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Předchozí strana
John Fitzgerald Kennedy a Jacqueline Bouvierová
vyfotografovaní Toni Frissellovou na svatební hostině
na Hammersmith Farm v Newportu, Rhode Island, 12. září 1953.
Následující strana
Archeolog Howard Carter prozkoumává rakev egyptského
faraona Tutanchamona (cca 1332–1323 př. n. l.),
jehož prakticky nedotčenou hrobku objevil v Údolí králů v roce 1922.
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Hippománie
Mílové kroky v technice a dopravě zmenšily
v 19. století svět a Velká Británie se svou industrializovanou společností a spojením s dálnými zeměmi, si rychle vypěstovala zálibu v exotice.
Jen těžko by se našlo něco neobvyklejšího než
tento hroch odchycený v Africe jako mládě,
poslaný vicekrálem Egypta na palubě kolesového
parníku do Anglie, umístěný v Londýnské zoo
v roce 1850 a pojmenovaný Obaysch po ostrově
na Nilu, kde byl objeven.
Říkalo se, že jde o prvního hrocha v Británii
od dob Římanů. Obaysch zažehnul v Londýně
vášeň pro svůj druh. Denně navštívili zoo mezi
jednou a šestou hodinou odpoledne tisíce lidí.
V této době mohli vidět i jiná exotická zvířata
včetně (dnes vyhynulé) zebry kvaga a skupiny
arabských zaklínačů hadů. Přírodověda povznášela
morálku národa jako celku, ale davy znamenaly
požehnání také pro zoo, jež se otevřela veřejnosti
v roce 1847, aby si vydělala na svůj provoz.
Zdá se, že tuto fotografii z roku 1852
pořídil španělský aristokrat Juan Bourbon, hrabě
z Montizónu, zevnitř Obayschovy klece. Šlo
o riskantní čin – Obaysch měl velmi blízký vztah
se svým egyptským ošetřovatelem, ale jinak byl
poměrně divoký. Pocit osamění násobený kompozicí a samotným objektem je přímo hmatatelný.
O dva roky později se k Obayschovi přidala
samice Adhela, s níž zplodil mnoho mláďat včetně
jednoho, jež se narodilo 5. listopadu 1872 a dostalo
jméno Guy Fawkes.

„Všichni pořád běhají do Regent’s
Park, aby se půl hodiny pokochali
pohledem na hrocha. Zvíře
samotné odplácí zájem veřejnosti
lhostejným zíváním.“
Časopis Punch, „Hip hip pro hrocha“,
prosinec 1850.
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Svoboda a otroctví
Karl Marx napsal tucty novinových článků o konfliktu, který v letech 1861–1865 roztrhl vedví Spojené
státy americké a zanechal po sobě stovky tisíc obětí.
V jádru občanské války stálo otroctví. Roli
jistě sehrály i jiné skutečnosti spojené s rozdílností
industriálního a obchodně zaměřeného severu
a konzervativního jihu, kde ekonomice a způsobu
života vládlo zemědělství a obchod s bavlnou.
Otroctví však toto vše spojilo v jedinou otázku,
která v šedesátých letech převládla nad všemi ostatními. Bylo právo vlastnit černé otroky nezcizitelným
právem amerického občana zakotveným v ústavě?
Nebo šlo spíše o opak práva?
Po zvolení Abrahama Lincolna jako
16. prezidenta USA s nepokrytě protiotrokářským
programem, opustilo v roce 1861 sedm jižních států
Unii. Založily Konfederované státy americké, které
vedl prezident Jefferson Davies z hlavního města
Richmondu ve státě Virginia. V dubnu téhož roku
začala válka.
Tato slavná fotografie zobrazuje proslulou aukční
síň v Atlantě v Georgii, kterou chrání černošský voják
oblečený do modré unijní uniformy. Na první pohled
se zdá, že jde o vyobrazení života na Jihu. Ve skutečnosti byla pořízena roku 1864, kdy už byla porážka
Konfederace jistá. Fotograf George N. Bernard ji
naaranžoval jako komentář výsledku války, v níž byla
v sázce hlavně základní práva Afroameričanů.

„Co se nás bělochů týče, bez
ohledu na postavení, bohatství či
chudobu, jsme si před zákonem
všichni rovni. To neplatí pro
černochy. Jejich postavení je
podřízené. Černoch je od přírody
uzpůsoben k postavení, které
v našem systému zaujímá.“
Viceprezident Konfederace Alexander Stephens,
21. března 1861
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„Na olympijských hrách
není nejdůležitější zvítězit,
ale zúčastnit se.
V životě není hlavní dobývat,
ale dobře bojovat.“
Pierre de Coubertin, 1908

Nové olympijské hry
Je zvláštní, že na olympijských hrách v Athénách
roku 1896, na první moderní olympiádě pořádané
Mezinárodním olympijským výborem, nedostávali
nejlepší sportovci zlaté medaile. Vítězové jednotlivých sportů včetně atletiky, zápasu, gymnastiky,
veslování, tenisu a závodu v plavání pouze pro námořníky obdrželi medaili stříbrnou, druzí v pořadí
bronzovou nebo měděnou.
Tato fotografie zobrazuje startovní pole
finále běhu na 100 metrů, který vyhrál s časem 12
sekund Američan Thomas Burke; zde v druhé dráze
zleva předvádí tehdy neobvyklou nízkou startovní
polohu. Burke vyhrál dobrým, ale nijak výjimečným
časem – svůj rozběh ovládl za 11,8 sekundy. I tak šlo
o pozoruhodný výkon, jelikož Burke byl specialista
na 400 metrů (vyhrál i tento závod).
K pokusům o oživení starověkých olympijských
her docházelo i před rokem 1896. Šlo především
o série olympiád v letech 1859–1888, které původně
organizoval obchodník-filantrop Evangelos Zappas.
Ten odkryl a zrekonstruoval Panathénský stadion,
poprvé vystavěný k tomuto účelu ve 4. století před
naším letopočtem. V roce 1896 byl Zappas už více než
30 let po smrti a organizační úloha připadla Francouzi
Pierru de Coubertinovi.
Ačkoli se v porovnání s moderní olympiádou
jeví athénské hry jako malé a amatérské, oživily klasický koncept a započaly sérii letních a (od roku 1924)
zimních her, kterou přerušily jen dvě světové války.
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Vůdce
V průběhu dvacátých let se NSDAP pohybovala
někde mezi okrajovým násilnickým hnutím a špatným vtipem. Přesto se na jaře roku 1933 stal její vůdce
Adolf Hitler (zde hovořící k jednotkám na shromáždění v Dortmundu) diktátorem Německa.
Hitlerův nástup k moci spočíval v jeho schopnosti spojit národní nespokojenost s Versailleskou smlouvou, nespokojeností obyčejných Němců s problémy
Velké krize. To vše propojil s hysterickou antisemitskou
a antikomunistickou rétorikou, která z národních
problémů obviňovala vnitřního nepřítele.
Od roku 1929 nacisté i komunisté v německých volbách stabilně získávali. Obě strany posílily
v Reichstagu (německý parlament), zatímco ulice
zaplavovaly polovojenskými rváči. Nacisté nakonec
zvítězili u volebních uren i v potyčkách. Spojením
Hitlerova osobního kouzla, násilných praktik oddílů
Sturmabteilung (SA) vedených Ernestem Röhmem,
známých též jako Hnědé košile, a energické propagandy Josepha Goebbelse se v listopadu 1932 stali
nacisté nejsilnější německou politickou stranou.
Stárnoucího německého prezidenta Paula von
Hindenburga nakonec přesvědčili, aby 30. ledna 1933
jmenoval Hitlera kancléřem. Za méně než dva měsíce
si Hitler udělil diktátorské pravomoci prostřednictvím Zmocňovacího zákona. Následujícího léta
Hindenburg zemřel a německé vojsko složilo přísahu osobní věrnosti ne národu, ale svému Vůdci.
Remilitarizace a nacifikace německé veřejnosti
právě začala.
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