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Činnosť Úradu pre utečencov, oslobodených otrokov a opustenú pôdu v 

rokoch 1865 -1872 

 

Lucia MARCINKOVÁ 

 

V roku 1865 sa skončila občianska vojna. Únia ako víťaz sa ocitla vo veľmi zložitej 

situácii. Musela riešiť dva závažné problémy. Po prvé, musela stanoviť podmienky, po 

splnení ktorých mohli byť štáty bývalej Konfederácie 1 opätovne pričlenené k Únii. Po druhé, 

musela riešiť situáciu oslobodených otrokov. 2 

Otázkou čo s oslobodenými otrokmi sa Únia začala zaoberať už počas vojny. V jej 

priebehu sa vyprofilovali dve koncepčné línie reprezentované prezidentmi3 USA na jednej 

strane a Kongresom na strane druhej. Obe koncepcie sa zhodovali v tom, že oslobodení otroci 

po ukončení vojny mali užívať práva slobodných ľudí. Názorovo sa rozchádzali v tom, kto 

mal dohliadať nad tým, aby sloboda a práva oslobodených otrokov4 boli zaručené aj v 

skutočnosti. Plány Obnovy Juhu oboch prezidentov ponechávali riešenie situácie 

oslobodených otrokov v rukách novovytvorených južanských vlád. 5 Kongres naopak 

zdôrazňoval nutnosť záštity zo strany federálnej vlády.6 

Otázka riešenia situácie oslobodených otrokov sa po prvý krát ocitla na pôde 

Kongresu v roku 1863 (Howard, s.199). Búrlivá debata sa rozpútala v Senáte v roku 1864, 

keď Radikálni republikáni prišli po prvý krát s konkrétnym návrhom riešenia situácie 

oslobodených otrokov v podobe vytvorenia centrálneho orgánu federálnej vlády, tzv. Úradu 

oslobodených otrokov. Radikálni republikáni zdôrazňovali nutnosť zásahu federálnej vlády, 

                                                 
1  Konfederáciu tvorilo jedenásť južanských štátov: Florida, Texas, Severná a Južná Karolína, Alabama, 
Georgia, Louisiana, Tennessee, Arkansas, Virgínia, Mississippi. 
2  1.1. 1863 vydal prezident Lincoln Vyhlásenie o zrušení otroctva, čím takmer 4 milióny otrokov získali 
nové postavenie v rámci americkej južanskej spoločnosti. 
3  Máme na mysli Vyhlásenie o amnestii a obnove, tzv. 10% plán, prezentovaný prezidentom 
Abrahámom Lincolnom a Plán Obnovy Juhu jeho nástupcu Andrewa Johnsona, ktorý pozostával z dvoch 
vyhlásení vydaných 29. mája 1865.  
4  Pojem oslobodení otroci zahrňuje černošskú ako aj indiánsku populáciu južanských štátov. V tomto 
príspevku sa zaoberáme situáciou černošskej populácie a preto ako synonymum používame aj pojem černosi.  
5  Oba plány sa zaoberali predovšetkým otázkou stanovenia postupu, jednotlivých krokov, ale aj 
podmienok opätovného pričlenia odtrhnutých južanských štátov k Únii, pričom konkrétne riešenie situácie 
oslobodených otrokov absentovalo. Plány obsahovali len všeobecné odporúčanie pre dočasné a neskôr 
novozvolené vlády, ako postupovať pri riešení situácie oslobodených otrokov. Bližšie pozri: Vyhlásenie o 
amnestii a obnove prezidenta Lincolna. http://www.classicallibrary.org/lincoln/reconstruction.htm [21.5.2009] 
6  Išlo predovšetkým o skupinu politikov označovaných ako Radikálni Republikáni, ktorá požadovala 
úplnú rovnoprávnosť černochov a belochov. Medzi nich patrili napr. Thaddeus Stevens, Charles Sumner, Ben 
Wade. Bližšie pozri: Foner, Eric:Reconstruction: America´s unfinished revolution 1863-1877. New York:Harper 
& Row 1988, s. 228- 239. 
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ktorá podľa nich ako jediná mohla zabezpečiť oslobodeným otrokom príležitosť primeranej 

mzdy za poctivo vykonanú prácu a rovnako dodržiavanie ich ďalších novozískaných práv.  

Opierajúc sa o aktuálne správy z územia okupovaného armádou Únie senátor Charles 

Sumner na podporu tohto tvrdenia povedal: 

 „Je zrejmé, že oslobodení otroci nie sú leniví. Túžia pracovať. Ale vo svojom 

postavení sú bezmocní, nemajú možnosť získať ju [prácu]bez pomoci. Sú opustení, bez 

priateľov a neinformovaní. [...] Niekto im musí im podať pomocnú ruku, nie podporovať ich, 

ale jednoducho im pomôcť k práci, ktorá ich bude podporovať.“ (Sumner, 1864, s.2, vl. 

preklad). 

Po takmer dvoch rokoch ostrých debát bol 3. marca 1865 prijatý zákon, ktorým bolo 

schválené založenie Úradu pre utečencov, oslobodených otrokov a opustenú zem.7 Týmto sa 

Úrad pre oslobodených otrokov8 sa stal predĺženou rukou federálnej vlády na území 

južanských štátov, ktoré boli v procese obnovy.  

Hlavnou úlohou Úradu pre oslobodených otrokov bolo prevziať záštitu nad procesom 

transformácie južanskej spoločnosti. Mal pomôcť černochom nájsť si miesto v ekonomickom, 

spoločenskom a politickom živote spoločnosti, zabezpečiť im ochranu zo strany štátu. Po 

splnení tejto úlohy mal Úrad pre oslobodených otrokov svoju činnosť ukončiť. Tzv. 

prechodné obdobie potrebné na splnenie tejto úlohy vymedzovalo už v zákone existenciu tejto 

agentúry na obdobie ukončenia vojnového konfliktu a následne jedného roka.9 

Okrem toho zákon stanovoval organizačnú štruktúru Úradu pre oslobodených otrokov. 

Na čele stal hlavný komisár. Do tejto funkcie bol zvolený generál Oliver Otiz Howard, ktorý 

následne menoval svojich asistentov pre jednotlivé južanské štáty. 10 Organizačnú štruktúru 

                                                 
7  Plánovaný názov Úrad oslobodených otrokov bol upravený. V poslednej chvíli schvaľovania zákona v 
Kongrese bola do názvu dodaná zodpovednosť za utečencov. Kongres preniesol tieto kompetencie na tento Úrad 
s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek obvineniam z uprednostňovania riešenia černošskej otázky. Kompetencie 
súvisiace s opustenou pôdou boli prenesené na Úrad vzhľadom na aktivity, ktoré mal vyvíjať – usadzovať 
černochov na opustenej pôde. 
8  V dôsledku toho, že sa väčšina aktivít sústredila predovšetkým na riešenie situácie oslobodených 
otrokov, zaužívalo sa v dobových prameňoch, rovnako aj v sekundárnych zdrojoch používanie skráteného tvaru 
Úrad pre oslobodených otrokov, ktorý budeme používať aj v tomto príspevku. V tejto súvislosti B. Crouch 
uviedol dva základné dôvody prečo belosi nechceli využiť služby tohto úradu, aj keď mnohí z nich sa ocitli v 
situácii rovnakej, resp. horšej ako černosi. Po prvé, využívanie služieb rovnakej inštitúcie by znamenalo 
pripustiť rovnaký sociálny status černochov a belochov, čo bolo pre nich neprijateľné. Po druhé, ako náhle Úrad 
pre oslobodených otrokov prišiel o pôdu, belosi buď stratili záujem o ďalšie služby, alebo sa hanbili využiť ich. 
(2007, s. 40-41) 
9  Zákon bol prijatý ešte počas trvania občianskej vojny, ktorá sa oficiálne skončila v apríli 1865.  
10  Asistentmi hlavného komisára boli: Davis Tillson pre Georgiu, generál Wager Swayne pre Alabamu, 
generál R. Saxton pre Južnú Karolínu, generál T.W.Conway pre Louisianu, generál E.M. Gregory pre Texas, 
plukovník Orlando Brown pre Virgíniu, plukovník Eliphalet Whittlesey pre Severnú Karolínu, plukovník 
Samuel Thomas pre Mississippi, T.W.Cornway pre Louisianu, generál Clinton Fisk pre Kentucky a Tennessee, 
generál J.W. Sprague pre Arkansas a Missouri, plukovník T.W. Osborn pre Floridu 
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dotvárali radoví zamestnanci jednotlivých pobočiek Úradu pre oslobodených otrokov 

rozmiestnených po celom území Juhu označovaní ako agenti.11 Neskôr bola dodatočne 

vytvorená funkcia superintendenta pre vzdelávacie aktivity pre každý južanský štát. V rámci 

samotnej štruktúry boli vytvorené oddelenia, ktoré sa starali o vedenie záznamov, 

rozdeľovanie pôdy, finančné či lekárske záležitosti. Úrad pre oslobodených otrokov spadal 

pod Ministerstvo vojny. Úrad pre oslobodených otrokov spadal pod Ministerstvo vojny.12  

Činnosť Úradu pre oslobodených otrokov bola mapovaná prostredníctvom systému 

výročných, štvrťročných, prípadne špeciálnych správ, neskôr správ hodnotiacich edukačné 

aktivity asistentov hl. komisára v jednotlivých južanských štátoch. Tieto správy predstavujú 

dôležitejší zdroj informácií o činnosti jednotlivých pobočiek Úradu pre oslobodených 

otrokov, mapujú úspešnosť či prípadné problémy jednotlivých aktivít realizovaných počas 

určitého obdobia.13 Ďalším, nemenej dôležitým zdrojom informácii sú agendy jednotlivých 

pobočiek, ktoré obsahujú záznamy o každodenných činnostiach agentov a dopĺňajú tak obraz 

o celkovej činnosti Úradu pre oslobodených otrokov. 14 Komplexný obraz o aktivitách tejto 

agentúry je doplnený aj o informácie zo sekundárnych zdrojov. 15 

                                                 
11  Išlo predovšetkým o vojakov a len v menšej miere civilistov.  
12  Umiestnenie tohto Úradu pod ministerstvo vojny a vymenovanie vojenských hodnostárov na pozíciu 
hl. komisára a jeho asistentov nebolo náhodné. Armáda Únie už počas vojny musela riešiť situáciu otrokov, ktorí 
utiekli a začali sa zhromažďovať v blízkostí línií vojsk Únie.  
13  V príspevku analyzujeme a pracujeme s informáciami z týchto správ: Piata polročná Správa o školách 
pre oslobodených otrokov vypracovaná k 1.januáru 1868 za rok 1867 J.W. Alvordom, superintendentom pre 
vzdelávacie aktivity Úradu pre oslobodených otrokov; Výročná správa asistenta komisára Úradu pre 
oslobodených otrokov v Alabame, generála W. Swayne za rok začínajúci 1.11.1866 a končiaci 30.9. 1867; 
Správa generála O.O. Howarda o činnosti Úradu pre utečencov, oslobodených otrokov a opustenú pôdu z dňa 
20. októbra 1869.  
14  Ide predovšetkým o pracovné zmluvy, právne záznamy, registre nemocníc, sobášne listy, registre 
sobášov, správy o školách, právnej pomoci černochom, informáciách a pomoci poskytnutej v súvislosti s 
umiestňovaním černochov v iných krajinách alebo štátoch. Ohľadom informácií o „živote“ pobočky Úradu pre 
oslobodených otrokov bližšie pozri: Crouch, Barry A.: The Freedmen’s Bureau and Black Texas. Austin: 
University of Texas Press 1992, s. 41 -68.  
15  V príspevku sme použili výlučne sekundárne zdroje americkej proveniencie, keďže táto téma 
nedominuje v slovenskej historiografickej spisbe, a z tohto dôvodu neexistuje o nej ucelenejšia práca. V tejto 
súvislosti by sme chceli upozorniť na dva fakty. Po prvé, mnohé práce prezentujúce obdobie Obnovy Juhu vo 
všeobecnosti, alebo na území konkrétneho štátu, obsahujú kapitoly, ktoré sa zaoberajú aj nami skúmanou 
problematikou. Ako príklad je možné uviesť nami citovanú prácu E. Fonera: Reconstruction: America´s 
unfinished revolution 1863- 1877. Po druhé, tak ako historiografia venujúca sa celému obdobiu Obnovy Juhu, 
tak aj odborná historická produkcia venujúca sa nami skúmanému problému, činnosti Úradu pre utečencov, 
oslobodených otrokov a opustenú pôdu, prešla zložitým vývojom. Vedecké skúmanie tejto problematiky sa 
začalo už na začiatku 20. storočia, keď sa odborná verejnosť sústredila okolo prác W. Dunninga, neskôr 
označovaná ako Dunningova škola. Historici vo všeobecnosti zobrazovali Úrad pre oslobodených otrokov ako 
politický nástroj skorumpovaných Radikálnych republikánov. V dôsledku toho sympatizovali s bielymi Južanmi, 
ktorí tento orgán nenávideli. Úrad bol prezentovaný ako prostriedok, ktorým bol trestaný Juh. V tridsiatych 
rokoch sa objavili práce W. Du Boisa, ktoré znamenali určitý posun od názorov Dunningovej školy. 
Prelomovým obdobím boli 50. roky, kedy sa objavili prvé práce tzv. revizionistov, ktoré sa snažili o 
objektívnejšie poznanie danej problematiky a jej následné prezentovanie. Avšak aj tieto práce zobrazovali Úrad 
pre oslobodených otrokov v nepriaznivom svetle. Najväčšia kritika je nasmerovaná podľa nich na 
nekomplexnosť a neúplnosť činnosti Úradu pre oslobodených otrokov. Ako príklad je možné uviesť prácu A 
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Štáty bývalej Konfederácie sa v dôsledku vojnového konfliktu ocitli v troskách. 

Ekonomika Juhu nefungovala. Štáty boli úplne zdevastované. Veľké plantáže boli v dôsledku 

pochodu armády Únie vyplienené, mosty a poľnohospodárske stroje boli zničené. 16 Vojnou 

poznačený Juh tak pripomínal skôr púšť ako úrodnú krajinu. Situácia v južanských štátoch v 

roku 1865 naznačovala, že proces obnovy poľnohospodárstva bude veľmi zdĺhavý a 

bolestivý.  

V oveľa zložitejšej situácii sa po vojne ocitla vrstva plantážnikov. Ako príklad je 

možné uviesť situáciu rodiny generála Tencha Tilghama: 

„Táto rodina, jedna z našich najstarších a najrešpektovanejších, predtým veľmi bohatá, sa 

nachádza momentálne v podmienkach, ktoré sú podľa môjho názoru horšie dokonca ako 

súčasný stav chudoby [...]. Sú bez sluhov. ... Mladé dámy v stredy a štvrtky doja kravy, kým 

ich otec Generál nad nimi drží dáždnik, aby pri dojení nezmokli. ... Generál musí zapriahať 

svoje kone do voza sám a pravdepodobne si aj sám čistí svoje čižmy“. ( Wagandt, 1967,s.142, 

vl. preklad)  

Ich spoločenská trieda bola úplne zdevastovaná po fyzickej, ekonomickej a psychickej 

stránke. Vojna znamenala koniec celej južanskej spoločnosti ako takej. Takáto hlboká zmena 

spoločenského statusu priniesla so sebou aj negatívne dôsledky, ktoré pocítili černosi, 

rovnako aj samotní agenti Úradu pre oslobodených otrokov. Odplata za „potupu“ sa stala 

neskôr prameňom nenávisť, zatrpknutosti, nevraživosť a neochoty spolupracovať.17 Za 

takýchto podmienok, v priebehu dvoch – troch mesiacov od svojom vzniku, začal svoju 

činnosť Úrad pre oslobodených otrokov na celom území Juhu.  

Úrad pre oslobodených otrokov začal systematicky realizovať svoju činnosť v oblasti 

starostlivosti o ľudí v núdzi. Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa ocitol celý Juh, boli tieto 

aktivity nanajvýš potrebné a nevyhnutné. Južanské štáty nemali dostatok prostriedkov k tomu, 

aby sa postarali o svojich ľudí (belochov), ale mnohí z ich obyvateľov boli v povojnovom 

období zaslepení nenávisťou voči oslobodeným otrokom. Od prvých dní svojej činnosti na 

území jednotlivých južanských štátov začal Úrad pre oslobodených otrokov s vydávaním 

                                                                                                                                                         
history of the Freedmen´s bureau od Georga R. Bentleyho. Od 70-tých a predovšetkým 80-tých rokov sa nová 
generácia historikov snaží vytvoriť nový, a čo najobjektívnejší pohľad na danú problematiku, opierajúci sa 
predovšetkým o archívne materiály, ktoré sú vďaka zákonu o zachovaní kultúrneho dedictva Afro-američanov z 
2000 zosumarizované v národných archívov jednotlivých štátov (Skupina záznamov označovaná ako 105 v 
Národnom archíve každého južanského štátu). Tu radíme práce Barryho Croucha a Paula Cimbalu, ktoré sú 
uvedené v zozname bibliografických odkazov.  
16  Výnimku z uvedenej situácie tvorilo územie časti Georgie a celé územie štátu Texas, kde boje priamo 
neprebiehali.  
17  V praxi sa tieto emócie prejavili predovšetkým prijatím tzv. Černošských zákonníkov či vznikom 
organizácie Ku klux klan. 
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prídelov potravín, oblečenia, poskytovaním strechy nad hlavou. Opierajúc sa o štatistické 

údaje, je možné konštatovať, že Úrad pre oslobodených otrokov viedol od začiatku v tejto 

oblasti politiku namierenú k tomu, aby sa černosi spoliehali skôr na svoje vlastné sily a 

schopnosti ako na pomoc od federálnej vlády a táto pomoc bola poskytovaná tým, ktorí ju 

skutočne potrebovali. Opierajúc sa o údaje ministerstva vojny, hlavný komisár generál 

Howard si bol už od začiatku vedomý „zradnosti“ týchto aktivít. Obával sa, že by oslobodení 

otroci mohli považovať túto pomoc zo strany federálnej vlády za trvalú, čo nekorešpondovalo 

s hlavnou úlohou Úradu pre oslobodených otrokov. Zároveň spoliehaním sa na pomoc od 

iných by ostali naďalej závislými. A v neposlednom to mohlo spôsobiť väčšiu nevraživosť zo 

strany belošskej populácie Juhu. V tejto súvislosti sa už v prvých mesiacoch sprísnili 

podmienky predovšetkým na poskytovanie prídelov v núdzi. Už v septembri 1865 sa podarilo 

Úradu pre oslobodených otrokov znížiť počet ľudí závislých na pomoci vlády o polovicu a ich 

počet sa neustále znižoval.(Howard, 1869, s.7). Neznamenalo to však, že Úrad zatváral oči 

pred utrpením černochov. V roku 1867, v dôsledku zlej úrody, sa prudko zvýšil počet ľudí v 

núdzi. Miestne pobočky na území Juhu rozdávali mimoriadne prídely potravín. V Alabame 

tak dostalo 41 591 černochov múku, bravčové mäso, slaninu, obilie. Celkovo bolo vydaných 

190 086 a pol dávky a ich celková hodnota predstavovala sumu 41 617, 90 dolárov.(Swayne, 

1867, s.5). V rokoch 1865-1868 bolo na území Južnej Karolíny rozdaných 2 276 352 prídelov 

potravín, pričom sa jednalo o obilie, cukor, mäso, soľ, korenie, fazuľu, hrášok. (Webster, 

1916, s.123-124).  

Úrad pre oslobodených otrokov sa rovnako venoval starostlivosti o chorých. Správy 

asistentov hlavného komisára obsahujú informácie o počte nemocníc, personáli, počte 

chirurgov, vybavení nemocníc, kapacite či prevádzke, ktoré signalizujú, že Úrad venoval 

aktivitám v tejto oblasti dosť značnú pozornosť. V Alabame existovalo 8 nemocníc, ktoré v 

období od novembra 1866 do augusta 1867 ošetrilo 6058 oslobodených otrokov.( Swayne, 

1867, s.10-11). Štatistické údaje o počte ošetrených černochov dokazujú, že aktivity 

realizované v tejto oblasti mali svoje opodstatnenie. Miestne orgány vo všeobecnosti 

odmietali prispieť finančne na založenie zdravotníckych zariadení pre oslobodených otrokov. 

Lekári si za ich ošetrenie stanovovali vysoké poplatky. Dokonca, aj keď pracovné zmluvy v 

mnohých prípadoch zaručovali lekársku starostlivosť pre černochov, vyskytli sa mnohé 

prípady, keď ich lekári odmietli ošetriť. Väčšie mestá disponovali modernými, plne 

vybavenými nemocnicami s profesionálnymi lekármi, kým vidiecke oblasti poskytovali 

základnú lekársku starostlivosť a predaj liekov bez alebo za minimálne poplatky. Úrad pre 

oslobodených otrokov sa snažil previesť zodpovednosť za chorých černochov na verejné 
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orgány a preto po roku 1869 redukoval počet nemocníc a lekársku starostlivosť, ktorá bola 

poskytovaná pod jeho záštitou. V mnohých prípadoch prepísal vybavenie a zásoby liekov 

nemocníc na miestne orgány, aby tým zabezpečil ich prevzatie zodpovednosti nad lekárskou 

starostlivosťou o oslobodených otrokov (Webster, 1916, s.126). 

Z obsahovej analýzy správ vyplýva, že Úrad pre oslobodených otrokov sústredil svoju 

pozornosť predovšetkým na vytváranie nových pracovných vzťahov. Zmena otroka na 

slobodného človeka ničila všetky zaužívané putá a vytvárala novú situáciu, ktorú bolo treba 

usmerňovať. Bolo potrebné nielen opätovne naštartovať ekonomiku Juhu, ale predovšetkým 

vytvoriť funkčný systém práce na území južanských štátov, ktorý by nahradil predchádzajúce 

pracovné vzťahy vyplývajúce z inštitúcie otroctva. Do tohto systému malo byť integrované 

černošské obyvateľstvo Juhu ako slobodná pracovná sila. Záštitu a dohľad nad vytváraním 

nových pracovných vzťahov prevzal Úrad pre oslobodených otrokov, čím mal byť černochom 

zaručený prístup k príležitosti.  

Prvotná koncepcia Radikálnych republikánov vychádzala z myšlienky, že najlepším 

spôsobom ako sa černosi môžu stať slobodnými (osvojiť si slobodu) je získať ekonomickú 

samostatnosť prostredníctvom príležitosti v podobe prístupu k pôde. Táto ekonomická 

mobilita mala umožniť oslobodeným otrokom aktívne participovať na budovaní ekonomiky 

nového Juhu a zabezpečiť neskôr sociálny a aj republikánsky poriadok (Cimbala - Miller, 

1999, s. xix). Koncepcia vychádzala z tzv. Port Royalského experimentu,18 ktorý bol 

realizovaný počas občianskej vojny. Práve tento experiment dokázal, že zvolený model 

politiky pôdy a práce je úspešný a môže byť aplikovaný pri Obnove Juhu. V tomto duchu bol 

koncipovaný aj zákon zakladajúci Úrad pre oslobodených otrokov, ktorý, okrem iného, 

stanovoval podmienky, za ktorých mal byť černochom umožnený prístup k pôde.19 Úrad pre 

oslobodených otrokov spravoval opustenú pôdu20 v množstve takmer 800 000 akrov. 

Jednotlivé pobočky začali realizovať plán rozdelenia opustenej pôdy medzi černochov krátko 

                                                 
18  Počas vojny bolo potrebné riešiť situáciu otrokov, ktorí sa usadzovali v blízkosti línií vojsk Únie. Na 
východnom pobreží vyčlenil generál Sherman časť pôdy – zhruba 30 míľový ostrov od Charlestonu v Južnej 
Karolíne po Jacksonville na Floride. Podľa Special Field Order č. 15 boli na tejto pôde usadzovaní černosi, 
pričom každá rodina dostala pozemok s rozlohou 40 akrov a boli im zapožičané osly. Otroci dokázali byť 
organizovaní, pracovali produktívne a konali zodpovedne. Bližšie pozri: Rose, Willie L.: Rehearsal for 
Reconstruction: The Port Royal experiment. Oxford University press 1976. 464s., Webster, Laura J.: The 
operation of the Freedmen´s bureau in South Carolina. Northampton: Department of history of Smith College 
1917, s.67-83. 
19  Bližši pozri: Freedmen ´s bureau act z 3.marca 1865. In: U.S. Statutes at large, Treaties and 
Proclamations of the United States of America. Boston 1866. zv.13. s. 507-509. 
20  Opustená pôda predstavovala pôdu a nehnuteľnosti, ktoré boli ponechané opustené majiteľmi na území 
štátov Konfederácie a ktoré boli získané z titulu konfiškácie, predaja alebo iným spôsobom. Neskôr bol tento 
pojem spresnený a zahrňoval majetok, ktorý sa na základe rozhodnutia federálneho súdu stal majetkom 
Federálnej vlády. 
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po svojom vzniku a do júna 1865 získalo približne 10 000 rodín viac ako 400 000 aktov pôdy. 

Okrem prenajatia pôdy si černošské rodiny mohli prenajať zvieratá a náradie.  

Nie všetci černosi týmto spôsobom prichádzali k pôde. Prirodzenou limitáciou 

fungovania tohto modelu bolo množstvo opustenej pôdy, ktorú mal Úrad pre oslobodených 

otrokov k dispozícii na jednej strane, a nedostatok financií oslobodených otrokov na strane 

druhej. Celkový objem opustenej pôdy nedokázal pokryť sľub na 40 akrov pôdy pre každého 

oslobodeného otroka. Stanovenie sumy za prenájom pôdy umožňovalo prístup len pre tých, 

ktorí disponovali určitým kapitálom. Išlo predovšetkým o bývalých vojakov Únie; tých 

černochov, ktorí počas vojny vykonávali pomocné práce (napr. kopali zákopy); a černochov, 

ktorí si našetrili peniaze v rámci účasti na tzv. Port Royalskom experimente a po ukončení 

vojny sa vrátili do rodného štátu. V niektorých prípadoch im bola poskytnutá pôžička, ale išlo 

skôr o výnimku ako o pravidlo. Berúc do úvahy tieto faktory, Radikálni republikáni si 

uvedomovali nutnosť realizovať tzv. dvojbodovú politiku práce. (Foner, 1988, s. 164). 

Súbežne museli existovať dva systémy práce. Prvý – samostatní černosi pracujúci na svojich 

farmách. Druhý – černosi ako nájomní zamestnanci pracujúci pre bieleho zamestnávateľa.  

Kým prvý systém bol splnením nádejí všetkých oslobodených otrokov, druhý systém 

pre nich znamenal spôsob ako prinavrátiť pôvodné pracovné vzťahy. Preto nebolo 

prekvapením, že černosi odmietali pracovať pre svojich bývalých majiteľov, verejne sa 

dožadovali sľúbených 40 akrov a v mnohých prípadoch sa radšej ponevierali a povaľovali 

čakajúc na svoju pôdu. 21 Situácia sa svojim spôsobom vyriešila sama v máji 1865, keď 

prezident Johnson zverejnil svoj Plán Obnovy Juhu. V rámci neho vydal Vyhlásenie o 

amnestii, 22 v dôsledku ktorého prvý, vyššie uvedený, systém práce stratil svoje opodstatnenie.  

Reagujúc na situáciu, ktorá nastala bol hlavný komisár O. Howard nútený vydať 12. 

septembra 1865 Obežník č. 15, ktorý nariaďoval prinavrátiť hmotný majetok pôvodným 

majiteľom. V prípadoch, že pôda vlastníka už bola prenajatá, miestni zamestnanci pobočiek 

Úradu pre oslobodených otrokov dohliadali na to, aby sa zisk z úrody dostal do rúk 

                                                 
21  V roku 1866 v rámci Southern homestead act bola černochom opäť poskytnutá možnosť získať vlastnú 
pôdu., keď bola pôda o rozlohe 46 mil. aktov v Alabame, Arkansase, Floride, Louisiane a Mississippi 
sprístupnená k osídľovaniu a vytváraniu usadlostí. Aj napriek enormnému úsiliu, ktoré Úrad pre oslobodených 
otrokov v tejto súvislosti vynaložil, ani tento pokus nedopadol úspešne. Bližšie pozri: Lanza, Michael L.:“One of 
the most appreciated labour of the Bureau“ : The Freedmen´s bureau and the Southern homestead act. In: 
Cimbala, Paul A. - Miller, Randall M. (eds.): The Freedmen’s bureau and Reconstruction: Reconsideration. New 
York: Fordham University Press 1999, s.67 – 92. 
22  Vyhlásenie udeľovalo amnestiu každému, kto sľúbil vernosť Únii. Výnimkou boli vlastizradci, ktorých 
z udelenia amnestie vylúčil prezident Lincoln a tí, ktorých zdaniteľný majetok presahoval hodnotu 20 000 
dolárov. Išlo najmä o bohatých majiteľov plantáží. Osoby vyňaté z možnosti udelenia amnestie sa mohli obrátiť 
na prezidenta s osobnou žiadosťou. Johnson v takýchto prípadoch vyhovel vyše 13 000 žiadostiam. Zároveň 
každému mali byť navrátené všetky vlastnícke práva na hmotný majetok v podobe pôdy či nehnuteľnosti. 
Výnimkou boli otroci a majetok, ktorý je uvedený v poznámke 20.  
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černochov, prípadne aby majitelia poskytli kompenzáciu týmto černochom za ich prácu a 

výdaje.23 Do 1866 sa takmer všetka pôda prinavrátila do rúk pôvodných majiteľov. 24 

Oslobodení otroci sa ocitli v situácii, ktorú okomentoval jeden z nich takto: 

„žiadna pôda, žiadny dom, žiadne miesto, kde môžeme zložiť naše hlavy ...odvrhnutí svetom, 

nenávidení krajinou, ktorá nás zrodila, zbavení všetkých našich ľudských práv, spolu sme 

pochodovali,...bojovali bok po boku, ale v čase mieru sa zdá, že nás považujú za cudzincov.“ 

(Foner, 1988, s. 164, vl. preklad).  

V zmysle naplnenia svojho cieľa zabezpečiť ekonomickú samostatnosť oslobodených 

otrokov nemal teda Úrad pre oslobodených otrokov inú možnosť ako sústrediť svoje aktivity 

na vytvorenie nových pracovných vzťahov medzi belochmi a černochmi. Tu vyvstalo 

niekoľko problémov. Po prvé, tak ako černosi, rovnako aj belosi (plantážnici) nemali poňatie 

čo znamená koncept voľnej pracovnej sily. Po druhé, neustála viera černochov, že získajú 

pôdu. Po tretie, predchádzajúca negatívna skúsenosť černochov z aplikácie systému voľnej 

pracovnej sily.25Po štvrté, černosi uprednostňovali možnosť prenájmu alebo predaja pôdy 

pred zaviazaním sa pracovnou zmluvou. V tejto situácii zohral významnú úlohu ešte jeden 

faktor a to bolo prijatie tzv. Černošských zákonníkov26 a zákonov o potulovaní. V snahe 

vyhnúť sa novodobému otroctvu, mnohí oslobodení otroci kontaktovali miestne pobočky 

Úradu pre oslobodených otrokov so žiadosťami o pomoc, ktoré sa na základe nariadenia 

hlavného komisára Úradu pre oslobodených otrokov generála Howarda premenili na „úrady 

práce“ a ich zamestnanci začali, okrem iného, pracovať ako sprostredkovatelia pracovných 

zmlúv. 

 Obežníky a informačné letáky, ktoré vydával Úrad pre oslobodených otrokov, 

informovali nielen miestnych agentov, ale predovšetkým verejnosť o podmienkach, ktorými 

sa budú riadiť nové pracovné vzťahy. Obežníky zdôrazňovali, že starý systém dozorcov, 

                                                 
23  Bližšie pozri: Circulation no. 15. In: McPherson, Edward: A political manual for 1866. 
Washington.D.C.: Philp & Sollomons 1866, s. 12-13. 
24  Pre konkrétnejšie informácie o množstve opustenej pôdy v jednotlivých južanských štátoch pred a po 
realizácii Vyhlásenia o amnestii prezidenta Johnsona bližšie pozri: Howard, Oliver O.: Autobiography of 
O.O.Howard. 2.zv. New York: The Trow press 1907, s. 231- 233. 
25  Ešte predtým ako sa Úrad pre oslobodených otrokov začal zaoberať otázkou vytvorenia nových 
pracovných vzťahov, bolo uzatvorených niekoľko pracovných kontraktov za asistencie vojenských hodnostárov, 
ktoré stanovovali skôr podmienky pripomínajúce otroctvo - nízka alebo žiadna mzda, práca len za jedlo a 
prístrešok, kontrola osobného života zo strany zamestnávateľa. 
26  Keďže staré zákony a ústavy jednotlivých južanských štátov neriešili situáciu oslobodených otrokov, 
Plán Obnovy Juhu prezidenta Johnsona im nariaďoval zaujať k tomuto problému stanovisko. Dočasné vlády 
týchto štátov teda vytvorili tzv. Černošské zákonníky, ktoré mali slúžiť ako návod pre novozvolené zákonodarné 
zbory jednotlivých južanských štátov pre neskorší postup riešenia černošskej otázky. Svojím obsahom 
prinavracali otroctvo, aj keď v mnohých prípadoch stanovovali oveľa horšie podmienky. Takýto zákonník ako 
prvá prijala „nová“ vláda Južnej Karolíny už v októbri 1865.Bližšie pozri: McPherson, Edward: A political 
manual for 1866. Washington.D.C.: Philp & Sollomons 1866, s. 29-44.  
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povinná a neplatená práca či činy násilia páchané na černochoch je zakázaný; že oslobodení 

otroci musia mať voľnú ruku vo výbere svojho zamestnávateľa a musia byť za prácu 

primerane zaplatení, pričom nesmel byť stanovený pevný systém platov. Úradníci boli ďalej 

varovaní pred povolením akejkoľvek náhrady otroctva. 27 Informačné letáky informovali 

černochov, že zmluva je považovaná za platnú, len vtedy, keď je uzatvorená za prítomnosti 

zamestnanca miestnej pobočky Úradu pre oslobodených otrokov, ktorý sa svojím podpisom 

zaväzuje, že zmluva chráni práva oslobodeného otroka a nijakým spôsobom nelimituje jeho 

slobodu.  

Bol vytvorený formulár štandardnej zmluvy, ktorý okrem povinných údajov obsahoval 

aj prázdne miesta, do ktorých boli uvedené miestne špecifiká. Zmluva bola uzatváraná na 

hlavu rodiny, ktorou bol muž. Aby sa zabránilo zneužitiu, každá zmluva musela obsahovať 

presne stanovený počet hodín, ktoré museli odpracovať černosi denne, počet odpracovaných 

dní do mesiaca, musela obsahovať presne stanovenú mzdu,28zakazovala prácu v nedeľu a 

presne stanovovala práva a povinnosti oboch zmluvných strán.  

Už v priebehu 1865 sa objavili prvé sťažnosti zo strany zamestnancov, rovnako aj 

zamestnávateľov v súvislosti s porušovaním podmienok pracovných zmlúv. Zo strany 

zamestnávateľov boli najčastejšie uvádzané násilnosti, nevyplácanie platov či neférové 

delenie podielu z úrody. Zo strany zamestnancov išlo predovšetkým o nedodržanie doby 

viazanosti pracovnou zmluvou.29 Porušovanie zmlúv sa stalo tradičným spôsobom, ktorým 

bieli obyvatelia južanských štátov vyjadrovali nespokojnosť s nastoleným procesom Obnovy 

Juhu. Úrad pre oslobodených otrokov rozšíril svoju činnosť o aktivity v oblasti poskytovania 

právneho poradenstva. Na začiatku sa snažili miestni agenti urovnávať tieto spory cestou 

zmieru, postupne však narastali nielen čo do kvantity, ale aj závažnosti. V prípade, že sa tieto 

spory dostali pred súd, mnohí agenti zastupovali oslobodených otrokov v súdkom konaní. 

Čoraz častejšie sa stávalo, že títo oslobodení otroci sa nedovolali spravodlivosti u miestnych 

súdov. Mnohí miestni sudcovia odmietali plniť nariadenia Ministerstva vojny a nechali sa 

počuť, že „nemajú záujem o svedectvá černochov“.(Canby, 1865, s.17). Bol teda stanovený 

dvojaký meter. V prípade spáchania toho istého trestného činu boli stanovované rozdielne 

                                                 
27  Išlo o Obežník č. 11 z 12.júla 1865, ktorý vydal hlavný komisár Úradu pre oslobodených otrokov.  
28  Vo všeobecnosti existovali tri varianty vyplácania mzdy: 1. v podobe peňazí vyplácaných mesačne v 
plnej výške alebo čiastočne, alebo vyplácaných na konci roka, 2. v podobe podielu z úrody, 3. kombináciou 
oboch spôsobov, pričom existovali miestne variácie. Ako príklad pre tretí variant bližšie pozri: 
http://valley.vcdh.virginia.edu/HIUS403/freedmen/fb-contracts.html [ 21.4.2009] 
29  Spor medzi zamestnávateľkou Sarah A. Craig a zamestnankyňou Ellen Tailor. Bližšie pozri: 
http://valley.vcdh.virginia.edu/HIUS403/freedmen/fb-contracts.html [ 21.4.2009] 
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pokuty v závislosti od rasy. Rovnako oslobodení otroci nesmeli svedčiť v prípadoch, kedy 

boli obžalovanými belosi.(Swayne, 1867, s. 3).  

Aby Úrad pre oslobodených otrokov zabezpečil, že oslobodeným otrokom nebudú odopierané 

ich občianske práva30 bola mu Kongresom prijatím zákona z júla 1866 zverená súdna 

právomoc v prípadoch, v ktorých miestne súdy odopierali černochom ich práva. Úrad pre 

oslobodených otrokov riešil všetky spory, ktoré vyvstali v súvislosti s porušením pracovných 

zmlúv a spory, v ktorých bolo zainteresované černošské obyvateľstvo. V prípade závažnejších 

občianskych sporov boli prípady predávané priamo federálnemu súdu.  

V dôsledku tejto novej právomoci a aktivít, ktoré súviseli s jej realizáciou bol Úrad pre 

oslobodených otrokov vnímaný černochmi ako ich „vláda“. V rámci svojej kompetencie začal 

tvoriť zákony, dohliadal nad ich realizáciou a interpretovaním, uvaľoval a zberal dane, 

definoval a trestal zločiny, udržiaval a používal na presadenie svojich rozsudkov vojenskú 

silu.(Du Bois, 1901, s.358). Tieto aktivity boli realizované prostredníctvom tzv. súdov pre 

oslobodených otrokov.  

Škála aktivít, ktoré realizoval Úrad pre oslobodených otrokov sa zákonom z júla 1866 

rozrástla. Pod jeho záštitou sa začali realizovať aj edukačné aktivity. Aj napriek tomu, že 

edukačné aktivity nepatrili medzi dominantné v počiatočnej fáze existencie úradu, aj v tomto 

období boli podniknuté prvé kroky. 31 V roku 1865 bolo založené samostatné oddelenie úradu 

pre vzdelávanie. K realizácii vzdelávacích aktivít prispela aj správa, ktorú vypracoval 

superintendent pre vzdelávanie J. W.Alvord. Vo svojej správe založenej na vlastnom 

prieskume uviedol dôvody, ktoré vedú oslobodených otrokov k tomu, aby sa vzdelávali. 

(Alvord, 1868, s.7). Boli zakladané denné, nočné (pre staršie deti a pre pracujúcich), nedeľné 

školy. Počas jedného roka bolo založených približne 975 škôl, v ktorých vyučovalo 1405 

učiteľov a vzdelávalo sa 90 778 žiakov. (Howard, 1869, s.12). Neskôr vznikli tzv. 

priemyslovky a v odľahlejším miestach a na plantážach boli vytvárane školské izby. 

Postupom času sa budovala aj sieť škôl, ktoré poskytovali vyššie vzdelanie. V Alabame v 

1867 existovalo 100 škôl, v ktorých sa vyučovalo písanie, geografia, aritmetika, 

čítanie,...(Swayne, 1867, s.10). V roku 1867 bola založená Howardova univerzita pre 

vzdelávanie mládeže, ktorá mala 6 katedier, okrem iného, právnickú, lekársku, 

poľnohospodársku a poskytovala prístup k vzdelaniu nielen pre černochov ale aj belochov.  

                                                 
30  Občianske práva ako právo uzatvárať zmluvy, svedčiť pred súdom,... boli priznané oslobodeným 
otrokom na základe zákona o občianskych právach z roku 1866 a 14. dodatku o občianstve. 
31  Vychádzali zo iniciatívy samotného hlavného komisára generála O. Howarda, ktorý veril, že vzdelanie 
je najsilnejšou zbraňou v rukách človeka. Oslobodeným otrokom malo pomôcť v ich boji za slobodu. V 
počiatočnej fáze išlo predovšetkým o prepustenie armádou nepoužívaných priestorov, financovanie dopravy 
učiteľov na Juh, školský nábytok,... 
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Ďalšie aktivity, ktoré Úrad pre oslobodených otrokov počas svojej existencie 

realizoval súviseli s rodinnými vzťahmi. Asimilovať černošské obyvateľstvo južanských 

štátov znamenalo vytvoriť v ich radoch rovnaké štruktúry, ktoré boli považované ostatným 

obyvateľstvom za základné stavebné jednotky spoločnosti. V máji 1865 vydal generál 

Howard Obežník č.5, v ktorom ustanovoval asistentom jednotlivých štátov vymenovať 

úradníkov, ktorí by viedli záznamy o manželských zväzkoch medzi černochmi, ak miestne 

zákony neobsahujú klauzulu o manželstvách farebných obyvateľov. V tejto súvislosti sa 

aktivity Úradu pre oslobodených otrokov sústredili na uzatváranie nových a legalizovanie 

„starých“32 manželských zväzkov medzi bývalými otrokmi. Dôkazom toho sú sobášne listy33 

vydávané miestnymi pobočkami Úradu pre oslobodených otrokov či registre sobášov. Pre 

usmernenie v tejto oblasti boli v roku 1865 pre štáty Južná Karolína, Florida a Georgia 

vydané tzv. pravidlá manželstva, ktoré okrem iného, uvádzali, že černosi, tak muži ako aj 

ženy, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, môžu uzavrieť manželstvo; že osoby, ktoré už raz uzavreli 

manželstvo ho môžu uzavrieť opäť, ak poskytnú dostatočný dôkaz o tom, že boli v dôsledku 

otroctva oddelení od svojich partnerov na obdobie viac ako 3 roky a nevedia či ich partner 

ešte stále žije. 34 

V tejto oblasti sa aktivity Úradu pre oslobodených otrokov v oveľa väčšej miere 

sústredili na opätovné zjednotenie všetkých členov černošských rodín. Napríklad v Texase, na 

základe výskumu archívneho materiálu, sa miestne pobočky Úradu pre oslobodených otrokov 

stretávali už od prvých dní svojej činnosti so žiadosťami o pomoc pri hľadaní nezvestných 

členov rodiny. Miestni agenti v tejto súvislosti realizovali dva základné druhy aktivít. Po prvé, 

snažili sa získať informácie a pomáhať miestnej černošskej komunite pri hľadaní nezvestných 

osôb. V tomto zmysle sa obracali na miestne pobočky v iných štátoch; overovali informácie, 

ktoré získali od samotných černochov o poslednom známom mieste pobytu ich členov rodiny; 

v niektorých prípadoch uhradili týmto rodinám výdaje na dopravu. Po druhé, poskytovali 

informácie o miestnej černošskej komunite tým oslobodeným otrokom, ktorí sa na nich 

obracali zo žiadosťou o informácie o ich členoch rodiny. (Crouch, 2007, s. 42-44). 

V prípadoch černošských detí, ktoré ich rodičia nenašli, príp. ktorých rodičia zomreli a 

miestna černošská komunita nemala dostatok finančných prostriedkov k tomu, aby sa o tieto 
                                                 
32  Pod pojmom staré manželské zväzky rozumieme spolunažívanie černochov pred zrušením otroctva, 
ktoré nieslo znaky manželského zväzku, ale nebolo akceptované zákonom, nieslo len súhlas ich 
majiteľa/majiteľov.  
33  Sobášny list. Bližšie pozri: http://www.archives.gov/publications/prologue/2005/spring/images/pointer-
certificate-lg.jpg [ 26. 3. 2009]. 
34  Bližšie pozri: Tzv. pravidla manželstva. 
http://www.archives.gov/publications/prologue/2005/spring/images/marriage-rules-lg.jpg [ 26. 3. 2009]. 
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deti postarala, alebo detí, o ktoré sa ich rodičia neboli schopní postarať, zveroval Úrad pre 

oslobodených otrokov tieto deti do opatery miestnych plantážnikov na základe tzv. 

učňovských zmlúv. Týmto spôsobom sa snažil eliminovať počet osôb v núdzi, ktorí boli 

závislí od jeho pomoci, umožňovalo mu to „mať ich pod kontrolou“ a v konečnom dôsledku 

sa mohol sústreďovať na iné aktivity. (Cimbala, 2003, s.192). 

Úrad pre oslobodených otrokov bol poverený „herkulovskou úlohou“. V tzv. 

prechodnom období mal prevziať záštitu nad procesom transformácie južanskej spoločnosti. 

Predovšetkým mal asistovať oslobodeným otrokom pri začleňovaní sa do ekonomického, 

spoločenského a politického života nového Juhu. Charakter aktivít tejto agentúry naznačuje, 

že bola zvolená vhodná cesta, prostredníctvom ktorej mal Úrad pre oslobodených otrokov 

splniť svoje poslanie. Svojou činnosťou vytváral podmienky k tomu, aby si oslobodení otroci 

počas stanoveného obdobia osvojili všetky práva slobodných ľudí a občanov štátu a stali sa 

súčasťou novej južanskej spoločnosti. Aj napriek tomu Úrad pre oslobodených otrokov 

nesplnil stanovený cieľ. Niektorí historici zastávajú názor, že zastal na polceste, iní zas, že 

počas svojej krátkej existencie položil len základy, na ktorých sa mohlo stavať neskôr. My sa 

stotožňujeme s názorom druhej skupiny. Tento fakt nepovažujeme za zlyhanie samotného 

Úradu pre oslobodených otrokov. Bolo naň naloženého veľmi veľa a berúc do úvahy 

podmienky, v ktorých pracoval na Juhu, ako aj nedostatky svojho systému, s ktorými sa 

musel každodenne vyrovnávať, dokázal počas svojej krátkej existencie takmer zázrak.  
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