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PRESIDENT KEHNEDY 
Ferdinand Peroutka 

V amerických presidentských volbách zvítězil muž, který . . . Nyní si uvě
domujeme, že je to složitější, než aby to bylo možno vměstnat do jedné věty. 
Řekněme nejdříve, že byl zvolen kandidát, který patří k větší straně. Který 
dále patří k straně, která má menší pověst konservativnosti. Také možno 
pokládat za fakt, že byl zvolen muž, který mluvil rozhodněji, snad i jasněji. 
Další fakt je, že byl zvolen nepatrnou většinou, která neobnáš! ani půl pro
centa hlasů. Byly to dramatické volby, poněvadž vítězný kandidát, demo
kratický senátor John F. Kennedy, dovedl, aspoň v některých, vzbudit 
dojem, že žijeme v rozhodující době, kdy Amerika a celý svět se potkávaji 
se svým osudem. Pronášel jasně výzvy, na něž americké voliěstvo ne zcela 
jasně odpovědělo, jisté ne tak jasně, jako kdysi odpovědělo Franklinu 
Rooseveltovi v dobách hospodářské krise a potom války. Dalo Kennedymu 
politický mandát, ale zároveň ho postavilo pod kontrolu značné a vlivné 
oposice. Přes to Kennedy bude moci vykonat, co je schopen vykonat od
hodlaný muž v úřadě amerického presidenta, který dává větší možnosti než 
presidentský úřad dává jiným mužům v jiných zemích. 

Jeho protikandidát, vicepresident Richard Nixon, začínal, jak sám uznávai, 
z nižší posice, jsa kandidátem minoritní strany. Kdykoli v posledních dese
tiletích republikánská a demokratická strana byly prostě postaveny proti 
sobě jako strana proti straně, republikáni se ukázali neschopnými překonat 
svého soupeře ve volbách. Cestu k vítězství si otevřeli jen tam, kde postavili 
zřejmě lepšího muže proti zřejmě horšímu, nebo když v jejich řelo se postavil 
Dwight Eisenhower, s jehož popularitou nikdo nemohl soutěžit. Měl tedy 
Richard Nixon menší objektivní síly za sebou a větší proti sobě. Mimo 
jiné, komukoli je nesnadno čelit organisační síle dělnických odborových 
organisací. které se prohlásily pro Kenncdyho. Nixon si počínal, jak kandi
dát minoritní strany si nepochybně musí počínat: vyzýval voliče, aby za
pomněti na strany, aby nevolili jako republikáni nebo demokraté, nýbrž 
jako Američané. Takový apel se obyčejně potkává s překážkami, neboť 
v normálních dobách straník zřídka je ochoten zapomenout, že je straník. 
Jen ve velkých krisích, a i tehdy jen pod vedením velkého muže hranice 
stran se stávají bezvýznamnými. Avšak, kdežto samým základem Kcnnedyho 
volební kampaně byla výzva, aby Amerika znovu se rozmyslela, poněvadž 
její ptestyž ve světě se zdá ohrožena, podstatnou součástí Nixonovy kampaně 
bylo ujištění, že není žádná krise v postavení Ameriky. Tím, jak se musi 


