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Anotace
Práce se věnuje jižanské strategii uplatňované kampaní Richarda Nixona při
prezidentských volbách v letech 1968 a 1972. Je zde zkoumána skrze klíčová témata, které
jsou s ní asociovaná v kontextu zájmu jižanských voličů. Sledována je rétorika a mediální
kampaň Nixona jako kandidáta a posléze jako úřadujícího prezidenta Spojených států.
Zpočátku se zaměřuje na výsledky voleb v obou volebních rocích s důrazem na
geografické a demografické činitele ovlivňující tento výsledek. Zde dochází k seznámení
s konceptem samotné jižanské strategie i faktorem guvernéra George Wallace, který hraje
zásadní roli při formulaci Nixonova volebního vzkazu v roce 1968. Dále je rozebírána
mediální kampaň roku 1968 a témata spojená s jižanskou strategií v onom volebním roce.
To samé je provedeno pro rok 1972. Je analyzován obsah reklamního materiálu a
Nixonových veřejných vystoupení týkajících se klíčových témat kriminality, občanských
práv, integrace či sociálního zabezpečení. Následuje přehled vlivu médií v obou
kampaních a filtr skrze který je Richard Nixon prezentován veřejnosti, jelikož se váže na
úspěšnost jižanské strategie. Dále jsou analyzovány rozdíly v jižanské strategii kampaní
1968 a 1972 a je poskytnuta dedukce z vývoje této taktiky v průběhu daného časového
úseku. Ke konci se práce věnuje roli rasového komponentu v jižanské strategii. Poté je
k dispozici závěr.

Annotation
This thesis explores the southern strategy implemented by Richard Nixon’s campaign
during the presidential elections of 1968 and 1972. This strategy is looked at through key
issues associated with it in the context of southern voters‘ interests. The rhetoric and media
campaign of Nixon as a candidate and later as a sitting president is therefore discussed. At
the beginning the thesis will focus on the electoral results in both of the given years with
emphasis placed on geographical as well as demographical elements effecting the result.
Here the concept of the southern strategy is layed out as well as the factor of governor
George Wallace who plays a chief role in Nixon’s formulation of his campaign pitch.
Furthermore the media campaign of 1968 and the themes related to the southern strategy
are analyzed. The same is then done for the year 1972. The content of advertising material
and Nixon’s public events regarding the key issues of crime, civil rights, integration or the
social state are dissected. Then there is an overview of media influence in both campaigns

as well as the filter through which Richard Nixon is presented to the public seeing as it ties
in with the success of the southern strategy. After this, the differences between the two
campaigns are looked at as well as the evolution of the southern strategy as a whole.
Finally the work focuses on the role of the racial component in the strategy, which is then
followed by the conclusion.
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strana
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Party

Nixon’s southern electoral strategy 1968/1972

OBSAH
ÚVOD

2

1. KONCEPT JIŽANSKÉ STRATEGIE

6

1.1 GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ VÍTĚZSTVÍ V ROCE 1968

7

1.2 DRTIVÉ VÍTĚZSTVÍ 1972

10

1.3 MĚŘENÍ SE S GEORGEM WALLACEM

12

2. MEDIÁLNÍ KAMPAŇ 1968

15

2.1 TÉMATA KAMPANĚ SPOJENÁ S JIŽANSKOU STRATEGIÍ

19

2.2 MEDIÁLNÍ KAMPAŇ 1972

26

2.3 TÉMATA KAMPANĚ V ROCE 1972

31

3. VLIV MÉDIÍ NA KAMPAŇ

34

3.1 ROZDÍLY MEZI KAMPANÍ 1968/1972

37

3.2 DEDUKCE Z VÝVOJE JIŽANSKÉ STRATEGIE 1968/1972

41

3.3 ROLE RASOVÉHO KOMPONENTU V JIŽANSKÉ STRATEGII

42

ZÁVĚR

46

SUMMARY

49

POUŽITÁ LITERATURA

50

1

Úvod
Téma mé bakalářské práce se odvíjí od soudobé polarizace geografického rozdělení
politických preferencí v amerických prezidentských volbách. Souboj dvou národních
politických stran vyvolává debatu o popularitě a nepopularitě konkrétní strany u daných
populačních segmentů. Z pohledu některých demokratů s sebou republikáni nesou při
volbách přítěž v podobě pochybného shromažďování hlasů. Apel má být přebírán již z
období 60. let, kdy republikánský kandidát na prezidenta Richard Milhous Nixon poprvé s
úspěchem využívá tzv. jižanské strategie k dosažení Bílého domu skrze volitele bývalých
států Konfederace. Od té doby se tak má Republikánská strana stát závislou na této
kontroverzní taktice, která utužuje bílého konzervativního voliče ve volbě pro GOP.
Otázkou tak je, do jaké míry jsou počátky strategie převzetí jižanského elektorátu rasově
založené a zda se tak svým obsahem projevuje i mediální kampaň kandidáta.

Volební vítězství Richarda Nixona v letech 1968 a 1972 předznamenávají na americké
politické scéně jistý obrat v republikánské taktice a zároveň milník, při kterém bylo
dosaženo průniku do oblasti amerického Jihu. Ten se zdál od dob občanské války prakticky
nedosažitelný. Otázkou vždy bylo za jakých okolností mohlo k tak zásadnímu obratu dojít.
Skutečnost že tento trend byl odstartován konzervativním arizonským senátorem Barrym
Goldwaterem v roce 1964 svědčí o citelném dopadu emancipačních hnutí za občanská
práva na politický diskurz. Společenské klima 60. let dává příležitost velkému politickému
schizmatu, které podává základy pro zásadní transformaci voličských základen obou
politických stran. Vzhledem k tomu, že senátorův pokus o křeslo prezidenta Spojených
států podpořily pouze státy Hlubokého jihu a domovská Arizona, bylo zapotřebí nového
typu strategie. Plán tedy vyžadoval nalákání bývalých států Konfederace do
republikánského tábora aniž by byly odrazeny původní severní bašty podpory strany.

Tuto strategii tak Richard Nixon údajně poprvé uplatňuje v kampani 1968 a staví na ni
pak i po čtyřech letech, kdy si připisuje jedno z nejdrtivějších volebních vítězství v
americké historii. Jižanská strategie je pochopitelně označení, které se během samotných
kampaní používá spíše sporadicky a z republikánské perspektivy není příliš vděčné její
existenci vůbec ventilovat. Do dnešních dní tak nabývá pejorativního významu pro
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Republikánskou stranu, která je z ní osočována demokraty. Záležitosti ohledně používání
specifických slovních obratů či vyobrazení pro upoutání pozornosti jižanského regionu
může být vnímáno jako jistá ponižující okolnost, ovšem relativní diskrétnost v rámci
kampaně dovolovala řešit specifika strategie interně. Této diskrétnosti bylo zapotřebí,
jelikož typický bílý jižanský volič byl považován za agitovaného nedávným schválením
Zákona o občanských právech z roku 1964. Tím pádem se mělo jednat o člověka
kladoucího při volbě prezidenta důraz na rasové poměry a zachování konzervativního statu
quo ve svém regionu. Pocit menšinového regionu v unii Spojených států amerických je pro
bílého jižana doprovázejícím sentimentem již 150 let, význam regionu ovšem nelze
soudobými politiky opomenout. Region si dokázal vybojovat politickou pozornost zbytku
Ameriky a z této pozice může čelit svým oponentům, kteří nad ním mají převahu až 3:1.1
Uchopení problematiky specifických požadavků tohoto voliče je tak klíčem k úspěchu
nejen na Jihu, ale ve sboru volitelů celkově.

Je tak důležité sledovat obě Nixonovy kampaně a porovnat důraz kladený na
kontroverzní aspekty jižanské strategie. Rozdíl mezi rokem 1968 a 1972 je nutné si
vysvětlit i na základě samotné skladby Nixonových oponentů. Ti byli při finální volbě v
bouřlivém roce 1968 dva. V roce 1972 Nixon naopak využívá síly postu prezidenta pro
částečný bojkot médií, zatímco stojí proti velice slabému demokratickému kandidátovi. V
obou případech je však stále nutné sestavit dostatečně početnou koalici voličů, kteří by
zastupovali tradičnější ideály. Tedy ideály od kterých zvláště z jižanského pohledu
Demokratická strana během 60. let značně upouští. Využití tohoto politického vakua však
záviselo na rétorické obratnosti republikánů. V roce 1968 bylo tak zapotřebí jistého
vyvážení mezi „přílišným liberalismem“ viceprezidenta Huberta Humphreyho a
radikálností zběhlého demokratického guvernéra Alabamy George Wallace. V roce 1972
pak musí Nixon stavět na úspěšném zachycení okrajových států „Wallaceova regionu“.

Z hlediska použité literatury jsou v práci zásadní publikace týkající se vysvětlení odvratu
jižanského demokratického voliče od domovské strany. Publikace jako The Emerging
Republican Majority od Kevina Phillipse sleduje ideologický posun ve volebním chování
1

David M. Potter, The South and the Concurrent Majority (Baton Rouge, Louisiana State University Press,
1972), 3.
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jednotlivých regionů Spojených států z pohledu klíčového stratéga Nixonovy kampaně v
roce 1968. Je zde poskytnuta demografická analýza dílčích skupin voličstva a jejich měnící
se společenská situace, která hraje zásadní roli v politické preferenci jižanského voliče.
Dále je důležitá kniha The Vital South: How Presidents are Elected od bratří Blackových,
kteří se zde věnují jižanské politice v kontextu přeměny kdysi pevného demokratického
regionu na území v prezidentských volbách silně republikánské. Tuto studii doprovází
důsledky této zásadní volební proměny.

V oblasti samotného vedení kampaně je stěžejní práce Joea McGinisse The Selling of the
President, ve které je specificky sledována mediální příprava a exekuce reklamní kampaně
Richarda Nixona. Představuje tak klíčové osobnosti z kandidátova okruhu, které jsou
zodpovědné jak za plynulý chod mediální kampaně, tak za zaobalení témat považovaných
za důležité pro jižanský region a konzervativní křídlo. Kniha věnující se podobnému
tématu je Packaging the Presidency od Kathleen Hall Jamieson. V té se do detailů rozebírá
vývoj mediální kampaně prezidentských kandidátů po většinu druhé poloviny 20. století.
Nixonovy kampaně z let 1968 a 1972 jsou zde chronologicky a zevrubně popsány z
hlediska proměny témat, vzkazu a cíleného diváka.

Dále je důležité zmínit dílo Orchestrating Public Opinion od Paula Christiansena, které
se svým záběrem věnuje mediální kampani a volbou audiovizuálního doprovodu v
jednotlivých prezidentských televizních reklamách Richarda Nixona. Analýza těchto
prostředků je provedena i na základě melodie, tónů a rozsahu, které určují celou atmosféru
v prezentaci témat, která jsou zaměřením určené k vyvolání jistých emocí. Z názvu knihy
také vyplývá, že veřejné mínění je do jisté míry vedeno pomocí hudby a jiných zvukových
jevů. Kromě toho jsou důležité i záznamy z kampaní vyprodukovaných besed s voliči
objevující se pod názvem The Nixon Answer, kde je zjevná kandidátova interakce s občany
před televizními kamerami.

Tématu samotného mediálního zájmu o Nixonovy kampaně se oddává publikace The
Boys on the Bus od Timothy Crouse či Poisoning the Press od Marka Feldsteina. Timothy
Crouse ve své knize pojednává o skupině reportérů, kteří tvoří mediální okruh věnující se
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prezidentově administrativě potažmo kampaně v roce 1972. Zde je popsána dynamika mezi
jednotlivými korespondenty a jejich periodiky a to v sociální i politické rovině. Náklonnost
vůči Richardu Nixonovi či naopak pohrdání jeho osobou patří k diskutovaným tématům v
rámci novinářské profese. Ty zde hrají důležitou roli v přístupu k jednotlivým zdrojům
administrativy. Je tak poskytnut intimnější pohled do řad žurnalistů zabývajících se
aktivitou okolo Bílého domu. Mark Feldstein se ve své knize věnuje širšímu časovému
záběru, ve kterém je možné nahlédnout do zákulisních intrik podnikaných Richardem
Nixonem zvláště během prvního volebního období. Jižanská strategie je zde popsána ve
smyslu využití síly prezidentského úřadu při postihu politických rivalů, kteří by mohli
odlákat část Nixonovy vítězné voličské koalice včetně konzervativních jižanů. Nastíněn je
zde i Nixonův mediální záběr z kampaně 1968. Část textu bakalářské práce vychází i
z ročníkové práce věnující se tématu Jižanské strategie republikánů a její dopad na volby
v roce 1968, která byla vypracována ve školním roce 2017/2018.

Z metodologického hlediska se práce drží kvalitativního výzkumu, kterého bude
dosaženo pomocí dikurzivní analýzy zkoumající jazyk a proslovy namířené na jižanské
voliče stejně jako jednotlivá témata kampaně. Budou se takto rozebírat určující faktory
přispívající k proměně volebního chování jednotlivých jižanských států. Tyto poznatky
budou posléze systematicky evidovány podle politických, kulturních, rasových či
sociálních kritérií. Sledovány jsou reklamní materiály vyjadřující pozice ke společenskému
dění, které v sobě nesou klíčová témata populárně asociované s jižanskými zájmy. Vybrané
okruhy jako kriminalita, budování sociálního státu, občanská práva a integrace škol a
pracovního trhu jsou vyhledávány a posuzovány na základě stanoviska Nixonovy kampaně
i jeho pozdější administrativy. Využívané taktiky hodnoceny na bázi cílené skupiny voličů
a regionálního rozsahu který zahrnuje. Cílem je poznat vývoj ve vedení prezidentské
kampaně a míru využití jižanské strategie v obou z nich. Musí tak vyjít najevo posudek,
zda Richard Nixon stavěl a pronásledoval polarizující společenskou a rasovou politiku jako
cílenou taktiku při prezidentské kampani, nebo se jednalo o osobní přesvědčení, které je
konkrétně a věcně stíháno samotnou administrativou.
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1. Koncept jižanské strategie
Co se týče samotného obsahu této taktiky, je samozřejmé že nebyla tvořena pouze
samotným kandidátem Nixonem, nýbrž celým týmem politických a mediálních poradců.
Mezi tyto muže patřili lidé jako Kevin Phillips, Patrick Buchanan či Roger Ailes. Poslední
dva jmenovaní se později ocitají ve vysokých a vlivných politických kruzích. V případě
Buchanana se jedná o kandidaturu na prezidenta a v Ailesově případě o řízení pravicově
orientované televizní stanice. Inspiraci v nich později nachází i kontroverzní poradce
George H.W. Bushe Lee Atwater či šéf kampaně George W. Bushe Karl Rove. Nixonův
tým tak musí zburcovat tzv. „tichou většinu“ jak Buchanan nazývá občany tvořící jádro
jeho podpory. Idea byla taková, že se k tomuto proudu připojí i velká část bílého elektorátu
Jihu. Ten měl v Nixonovy rovněž vidět kandidáta, který nestělesňoval ani přílišný zásah
vlády z Demokratické strany, ani práva států a rasový reakcionismus 2 reprezentovaný
Georgem Wallacem.

Dle Lee Atwatera byly rasové vztahy pro jižanského voliče dominantním tématem od
poloviny 50. let do 60. let 20.století.3 V roce 1968 byly však hlavními občanskoprávními
tématy školní integrace a otevřené bydlení.4 V průběhu 60. let se také začíná utvářet
hmatatelný kontrast mezi enormními zásahy federální vlády na životy Američanů formou
různorodých sociálních programů či progresivních zákonů Demokratické strany a
konzervatismu tradičních hodnot. Právě těchto hodnot se pro změnu uchycuje
Republikánská strana, která se tak profiluje do role obhájce těch, kteří hledají spásu v
rozhodnutí jednotlivce zodpovědného za vlastní štěstí. Pro zmíněnou tichou většinu ke
které se sentimentem připojuje i valná část jižanského voličstva je GOP vytvořeno jakési
konzervativní kulturní lákadlo v podobě boje proti tzv. „sociálního problému“. Ten
zahrnoval kombinaci zločinu, drog, feminismu, rasy, sociálních dávek a antisystémové
nálady.5 Tento útok na americkou kulturu, která stojí na rodině, práci, církvi a škole byl
viděn jako hlavní katalyzátor pro přechod k republikánům. Dva zásadní faktory tak
2

Joseph A. Aistrup, The Southern Strategy Revisited: Republican Top-Down Advancement in the South
(Lexington: University Press of Kentucky, 1996), 33.
3
Rick Perlstein,“Exclusive: Lee Atwater´s Infamous 1981 Interview on the Southern Strategy“, The Nation,
13. listopadu 2012.
4
Thomas B. Edsall a Mary B.Edsall, Chain Reaction: The Impact of Race, Rights and Taxes on American
Politics (New York City: W.W. Norton and Company, 1992), 75.
5
Sidney M. Milkis a Jerome M. Mileur.eds, The Great Society and the High Tide of Liberalism (Amherst:
University of Massachussets, 2005), 444.
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začínají hrát roli při diferenciaci dvou hlavních politických stran pro bílé i černé jižany,
jejichž hlavním volebním bodem byla rasová otázka. Prvním je populární asociace
Demokratické strany s občanskými právy a druhým je zjevná republikánská adopce
strategie mířené na tradičně orientovaného bílého jižana.6

Další potenciální volební blok z Jihu byla tak nejnižší příjmová skupina. Ta si od roku
1964 začíná být vědoma posunu demokratické platformy od liberalismu a ekonomického
populismu podporujícího zemědělské, infrastrukturní, zdravotnické, penzijní či vzdělávací
výdaje k sociálnímu inženýrství.7 Pat Buchanan hovoří o volebním vítězství Richarda
Nixona jako o velkém comebacku, umožněném mimořádnou politickou prozíravostí
bývalého viceprezidenta. Musel se tedy soustředit na to, kde se mu skýtají nové možnosti
získání potřebných hlasů. Při republikánské snaze v roce 1968 je totiž zásadní poučení z
Goldwaterovy předchozí kampaně. Konsenzus v Nixonově volebním štábu tak zní, že
Hluboký jih nemůže být pronásledován jako takový, nýbrž skrze evoluci a to jeho
okrajovými částmi.8 To že se z Jihu v náběhu na tyto volby začíná stávat největší volební
region Spojených států ovšem přidávalo na jeho atraktivitě jakožto hlasové základny. Fakt,
že se z něj začíná stávat atraktivní destinace bílých migrantů a zároveň příznivější domácí
půda pro černošské obyvatelstvo, které na základě federální občanskoprávní legislativy
neopouštělo oblast v takových číslech jako v předchozích dekádách9

tak výrazně

stabilizuje tamní populační růst.

1.1 Geografické rozdělení vítězství v roce 1968
S rostoucím vlivem jižanského rodáka George Wallace na domácí voličstvo roste i obava
republikánů z možného přelivu jeho popularity za hranice bývalých států Konfederace.
Kandidát třetí strany se totiž v létě 1968 zdál natolik silný, že se republikánští stratégové
začínají smiřovat s totální ztrátou Hlubokého jihu a obrací svou soustředěnost na okrajové
státy. Ve finále bylo ovšem zřejmé, že pole působnosti guvernérových podporovatelů se
zúží do Alabamy, Arkansasu, Georgie, Louisiany a Mississippi. Přesto se však jednalo o
nejúspěšnějšího kandidáta třetí politické frakce od dob Theodora Roosevelta v roce 1912.
6

E.M. Schreiber, „Where the Ducks Are: Southern Strategy Versus Fourth Party“, The Public Opinion
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Kevin Phillips, The Emerging Republican Majority (Princeton: Princeton University Press, 1969) 172.
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Phillips, „The Emerging Republican Majority“, 171.
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Richard Nixon tak společně s Wallacem zachytili 4/5 bílého jižanského voličstva.

Problematika demografie a topografie jednotlivých jižanských okresů je také klíčová k
pochopení chování voličů v regionu. Republikánský stratég Kevin Phillips tehdy pracující
pro Nixonovu kampaň podal názor na volební strategii v daných mezích takto: „Vaši vnější
jižané, kteří žijí v Ozarkách a v Apalačském pohoří a na vysočině Piedmontu...a teď v
urbánní a suburbánní Floridě a Texasu...měli vždy odlišné zájmy od [...] majitelů plantáží
v Černém pásu. Toto je méně extrémní konzervativní skupina. Je spolčená s ostatními
republikánskými voliči napříč zemí a může být oslovena aniž by došlo k fragmentaci
koalice“.10 Tento citát odráží jistou rozmanitost, která nemusí být laikovi toužícím po
jižanském hlasu na první pohled zřejmá. Není tedy překvapivé, že v oblastech s historickou
vazbou na plantážnicky a obecně zemědělsky založenou ekonomiku s vysokou černošskou
populací se bílý elektorát chová politicky odlišně od svých protějšků z hornatých okresů.

Rozdíly v mentalitě i ekonomické situaci jsou často popisovány jako hlavní odlišnosti
mezi zmíněným Hlubokým jihem a jeho periferiemi. Tyto rozdíly jsou ovšem znát i mezi
oblastmi a okresy specifického státu. Hlubokým jihem se obecně rozumí státy Louisiana,
Mississippi, Alabama, Georgie a Jižní Karolína. Tyto bývalé otrokářské státy tvoří jádro
celého regionu Jihu a mají také nejsilnější historickou vazbu na Demokratickou stranu.
Černý pás je uskupení přes 200 okresů tvořících srpovitý tvar táhnoucí se od východu
Texasu až po Virginii. Toto území historicky designuje úrodnou černozem na které se díky
plantážnickému způsobu obdělávání vyskytovala i vysoká populace černošského
obyvatelstva.11 Okresy se dále dělily i do Pásu Bible či do transplantované zóny Starého
jihu. Je důležité si uvědomit, že zvyšující se míra urbanizace a zlepšující se ekonomická
situace bílých jižanů začíná mít v roce 1968 citelný dopad na jejich stranické preference.12

Hospodářská konjunktura 50. a 60. let totiž dává za vznik větší společenské mobilitě. Do
té doby byla nížinná oblast Černého pásu pro republikány velice nepřátelským územím v

10

James Boyd,“Nixon’s Southern Strategy“, The New York Times, 17. května 1970.
Allen Tules, „The Black Belt“, Southern Spaces, 19.dubna 2004.
12
Kevin Phillips, The Emerging Republican Majority (Princeton: Princeton University Press, 1969), 158.
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poměru 10-30:1.13 Nixonova podpora se ve státech Hlubokého jihu soustředí zejména v
tradičně republikánských horských okresech, které se chovaly stejně neli více stranicky jak
obvykle a to s velkými většinami. V těchto oblastech se v minulosti jednalo o
republikánskou výhodu v poměru 4-6:1, čímž se diametrálně lišily od demokratického
monopolu ve zbytku regionu. V okrajových státech jako Texas,14 Tennessee, Virginie,
Severní Karolína, Jižní Karolína a Florida se pak kromě toho stávají baštami podpory i
urbánní a suburbánní oblasti15 ve kterých tak získává potřebné volitele do sboru. Jižní
Karolína se díky lobování tamního republikánského senátora Stroma Thurmonda
odpoutává od monolitického bloku pěti původně demokratických států Hlubokého jihu.
Stává se tak jakýmsi indikátorem budoucího směřování regionu jako celku. Nixon však
nedokáže prorazit v onom nitru regionu, kde spočívala Wallaceova základna bílých voličů
Hlubokého jihu a Arkansasu. Většina z nich preferuje právě guvernéra před Nixonem,
který dosahuje lepších výsledků pouze ve velkých městech.16

Obecně tak platí, že

podpora republikánského kandidáta na prezidenta nemusí

automaticky znamenat přechod k GOP ve všech pozicích autority.17 Na státní úrovni a v
Kongresu tak Republikánská strana v roce 1968

nezískává převratný počet nových

zástupců. Je tak na místě celkově oddělit prezidentskou kampaň Richarda Nixona od voleb
do Kongresu a ostatních kandidátů spřízněných s jeho stranou. Dle Lee Atwatera totiž v
60. a 70. letech republikáni stále nebyli schopni dát dohromady koalici svých zámožných
podporovatelů s modrými límečky.18

Hlavní impulz pro postupné uchycování

konzervativních ideálů v jižanském regionu tak přichází ke konci dekády z nejvyšších
pater politické pyramidy. Nixon jakožto vlajkonoš stranických ideálů uspěl v
nezanedbatelné části Jihu pouze ve zvolení vlastní osoby. Nevytvořil tedy vlnu na které by
se mohli svézt straničtí kolegové kandidující ve stejném regionu.

Nixon tak drtivě prohrává v hispánské komunitě Texasu a v komunitě Kubánců na
13

Kevin Phillips, The Emerging Republican Majority (Princeton: Princeton University Press, 1969), 158.
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15
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Floridě. Tato komunita stejně jako židovská v Miami19 je jednou z mnoha menšinových,
které se do budoucna uchýlí z velké části právě k Demokratické straně. Polarizace v
okrscích Černého pásu je po tomto volebním cyklu takřka dokončena a je považována za
velice zřejmý úkaz a prakticky ihned po zajištění práva volit menšinám je zde rasové
volební schizma velice patrné. V tomto Černém pásu Hlubokého jihu není Nixon totiž
schopen sestavit dohromady většinu s bílou střední třídou20 a 12% veškerých černošských
hlasů.21

Za zmínku však stojí faktor nízké volební účasti, která byla sice v klání

Nixon/Humphrey/Wallace poněkud navýšena díky spoluúčasti kontroverzního třetího
kandidáta, ovšem obecně se pohybovala hluboko pod 50%.22 Historicky však doprovázela
prezidentské volby na Jihu přičemž v primárním rozstřelu bývá téměř mizivá.

1.2 Drtivé vítězství 1972
Znovuzvolení Richarda Nixona do druhého volebního období opět startuje trend, kdy se s
menšími výjimkami začíná Jih znovu chovat jako monolitický volební region.23 Zároveň se
poprvé v historii stává Jih celistvě republikánským. Jednoho z nejdrtivějších volebních
vítězství v americké historii tak může být dosaženo pouze s bezpodmínečnou podporou
Jihu v plné sestavě. Fakt že Massachussets jako jediný stát v unii a District of Columbia
hlasuje pro demokratického senátora George McGoverna svědčí o grandiózní elektorální
koalici. Ta mohla vzniknout skrze mimořádné politické manévrování a zalíbení se
prezidenta napříč geografickými a sociálními činitely. Richard Nixon v tomto volebním
roce převážně nechává politické trendy vyvíjet se bez výraznějšího zásahu směrem, který
je pro prezidenta předvítatelně pozitivní. Zároveň lze s autoritou tvrdit, že Republikánská
strana byla na počátku 70. let na dobré cestě nahradit demokraty jako preferovaná strana
bílých jižanských voličů alespoň co se prezidentských voleb týče.24 GOP se tak začíná
profilovat do pozice, která jasným způsobem předstíhá její starou nálepku politické strany
Severu. Dostává se tak do národního postavení, které je podobné tomu, jakému se těšila

19
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21
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Picador Farrar, Strauss and Giroux, 2015), 75.
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Demokratická strana v éře Nového údělu.25 Naplňuje se tak představa Kevina Phillipse, že
Republikánská strana nemusí pronásledovat Jih a především jeho jádro jako takové, jelikož
region musí jít za ní. V dohledné době většině jeho bílých voličů totiž cynickým
předpokladem nic jiného nezbývalo.

Jakožto úřadující prezident má samozřejmě každý kandidát na druhé volební období k
dispozici množství výhod, které vyzyvatel při kampani jednoduše nemůže využít. Síla
úřadu dovoluje Richardu Nixonovi stranit se mediálnímu cirkusu a obecně se nevydávat
na cesty po Spojených státech kvůli setkání s voliči. Velkým plusem je rovněž fakt, že
může stavět vzkaz voličům na samotných činech a záznamu svého prvního volebního
období. Senátor z Jižní Dakoty George McGovern je ovšem mimo levé demokratické
křídlo univerzálně považován za slabého a kontroverzního kandidáta, který proti relativně
populárnímu prezidentovi nemůže obstát a už vůbec ne na Jihu. Rasová politika však již
nehraje takovou roli26 jako v roce 1968 a prezident tak pro případné vznesení těchto témat
odkazuje na dosavadní program své administrativy. Obecně si však Nixon u bílých jižanů
udržuje nebývalou vřelost, kdy jich k němu má kladný vztah 80%, zatímco černošské
obyvatelstvo ho k němu má z 55%.27

Prezidentská kampaň se sloganem „Nixon teď!“ tak nemusí tolik spoléhat na
seznamování prezidenta s jižanským voličstvem a výjezdy na Jih jsou tak omezeny hlavně
na Texas a Georgii. Většinu výjezdů do Wallaceova teritoria podniká právě viceprezident
Spiro Agnew. Prezidentův poradce Harry Dent v reakci na výsledky konstatuje: „Jižanská
strategie funguje...fakticky funguje po celé zemi.“28 Přesto si dokáže zajistit 79% bílých
hlasů Jihu, tedy nejvíce co se kdy v regionu republikánovi podařilo. V periferních státech
se jedná o tři čtvrtiny hlasů zatímco v pásmu Hlubokého jihu dosahuje až 86%.29 Ve
výsledcích z volebního večera je také zřejmé, že voliči George Wallace se po čtyřech
letech houfně obrací k Nixonovi v poměru 3:1 a při sečtení výsledků těchto kandidátů z
25
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roku 1968 se Nixon nyní do tohoto součtu v každém jižanském státu trefuje v limitu
jednoho procenta. S tímto úkazem koresponduje i fakt, že 94% hlasů bílých
segregacionistů míří do Nixonova tábora. Ve stejnou chvíli se však daří zachytit i 73%
bílých jižanů, kteří preferují celoplošnou desegregaci.30 Ze silných demokratů dokáže k
sobě přivést i 49% volících a černošská podpora mu stoupá ze 4% na 16% mezi lety 1968
a 1972.31

1.3 Měření se s Georgem Wallacem
Obavy kandidáta Nixona z alabamského guvernéra byly opodstatněné, jelikož jejich
přístup k sociální otázce byl mnohými poměřován včetně médií. Při rozhovoru pro
televizní stanici CBS je Nixon tázán, zda v něm voliči mohou spatřovat někoho s
podobnými ideály jako má Wallace: „Nejsem to já kdo se snaží Georgi Wallaceovi zajistit
národní televizní publicitu o jakou usiluje Hubert Humphrey skrze debatu tří kandidátů. Já
uznávám...že kdyby k tomu došlo...bude mít George Wallace slovo při jmenování
prezidenta Spojených států [...] a co se týče Stroma Thurmonda [...] jsem se vyjádřil velice
jasně...že se mnou nesouhlasí v otázce občanských práv. Já jsem pro zákon a pořádek.
Hubert Humphrey je pro zákon a pořádek. George Wallace je pro zákon a pořádek. Jak
toho chceme docílit je ovšem dost odlišné.“32 Jedná se tak o odpověď velice výmluvnou,
jelikož dává jasně najevo neochotu poskytovat guvernérovi jakoukoliv platformu a už
vůbec ne národního charakteru. Na druhou stranu si je vědom potenciálu Wallaceových
obdivovatelů a případných voličů. Tyto lidi by se mu nevyplatilo příliš provokovat pokud
by měl v úmyslu potlačit antipatii vůči své osobě v roce 1968 či je dokonce přivítat ve
svém táboře v roce 1972, když by Wallace již nebyl faktorem. Například v memorandu od
mediálního poradce Harryho Treleavena z července 1968 je explicitně psáno, že lokalizace
případných reklam má obsahovat speciální anti-Wallaceovské úsilí ve státech kde může
připravit Nixona o hlasy. Nesmí ovšem napadat Wallace, jelikož je v těchto partiích
oblíben. Místo toho měl na tyto voliče zapůsobit republikánský senátor z Jižní Karolíny
Strom Thurmond, který by vystoupil v několikaminutové televizní zprávě.33

30
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Opatrný přístup který měl Nixon během kampaně k otázce sdíleného postoje s Wallacem
je patrný i při jeho diskurzu s voliči v Atlantě. Při dotazu zda souhlasí s Humphreyho
popisem guvernéra jako apoštola nenávisti a rasismu reaguje takto: “...když se koukám na
kandidaturu pana Wallace...tak bych rozdíl jednoduše vyjádřil takto [...] on je proti hodně
věcem se kterými jsou Američané frustrovaní. On je proti zvyšování kriminality. On je
proti naší zahraniční politice...co se stalo s americkým respektem ve světě. Já jsem proti
hodně podobných věcí. Rozdíl je že já jsem také pro hodně věcí, které nyní potřebujeme.
[...] Potřebujeme domácí politiku, která jde dál než: ‘Až si někdo lehne před mou
prezidentskou limuzínu bude to ta poslední před kterou si lehne.’ Podívejte se žádný
prezident Spojených států tohle neudělá a kdokoliv to řekne by se jím stát neměl...“ 34

Hledání střední cesty mezi přehnaným radikalismem segregační politiky a přílišným
občanskoprávním liberalismem znamenalo vytipování jižanských politických spojenců,
kteří by pomohli jeho šancím přiblížit se jižanské oblibě. V popředí těchto snah stojí
jednoznačně Strom Thurmond, který měl na sociální legislativu z Johnsonovy
administrativy o poznání vyhraněnější názor nežli kandidát Nixon. Thurmond jakožto
přeběhlík z Demokratické strany zastává silná práva jednotlivých států a s tím i tvrdý
postoj proti onomu balíčku občanskoprávních zákonů, jehož schválení vyústilo v jeho
odchod od demokratů. Dle tehdejšího předsedy Republikánské strany v Thurmondově
domovském státě Harryho Denta byl senátor jediným jižanským politikem GOP, který by
mohl k Nixonovy nalákat voliče.35 Z pragmatického hlediska rovněž nevidí důvod k
roztříštění hlasů pro kandidáta třetí strany.36 V konzervativních jižanských kruzích, které
by mohly vyjadřovat skepsi vůči rodilému Kaliforňanovi tak slouží jako jistá autorita, jejíž
podpora pro Nixona nese nemalou váhu.

Nixon se totiž v roce 1968 ocitá i v jisté krizi identity ve vlastní straně. Šest let před
volbami se z domovské Kalifornie stěhuje do New Yorku, který však spadá pod kontrolu
liberálního republikána Nelsona Rockefellera. Jediný další republikán, který kdy mohl být
34
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jižanským voličstvem zvažován byl konzervativní kalifornský guvernér Ronald Reagan,
37

který si tento stát jako domovinu adoptoval. Nixon se tak nachází bez jasné geografické

základny, která by mu pomohla k získání nominace. Z tohoto pohledu byla spolupráce s
jižanskými politiky a významnými osobnostmi prozíravá. Reaganova zvolitelnost je i na
Jihu považována za mizivou a Nixon je tak ochoten přistoupit v klíčových bodech na
jižanské požadavky. Dle memoranda autora Nixonových proslovů Raye Price byl
ideologický zápal pravice a emocionální strádání těch, kteří se obávají či pohrdají populace
tmavé pleti právě na straně Ronalda Reagana. Jeho podporovatelé tak očekávají, že Reagan
bude černošské obyvatelstvo „držet na svém místě“ nebo alespoň ventilovat jejich
frustrace.38

Obecně má Nixon na Jihu z kandidátů McCarthy, Humphrey a Wallace nejvyšší
hodnocení u nezávislých voličů a ve skutečnosti je zde i lépe hodnocen nežli mimo
region.39 Lze tak udělat i pádný argument, že atraktivita Richarda Nixona a nikoliv George
Wallace přispěla k odebrání hlasů Huberta Humphreyho v den samotných voleb. Během
kampaně byly předtuchy o demokratické ztrátě Jihu natolik silné, že se viceprezident
Humphrey z logiky věci ani neodvažuje přivést kampaň do této bývalé demokratické bašty.
Z pohledu jeho strany by se tak jednalo o ztracený čas a zdroje, které mohly být účinně
uplatněny ve zbytku Ameriky. Většina bílých voličů se tak měla rozhodnout mezi
Nixonem a Wallacem.40 Zde tedy přichází do hry nejen Nixonova ochota svést boj o
jižanské hlasy, ale i naprostá rezignace jeho oponenta na region, který byl do 60. let
nezbytnou součástí sboru volitelů při jakémkoliv demokratickém vítězství.

Pro Nixona je tak zásadní získat podporu jižanských delegací již na stranickém sjezdu v
Miami. Pro zajištění dostatečného množství hlasů delegátů bylo nejdříve nutné se sejít s
hlavními představiteli oněch delegací a pohovořit o podmínkách jejich podpory. Mezi
hlavními hráči tak figurovali zmíněný Strom Thurmond a senátor John Tower z Texasu.
37
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Texasští politici včetně předsedy státní republikánské frakce Petera O’Donella tak i přes
Humphreyho finální vítězství ve státě hrají důležitou roli v symbolickém stmelení pásu
bývalých států Konfederace táhnoucí se na východ až k Jižní Karolíně. Delegáti jsou zde i
ujištěni, že viceprezidentem se stane člověk pro Jih neurážlivý. Člověk který nebude
kapitulovat pro „uspokojení nějaké profesionální občanskoprávní organizace“.41

Toto

ujištění je důležité i z hlediska uklidnění části jižanského voličstva, které slyší na
zpochybňování Nixonovy autentičnosti při usilování o jejich hlasy. George Wallace varuje
před viceprezidentem na domácí půdě takto: „On přijde sem dolů hovořit o alabamské
politice jako by o ní něco věděl [...] Řeknu vám, že kdybych toho řekl a udělal tolik proti
státu Mississippi jako ‘Tricky Dick‘ Nixon řekl a udělal proti Alabamě...neměl bych kuráž
přiblížit se na sto mil od Mississippi...“.42

V otázce občanských práv, které pro jižanské republikány představovaly hlavní bod
jednání se Nixon zavazuje, že fráze v legislativě vztahující se k desegregaci a integraci „s
veškerou možnou rychlostí“43 podlehne výrazné reinterpretaci.

S tím souvisí i důraz

kladený na samotné obsazení Nejvyššího soudu, do kterého měli být jmenováni striktní
konstruktivističtí soudci, kteří by vyvážili liberální interpretaci ústavy. Dále se nechává
slyšet, že nucené svážení dětí z různých okrsků do vzdělávacích zařízení pomocí školních
autobusů považuje za nesprávné. Po získání nominace Republikánské strany ovšem při
televizním vystoupení v Michiganu dává jasně najevo svůj odlišný pohled na
občanskoprávní situaci: „...jak senátor Thurmond vyzdvihl na Meet the Press před čtyřmi
týdny...on kompletně nesouhlasí s mými názory na občanská práva, já jsem vždy
podporoval legislativu občanských práv...jak víte...a budu tak činit i do budoucna...“.44
Pevnější stanovisko k obhajobě těchto občanských práv se tak ve finálních týdnech bude v
rámci kampaně obecně objevovat mimo Jih.

2. Mediální kampaň 1968
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Richard Nixon jako kandidát neponechává po své několikaleté politické odmlce nic
náhodě, když najímá profesionální tým mediálních a politických expertů, kteří mají za úkol
prezidenta prodat voličům způsobem, kterého by bývalo potřeba v roce 1960. Nyní hrálo
především televizní médium roli jako nikdy dřív. Kandidát a jeho tým si toho je vědom a
Nixonova živá vystoupení i nahrané propagační materiály tomu odpovídají. Klíčovou roli
zde ztvárňuje i zmíněný Roger Ailes, který funguje jako onen mediální a marketingový
specialista. Po zajištění nominace Republikánské strany se tak rozjíždí i pečlivě
naplánovaná série hodinových televizních vystoupení po různých státech, ve kterých
kandidát Nixon odpovídá na dotazy předem vybrané skupiny občanů.45 Tento projekt je
celý režírován právě Rogerem Ailesem, který dbá na regionální problémy a témata, které
by měl Nixon v každém z navštívených států reflektovat.

Nixonovy odpovědi se však spíše podobají prohlášením, které se bez ohledu na místní
nuance opakují. Klíčem však bylo podat jistým tématům jako zákon a pořádek stejnou
odpověď ovšem jiným způsobem. Prvky jako větší důraz, intonace hlasu či svraštění obočí
mohlo odlišit odpověď v Nové Anglii od té podané na jihu země.46 V memorandech od
reklamního experta kampaně a jednoho z předních Nixonových poradců Harryho
Treleavena také zaznívají nápady na regionální zaměření v podobě dialogů s vybranými
osobnostmi. Pro jižanské státy se mělo jednat o politiky jako Strom Thurmond či Ronald
Reagan,47 kteří se zde těšili oné popularitě.

V reklamních materiálech využívá sloganu “Tentokrát volte jako by na tom závisel celý
váš svět“,48 který se může nacházet až na hranici alarmismu. Zdůrazňuje naléhavost situace
Spojených států jako celku a ztělesňuje tak značné množství nervozity nad tzv. „sociálním
problémem“, který je zejména v jižanských státech kampaní považován za tak zásadní
téma. Nixon je ve svém vyzdvihování problému zarputilý a poukazuje i na stávky učitelů v
New Yorku, který je označován za liberální epicentrum postižené nebývalou nekázní ve
třídách. V nahrávce kampaně je tedy zopakován tvrdý postoj k fyzickému napadání
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učitelského sboru. V soukromí se svým týmem Nixon prohlašuje, že toho bylo přesně
zapotřebí. „Všechno je to o zákoně a pořádku a těch zatracených tamních černošskoportorických skupinách. Je mi jedno zda jsou bílí nebo kdo vlastně jsou...když uhazují
učitele po hlavě...nemají žádné právo vést školu...“49

Reklamy jako „První občanské právo“ otevřeně poukazují na aktuální společenské dění
okolo dané problematiky. Místo diskuse explicitně rasové otázky zde však Nixonův hlas v
doprovodu znepokojujících snímků říká: „Uvědomme si, že první občanské právo každého
Američana je být osvobozen od domácího násilí. A tak se vám zavazuji, my budeme mít ve
Spojených státech pořádek.“ Hudební doprovod stojí rovněž za povšimnutí, kdy je pomocí
horečných

výšek

tónu vytvořena

až

nepříjemná atmosféra, která je

posléze

vykompenzována ztlumením v okamžiku Nixonova hlasového zásahu.50 Na nepřehlednou
a vyostřenou situaci je tak podáno řešení v podobě nastolení kandidáta s mocenskou
autoritou.

V jiné reklamě poukazuje kandidát na fakt, že v nedávných letech stoupla kriminalita
devitínásobně v porovnání s populačním růstem. Divák je ujištěn, že dluží svým
způsobilým a zákonem se řídícím spoluobčanům přejít na ofenzivní stranu v boji proti
těmto živlům. Při popisování řešení „sociální otázky“ se kandidát během kampaně často
sám označuje jako „nový Nixon“, člověk který během osmi let mimo vrcholnou politiku
poznal ona nová řešení a nyní je připraven je v oblasti zákona a pořádku uplatnit.51
Znovu se tedy zavazuje, že vlna kriminality nebude vlnou budoucnosti v Americe. Vzkaz
je doprovázen rychle se promítajícími snímky zločinců, policistů obcházejícími opuštěné
čtvrti, mřížemi na výkladních skříních obchodů, nepokojích na vysokoškolských
kampusech a krvácejících mírových demonstrantů. Tento vizuální doprovod tak činí z
celistvosti sdělení víc než jen součin jednotlivých faktorů. Harry Treleaven tak dokazuje
navodit kýženou atmosféru v celé sérii podobných úryvků.52
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Klíčovým stratégem je ovšem i zmíněný „etnický specialista“ Kevin Phillips, v jehož
popisu práce je zjistit specifické přitažlivosti fungující na specifické národnosti v určitých
částech země. Phillipsův názor byl vyžadován i na již připravené reklamní materiály, které
se týkaly i témat jako byla válka ve Vietnamu. I zde se mu podaří nalézt skrytý vzkaz,
který by nemusel dobře rezonovat ve všech státech. Jednou z jeho reakcí na takovou
zprávu byla: “Toto má díky vizuálnímu obsahu rozhodně umírněný dopad a nezdá se to
příliš vhodné pro Jih a Jihozápad.“ Ve Phillipsově shrnutí hraje roli domnění, že existuje
notné množství Američanů holdujících sledování a komentování války z povzdálí a v
pohodlí restauračních zařízení. Logika tak zní, pohřbít mrtvé v tichosti, než přijdete o
Severní Karolínu.53 Většina těchto reklam je modifikována do časového úseku 60 sekund,
existují ovšem i delší jako například ona s názvem E.S.J. č. 3: Pohled na Ameriku, která
přesahovala hranici čtyř minut.

Citlivost k tématu rasy hraje ovšem daleko větší roli v kampani než by její strůjci chtěli
přiznat. Právě ve zmíněném spotu totiž Richard Nixon recituje apel pro tzv. „zapomenuté
Američany“ větou: „Oni jsou těmi vojáky, kteří zemřeli abychom mohli být svobodní.“
Problém byl ovšem zaznamenán ve vizuálním doprovodu, kdy se ve stejném okamžiku
objevuje fotografie mladého černošského vojáka. Dle bývalého Nixonova spolupracovníka
z advokátní kanceláře Lena Garmenta se tento úsek musel pozměnit. „Nemůžeme ukázat
černocha zrovna když RN říká ‘většina vojáků kteří zemřeli abychom byli svobodní’, to je
jedno z jejich nějvětších tvrzení...že odvod do armády je vůči nim nespravedlivý...a toto by
mohlo být interpretováno tak, že se jich zastáváme.“ Tato námitka je posléze shledána jako
konstruktivní a dochází k výměně fotografie za bílého vojáka.54

V souvislosti s domácími nepokoji se objevuje i reklama poukazující na násilí na
demokratickém stranickém sjezdu týden před samotnými volbami. Účelem je zde
vyobrazit Huberta Humphreyho jako neschopného udržet vlastní stranu v jednotě.
Implikace je taková, že když tento kandidát nedokáže zachovat mír ani na vlastní
nominaci, jak by potom mohl zachovat pořádek ve Spojených státech. Snímky
53
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usmívajícího se Humphreyho jsou dávány do kontrastu s chudobou a demonstracemi a
výsledkem se stává nejistá budoucnost s demokratem v Bílém domě.55 Hudební doprovod
zde hraje opět důležitou roli, přičemž je vytvořena znepokojující atmosféra pomocí festivní
a nadšené muziky asociované se sjezdem, která je postupem času a se změnou vizuálního
pozadí elektronicky laděná do oněch poplašných výšek. Dezorientující a v rychlosti se
otáčející snímky demokratického kandidáta přispívají k navození nedůvěry. Hlavním
atributem je ovšem nepřítomnost jakéhokoliv komentáře a hudební vložka tak stačí pro
podání příběhu divákovi. Rovněž zde neexistuje jakýkoliv překlenující argument. Vzkaz
je ovšem jednoznačný. S Humphreym je spojován chaos a k tomuto závěru má být
dospěno čistě emocionálním způsobem.56

Nixonovo vnímání médií a reportérů je ovšem přes drtivou většinu jeho politické kariéry
velice negativní. Posledním proslulým důkazem toho byl napjatý proslov při tiskové
konferenci po prohře na post kalifornského guvernéra v roce 1962 kdy reportérům sděluje:
„Už nebudete mít Nixona na kopání jelikož pánové...toto je má poslední tisková
konference...“.57

Nixon totiž přijímá jakoukoliv kritiku velice osobně a s výjimkou

prezidenta Lyndona B. Johnsona je takovýto antipatický pohled na média bezprecedentní.
Hluboká a mstivá nenávist tak odděluje kandidáta a posléze prezidenta od jeho
předchůdců.58

Média tuto nevraživost pocítí již během kampaně v roce 1968. Ihned po

nástupu jeho administrativy začnou lidé jako mluvčí Ronald Ziegler dělat vše ve své moci,
aby nedocházelo k úniku informací jakoukoliv formou.59 Samotní členové tisku si to
uvědomují a také mezi sebou neskrývají skepsi vůči Nixonovým taktikám a kampani na
znovuzvolení.

2.1 Témata kampaně spojená s jižanskou strategií
Jakožto ústřední a všezahrnující téma předvolebního období je bezpochyby zákon a
pořádek. Revoluční síly ve formě černošských vůdců jako Rap H. Brown či Stokely
Carmichael jsou v tomto ohledu často skloňovanými jmény. Právě tyto přední postavy jsou
55
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často konfrontovány umírněnými složkami, které stojí o koalice s bělochy. Vize lidí jako
Carmichael si od spolupráce s nimi příliš neslibují a apelují na černochy, aby využívali
vlastních zdrojů v posunu své agendy.60 Richard Nixon komentuje návrh, zda nestojí za
veškerými nepokoji v amerických městech lidé jako tito dva podporovatelé hnutí „Černé
síly“ následovně. Vidí je pouze jako ty nejviditelnější elementy popuzení, která vychází
zpoza revolučního smýšlení. Tvrdí že vlna nelibosti v černošské komunitě a na kampusech
může být sice udržována i zásluhou komunistů, ovšem lidé jako Brown či Carmichael se
svou destruktivní ideologií rozhodně nepřispívají k blahu komunity, kterou údajně
reprezentují. Nixon tyto lidi odmítá jako živly, které nemají žádný plán pro Ameriku.
Pouze tak ničí stejně jako latinskoameričtí revolucionáři, kteří jsou čas od času vidět.
Vůdcům těchto protestů by se mělo dát něco smysluplného na obhajování. Něco za co by
se dalo skutečně postavit.61
V tématu zákona a pořádku pokračuje takto: „...když se bavíme o zákoně a pořádku [...]
nemůžete mít pokrok bez zákona a pořádku a nemůžete bez něj mít ani svobodu. To spojte
se spravedlností a pokrokem [...] kdy jedinec ví že může odejít z ghetta [...] pouze pokud
má tuto naději...tak bude méně náchylný revolučním argumentům těchto lidí. Protože když
se o těchto lidech bavíme...říkají mladým lidem, černochům a Latinoameričanům...vy
nemáte co ztratit...systém je stejně proti vám...a to není pravda.“62 Častý výskyt nařčení,
že slovní spojení „Zákon a pořádek“ je kódovaným slovem pro rasismus je něco čemu
musí kampaň čelit i při cestování po Jihu. V Atlantě je kandidát tázán, co si představuje
právě pod pojmem zákon a pořádek. Nixon na vlastní popud vnáší toto srovnání do
odpovědi: „...bylo nadneseno, že zákon a pořádek je kódované slovo pro rasismus. To v
žádném případě nepřijímám. Pochopme, že co se týče zákona a pořádku...Afroameričané
na něm mají zrovna takový zájem jako bílí Američané. Strach postihuje ghetta stejně jako
předměstí.“63
Nixon dále připomíná, že například organizovaný zločin vykořisťuje chudé, kteří jsou
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oběťmi narkotik a všeho ostatního, čeho se tento živel dotýká. Varuje obecenstvo, že
pokud nedojde ke změně v novou politiku nové administrativy s novým ministrem
spravedlnosti a nový přístupem k hájení zákona, kriminalita se ve Spojených státech v
příštích čtyřech letech zdvojnásobí. Často vyzdvihovaným trendem, kterým tuto
prognostiku obhajuje je to, že v posledních osmi letech se kriminalita zvedá devětkrát
rychleji než roste populace země. Dochází k ujištění, že zákon a pořádek je něco co
vyžadují všichni. Dodává však: „...ale když chcete mít zákon a pořádek, musí být
spravedlivý pro všechny [...] víte ono je jednoduché říct, že když bude dostatek dobře
zaplacených policistů kterým dáme dostatečné pravomoce v našich městech, budeme mít
zákon a pořádek...to ale není dlouhodobé řešení...“ 64
Nixonovo řešení má co dočinění s přístupem ke jmenování nových soudců do nejvyšší
justiční instituce v zemi. Nixonova kampaň shledává, že v jižanských státech je považován
konzervativní přístup k vyložení ústavy jako kritérium, bez jehož splnění je podpora
kandidáta na pozici v Nejvyšším soudu USA jen těžko představitelná. Proto považuje
Richard Nixon za nezbytné zdůraznit své znepokojení nad směřováním soudních
rozhodnutí posledních let: “...respektuji Nejvyšší soud jako instituci, respektuji jeho
soudce. Na druhou stranu nesouhlasím s některými rozhodnutími...a když se podívám na
některé z rozhodnutí z nedávných let...došel jsem k závěru, že některé naše soudy zašly
příliš daleko v oslabení mírových sil na úkor kriminálních sil v této zemi a toto vyvážení
musíme zrekonstruovat.“ Toto prohlášení stíhá mohutný a delší aplaus, který potvrzuje
popularitu sentimentu zvláště na jižanské půdě. Nixon umocňuje svůj argument
vyjmenováním třech případů na které měla rozhodnutí soudu v nedávné době kontroverzní
dopad. Zmiňuje se o případu brutálně zavražděného taxikáře, staršího muže a seniorky jejíž
vrah byl stejně jako v předchozích dvou případech puštěn na svobodu v důsledku
liberálního pohledu na kriminální nápravu.65
Na druhou stranu problematika nově se rodícího fenoménu sociálního státu je úzce spjata
s Demokratickou stranou a občanskoprávní legislativou. Jedná se tudíž o zásadní spouštěč
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debaty mezi iniciátorem programů a Republikánskou stranou, která představuje zbržďující
prvek na tuto trajektorii. Sociální programy jsou v těchto volbách jižany vnímány jako
převážně využívané Afroameričany a jinými menšinovými skupinami a tak během
kampaně dochází k častému přiřazení této věci k sociálnímu problému obecně. Nixonův
postoj ke státním bytům je utvářen ideou, že občan vlastnící byt ve kterém žije bude
disponovat větším sebevědomím a péčí o nemovitost. Nebude tak docházet k zatěžování
státu příspěvky na bydlení či výdaji na potírání kriminality způsobené odloučeností těchto
nežádoucích lokalit. Cílem nové administrativy tak má být vybudování cesty k většímu
podílu soukromého sektoru v budování bydlení a v nabídnutí možnosti posunu po
sociálním žebříčku. Dosažení vlastního bydlení tak má být zefektivněno a role státu se má
rovněž snižovat.66
Co se týče otevřeného bydlení a legislativy umožňující menšinám všech druhů přístup
bez diskriminace je Richard Nixon velice otevřený o své podpoře těchto kroků. Na dotaz
ohledně schválení Zákona o otevřeném bydlení z roku 1967 reaguje takto: “Já jsem
podporoval návrh zákona v roce 1967 stejně jako ten z roku 1964. Můj osobní pohled na
otevřené bydlení je...že se nejlépe řeší na úrovni států [...] Ale přišlo mi že tento návrh,
který v sobě měl provizi o otevřeném bydlení měl být ten rok schválen...když bereme v
potaz že také zahrnoval množství jiných položek [...] včetně proti-výtržnostní
provizi...přecházení státních hranic pro ty, kteří cestují za účelem rozpoutat nepokoje a cítil
jsem, že neschopnost prosadit občanskoprávní zákon v roce 1967 by nebylo přínosné pro
ty, které označuji za umírněné černošské vůdčí osobnosti, kteří se snaží dokázat
extremistům...kteří se nechtějí podřizovat zákonu...že můžete získat akci skrze Kongres a
ne skrze nepokoje v ulicích.“ 67
Přesto však dochází k uznání existence problému segregace černošské komunity do
městských ghett, které jsou viděny jako produkt štědré sociální politiky demokratické
administrativy. V reklamě nazvané „Černý kapitalismus“ je syrovým způsobem
vysvětleno, že s Nixonem se dostavuje éra soukromého podnikání, které jako jediné
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dokáže vzpružit ekonomickou situaci převážně černých čtvrtí v amerických velkoměstech.
Nabízí řešení v podobě nového programu, který se bude soustředit na vsazení soukromého
podnikání do ghetta a ghetta do soukromého podnikání s prohlášením: „Říkám tomu ‚černý
kapitalismus‘“ a „Pýcha černého muže je nadějí bílého muže.“ Vzkaz se vyjímá v
doprovodu záběrů na obchody a podniky operované Afroameričany. V rámci finální
zmíněné proklamace je puštěna série snímků ukazující interakci mezi občany bílé a černé
pleti, s hudbou symbolizující úspěch a pokrok v komunitě.68
Při produkci zmíněné reklamy je štábní filmař Eugene Jones pověřen získáním fotografií
černochů v newyorském Harlemu. Když není Jones schopen nalézt takové snímky se
zaměstnanými aktéry, pověřuje najmutého bělošského fotografa aby nějaké pořídil.
Instrukce zní, aby v Harlemu byly pořízeny fotografie dobrých černochů. Černochů kteří
pracují, smějí se a chovají se tak jak si bělošské voličstvo představuje, že by se chovat
měli. Cílem bylo ukázat, že poctivá práce dokáže udělat mnoho pro rasu, jelikož snímky
mají zachytit Afroameričany před továrnami a vlastními obchody. Po hodinovém úsilí se
ovšem fotograf ozývá Jonesovi, že při seřazování černochů na ulici pro snímek byl
mladými lidmi tázán na své úmysly. Po sdělení že fotografie se objeví v kampani Richarda
Nixona mu je však navrhnuto, aby se uspíšeně klidil i se svou kamerou z oblasti. Harry
Treleaven v reakci na tuto epizodu praví Jonesovi: „Takové chování já nepochopím.“69
Dalším bodem zájmu se stává otázka pracovních míst a integrace pracovního trhu. V
reakci na dotaz ohledně vyvážené reprezentace černých policistů a federálního dotování
programu pro uskutečnění proporčního zastoupení podporuje Nixon lokální řešení a
minimální zásah federální vlády. Je ovšem zastáncem myšlenky zřízení národní policejní
akademie, která by cvičila policisty všech ras a ze všech koutů USA. Nixon opakuje, že
není v mandátu federální vlády aby prosazovala kvóty na rasové zastoupení v řadách
policistů ve městech jako je Detroit. Ve své

reakci na otázku týkající se tématu v

Michiganu odpovídá takto: „ ...věřím že tím že budeme mít tuto akademii [...] přijde k
policii více reprezentantů všech segmentů naší komunity. Protože položme se na otázku.
Proč tolik měst přijalo do řad policistů tolik černochů. Není to pouze pro to aby byli féroví
vůči černochům. Je to protože dosazením černochů se zlepší hájení zákona. Tomu věřím a
68
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myslím, že taková indoktrinace z federální vlády by mohla mít dramatický efekt po celé
zemi včetně Jihu.“70

V této instanci je tak znát, že Nixon zastává federální řešení

částečnou formou, která výslovně nenařizuje jednotlivým státům a obcím integrační kvóty.
Na druhou stranu je zřejmé, že se jedná o národní řešení určené k unifikaci standardů pro
školení policistů nehledě na různorodost států a měst ze kterých pochází.
Nixonova pozice na toto téma působí poněkud liberálním dojmem. V samotných očích
stratégů se zde však nejedná o jakýsi signál k levicově orientovaným demografickým
skupinám, že Richard Nixon je v tomto ohledu na jejich straně. Harry Treleaven uvádí v
memorandu pro kampaň, že je důležité aby věděla, kde jsou ony potřebné hlasy. Černošská
komunita,71 mládež a ostatní jsou sice lákavé terče, ale to prý není kde tato hra bude
vyhrána. Jedná se tak spíše o apel na středové voliče, kteří jsou tímto ujištěni o solidním a
chápajícím postoji kandidáta k rasovým vztahům. V odpovědi na dotaz černošského
reverenda na fóru v Atlantě Nixon opět vyzdvihuje soukromý sektor jako zásadní pro
budoucí úspěch lidí z afroamerické komunity: „...když se podívám na Atlantu a vidím
černošské pojišťovny, černošské supermarkety a co černošská komunita dokázala [...] v
tom tkví odpověď kterou hledáme [...] pokud se bavíme o bílých Američanech nebo jiných
menšinách jako mexických Američanech [...] stejně jako každý Američan chtějí šanci být
nejen zaměstnancem ale i majitelem nebo manažerem...mít podíl v soukromém
sektoru...“72
Dále se zmiňuje o svých proslovech „Mosty k lidské důstojnosti“ ve kterých prohlašuje,
že místo byrokracie a miliard dolarů na sociální programy, státní bydlení a státní
zaměstnance musí jeho administrativa najít cestu jak dostat soukromé podnikání do ghett a
zároveň obyvatele ghett do soukromého sektoru jako majitele a manažery. Je zastáncem
rozšíření Úřadu pro malé podnikání, aby byl schopen poskytovat úvěry pro veškeré
menšiny. Propaguje i intenzivní školení pro lidi ucházející se o řídící pozice. Ačkoliv není
specifikováno jak by toho školení mělo být dosaženo či kdo by ho obstarával, lze
předpokládat, že by se opět jednalo o zásah federální vlády. Na závěr dodává: „Potom
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budou mít černí Američané podíl v podnikání a budou se ho zastávat a ne ho napadat.“

73

Uznává tak existenci určitého skepticismu, který v černošské komunitě existuje vůči čistě
tržnímu řešení.
Důležitým tématem pro jižanské voličstvo je také vztah kandidáta k otázkám
náboženství. Z Nixonovy perspektivy kvakera je velice důležité udržet si přátelské vztahy s
nejvlivnějšími představiteli křesťanské víry všech možných denominací. V čele této
skupiny stojí proslulý baptistický kazatel Billy Graham, který je během Nixonových
mediálních vystoupení často zachycován v jeho blízkosti. Jakožto spirituální opora pro
volební úsilí a voliče zároveň, objevuje se ve zmíněných memorandech i otázka, jak
implementovat program Billyho Grahama pro použití na Jihu. Reverenda však Nixon
využívá jakožto prominentního a uznávaného evangelíka k doručení zprávy stávajícímu
prezidentovi Lyndonu B. Johnsonovi. Nixon tuší, že pouze člověk s touto pověstí a s aurou
apolitičnosti bude brán v úkolu vážně.74
Graham je vyslán do Bílého domu, kde Johnsona ujišťuje, že Richard Nixon si nesmírně
váží jeho těžkého zaměstnání a zahrnuje ho komplimenty ve smyslu, že se jedná o
nejusilovněji pracujícího prezidenta posledních 140 let. Johnson se tak zavazuje být
Nixonovi nápomocen, pokud by zvítězil nad jeho viceprezidentem, zejména v oblasti války
ve Vietnamu, kde se politicky shodují o poznání více než Johnson s Humphreym. Situace
ve které je kandidátem za protější politickou stranu vypušťěn jakýsi velvyslanec s
obdivným vzkazem a ujištění o kladném soudu historie je do té chvíle prakticky
bezprecedentní. Role duchovního tak v tomto případě lze přičíst ku prospěchu celé mise.
Grahamova touha být nablízku mužům na samém vrcholku politické pyramidy země a
působit tak jako médium mezi nimi a jeho početnou komunitou věřících je hnací silou
nespočetného množství setkání s vlivnými lidmi, kteří na druhou stranu potřebují jeho
pečeť uznání. Nixonův militantní antikomunismus Studené války se stává perfektním
společníkem pro Grahamův vzkaz křesťanství vs. komunismus.75
Dotaz zabývající se způsobem jak dostat mladé lidi zpět na víru ve vlast a její instituce je
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Nixonem odpověď otočena náboženským směrem s důrazem na nutnost dostat tuto víru
nazpět skrze víru v církev. Zde se odvolává i na přítomného Billyho Grahama: „...dostat
patriotismus zpátky do módy...dostat do módy chození do kostela. To jsou věci které bych
považoval za nápomocné situaci. Billy Graham, který zde sedí často moudře hovořil na
toto téma. Já si každopádně myslím, že náboženská renesance zvláště koncentrovaná na
tento bod je zapotřebí v této zemi [...] Co mladí Američané hledají je něco v co věřit [...]
Lidé z hnutí hippies jsou proti všemu a zde je naše šance jim dokázat že mohou být pro
něco a také v to věřit“.76 S tímto tématem souvisí i rozmach kultury 60. let a vše co s ní
přichází včetně obscénních materiálů, které jsou zvláště na Jihu považovány za
problematické.
Otec šesti dětí z georgijského Columbusu se Nixona ve fóru táže, zda souhlasí s jeho
znepokojením nad vzrůstem oné obscénnosti ve filmech, časopisech a literatuře. Nixon
souhlasí pouze s dodatkem, že je náročné situaci napravit aniž by se federální vláda dostala
do konfliktu se soudy. Zastává tedy postoj, ve kterém by jeho administrativa spustila
důkladné šetření v rámci ministerstva spravedlnosti, jakým způsobem funguje právě
rozesílání podobné četby poštou. Následuje krátká anekdota o dceři kněze s náctiletými
dětmi, které chodí poštou pornografické materiály se kterými si nevěděla rady. Nixon
ujišťuje voliče, že v takovém případě může federální vláda zasáhnout, jelikož pošta spadá
pod její jurisdikci. Svoboda slova a svoboda tisku jsou ovšem věci na které se musí ve
Spojených státech dbát. Špinavá literatura a pornografie rozesílaná po celém USA tak má
být předmětem výzkumu a Nixonova administrativa by s tím naložila podle ústavních
mantinelů.77

2.2 Mediální kampaň 1972
Počátkem 70. let začíná reklama všeho druhu upouštět od zaměření na věcný vzkaz
určený divákovi, ale užívá spíše stylu, nálady a estetické stránky věci. Příklady tzv.
„jemného prodeje“ se začínají objevovat například v kině či v prostředcích hromadné
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dopravy. Tento nový styl reklamy překonávající tvrdé soustředění se na faktické detaily
sdělení je ztělesňěním kampaně pro rok 1972, tedy „Nixon teď!“78

Zmíněná síla postu

prezidenta a celkový pocit jistoty ve své pozici dovoluje vůdci svobodného světa vysílat
reklamní materiál pokud možno co nejvíce strohý na výčet důvodů k jeho znovuzvolení.
Markantní kontrast mezi kampaněmi 1968 a 1972 je naprosto zřejmý. Navíc se lidé
zodpovědní za Nixonovo znovuzvolení rozhodují v roce 1971 nekontaktovat existující
reklamní agenturu, ale zakládají si vlastní pod záštitou republikánského stranického zájmu.
Skupina s názvem The November Group znamená i úspory 15% za televizní a rozhlasové
poplatky. 79
Zatímco při prvním úspěšném pokusu o Bílý dům jsou Nixonovy reklamy z logických
důvodů plné pochybnosti a znepokojením nad směrem, kterým se Spojené státy pod
demokratickým vedením vydávají, signál z Oválné pracovny je posléze uklidňující a
pozitivní. Nixon může být jako úřadující prezident viděn v obležení jásajících davů a
dostává se mu luxusu vypadat pohodlně a uvolněně i ve své roli vůdce národa. Nixon
spoléhá na mladistvý duch reklamy, která je odvozena od znělky na stále více populární
nápoj Coca-Cola. Jedná se o snahu zachytit elán, který proti němu úspěšně použil John F.
Kennedy.80 Paradoxně se mu daří navodit větší podporu mladších vrstev jako již staršímu
státníkovi nežli si kdy mohl přát jako politicky mladý viceprezident.81
Kontrola nad situací dovoluje reklamám mít obskurní vzkaz, avšak dobrý pocit z
filmografie má být natolik přehlušující, že její sponzor má Ameriku pevně v rukou.
Klíčový je fakt, že kampaň na znovuzvolení prezidenta začíná o dost dříve než v den voleb
na druhé úřední období. Nixonův tým shledává, že prvotní dojmy jsou důležité a tak dle
archivních záznamů kampaň začíná již v roce 1969. Strategie na znovuzvolení považuje za
centrální zaměření se na chování voličů. To spočívá ve vytvoření jisté aury tajemna okolo
prezidenta na počátku prvního volebního období, která má za úkol vytvořit jakýsi šestý
smysl mezi Nixonem a jeho voliči. Tento smysl má posléze vygenerovat podporu v dobách
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nouze či krize.82

Prostřednictvím dvou půlhodinových filmů dále poskytuje

dokumentarista David Wolper pohled do úřadování Nixonovy administrativy a jeho
agendy od inaugurace.83
V reklamě s názvem „Vrchol kopce“ však ve skutečnosti není žádný odkaz na práci,
kterou administrativa za posledních několik let udělala. Dosavadní implementace
legislativy jde stranou a nedochází ani k žádnému návrhu nových kroků. Doprovodné
záběry zahrnují vše od motýla odpočívajícího na květině, ptáka se sluncem v pozadí,
koberce pampelišek zalité sluncem, červené stodoly s květinami v popředí, námrazou
pokryté krajiny po sedmikrásky v trávě.84 V textu popové verze se nevyskytuje žádná
zmínka o vyrovnaném rozpočtu, o založení federální agentury na ochranu životního
prostředí (EPA) či o velkém podílu na zrušení segregace v jižanských státech.
Agresivnímu přístupu proti oponentovi je tedy konec, jelikož jediným hmatatelným
tématem prosakujícím skrze text je zahraniční politika, kdy zaznívají fráze jako „utváření
přátelství přes moře, kde bývali nepřátelé“ či „dávání lidstvu naději“.85 Prokazatelné
vyzdvižení vztahů se Sovětským svazem a komunistickou Čínou. Jedná se tedy o příklad
reklamy prezidenta, který si je velice jistý dostatečnou popularitou a necítí potřebu
obhajovat svou administrativu.
Zajímavostí je, že takový volební spot se limitně blíží neli plně emuluje ducha protestů
60. let, které mnohdy volaly po právě takové idylické utopii vyzařující z volebního spotu.
Představa tvůrců je taková, že o starší generace s konzervativními ideály se již nemusí
usilovat a pro Nixona budou hlasovat ať se stane cokoliv. Výzvou tak zůstává zaujmout
mladé lidi pomocí vize multikulturální harmonie a míru pod záštitou univerzálního
produktu.86 Tedy hnutí sklízející tak silnou kritiku od Nixona jako kandidáta. Melodie
tohoto úryvku je rovněž velice zapamatovatelná a tím pádem i zpívatelná. Opět velký
kontrast s kampaní 1968, kdy prakticky neexistoval text písně doprovázející reklamu, který
by si mohl volič zapamatovat. Pocit znepokojení a strachu z budoucnosti je nahrazen
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pocitem, že s tímto prezidentem se nemá Amerika čeho obávat. Skrze média je tedy
propagován status quo, který má pomoci udržet obrátky prezidentovi popularity. Dobrý
pocit ze zahraniční politiky se tak stává zásadním tématem vyzdvihujícím diplomatické
schopnosti Richarda Nixona.87
Zajímavým artiklem v prezidentské kampani je každopádně krátký portrét „Nixon jako
člověk“. Zde má divák možnost shlédnout „intimnější“ okamžiky z několika let fungování
administrativy. Za povšimnutí stojí opět notný odklon od původního vzkazu, který se
Nixon jako kandidát mohl snažit prosadit v roce 1968. V úvodu je puštěn záznam z
galavečera na kterém vystupuje světoznámý jazzový hudebník Duke Ellington. Nixon po
něm vchází na pódium s vtipným pronesením věty: „Tak dámy a pánové...prosím
neodcházejte nikam“. Usazuje se u klavíru a zahrává váženému hostu ve spolupráci s
obecenstvem „Hodně štěstí, zdraví“. V tomto okamžiku je Nixon vyobrazen jako
společenský a dobře naladěný člověk, který se dokáže bavit a zároveň mít dohled nad
věcmi. Ovšem persona z tohoto úryvku má také blízko k duchu elitářského politika, který
byl nepochybně zatracován předchozí Nixonovou kampaní. Idea je taková, že Nixon coby
vzdělaný člověk předvádějící svůj muzikální um bude viděn jako idol třídy, ke které by
mohl průměrný Američan aspirovat. To na základě klavíru jakožto nástroji prokazujícím
společenské postavení střední až vyšší střední třídy.88 Dále je to symbol západní vysoké
kultury a Nixon tak disponuje talentem, jímž by chtělo oplývat i velké množství vlastních
voličů.
Není to ovšem na škodu jelikož je prezentován jako skromný člověk a dobrý hostitel
oblíbeného umělce. Účelem tedy není zavděčit se své voličské základně v tradičním slova
smyslu, nýbrž prezentovat Nixona v přátelském světle a ukázat lidskou tvář. Fakt že
vzdává hold byť oblíbenému Afroameričanovi v tak hojně distribuované propagaci může
svědčit o měnících se prioritách a to i v rámci jižanské strategie. Tuto strategii je tak
možné označit za celkově méně viditelnou než o čtyři roky dříve. Tento aspekt doplňují
seriózní scény jako například schůzka s poradcem Johnem Ehrlichmanem, kde zaznívá
Nixonův tvrdý postoj k vysokým daním z nemovitosti. Rozhodné a promyšlené pevné
stanovisko na rozpočtovou politiku nedává zapomenout, že Nixon je stále konzervativně
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smýšlejícím republikánem, který chce dodržet udržitelnou fiskální mez.
Hodnotit tento krátký film jako intimní náhled na Nixona jako soukromé osoby je však
velice zavádějící. Při soustředěnějším shlédnutí je zjevné, že události a konverzace v něm
publikované jsou naopak detailně choreografované a vykonstruované mediální příležitosti.
Reálně je tak nadále ukazována Nixonova tvář jakožto veřejné osobnosti hlavy státu.
Scény ze svatby dcery Tricii Nixonové se rovněž nedají považovat za sondáž do rodinného
života první rodiny USA. Dále je zachycen úřední hovor či rozprava s poradcem, kde různé
úhly kamery prozrazují předem připravenou scénu pro maximální kinematografický efekt.
Úvod do filmu vypravěčem tak lze hodnotit jako zavádějící způsob jak seznámit diváka s
soukromím prezidenta Spojených států. Ve skutečnosti je však kamera stále zaměřena na
nesmírně „veřejného“ muže.

89

Volič tak nenahlíží na cokoliv, co by již dávno nebylo

evidentní z Nixonových veřejných vystoupení.
Jako jeden z mála příkladů ofenzivní reklamy lze uvést onu s názvem „McGovernova
obrana“. Zde dochází ke kritice senátorovy představy o škrtnutí výdajů na obranu, které
jsou pomocí znázorněny pomocí modelů vojenské techniky. Kampaň „Demokraté za
Nixona“ vedená bývalým texaským guvernérem Johnem Connallym jakožto sponzor
reklamy zde poukazuje na McGovernův liberální přístup k protiválečné iniciativě a
uštědřuje mu nálepku radikálního demokrata, který čelí kritice i z vlastní strany. Úryvek
cituje i bývalého demokratického kandidáta Huberta Humphreyho, přičemž je senátorův
plán označen minimálně za oslabující. Humphreyho citát hovoří nejen o zásahu do výdajů
na obranu či lidské složky ale je to zásah i do samotného zabezpečení Spojených států.
Stanovisko vyjadřující znepokojení nad obrannou politikou spolustraníka uzavírá
militantní bubnování doprovázející praktickou ukázku zlomků dosavadního vojenského
stavu. Ve finálních desítkách sekund je Richard Nixon názorně vyobrazen jako prezident,
který dohlédne na udržení americké vojenské moci.90
Jakožto vrchní velitel vojenských sil Spojených států také zaujímá pózu dozorce této
armády a její výbavy. Prezidentská hymna přehrávaná během záběrů Nixona slouží jako
utvrzení, že právě on byl posledních několik let prezidentem a je tak obeznámen se vším co
89
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může Ameriku sužovat. Využití hraček pro znázornění McGovernovy představy o snížení
počtu bitevních lodí, stíhacích letounů či personálu v letectvu a námořnictvu funguje jako
posměvná interpretace plánu, který nemá dle Demokratů za Nixona co dočinění s
realitou.91

Výhodou pro stávající administrativu tak je, že demokratický oponent je

celkově považován za slabého kandidáta i vlastními spolustraníky. Vidina ultra-liberálního
McGoverna jako prezidenta je představována za natolik odstrašující, že takovéto reklamy
slouží již pouze jako připomenutí, že Richard Nixon je to jediné co stojí v cestě mezi
zachováním pořádku statu quo a neřízenou levicovou politikou senátora ze Severní
Dakoty. Tento jednoduchý vzkaz se usilovně promítá jako stmelující bod pro Nixonovy
voliče z roku 1968 včetně těch jižanských. Nyní jsou však voliči Jihu konfrontováni s o
poznání jasnějším rozhodnutím.

2.3 Témata kampaně v roce 1972
Zákon a pořádek si drží i v této kampani prominentní místo. Důležité je ale dokázat
odlišit vhodnost důrazu, který je v závislosti na cílovou skupinu voličů uplatňován. Při
opakovaných výzvách k zákonu a pořádku věnuje Nixon pozornost tomu, aby tyto apely
byly konstruovány jazykem, který by oponentům nedovolil osočit ho z rasové demagogie.
Nixonova kampaň na znovuzvolení si uvědomuje tuto skutečnost a dbá na správný tón
vzkazů vysílaných do domácností.92 Například na shromážděni voličů při volbách do
Kongresu v roce 1970 v arizonském Phoenixu přednáší Nixon o tvrdém postoji
administrativy ke kriminalitě a nepokojům. Spokojenost s reakcí davu je shledána jako
vhodná příležitost k publikování proslovu v rámci kampaňového materiálu. Sestřihaná
verze projevu ovšem působí dle jednoho z vedoucích Komise pro znovuzvolení prezidenta
Jeba Magrudera „bojujícím, rukama-mávajícím, dejte jim co proto“ způsobem. Ten je sice
akceptovatelný pro davové shromáždění, nikoliv však pro vysílání do ticha domovů
občanů.93
Ve snaze přiblížit se jižanské voličské základně se Nixon soustředí na zdokonalení umění
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vyprávět anekdotu. Svému týmu dává za úkol sledovat právě vystoupení Billyho Grahama
a jeho lidový styl vyprávění v televizi.94 Grahamovy časté návštěvy Bílého domu však
produkují i nežádoucí vynoření Nixonových antisemitských tendencí, které v Oválné
pracovně před reverendem neskrývá. Graham tomuto počínání bez většího ostychu a s
entuziasmem přitakává. Právě on hovoří o pevném židovském sevření nad médii a nutnosti
s tím něco udělat po Nixonově znovuzvolení. Dodává že hodně židů se s ním jakožto s
reverendem přátelí kvůli jeho kladným proslovům o Izraeli. Graham se prezidentovi
svěřuje, že vřelost židů neznamená změnu v jeho myšlení. Stěžuje si, že je bezmocný proti
tomu co provádějí se Spojenými státy.95 Nixon na to Grahamovi radí, aby nikdy nedal
veřejně vědět o těchto myšlenkách. Skepse vůči židovskému vlivu v politice a
společenském dění obecně je tak jednou ze stinných obav v Nixonově kabinetu, které se
projevují diskrétním a interním způsobem.
Po rasové linii se prezident stále zabývá tempem změn v sociální sféře, které se týkají i
onoho Zákona o rovném přístupu k bydlení z roku 1968. Nixonova politická strategie
spočívá v udobření modrých límečků, občanů střední třídy z předměstí a jižanů, kteří stále
nejsou spokojeni s tempem rasové změny ve svém okolí.96 Johnu Ehrlichmannovi sděluje
že „tato země není v tuto chvíli připravena ani na nuceně integrované bydlení, ani na
nuceně integrované školy“.97

V otázce nucené autobusové dopravy dětí do škol je

paradoxní přístup některých voličů. V očích voličů George McGoverna nesouhlasejících s
touto politikou je prezident v porovnání s jejich favoritem viděn jako poněkud liberálnější.
Ti z voličů vyjadřující souhlas se systémem svozu žáků vnímají Nixona jako postavu silně
oponující jejich představě. Na druhou stranu vnímají odpůrci dopravy z řad
McGovernových voličů svého kandidáta jako obhajujícího podobné názory, zatímco
příznivci nucené integrace vidí senátora jako relativně nakloněného celému nápadu.98
Strach Bílého domu plynoucí z faktoru George Wallace je i v předvolebním období 1972
vážně na pořadu dne. Wallaceovo ohlášení další kandidatury na prezidenta je opět vnímáno
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jako úder na pravé křídlo Nixonových voličů. Prakticky ihned po inauguraci Wallace
republikány varuje, že „v příštích volbách nemohou vyhrát bez Jihu“. V reakci na tuto
hrozbu je prezidentem a jeho poradci odstartován tajný plán s názvem „Projekt
Alabama“.99 Tento pokus o vykolejení celé Wallaceovy kandidatury vychází plně najevo
až během aféry Watergate a odhaluje používání úplatků a vyděračství k dosažení mise,
která jednoznačně koresponduje s pokračující jižanskou strategií. Jedná se tak o jednu z
prvních kompromitujících akcí Nixonovy administrativy, která je založena dávno před
oficiální sezónou kampaně pro znovuzvolení. Na příkaz prezidenta je jeho osobním
právníkem doručeno $400 000 dolarů v hotovosti, rovnaných ve stodolarových balících do
obálek pro kampaň Wallaceova rivala v alabamských demokratických primárkách. Nixon
tak doufá, že ztrapnění guvernéra bude mít za následek neschopnost odlákání
konzervativních hlasů z jeho tábora v příštích volbách.100
V navázání na zašticující téma zákona a pořádku je v novém předvolebním roce
Richardem Nixonem zpřísněn i postoj k amnestii a to prostřednicvím proslovu na
rádiových vlnách. Toto stanovisko je některými novináři vycítěno jako jedno z
oportunistických výjevů předvolebního roku. Dan Rather reprezentující stanici CBS je
odhodlán přehrát novou pozici vedle úryvku z archivu, ve kterém Nixon jasně propaguje
umírněnější přístup ke kárnému procesu. K tomu by ovšem bylo zapotřebí audiovizuální
stopy, která v případě nového postoje chybí, jelikož je cíleně vysílán skrze rádio. Tato lest
je zaopatřena Nixonovým volebním týmem a je zde zřejmé uvědomění o potřebě zakrýt
politickou motivaci za změnou prezidentova postoje. 101
Nixon se však v roli prezidenta nezdráhá při otevření nového Amerického Muzea
Imigrace v New Yorku ukázat vřelost a obdiv vůči tzv. „dědičným skupinám Ameriky“.
Při této příležitosti mezi ně řadí Italy, Ukrajince, Poláky a obzvláště Židy. 102 Média
obecně oplývají notnou dávkou cynismu, když se prezident vydává do urbánních a silně
demokratických oblastí jako je New York. Novináři jako Bob Semple zastupující New
York Times nazývají vystoupení podobné tomu před Sochou svobody jako otevřené
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lapnutí po etnickém hlasu.103

3. Vliv médií na kampaň
V roce 1968 je zřejmé, že Nixon se alespoň navenek snaží o jisté restartování vztahů
mezi sebou a médii. Volební tým se snaží o jistou upřímnost v kontextu pevné kontroly
nad situací. Obzvláště v televizi je toho docíleno pomocí přátelských obecenstev s
vlídnými dotazy.104 Cílem je ukázat Nixonovu spontánnost, kterou by posléze bylo možné
„zachytit a zaobalit“. Coby prezident má Richard Nixon dle vlastních slov velký zájem na
diskreditaci médií a zejména vyhlédnutých osobností tisku. Nixon se řídí slovy, které kdysi
opakoval svým asistentům: „je pro nás dobrou politikou kopat do tisku“. Prezidentův
tiskový mluvčí rovněž opakuje tento sentiment, když nazývá všechny televizní stanice jako
anti-Nixonovské a že za to budou muset dříve nebo později zaplatit.105 Ministr financí
John Conally ve víru kampaně pro znovuzvolení nabádá prezidenta k většímu vyhrocení
mediální situace: „Udeřte je, udeřte je, udeřte je. To je jediný způsob jak to udělat.“ Po
Nixonově ujištění: „Prostě jít do útoku?“ následuje Connallyho zopakování: „Jít do útoku.
Musíte jít do útoku.“ Nixon svým podřízeným dává jasné instrukce řídit se touto ideou.
Hovoří o „zatracených médiích a nutnosti zůstat v ofenzívě. Stejně jsou novináři na
konferencích proti Nixonovi a polovina z nich jsou prý pomalu komunisté.106
Otevřené sympatie k prezidentu Nixonovi ze strany tisku lze označit za vzácný jev, který
je však o to více nápadný. George Embrey pracující pro deník Columbus Dispatch miluje
Nixona natolik, že při vzletu prezidentské helikoptéry Marine One mává prezidentovi jako
jediný z mediálního seskupení a zároveň tiše dodává: „Nashledanou“. 107 Mezi podobné se
řadí i Bill Theis od novin Hearst a jiní novináři převážně pracující pro středozápadní
deníky. Dále se jedná o konzervativnější noviny jako Dallas Morning News s jejichž
novinářem vede Embrey v autobuse dezignovaném pro média debaty o nevhodnosti
demokrata McGoverna jako obyvatele Bílého domu. Vede také polemiku nad
subjektivními postřehy jako například senátorovo užití hanlivého vyjádření a jeho následný
103

Timothy Crouse, The Boys on the Bus (New York: Random House, 1973), 260.
Lewis L. Gould, 1968: The Election That Changed America (Chicago: Ivan R.Dee, 1993), 96.
105
Mark Feldstein, Poisoning the Press: Richard Nixon, Jack Anderson, and the Rise of Washington’s
Scandal Culture (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010), 129.
106
Feldstein, „Poisoning the Press“, 243.
107
Crouse, „The Boys on the Bus“, 277.
104

34

šok nad vyjádřením takového kalibru. Nicméně se ve svém obdivu Nixona nepřibližuje
takové míře stranického aparátčíka jako Frank van der Linden od Nashville Banner.108
Přesně tomuto novináři je posléze poskytnut „exkluzivní rozhovor“ v časech kdy se
jevilo, že pravé křídlo se začíná bouřit. V roce 1971 se totiž začíná Nixonova
administrativa obávat republikánské výzvy přicházející zprava. Kongresman ze státu Ohio
John Ashbrook109 se totiž rozhoduje utkat se v politickém souboji se spolustranickým
prezidentem. To z toho důvodu, že vnímá Nixona jako podřizujícího se čím dál více
levicové politice, proti které stavěl svou předchozí kampaň. Jeden z asistentů Bílého domu
Harry Dent je v této situaci pověřen zásobováním Van der Lindena jakožto přátelského
reportéra zprávami o Nixonově odhodlání použít veškerou vojenskou moc pro zachování
míru a obrany hranic. Ujištění tak má být směřováno militantnějším frakcím voličů i
spolustraníkům, že Nixon je ve skutečnosti jestřáb co se použití vojenského nasazení týče.
Ve své publikaci posléze píše o Nixonově odhodlání udržet Ameriku na první světové
příčce. Musí se totiž potýkat s revoltou v Republikánské straně, jejíž povstalci musí být
ubezpečeni o prezidentově úmyslu pokračovat v politice pevné ruky. Okolo této premisy je
založena i Van der Lindenova vlastní kniha. Harry Dent spojovaný v minulosti se Stromem
Thurmondem mimo jiné vyřizuje Nixonovy různé politicky prospěšné úkoly jako záchranu
jižanských textilních mlýnů, které jsou na pokraji ztráty obranných zakázek kvůli
odmítavému postoji vůči nabírání černošské pracovní síly.110
Co se týče skepse ohledně prezidentových taktik během kampaně v mediálních kruzích
je zřejmé, že většina novinářů opovrhuje zmíněným laxním žurnalistickým standardem,
který považují za politické sympatie vstupující do samotného výkonu řemesla. Mezi
jednoho z méně oblíbených publicistů v tomto směru se řadí Theodore White, jehož série
knih pojednávajících o vítězných prezidentských kampaních s názvem The Making of the
President je některými považována za výplod oportunistického chlácholení vlivným
politikům. Edice pojednávající o vzestupu a zvolení Richarda Nixona z roku 1968 je
kritizována recenzenty pro svou přílišnou laskavost vůči Nixonovi. White je konfrontován
vlastními větami jako: „Nixon se v roce 1968, otevřeně, vědomě, kalkulovaně vzdává
veškerých rasistických hlasů, které přenechává Wallaceovi.“ Polemika o tomto pohledu je
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posléze vedena třemi Whiteovými britskými rivaly, kteří v knize An American Melodrama
rozebírají Nixonovu údajně celistvě oportunistickou jižanskou strategii.111
Rivalita Richarda Nixona a investigativního reportéra Jacka Andersona je rovněž jedním
z dobře známých soubojů mezi prezidentem USA a člověkem, kterému neoficiálně vyhlásí
osobní vendetu. Příležitostně ovšem nachází dočasnou symbiózu. Zvláště v případech, kdy
administrativa potřebuje Andersona pro roznesení zprávy o nepohodlných osobách či
orgánech. Anderson je pak recipročně velice ochoten tak učinit, zvláště pokud se jedná o
zprávu pouze jemu dostupnou skrze administrativní zdroje. Jeden z takových případů je
například stíhání alabamského guvernéra George Wallace, který po opětovné kandidatuře
na prezidenta dělá Nixonově administrativě starosti. Ta se ho dále rozhodne stíhat právě
prostřednictvím poznatků novináře Jacka Andersona, který o více jak rok dříve nachází
důkazy o korupci a přijímání úplatků proudící z Wallaceovy kanceláře.
Anderson jakožto člověk se zdroji v nejvyšších patrech Nixonova kabinetu je při
rozsáhlé sondáži do guvernérovy rodiny ochoten i krýt prezidenta, jehož tak ustavičně
pronásleduje.112 Po vypuštění daňové složky s Wallaceovými záznamy na veřejnost se
obvinění začíná svalovat na Bílý dům. Anderson se ovšem prezidenta zastává a tvrdí, že
iniciativa zkoumání choulostivých finančních dokumentů vyšla z jeho branže a že
Nixonova administrativa tuto kauzu pouze zdědila. „Dlužíme prezidentovi objasnění
situace. On nezačal vyšetřování do Wallaceových daňových přiznání. Byli jsme to my. K
dobru prezidenta, odmítnul zastavit šetření i přes politické komplikace, které mu mohlo
přinést.“113 Toto shrnutí událostí je každopádně velice ošemetné a výmluvné. Kontakt
mezi novinářem a daňovým úřadem slouží také jako kanál pro informace týkající se
údajného klientelismu v advokátní kanceláři, kterou guvernér vede společně s bratrem
Geraldem. Nixonův ministr spravedlnosti a šéf kampaně 1968 i 1972 114 John Mitchell
vyjadřuje v soukromí potěšení nad vývojem Wallaceovy kauzy a prohlašuje, že se
guvernér ocitá „skutečně v nesnázích“. Prezidentův asistent Charles Colson rovněž dává
najevo optimismus ohledně směru jakým se věci vyvíjí: „Páni, to jsou dobré zprávy.

111

Timothy Crouse, The Boys on the Bus (New York: Random House, 1973), 38.
Mark Feldstein, Poisoning the Press: Richard Nixon, Jack Anderson, and the Rise of Washington’s
Scandal Culture (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010), 121.
113
Feldstein, „Poisoning the Press“, 125.
114
Feldstein, „Poisoning the Press“, 195.
112

36

Protože to ho odstraní z cesty v roce 1972.“ 115
Toho je nakonec docíleno jiným způsobem, když v lednu 1972 náhle stahuje Nixonův
odbor spravedlnosti vyšetřování do korupčních aktivit v guvernérově okruhu. Následující
den Wallace předstupuje na tiskové konferenci se zprávou, že bude kandidovat jako
Demokrat a nikoliv jako nezávislý. Tento zvrat je pro Nixonovu kampaň vítaným krokem,
jelikož se tak stává problémem Demokratické strany a ne prezidenta. Podezřelé načasování
však poskytuje legitimitu spekulacím. Dle jedné verze událostí dochází k dohodě quid pro
quo na palubě vládního letadla Air Force One, kde se měl prezident sejít s Georgem
Wallacem přes oběd.116 Dle jednoho životopisce není jisté zda k explicitní dohodě došlo.
Jisté však je že význam pro kampaň na znovuzvolení prezidenta je velký a značně
usnadňuje její příští kroky co se jižanského faktoru týče.117

3.1 Rozdíly mezi kampaní 1968/1972
Rozdíl v pojetí obou prezidentských kampaní Richarda Nixona tkví jednoznačně v tónu
vzkazu, který byl kandidátem voličům předesílán. Jižanská strategie jako taková hraje
každopádně větší roli v roce 1968 nežli o čtyři roky později. Zásadní je rovněž fakt, že
vzácný souboj mezi třemi kandidáty stanovuje pro Nixonovu kampaň jiné parametry než
ty, které korespondují se situací v roce 1972. Huberta Humphreyho je potřeba spojovat s
přílišnou liberálností Demokratické strany v oblasti kriminality a většího federálního
zásahu do občanskoprávního vývoje v americké společnosti. Ofenzivní kampaň vůči statu
quo a prohlubování sociálního státu se vším co obnáší je převládající taktikou. Na druhé
straně je potřeba počítat s nebezpečím přicházejícím z pravicového spektra. Nutnost
minimalizovat rozdíl mezi vizí pro Ameriku Richarda Nixona a tou George Wallace je
hmatatelná zvláště při apelu na jižanského voliče. Psaní proslovů na téma kriminality má
například totiž obecně na starosti Patrick Buchanan118, který patří mezi zastánce ráznějšího
přístupu k věci. Opatrnosti je však třeba při komunikaci s tradičním republikánským
115
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voličem a aspirujícím voličem původně Demokratické strany, u něhož by přilišná
radikálnost mohla vyvolat stažení.
Přístup k reportážím o Bílém domě také prochází jistou revizí od dob kampaně 1968.
Skupina November Group jakožto orgán dozorující nad vylepšením vnímání prezidenta
americkou veřejností udává konkrétní body jak docílit větších sympatií od lidí skeptických
vůči mediálnímu cirkusu včetně venkovských voličů Jihu. Prezident údajně není dobrý,
když se stává útočníkem a zároveň si není nejlepším mluvčím při jednání s opozičním
kandidátem. Je tak navrženo, aby opoziční kritika či námitky byly co nejdříve
konfrontovány nikoliv prezidentem, nýbrž klíčovými administrativními funkcionáři
zodpovědnými za nadhozené téma. Prezident se tak nikdy nedostává na stupeň opozice a ta
se naopak nikdyv nedostane do jeho výše.119
Dále je doporučeno prezidenta nyní stavět do role jakéhosi aktivisty, který podniká
odvážné a rozhodné kroky k docílení své agendy. To pochopitelně pro udržení voličské
základny a případného přesvědčení konzervativního proudu o autentičnosti jeho zásad. Má
být stavěn do pozice muže, který by měl být souzen na základě věcí které dokázal, nikoliv
těch o kterých hovořil.120

Tuto roli mu však má přitěžovat fakt, že Nixon dědí po

demokratech nepořádek. Má tak být prezentován jako někdo kdo se s tímto břemenem
potýká. Kdykoliv je to možné, musí být veřejnosti připomenuta ubohá situace existující
před Nixonovým nástupem. Ta je posléze vhozena do kontrastu s relativně klidnou situací
existující o pár let později.121 Kampaň tak produkuje materiály jako je například dokument
s názvem „Změna bez chaosu“, který mimo jiné osvětluje problematiku nepokojů na
univerzitních kampusech, které musí Nixon rovněž řešit. Prezident tak musí být stále v
pozici usilující o změnu a operující se změnou. Pokud je nějaká nespokojenost veřejnosti,
soustředí se tak spíše na nepopsatelné prvky byrokracie Washingtonu nežli na samotnou
hlavu státu.
Rok 1972 tak představuje ve většině směrů populárního prezidenta, který je ve své pozici
moci schopen ve velké míře ignorovat napadání a výzvy demokratického kandidáta.
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George McGovern coby ztělesnění levicové revolty jak vůči válce ve Vietnamu tak domácí
politice představuje v očích mnoha slabého kandidáta s příliš radikálními názory. Jižanské
strategii je zde tak dovoleno hrát menší roli, jelikož absence konkrétních cílů
administrativy je zvláště v mediální kampani očividná. Udržení Jihu tak spočívá v
obskurnějších taktikách jako ono pronásledování politických oponentů pomocí státního
aparátu a úřadů. Přitvrzení pozic na individuální společenské otázky jako otevřené bydlení
či doprava autobusem za účelem školní integrace je ovšem politicky prospěšné z hlediska
vytvoření pocitu solidarity s voliči, kteří stále považují občanskoprávní položky za
stěžejní.
Politika sociálního zabezpečení se také ocitá pod drobnohledem v roce 1972, jelikož
George McGovern vyrukuje během kampaně s reformou legislativy sociálních dávek. Z
prezidentovy kampaně přichází odsouzení štědrého návrhu, který by údajně znevýhodňoval
daňového poplatníka. V krátkém filmu je například ztvárněn stavební dělník reprezentující
modré límečky. Jedná se právě o etnického odboráře, který od dob Nového údělu volí
zpravidla demokratického kandidáta. Tento rok se však senátor McGovern nedočká
podpory AFL-CIO, tedy největší federace odborů ve Spojených státech tak jak tomu bylo u
viceprezidenta Humphreyho v roce 1968. Nixonova kampaň se zde tak snaží promluvit ke
svazovým pracovníkům, kteří se nyní budou nacházet pod menším tlakem volit demokrata
od svého odboru. V reklamě je udáno, že pod senátorovým plánem by celých 47% lidí v
USA mělo nárok na přístup k sociálním dávkám. Dále je uvedeno číslo 64 miliard dolarů,
které by dle odhadů Finanční komise tento projekt stál. Následuje tedy otázka, kdo bude
tuto částku hradit. Odpověď je taková, že pokud není volič zrovna každým druhým
americkým příjemcem těchto dávek, spadá finanční břímě právě na něj.122 Je tak podán
důvod k demokratické defekci a u jižanského voliče je utužen nesouhlas s
„nespravedlivou“ sociální politikou.
Pohled Richarda Nixona na občanskoprávní politiku ovšem zůstává prakticky neměnný
od dob kdy obhajuje pozici viceprezidenta v Eisenhowerově administrativě. Ve své
podstatě respektuje rozhodnutí Nejvyššího soudu Brown v. Board of Education z roku
1954 s přesvědčením, že segregace ve školství by neměla být legální za žádných okolností.
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Za nešťastné však považuje přilišné spoléhaní na umělou integraci, která spočívá v
transportu studentů mimo bezprostřední okolí bydliště.123 Tento zásah pokládá za negativní
trend, ve kterém by vláda neměla hrát roli. Tento pohled se ostatně nemění ani během
prvního úředního období. Nixon se vždy zastává lokálního řešení situace a jakožto právník
se odvolává na striktní sledování toho, co povoluje a vyvrací zákon v případě školní
integrace. V odpovědi na otázku zda souhlasí s Georgem Wallacem v tomto tématu
odpovídá takto: „Mne pouze zajímá aby lidé pochopili...co je zákon a jaká je moje pozice.
Zákon vysloveně říká, že financování nebude odřeknuto školním okrskům pro účel
vytvoření rasového vyvážení. Zákon říká, že financování bude odřeknuto okrsku, který
segreguje...“124 Nixon se tedy profiluje do pozice přesvědčeného obhájce desegregační
politiky, který však vidí úskalí v kvalitě vzdělání narušeném nucenou autobusovou
dopravou dětí, jejichž studijní předpoklady se mohly velice lišit od těch studujících na
cílové škole. Federální pravomoc by tak neměla být využita pro tvorbu rasové rovnosti.125
Přesvědčení že George McGovern je pouhým politikem, který mění stanovisko podle
politického klimatu i v otázce občanskoprávních vztahů je propagováno skrze politické
reklamy jako té se symbolikou korouhvičky. Vypravěč zde upozorňuje mimo jiné na fakt,
že senátor se během kampaně na Floridě vyslovuje pro integrační snahy skrze autobusovou
dopravu. Ve státě Oregon ovšem zastává pozici podporovatele tehdejšího návrhu zákona v
Kongresu pro antibusové opatření. Mezi zmíněnými tématy se změnou pozice je například
návrh sociálního přídělu tisícidolarové bankovky každému muži, ženě a dítěti v zemi či
bezpodmínečné amnestie pro odpírače vojenské služby. Konec je po výčtu změněných
pozic zastřešen dotazem: „A co příští rok?“. Efektivita korouhvičky je tak považována za
jednu z možná nejdevastujících pro McGoverna, jelikož ho podává jako nerozhodného či v
horším případě obojakého. Taková vize prezidenta je v té době velice nepotřebná a
dokonce nepřipustitelná americkou veřejností. Ve finálních týdnech kampaně 1972 se tak
defektující demokraté rozhodují pro Nixonův tábor částečně kvůli vidině korouhvičky v
reklamě, která utvrzuje jejich přesvědčení v kritický moment.126
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3.2 Dedukce z vývoje jižanské strategie 1968/1972
V roce 1968 se jižanská strategie zrodí jako způsob převzetí tradičně demokratického
voliče skrze kritiku zasahování federální vlády do společenských záležitostí pod taktovkou
demokratického

prezidenta

a

navržení

konzervativních

řešení

v

implementaci

občanskoprávní politiky a při hájení zákona. Nixon jakožto vůdčí osobnost Republikánské
strany však pragmaticky usuzuje, že některým tématům je lépe se v průběhu kampaně
vyhnout. Po vraždě reverenda Martina Luthera Kinga Jr. prosazuje Kongres s podporou
republikánů pozastavený zákon o otevřeném bydlení. Zaprvé z obavy z ještě silnějšího
zákona a zadruhé kvůli přání Richarda Nixona zbavit se tohoto tématu před nadcházející
kampaní.127 Tímto zákonem měla být symbolizována sympatie bílých Američanů vůči
černošským spoluobčanům po tragických událostech v Memphisu.
Kampaň v roce 1972 si uvědomuje potíže spojené s odlákáním behaviorálních demokratů
pro čistě republikánskou volbu. Demokraté pro Nixona si úspěšnou strategii podle Billa
Safira představují takto: „Neměl by se konat žádný pokus o přemluvení demokratů k
zaškrtnutí republikánů na volebním lístku. To je těžké prodat. V mnoha případech k tomu
stejně dojde.“ Vzkaz z reklam této skupiny tak v konverzačních a nenápadných tónech
přesvědčuje demokraty, že mají povinnost v roce 1972 postavit svou vlast před stranickou
příslušnost. Nixon tak prý reprezentuje jejich politickou filozofii adekvátněji než senátor
McGovern.128 Tyto reklamy se těší i velké oblibě u samotného Richarda Nixona, který
sděluje konzultantovi, že se jedná o „tři nejlepší politické reklamy v dějinách“. Jedná se
také o nejhojněji cirkulované reklamy ze všech vyprodukovaných pro onen volební rok.
Prezident však vidí odloučení demokratických voličů od mateřské strany jako velice
vzrušující aspekt voleb v roce 1972. S pomocí neschopnosti George McGoverna se nabízí
vidina nové republikánské většiny jakožto významné politické síly na americké scéně. 129
Po stránce vývoje pohledu na občanskoprávní hnutí je dané, že Richard Nixon nemění
svůj názor od 50. let 20. století. Do určité míry si však uvědomuje, že sledování
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občanskoprávní legislativy není v jeho politickém zájmu. Témata zajímající jeho voličskou
základnu koncem 60. let se značně odlišují od těch z minulého desetiletí. Nixon se po svém
zvolení s jižanským názorovým sentimentem ale shoduje v rétorické rovině. Na druhou
stranu ovšem nečiní mnoho pro to, aby se například postupovalo proti soudním
rozhodnutím deklarujícím nutnost svozu studentů.130 Nutno podotknout, že tedy existuje
diametrální rozdíl mezi rozhodným a konzervativním postojem kampaně vůči liberálnímu
vnímání občanskoprávní politiky či laxnímu přístupu ke kriminalitě a samotným
Nixonovým konáním v úřadu prezidenta. Rétorika ačkoliv hlasitá v bouřlivém roce 1968
se nikdy plně nezhmotní do podoby zásadní legislativy zbržďující přirozený vývoj
sociálních nároků předkládaných černošskými představiteli.
Mezi symbolické akty naplňování agendy nesouhlasu s autobusovou dopravou školních
dětí je nátlak na odbor spravedlnosti. V úřadu prezidenta se Nixon domáhá svého ministra
spravedlnosti Johna Mitchella aby zpomalil průběh postihů pro školní okrsky, které se
dostatečně nezabývají desegregací a pod hlavičkou ministerstva školství prosazuje
pozastavení sběru dat o rasové situaci ve školách.131 Nixon tak coby prezident uspívá v
definování nucené desegregace jako zodpovědnosti soudů a nikoliv své administrativy. Ve
stejný okamžik tedy vyhlašuje podporu pro daleko pomalejší a obezřetnější přístup k
integraci než vyžaduje Nejvyšší soud. Tento krok tak má posloužit větší přízni voličů
George Wallace v roce 1972.132 Dožaduje se tedy toho, aby personál v jeho administrativě
přestal vyzdvihovat jeho postoj ke školní integraci, jelikož jeho úkolem je udělat to co
vyžaduje zákon a nic více. Dle Nixona se jedná o politiku, ve které je on tím soudcem
školní politiky. Jižané v tomto ohledu již nesměli být považováni za druhořadé občany.133

3.3 Role rasového komponentu v jižanské strategii
V různých verzích proslovu, který byl připraven pro vítěznou řeč Republikánského
sjezdu v Miami Beach se objevuje Nixonova představa o dítěti a vlaku v noci. Ono dítě má
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reprezentovat Richarda Nixona a jeho dávné sny o stoupání do výšek společenského
uznání. Má zde dojít k propojení aspirací, které Nixona dotáhly na výsostnou pozici
kandidáta Republikánské strany na prezidenta USA a aspirací soudobých dětí. V prvotním
návrhu proslovu je o dětech zmíněno, že by se chtěl dožít dne, kdy každé dítě nehledě na
barvě pleti či rodinných podmínek ze kterých pochází bude mít to nejlepší možné vzdělání
poskytnuté americkou moudrostí a umem. Dále se zde píše o rovnoměrné šanci využítí
znalostí, které se dítě naučí. Později Nixon změní tuto pasáž, aby přesunula důraz z
konceptu „rovnoměrné šance“ na „možnost dosažení těch nejvyšších cílů“ skrze vzdělání.
Tím pádem se středobodem stává dosažení úspěchu a nikoliv pouze rovnoměrná šance.134
Následuje verze hovořící o dítěti takto: „Žije ve velkém městě. Je černé. Je bílé. Je
mexické, italské, polské. Je protestantské, katolické, židovské. To vše není důležité. Co je
důležité je že je americké.“ Sám Nixon proškrtne slova vyjmenovávající jednotlivé víry a
píše nad ně: „Na ničem z toho nezáleží. Na čem záleží je, že se jedná o americké dítě.“135
Proslov mající rukopisné elementy Patricka Buchanana a Williama Safira lze označit za
jakousi otevřenou pobídku menšinovým skupinám všech ražení, že administrativy
Richarda Nixona není třeba se obávat. Otázkou zůstává do jaké míry je zachována
autentičnost vzkazu do prvního úředního termínu a v jakém smyslu je takový apel vnímán
v jižanských delegacích, kde podle samotné kampaně je potřeba se neprojevovat v
podobných otázkách příliš progresivním postojem.
Ve snaze reagovat na zhoršující se společenskou situaci ve velkých amerických
metropolích seznamuje Nixon veřejnost se zmíněným pojmem „černého kapitalismu“,
jehož legislativní forma za Nixonovy administrativy posléze překonává opozici odborů a
většinu v Senátu.136 Tzv. Filadelfský plán, který je propagován jako projekt afirmativní
akce pro zaučování a nábor stavebních dělníků tmavé pleti, který stojí v mnoha ohledech
proti konceptu jižanské strategie. Dle prezidenta se totiž jedná o „správný typ“ afirmativní
akce, která má specifické zaměření, je dočasná a je navržena kvůli jasnému odmítnutí
rovné příležitosti.137 Nixon obhajuje návrh možností snížit veřejnou finanční podporu bez
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navýšení podpory federální a omezením byrokracie veřejných prací. Velkým zlomem je
zároveň donucení odborů k přijetí Afroameričanů do svých řad.138 Takové stanovisko
může být vnímáno jako nápomocná ruka pro menšinovou komunitu a soucit s jejím
strádáním. Na druhou stranu je i jižanskému voliči nabídnuto řešení rasové koexistence v
podobě Nixonových principů kapitalismu, který má teoreticky odměňovat na základě
schopností jedince. Meritokracie je tak ideál, se kterým by jižan v ohledu k ekonomické
stránce občanských práv nemusel mít takový problém.
Nixon se také stává historicky prvním prezidentem podporujícím zaručený příjem a již za
jeho úřadování v prvním volebním termínu sociální dávky předčí vzdělání a pracovní
programy jakožto hlavní nástroj antichudobních programů.139 Prezidentův poradce Robert
Finch vzpomíná, že jižanská strategie neznamenala nutně odtažitost liberálů a menšin vůči
Republikánské straně.140 Antisegregační politika stmelená s antibusovým postojem staví
Nixona na neutrální pomezí, které je pro udržení prezidentovy koalice voličů velice
prospěšné.141 Ostatně problém autobusové dopravy napříč školními okrsky je defacto
vyřešen rozhodnutím Nejvyššího soudu v roce 1971, kdy je formálně konstatováno, že
autobusová doprava může být využita ke školní integraci.142
Zaneprázdnění rasovou otázkou je ospravedlňováno výzkumy jako Harris, které již v
roce 1966 zaznamenávají, že plných 70% bílých Američanů věří, že černošské
obyvatelstvo se snaží „posunout příliš rychle“. Zatímco přízeň bělochů k občanským
právům černochů začíná chladnout, Afroameričané začínají své nároky stupňovat. Důraz
přechází z legální rovnosti na asertivnější volání po ekonomické a sociální rovnosti.143 Dle
tehdejšího republikánského stratéga Kevina Phillipse se Demokratická strana jakožto
veteránský příjemce menšin snaží v pozdních 60. letech akumulovat černošskou menšinu
skrze vládní podporu, sociální plánování a celou škálu byrokratických zásahů. Přichází
však okamžik, kdy většina stížností viditelných menšin začíná být způsobena
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vykořisťováním a odloučením praktikovaným historicky staršími demokratickými bloky.
Toto napětí se zákonitě musí někde projevit. Katolíci dělnické třídy a potomci Konfederace
se začínají stahovat z identifikace s nově příchozími a ve výsledku těmto lidem nezbývá
než přeběhnout k Republikánské straně.144 Nově nastolené paradigma dle Kevina Phillipse
souvisí se spoléháním Demokratické strany na severovýchod Spojených států, kde je
vysoký podíl Novoangličanů, liberálních židů a černochů. Dalším demokratickým
regionem se měl stát pacifický severozápad. Stát Kalifornie ovšem od Phillipsových
předpovědí z roku 1970 jako republikánská bašta nabírá v posledních desetiletích naprosto
opačný trend.145
Dle konzervativního politologa z Virginské univerzity Gerarda Alexandra je pro zastánce
segregace vždy nutné si vybrat menší ze dvou zel. V roce 1968 se ovšem Richard Nixon
stává prezidentem i bez podpory těchto lidí a jsou tak dány najevo jejich omezené
možnosti v ovlivnění národního politického diskurzu. V GOP by se tak museli spokojit s
relativně neutrální rasovou politikou a důvod proč jejich strategii nelze označit za plně
kódovanou pro skutečný rasismus je ten, že se nejedná o ekvivalenty diskriminace
natožpak segregace.146 Prezidentův poradce Pat Buchanan popisuje volební strategii jako
rámec, ve kterém republikánům stačí zvýšit podíl bílých hlasů a tím je zaručeno volební
vítězství. Při takové kampani teoreticky nemusí být brány ohledy na témata důležité pro
menšiny. Klíčové je zajistit 60% bílých hlasů a tato taktika je vždy garantována býti
úspěšnou.147
Kritici takové vize tvrdí, že k docílení tak vysokého podílu bílých hlasů je potřeba onoho
kódovaného jazyka a výrazů, které mají za úkol maskovat zlověstnější rasově nabité
vzkazy určené ke konzumaci bílým voličům. Výrazy typu rodinná hodnota, zásluha či
právo jednotlivce se údajně objevují ve spojitosti s demokracií a individualismem zrovna z
tohoto důvodu.148

Alexander ovšem tvrdí, že nařčení Republikánské strany z takové

celoplošné rasové taktiky je mýtus, který je založen na několika instancích skutečného
rasismu v historii strany. Je prý nepopiratelné, že republikáni dokázali během 60. let
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vyprodukovat kandidáty, kteří skutečně mohli apelovat na některé odpudivé sentimenty s
rasovým základem.149 Problém ovšem spatřuje, když zastánci této teorie začnou spoléhat
na dva typy důkazů. Prvním je apel republikánů na jižanské rasisty. Tím druhým je volební
historie. Tyto pro republikány příznivé výsledky voleb ovšem zapadají do časového úseku,
který lze v historii amerického Jihu označit za nejméně rasistický. Republikánská strana se
tak prý nestává únikovou partají pro „bílou solidaritu“, nýbrž základnou pro společensky
mobilní, sociálně konzervativní a otevřeně vlasteneckou střední třídu. Vysvětlení úspěchu
republikánů tak údajně tkví v rostoucích a sebevědomých komunitách a nikoliv v těch
ustupujících a bojácných.150

Závěr
Jižanská volební strategie je tedy koncept, který se v závislosti na politické klima
skloňuje i v dnešních Spojených státech. Je důležité si uvědomit, že tento pojem přichází
na svět v souvislosti se zásadní změnou politického paradigmatu, který se koncem 60. let
vyvíjí ve prospěch Republikánské strany. Je ovšem otázka do jaké míry lze považovat tuto
kampaň směřovanou na specifický region USA za cynicky pojatý projekt, určený k podání
falešného pojetí o zaměrech opoziční strany. Faktem zůstává, že Demokratická strana se
pod vedením prezidenta Lyndona B. Johnsona dostává v klíčové dekádě do stále větší
vzdálenosti od ideálů voličské základny, která byla ještě v předchozím desetiletí zdravá a
silná. Richard Nixon vychází také ze strany, která musí po volebním debaklu Barryho
Goldwatera v roce 1964 znovu prokázat svou serióznost a schopnost oslovit voliče napříč
Spojenými státy. Goldwaterův výsledek prokazuje obavy některých spolustraníků, že
arizonský senátor bude mít ve svých radikálnějších konzervativních názorech pochopení
pouze ve vybraných státech Hlubokého jihu. Nechtěný výsledek tedy dokazuje, že
republikán dokáže v prezidentském klání vyhrát státy v samotném srdci Jihu, nedokáže
však s takovou platformou udržet své dosavadní populační segmenty podpory. Z tohoto
důvodu je pro Richarda Nixona důležité najít střední cestu mezi získáním přízně
jižanských demokratů a zachováním starých republikánských bašt ve zbytku USA.
Flexibilita ve vzkazu voličům napříč různými proměnými geografie či společenského
postavení je velice důležitým faktorem v úspěchu přiřazení úplně nového regionu do
volební mapy strany.
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Teorie rasového vykořisťování a polarizace jako hlavní hnací síly jižanské strategie je
hojně využívaným argumentem kritiků vysvětlujících dnešní dominanci Republikánské
strany zejména v jižanských státech. Bylo by nutné mít nabízené kódované vzkazy rasové
sympatie natolik skryté, aby neodpuzovaly „způsobilejší“ republikánské voliče ve státech
bývalé Unie.151

Prvopočátky fenoménu přechodu znesvářených demokratů k

republikánskému kandidátovi je ovšem potřeba vidět v dobových podmínkách. Zmíněná
problematika by počítala s tím, že Richard Nixon se v roce 1968 proaktivním způsobem
snaží změnit svůj vzkaz a tím pádem i značku GOP na jeden, který by se snažil zachytit
sentimenty voličů George Wallace a profilovat se tak do pozice jejich eventuální druhé
volby. Přesvědčit skutečné tradiční jižany se však prokazuje jako velice těžký úkol, jelikož
k tomu v zásadní míře nedochází. Paradoxem také zůstává, že zvolení republikána do
úřadu prezidenta předčí dominanci GOP na lokální úrovni až o několik desetiletí. Realita
tak i po Nixonových jižanských úspěších v letech 1968 a 1972 vypadá tak, že post
prezidenta je elektorát Jihu ochoten přenechat republikánovi, avšak na lokální úrovni je
silné demokratické zastoupení ponecháno.152

Nixon tak stojí jako kandidát v roce 1968 před rozhodnutím jít vstříc nehezké historii
Demokratické strany v otázce rasové politiky, nebo držet tradiční linii Republikánské
strany, která se v očích mnoha demokratů počíná jevit jako střízlivější volba při pohledu na
překotnou liberální platformu nabízenou v posledních letech Johnsonovými demokraty.
Vzhledem k deziluzi zejména jižanských demokratických voličů se směřováním své
domovské strany je nasnadě si představit vakuum, které by legitimizovalo republikánské
úsilí o hlasy těchto lidí. Richard Nixon může tedy sledovat takovou trajektorii, nebo se
pouze držet poněkud konzervativního kurzu ve společenských otázkách a propagovat práva
jednotlivých států jako důležitou protiváhu federální nadvládě. Při hlubším studiu
volebních výsledků a kampaně jako takové začne být zřejmé, že spíše druhá varianta je
blíže pravdě.
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Dnes v obecné rovině považován za umírněného republikána,153 který v praxi mnoha
oborů včetně oné školní integrace či životního prostředí uplatňuje až progresivní přístup,
Nixon je schopen upustit od Goldwaterova konzervatismu natolik, že získává zpět
umírněné hlasy severních a středozápadních republikánů. Na druhou stranu však dovoluje
Georgi Wallaceovi převzít zpět jediné bašty podpory GOP z předchozího volebního cyklu,
tedy státy Hlubokého jihu, které zběhnou z Demokratické strany v roce 1964.154 Takový
výsledek je indikativní Nixonova rozsahu co se politického programu týče. V procesu
desegregace podniká až dramatické kroky k docílení školní integrace,155 i když se staví do
pozice konstitucionalisty, který nebude podnikat nic co by vyloženě nevyžadoval zákon a
rozhodnutí Nejvyššího soudu. V Nixonově éře je totiž standardem ponižovat republikány,
kteří se považují za konzervativní156 a jsou ochotni vést na této bázi kampaň. Ačkoliv se
zjevně jedná o kritiku arizonského senátora, nelze opomenout skutečnost, že se na
Nixonových názorech ohledně rasové politiky od Eisenhowerovy administrativy příliš
nemění.

Richard Nixon tedy podniká kampaň, která má ofenzivní a konzervativnější nádech v
roce 1968 a velice ujišťující a méně radikální tón v roce 1972. Pevnou ruku s rozumem
slibovanou v obou úspěšných kampaních dodržuje v úřadu povětšinou v rétorické rovině a
s menšími výjimkami nezasahuje do volného chodu občanskoprávního hnutí. Víceméně
pragmatický postoj k domácí politice a rasové otázce zahrnuté v jižanské strategii je
kontrastní s některým reklamním materiálem a proslovy. Důležité je si uvědomit, že
Richard Nixon podniká kampaň v roce 1968 s citelným důrazem na sociální otázku, která
je dle jeho slov určující pro budoucí směřování USA a ofenzivním způsobem se vyjadřuje
o soudobé demokratické administrativě a jejím postoji k měnícím se hodnotám. V roce
1972 pak na jižanské strategii staví dále ovšem s menším důrazem, jelikož není potřeba
vyzývavějšího postoje vzhledem k charakteru demokratického protivníka a moci
prezidentského křesla.
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Jako kandidát se pomocí společenských témat pasuje do pozice ochránce tradičních
zájmů, které zahrnují vše od práv jednotlivých států Unie a zabránění tyranii federální
vlády po zpomalení výdobytků občanskoprávního hnutí.

Jako prezident však přes

pochybné osobní názory na různé etnické skupiny amerických občanů neprosazuje tvrdší
postoj vůči progresivním krokům, které byly podniknuty v řečené sféře před jeho nástupem
do Bílého domu. V roce 1972 se mu tak dostává historického vítězství i přes mnohdy vágní
kampaň co se rasových a společenských témat týče. Pokud se část jižanského voličstva
rozhodovala ke znovuzvolení Richarda Nixona z důvodu tvrdého postoje k rychlosti
sociálních změn, musí tak činit na základě slovního ujištění a nikoliv zásadního
legislativního kroku potvrzující jeho stanovisko.

Summary
The southern strategy is a concept that still haunts the political landscape of the United States to this day. It
is important to realize that this phenomenon came to be known as an agent of change when it comes to the
political paradigm of the late 1960’s. The question is to what degree one can consider this strategy a cynical
project of tarnishing the reputation of the opposition party. For Richard Nixon, it is important to maintain a
middle of the road approach as pertains to pleasing southern Democrats as well as keeping control of old
Republican strongholds in the rest of the country. It is this flexibility in the messaging to voters that becomes
the key factor in adding a completely new geographical region to the electoral map.
The theory of preying on racial polarization as the main engine of the southern strategy is a commonly used
argument by critics of explaining the Republican Party’s ongoing success in the South. This concept would
have to take into account a scenario in which Richard Nixon tried to proactively change his image as well as
the GOP brand to try and capture the sentiments of George Wallace voters in 1968. Thus profiling himself as
the obvious second choice. Therefore Nixon stands before the prospect of moving in the direction of the
unsavoury history of the Democratic Party in terms of racial politics or stay the course of the Republican
Party in trying to present an alternative to the perceived groundbreaking liberal agenda of the Johnson
administration. In many ways considered a moderate Republican, Nixon leaves behind many strides in terms
of issues such as school integration.
He is able to shift enough from the conservatism of Barry Goldwater to attract the moderate votes of
northern and Midwestern Republicans. Nixon’s campaign therefore has a distinct offensive and conservative
tone in 1968, putting it in stark contrast to the one waged in 1972. In 1968, considerable emphasis is placed
on the social question. However in 1972, the southern strategy is much less palpable seeing as the power of
the presidency renders it almost obsolete. The historic victory of 1972 is brought about by a rather vague
campaign when it comes to racial and social themes. If a portion of the southern electorate decided to re-elect
Nixon on the basis of his hardline stance toward social issues, they would have to do so on the grounds of his
rhetoric and not legislative action.
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