z anglického originálu Walk Jor Freedom: The Essential Writtings and
Speeches oj Martin Luther King, Jr. ed. by James M Washington,
HarperCollins, New York 1991, s. 82 - 84
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Dejte nám hlasovací lístek - a my změníme Jih
Dr. King přenesl představil tuto hlavní myšlenku před Lincolnovým
památníkem během pouti za svobodu 17. května 1957, třetí výročí slavného
výroku Nejvyššího soudu v případě desegregace škol.
Před třemi

lety představil Nejvyšší soud tohoto národa jednoduchým,
výmluvným a jasným jazykem rozhodnutí, které se na dlouho dobu vtiskne do
mentálního povědomí následujících generací. Pro všechny lidi dobré vůle,
bude toto rozhodnutí ze 17. května radostným úsvitem konce dlouhé tmy
nucené segregace. Stalo se jasným světlem naděje miliónů vynikajících lidí
z celého světa, kteří se opovážili doufat ve svobodu. Přišlo to v podobě legální
a sociologické smrtící rány pro starou Plessyho doktrínu "odděleni, ale stejní."
Přišlo to v podobě staré dobré americké doktríny svobody a rovnosti pro
všechny lidi.
Naneštěstí toto honosné a ušlechtilé rozhodnutí neprošlo bez opozice.
Tato opozice narostla postupem doby do obrovských rozměrů. Mnoho států se
otevřeně vzepřelo. Zákonnými prostory Jihu zněly slova jako "intervence" a
"zrušení". Metody odporu se vymezovaly od degradující ekonomické odplaty
k tragické vládě násilí a teroru. Všechny tyto síly se spojily ve vytvoření
masivního odporu.

Ale co více, všechny způsoby spolčování se jsou stále používány proti
aby se nemohli registrovat k volbám. Odepření tohoto svatého
práva je tragickou zradou nejvyššího mandátu našich demokratických tradic a
obrací to demokracii naruby.
černochům,

Dokud konečně a neodnímatelně nebudu moci ovládat svůj volební
hlas, nebudu ovládat ani sám sebe. Nemohu se rozhodnout - je to pro mě
vymyšlené. Nemohu žít jako demokratický občan, dodržující právo, které
jsem pomohl vytvořit - mohu žít pouze na příkaz jiných.
Proto je naší nejúpěnlivější prosbou prezidentovi Spojených
každému členovi Kongresu, aby nám dali právo volit.

států

a

Dejte nám hlasovací právo a už nebudeme muset federální vládu
našimi základními právy.

zatěžovat

Dejte nám hlasovací právo a již nebudeme žádat federální vládu o
zákon proti lynčování; staneme se silou, která působí přímo na zapisování
zákonů do statutárních knih jižanských států, a to přinese konec podlým
činům rušitelů zapojených do násilí.
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Dejte nám hlasovací právo a zmemme vyčnívající
krvežíznivého davu na vykalkulované dobro obyčejných občanů.

přestupky

Dejte nám hlasovací právo a my naplníme zákonodárné prostory lidmi
dobré vůle, a do svatých prostor Kongresu dosadíme lidi, kteří nepodepíší
"Southern Manifesto" (Jižní manifest - viz. Příloha č. 2 Pozn. autorky), kvůli
oddanosti k manifestu spravedlnosti.
Dejte nám hlasovací právo a umístíme na Jih soudce, kteří "konají
spravedlivě a milují smilování," umístíme do čela jižanských států guvernéry,
kteří nejen že slyšeli o lidskosti, ale také o záři věčnosti.
Dejte nám hlasovací právo a my budeme rozhodnutí Nejvyššího soudu
ze 17. května 1954 používat potichu a nenásilně, beze stopy trpkosti.
V této době naší národní historie je nutně třeba oddaných a odvážných
vůdců. Pokud se pustíme do problému s předstihem a vytvoříme rasovou
spravedlnost a také skutečnost, musí být toto vedení násobeno čtyřmi.
Zaprvé je zde potřeba silného, agresivního vedení ze strany federální
vlády. Doteď se tímto kvalitním vedením prokázala pouze soudní moc. Kdyby
se i výkonná a zákonodárná moc vlády staraly tolik o ochranu našich
občanských práv tak, jak to udělal federální soud, pak by byl přechod od
segregované společnosti k integrované mnohem hladší. Ale my pohlížíme na
Washington příliš často a zbytečně.
Uprostřed

krize zákona a pořádku, je celá výkonná moc potichu a
apatická. V době zoufalé potřeby pro legislativní změny v občanských
právech je zákonodárná moc nečinná a pokrytecká.
Tento nedostatek vedení ze strany federální vlády není omezený pouze
jednou politickou stranou. Obě strany zradili otázku spravedlnosti. Demokraté
ji zradili kapitulací před nespravedlností a nedemokratické strany před
jižanskými "dixiekraty,,176 Republikáni ji zradili kapitulací před nestydatým
pokrytectvím pravičáckých, zpátečnických seveřanů. Tito lidé mají tak často
přetlak slova chudokrevnost činů.
Uprostřed

těchto

přetrvávajících

podmínek jsme dnes přišli do
Washingtonu žádat na prezidentovi a členech Kongresu, aby poskytli silné,
morální a odvážné vedení situaci, které se už nedá vyhýbat. Přišli jsme
pokorně říct těmto mužům v čele naší vlády, že otázka občanských práv není
jen důrazně prchavou domácí záležitostí, která může být zahozena
zpátečnickými ochránci statutu quo; je to spíše stálá morální otázka, která
muze snadno stanovit osud našeho národa v ideologickém boji
s komunismem. Nastala pozdní hodina. Čas osudu se naplňuje. Musíme jednat
nyní, dokud není pozdě.
Druhou oblastí, kde je potřeba silné vedení je ve straně severních
Máme zde ohromnou potřebu liberálů, kteří jsou opravdu liberální.

liberálů.

176 Dixiecrats je označení jižanských politiků zastávajících starý řád, tedy v tomto případě
segregaci ve své nejtužší podobě. Pozn. autorky
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To, čeho jsme dnes svědky v mnoha komunitách na Severu, je z části jen něco
jako liberalismus, který je založen na principech sympatetických pohledů na
všechny strany. Je to liberalismu natolik náchylný k pohledu ze všech stran, že
se úplně selhal v tom, že není schopen úplně se oddat jedné straně. Je to
liberalismus, který je natolik objektivně analytický, že není subjektivně
oddaný. Je to liberalismus, který není ani studený, ani horký, ale vlažný.
Voláme pro liberalismus ze Severu, který bude zcela oddán
myšlenkám rasové spravedlnosti a se nenechá odradit propagandou a
důmyslnými slovy těch, kdo říkají: "Zpomalte na chvíli; příliš na to tlačíte."
Třetí

oblastí, která se musí poohlédnout po silném vedení je strana
bílých na Jihu. Je to v skutku nešťastné, že tentokrát pramení
vůdcovství bílých obyvatel Jihu z chování úzkoprsých reakcionářů. Těmto
lidem chybí výjimečnost a síla díky falešně rozšířené myšlence, a díky
vědomému působení odpovědí pocházejících z hluboké nenávisti mezi lidskou
duší. Je mým velkým přesvědčením, že tato úzkoprsá, zpátečnická, vzpurná
skupina zplnomocňuje číselnou menšinu. A že mezi bílými Jižany je více
otevřeně myslících představitelů, což se nakonec ukáže. Tito lidé dnes mlčí ze
strachu před sociálními, politickými a ekonomickými sankcemi. Bůh dopustil,
že bílí představitelé Jihu povstanou odvážně, beze strachu, a převezmou
vedení v této době napjaté změny.
umírněných

Nemohu skončit, aniž bych zmínil zásadní potřebu pro silné, odvážné
a inteligentní vedení v černošské komunitě. Potřebujeme vedení, které je
klidné a stále pozitivní. Toto není doba, kdy by se davy měli bouřit, černé či
bílé. Musíme si uvědomit, že pro takto zakotveným problémem zde není místo
pro nezvladatelnou přecitlivělost. Musím pracovat vášnivě a bez soucitu za
dosažení svobody, ale musíme se ujistit, že naše ruce vyjdou z boje čisté.
Nesmíme nikdy bojovat s nepravdou, nenávistí nebo záští. Nestaňme se nikdy
zahořklými.

Je zde další varovný signál. Hodně mluvíme o našich právech a
mluvíme. Hrdě slibujeme, že tři čtvrtiny lidí na světě jsou barevní.
Máme to privilegium uvědomění si, že v této době drama svobody a
nezávislosti se rozvíjí také v Africe a Asii. Všechny tyto věci stojí v řadě
s rozvíjející se prací prozíravosti.
správně

Ale musíme se ujistit, že je přijímáme ve správném duchu. Nesmíme
použít naší získanou svobodu a rostoucí sílu, abychom udělali bílé menšina to
samé, co oni dělali dlouhá staletí nám. Nesmíme se stát oběťmi s filozofií
"černé nadvlády." Naší zbraní musí být, že nikdy nebudeme porážet nebo
ponižovat bílého muže, ale že se pokusíme získat jeho přátelství a
porozumění, a na základě toho vytvoříme společnost, ve které budou všichni
lidé schopni žít pohromadě jako bratři.
Musíme také odolat pokušení stát se oběťmi vítězství. V našem
pod ochranou skvělé legální pomoci od NAACP, musíme být schopni,
skrze soudy, odstranit právní základy segregace. To je zatím jeden
z nejbáječnějších výsledků naší generace. Každá osoba dobré vůle je hluboce
národě,
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zavazana NAACP pro jeho honosnou práci. Ale i tak nesmíme
spokojeni s "vítězstvím" u soudu nad našimi bílými bratry.

zůstat

Musíme odpovědět na každé rozhodnutí s pochopením toho, kde je
naším oponentem a s uznáním těžkých změn, které jim rozhodnutí soudu
přineslo.

Musíme jednat tak, aby bylo možné spojení bílých a barevných lidí na
opravdové harmonie zájmu a porozumění. Musíme hledat integraci,
které bude založena na přirozeném respektu.

základě

Uzavřu to tím, že řeknu, že každý z nás si musí udržet víru
v budoucnost, Uvědomme si, že pokud bojujeme osamoceně, tak Bůh bojuje
s námi. Vede nás ven z omámeného Egypta, skrze bezútěšnou a zničenou
divočinu vstříc jasné a zářivé země zaslíbené. Projděme do skvělé
budoucnosti se slovy Jamese Weldon Johnson znějících v našich duších:

Bože našich vyčerpaných let,
Bože našich tichých slz,
Ti, kdo nás dovedli tak daleko na cestu;
Ti, kdo Tebou mohou být,
Vedli nás do

světla,

Ponech nás na této

cestě,

modlíme se.

Nech naše nohy bloudit z míst, náš Bože,
Kde potkáme Tebe.
Nech naše srdce, opilé vínem celého

světa

Zapomeneme na Tebe;
Schováni za Tvýma rukama, můžeme navždy stát
Upřímní k našemu Bohu, upřímní k naší rodné zemi. 177

Z anglického originálu Give Us a Ballot - We Will Transjorm the
South: The Essential Writtings and Speeches oj Martin Luther King, Jr. ed. by
James M Washington, HarperCollins, New York 1991, s. 197 -200
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177 Tyto verše pocházejí ze slavné Johnsonovi básně spojené s hudbou "Lift Every Voice and
Sing", která je také známá jako Národní černošská píseň.
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Projev při

převzetí

Nobelovy ceny

Toto je úplný text projevu Dr. Kinga při příležitosti převzetí Nobelovy
ceny za mír v Oslo v Norsku dne 10. prosince 1964. Když byl jednou dotázán,
co pro něj bylo nejvýznamnějším při převzetí tohoto významného ocenění, Dr.
King odpověděl: "Nobelova cena si uvědomuje úžasnou disciplinovanost
černochů. Přestože jsme zažili pouliční bouře, tak krveprolití, které bychom
zažili nebýt naší politiky nenásilí, by bylo strašlivé.

Vaše milosti, vaše královská milosti, pane prezidente, excelence, dámy
a pánové:
Přijímám

Nobelovu cenu za mír ve chvíli, kdy je dvacet dva miliónů
ve Spojených státech amerických zapojeno do bitvy za ukončení
dlouhé noci rasové nespravedlnosti. Přijímám tuto cenu ve prospěch hnutí za
občanská práva, které se posunuje na základě odhodlanosti a vznešeného
pohrdání riskem a nebezpečím a to za ustanovení vlády svobody a
rozhodování spravedlnosti.
černochů

Pamatuji si, že ještě včera v Birminghamu ve státě Alabama, kdy naše
za bratrství, dostaly odpověď skrze požární hadice, vrčící psy a
dokonce smrt. Pamatuji si, že ještě včera ve Filadelfii ve státě Mississippi byli
mladí lidé, kteří se snažili zabezpečit právo volit, brutálně napadeni a zabiti.
děti, plačící

Uvědomuji si, že vysilující a drtící chudoba
je k nejnižší příčce ekonomického žebříčku.

ovlivňuje

mé lidi a poutá

Přesto se musím ptát, proč je touto cenou oceněno hnutí, které je
sužované a oddané nelítostnému boj i; hnutí, které nezískalo úplný mír a
bratrství, které je základním principem pro cenu míru.

Po dlouhém přemýšlení jsem došel k závěru, že jsem tuto cenu dostal
ve prospěch toho, že toto hnutí je založeno na poznání, že nenásilí je odpovědí
na kritické politické a morální otázky naší doby - potřeby člověka přejít
utlačování a násilí bez ohlasu násilí a utlačování.
Civilizace a násilí jsou protichůdné koncepty. Černošští obyvatelé
Spojených států, podle vzoru lidi z Indie, ukázali, že nenásilí není pustou
pasivitou, ale silnou morální silou, která může vést k sociálním změnám.
Dříve či později, všichni lidé světa objeví cestu, jak žít společně v míru, a jak
proměnit tento nevyřešený vesmírný žalozpěv v tvůrčí žalm bratrství.
Pokud toho nebude dosaženo, musí člověk přijít na všechny lidské
konflikty způsob, jak odmítnou pomstu, agresi a odplatu. Základem takové
metody je láska.
Z hlouby svého srdce si

uvědomuji,

osobě.
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že tato cena je více než pocta mojí

Pokaždé, když nasedám do letadla, tak pamatuji na všechny ty lidi,
se zasloužili úspěch cesty, piloty, kteří jsou vidět, i anonymní pozemní
personál.

kteří

Tímto tedy ctíte piloty našeho boje, kteří seděli za ovládacím panelem,
když se hnutí za svobodu vydalo okolo oběžné dráhy. Vaše pocta, ještě jednou
představiteli Jižní Afriky Albertovi Luthulovi, jehož boj s a pro jeho lid se
stále ještě setkává s nejbrutálnějšími projevy nelidskosti člověka k druhému.
Vaše pocta pozemnímu personálu, bez jehož práce a
tryskové letadlo svobody nemohlo odlepit od země.

obětí,

by se

Většina

lidí nedosáhne na titulní strany a jejich jména se neobjeví
v knihách Kdo je kdo? Roky plynuly, když se sálající světlo pravdy zaměřilo
na úžasnou dobu, ve které žijeme - muži a ženy vědí, děti se o tom budou
učit, že máme lepší zemi, lepší lidi a honosnější civilizaci - protože tyto
nebohé děti Boha byly ochotny trpět pro správnou věc.
Myslím, že Alfred Nobel by mohl vědět, co myslím, když řeknu, že
tuto cenu v duchu kurátora skvostného dědictví, které je mu dáno do
úschovy pro pravé majitele - pro všechny ty, jejichž krásou je pravda a pravda
krásou - a v jehož očích jsou krása čistého bratrství a míru hodnotnější než
diamanty nebo zlato nebo stříbro.
přijímám

Křivolaké cesty, které nás dovedli z Montgomery ve státě Alabam sem
do Osla, jsou svědky této pravdy. Je to cesta, přes kterou milióny černochů
cestují, aby našli nový smysl důstojnosti. Tato cesta otevřela pro všechny
Američany novou dobu pokroku a naděje. Vedla k novému zákonu o
občanských právech, a ještě povede, a o tom jsem přesvědčen, k rozšíření a
otevření superdálnice spravedlnosti, když budou černoši a běloši navyšovat
počet vzájemných propojení, aby překročili své základní problémy.

Dnes přijímám tuto cenu s neutuchající vírou v Ameriku a smělou
vírou v budoucnost lidstva. Odmítám přijmout myšlenku, že "bytí" současné
lidské podstaty jej zanechává morálně neschopného k získání trvalé
" správno sti" , které bude navěky čelit.
Odmítám uznat, že člověk je pouhým pobudou a trosečníkem v řece
života, která jej obklopuje. Odmítám přijmout názor, že lidské pokolení je
natolik tragicky připoutáno k temné obloze rasismu a války, že jasný úsvit
míru a bratrství se nikdy nemůže stát skutečností.
Odmítám uznat cynický názor, že národ musí spirálovitě sestupovat
militantní schodiště do pekla termonukleárního zničenÍ. Věřím, že ve
skutečnosti bude mít neozbrojená pravda a bezpodmínečná láska poslední
slovo. To je důvod, proč právo dočasně poražených je silnější než vítězství
zla.
Věřím,

naděje

že i mezi smrtícími výbuchy a svištícími kulkami je stále
na lepší zítřek. Věřím, že raněná spravedlnost ležící zničeně na ulicích
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zalitých krví našeho národa,
nejlepších dětí člověka.

může

povstat z prachu hanby ke

společné vládě

Odvažuji se věřit, že lidé z celého světa mohou svá těla zasytit třikrát
denně, mohou mít vzdělání a kulturu pro své duše a důstojnost, rovnost a
svobodu ducha. Věřím, že to, co sebestřední lidé zničí, znovu postaví ti, kdo
se starají i o ostatní. Stále věřím, že jednoho dne se lidské pokolení pokloní
před božími oltáři, aby korunoval vítězství nad válkou a krve prolitím, a
nenásilná kompenzace dobré vůle bude hlásat zákony země. "A lev a ovce
ulehnou spolu a každý člověk bude moci sedět pod vlastním stromem s vínem
a fíky a nikdo se nebude muset bát." Stále věřím, že můžeme zvítězit.
Tato víra nám může dát odvahu čelit nejistotám budoucnosti. Dá
novou sílu našim znaveným nohám, abychom mohli pokračovat v pochodu
k městu svobody. Když se naše dny stanou chmurnými s nízko visícími mraky
a naše noci se stanou temnějšími než tisíce půlnocí, budeme vědět, že žijeme
v tvůrčí vřavě boje ryzí civilizace za své zrození.
Dnes j sem přišel do Osla jako zmocněnec, inspirovaný a s novým
odhodláním oddat se lidskosti. Přijímám tuto cenu ve prospěch všech lidí,
kteří milují mír a bratrství.

Z anglického originálu Nobel Prize Acceptance Speech: The Essential
Writtings and Speeches oj Martin Luther King, Jr. ed by James M
Washington, HarperCollins, New York 1991, s. 224 - 226
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Obrazová příloha

Martin Luther King
http://www.galleryone.com
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Martin Luther King s rodinou
http://www.volny.cz/tokarova/images/mlk rod.jpg

Martin Luther King, Jr. v roce 1964

při

pochodu na Washington

http://www.eminemitaIia.it
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Vchod do kavárny
http ://afroamhistory.about.com

Pohled na segregované divadlo
http://afroamhistory.about.com
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CARRyaUT

PUBLIC SWIMMING
WHITE ONLY

Nápisy u vstupu do veřejného bazénu
http://www.thetunnel.psu.edu/i/jim crow sign.jpg

Pohled na autobusovou

čekárnu

v Severní Karolíně

http://afroamhistory .about.com
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Pohled na prodejní automat Coca-Coly
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAjimcrow.htm

Mapa státu Arkansas
http://fermi.jhuapl.edu/statesI1895/ar 1895.jpg
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Metropolitan Statistical Areas

Colbert
Franklin

Mari a n

Winston

Lama r

P ickcns

PrOduceé by the D epa rtme nt of Geogra phy
C ollege 01 Arts and Sciences
T he u niversity of Alabama

Mapa státu Alabama
http://alabamamaps.ua.edu/contemporarymaps/alabama/basemaps/MSAs.jpg
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