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Zdeněk Meitner
Válka Severu proti Jihu
   K občanské válce už Spojené státy mířily mnohem dříve než v roce 1861. Důvodem se staly hospodářské a společenské rozdíly mezi Severem a Jihem. Proti průmyslovému a farmářskému Severu stál otrokářsko-plantážnický Jih, pěstovala se zde monokulturní bavlna. Existoval také zákon o šíření otroctví na Sever. Tím byla zeměpisná hranice 36,5° SŠ, dále se uprchlí otroci museli vracet majiteli a otrokáři uplatňovali expanzivní politiku. Chtěli se prosadit v co největším počtu států. Během 1. pol. 19. st. sílilo v USA hnutí proti otrokářství – abolicionismus. V 50. letech se hnutí značně radikalizovalo, konflikt se vystupňoval. Proto 1854 vznikla republikánská strana, která chtěla spory řešit diplomatickou cestou. Jádrem sporu byly neustálé diskuse při přijímání nových států, zda budou otrokářské či nikoli. V letech 1853-61 nahrával otrokářům fakt, že prezidenti byli demokraté. V těchto letech už také někteří otrokáři nechtěli rozdělení, ale ovládnutí celé Unie.
   Mezi největší konflikty patřil v 50. letech tzv. „krvácející Kansas“ – ozbrojený spor mezi otrokáři a abolicionisty. Zde se také vynořil později legendární John Brown, který téhož roku uskutečnil tzv. pottawatomský masakr, kdy vyvraždil několik přívrženců otrokářství. V říjnu 1859 obsadil v Harper’s Ferry ve Virginii s 19 muži sklad zbraní a chtěl odsud vést vzpouru otroků po celém Jihu, ovšem neuspěl a byl popraven.
   V roce 1860 zlomili republikáni hegemonii demokratů a prezidentem se stal A. Lincoln. Umírněný republikán, který si přál hlavně jednotnou Unii lhostejno jakým způsobem. Nechtěl ovšem dopustit další rozšiřování otroctví, s čímž se nesmířily vládnoucí kruhy na Jihu, a proto se rozhodly odtrhnout od Unie. 20. prosince 1860 tak učinila Jižní Karolína, do konce února 1861 pak Alabama, Mississippi, Florida, Georgia, Lousiana, Texas, po zahájení války pak Virginie, Arkansas, Severní Karolína a Tennessee – tyto státy vytvořily Konfederaci, v jejichž čele stanul Jefferson Davis. 
   Původní cíle Severu a Jihu se před válkou značně lišily. Sever chtěl obnovit politickou jednotu a omezit otrokářství do původních států, kdežto Jih chtěl otrokářství udržet a rozšířit.
   4. března 1861 pronesl Lincoln svoji nástupní řeč, ve které ujistil Jižany, že nemá v úmyslu vměšovat se do záležitostí otrokářství v těch státech, kde je zavedeno. Zdůraznil ovšem, že jejich příslušnost k Unii je věčná. V té době se už ale Unie bránila v pevnosti Fort Sumter, kterou obléhali Konfederovaní a nakonec se Unie musela vzdát. Tím v podstatě začala válka. 19. dubna Lincoln vyhlásil blokádu jižních přístavů. Během léta v některých pohraničních státech probíhaly tvrdé boje o to, ke které straně se ve válce připojí. 
   Z počátku měli vojenskou převahu Jižané a počítali s celkem rychlým vítězstvím. Unie totiž měla malou stálou armádu a musela najímat dobrovolníky a vycvičit je. První studená sprcha přišla pro obě strany v bitvě u Bull Runu 21. července 1861. Unionistické jednotky rychle zaútočily, jenže pak začaly ustupovat a ústup se změnil v paniku, ovšem konfederační armáda byla stejně rozvrácená a demoralizovaná. Všichni Američané v té chvíli zjistili, že půjde o strašlivou válku. Nakonec padlo nebo zemřelo na následky zranění a nemocí asi 630 000 vojáků.
   Válka se brzy změnila v totální a boj muže proti muži téměř zmizel. Do války také zasáhl vědecký pokrok, tj. železnice, moderní dělostřelectvo, opakující pušky, pancéřovaná plavidla, telegraf, zákopy apod. Válka citelně zasáhla i nefrontové linie.
   Unionisté poté začali útočit ve třech směrech. 1. Potomacká armáda měla bránit Washington a vyvíjet tlak na hlavní město Konfederace Richmond. 2. Současně s tím mělo námořnictvo vykonávat blokádu jižních přístavů – Jih to začal zanedlouho pociťovat, bavlna se nemohla vyvážet a naopak byl nedostatek surovin, které se běžně dovážely, Jih zasáhla postupně obrovská inflace. 3. Armáda měla pronikat na území Konfederace podél řek Mississippi, Tennessee a Cumberland. To byl plán Anaconda.
   Po Bull Runu se hlavní akce soustředily na moře. V březnu 1862 se uskutečnila bitva dvou obrněnců Monitoru a Merrimacu. To byly dvě opancéřované námořní obludy. Bitva nakonec skončila nerozhodně. Na jaře také jednotky Unie zaútočily z moře na New Orleans, které pak 1. května kapitulovalo. 
   Počátkem 1862 podnikl unionistický generál U. Grant výpad proti proudu Tennessee na pevnost Fort Henry a dobyl ji. Poté dobyl ještě Fort Danelson. Požadoval okamžitou a bezpodmínečnou kapitulaci. Pak však udělal chybu. Konfederační generál Johnston přepadl jeho vojsko u Shilohu částečně ještě spící, Grant začal ustupovat, pak zahájil ofenzívu, ale nebyl s to protivníka pronásledovat. Tato bitva se stala dosud nejkrvavější v dějinách USA. Počet obětí dosáhl asi 25 000 mužů.
   Na východě se po Bull Runu dlouho nic nedělo. Do čela potomacké armády byl jmenován McClellan. Žádal na Lincolnovi stále nové vojáky, ten tak ztrácel trpělivost a dal McClellanovi ultimatum, že do 22. února 1862 musí zahájit postup. 31. května se konala srážka u Fair Oaks. Severovirginské armády se ujal R. Lee. Snažil se během června zasadit Unii těžký úder, což se mu ale nezdařilo. V srpnu se mu začalo dařit, kdy rozprášil část unionistické armády v druhé bitvě u Bull Runu.
   V září 1862 se konala bitva u Antietamu. Opět nejkrvavější bitva skončila nerozhodně. McClellan nebyl schopen Leea pronásledovat, načež ho Lincoln odvolal a na jeho místo jmenoval Burnsida. Ten hnal v prosinci své vojáky do bitvy u Fredericksburgu. Morálka vojáků a celé Unie však byla na dně. Demokraté ve Washingtonu žádali mírová jednání, radikálové válku s ještě větší intenzitou.
   1. ledna 1863 podepsal Lincoln Prohlášení o osvobození otroků. Ve vojenských leženích Unie se totiž objevovali uprchlí otroci a generálové nevěděli co s nimi. Teď se černoši mohli hlásit o službu v unionistické armádě. V roce 1862 byl také schválen zákon o volném přídělu půdy na západě. Každý mohl s rodinou dostat 160 arů státní půdy.
   Po mírném vzestupu Konfederace začal v roce 1863 její hluboký hospodářský propad.
   Po Burnsidovi nastoupil do čela unionistické armády Hooker, jenže jeho úspěšnost byla také nulová, když selhal u Chancellorsville. Na západě se naopak začalo dařit Grantovi. Propracoval se k Vicksburgu, což byl jeden z posledních opěrných bodů Konfederace. Město oblehl, nechal ho vyhladovět a poté nabídl soupeři opět bezpodmínečnou kapitulaci.
   Na východě byl Hooker vystřídán Meadem. Srážka v červenci 1863 u Gettysburgu, jež se stala jednou z rozhodujících, byla náhodná, když se setkaly průzkumné čety Konfederace s unionistickou jízdou. Po čtyřech dnech vyčerpávajících a krvavých bojů Leeova armáda začala ustupovat, ovšem Meade ho nepronásledoval a nezasadil mu tak rozhodující úder.
   V září 1863 dosáhla Unie vítězství u Chatanoogy. Po počátečních úspěších Jižanů se Unii podařilo bitvu vyhrát a velícím generálem Unie se stal Grant. Zvolil novou taktiku. Místo jedné rozhodující bitvy začal vést vyčerpávající válku. Neustále útočil a držel Jižany pod tlakem. Začala být vedena totální válka – tzn. ničení a konfiskace majetku. Grant se teď jal pronásledovat Leea ve Virginii. V té době pronásledoval také Sherman Johnstona v Georgii k Atlantě. Johnston byl v konfederační armádě nahrazen Hoodem. Sherman jeho armádu porazil a donutil kapitulovat Atlantu. Pak Hoodovi zasadil další rány. Poté se dal na pochod napříč Georgií k přístavu Savannah. Razil jasně zásadu totální války. Jeho vojsko se roztáhlo do šíře 20 až 60 mil a ničilo vše, co mu přišlo do cesty. Po třech dnech v přístavu táhl stejným způsobem na Columbii.
   V roce 1864 se v Unii konaly prezidentské volby. Republikáni opět postavili na kandidátku Lincolna, demokraté bývalého generála McClellana. Předvolební boje byly tvrdé a McClellan používal demagogické předvolební sliby. Nakonec těsně vyhrál Lincoln, což bylo jediným štěstím pro Unii. Lincoln byl přesvědčen, že válku je třeba vést až do bezpodmínečné kapitulace Jihu.
   Na jaře 1865 Davis uprchnul z Richmondu, k němuž se blížily unionistické jednotky. Lee už jen ustupoval. Brzy poznal marnost svého počínání a sešel se s Grantem 9. dubna 1865 v Appomattoxu, kde podepsal kapitulaci.
   14. dubna byl pak zavražděn Lincoln při divadelním představení. Otrokáři se pomocí této akce chtěli vrátit před rok 1861, ale ani tato vražda už nemohla vrátit kolo dějin zpět. V prosinci 1865 byl zanesen do ústavy dodatek o osvobození otroků a 1868 jim bylo přiznáno hlasovací právo.
   Období do roku 1877 se pak nazývá obdobím rekonstrukce, kdy se vyrovnávaly rozdíly mezi Severem a Jihem.
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