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Мохандас Карамчад Ганди (написанп девангаријем:                     ). 

 

Рпђен 2. пктпбра 1869, убијен 30. јануара 1948. Ппзнат је кап Махатма Ганди (првп га је 

Рабиндранат Тагпр назвап самп махатма, щтп на санскриту знаши "велика дуща"). Један је пд 

псниваша савремене индијске државе и утицајан ппбпрник сатјаграхе (ненасилнпг прптеста) на 

путу ка пствареоу ревплуције. (в. махатмисти) 

 Ппмпгап је пствареоу индијске независнпсти пд британске власти, инспирищући пстале људе 

ппд кплпнијалнпм влащћу да раде на сппственпј независнпсти и пптпунп пдбаце Британску 

империју и замене је Кпмпнвелтпм. Гандијев принцип сатјаграхе инспирисап је генерације 

демпкратских и антирасистишких активиста, укљушујући и Мартина Лутера Кинга и Нелспна 

Манделу. 

 На Гандијеву филпзпфију и оегпву идеју сатје и ахимсе утицали су Багавад Гита и хиндуистишка 

верпваоа, кап и пракса религије чаин. На Гандија је снажнп утицап и Хенри Дејвид Тпрп, са 

свпјим идејама п грађанскпј неппслущнпсти и неплаћаоу ппреза, изнетих у есеју „Птппр 

цивилнпј влади“. Налазећи слишнпсти између рпбпвласнишке Америке 19. века и Јужне Африке, 

Ганди, 1907. гпдине, пбјављује пвај есеј ппд називпм „Грађанска неппслущнпст“. Такпђе, на 

Гандија су утицај имали и ненасилни слпбпдарски и прпсветитељски принципи Лава 

Никплајевиша Тплстпја, са кпјим је имап преписку дпк је бип на студијама у Јужнпј Африци. 

Кпнцепт ненасиља (ахимса) ппстпји дугп у индијскпј религијскпј мисли и дпживеп је мнпга 

пживљаваоа са хиндуистишким, будистишким и чаианским кпнтекстпм. Ганди пбјащоава свпју 

филпзпфију и нашин живпта у свпјпј аутпбипграфији Приша п мпјим експериментима са 

истинпм. 
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Мартин Лутер Кинг (енгл. Martin Luther King, Jr.; 15. јануар. 1929 — 4. април. 1968.) је бип 

америшки баптистишки свещтеник и бпрац за грађанска права. 

 У бпрби за равнпправнпст Афрпамериканаца у САД кпристип је метпде ненасиља и грађанске 

неппслущнпсти. 4. априла 1968. у Мемфису га је убип Чејмс Ерл Реј, пред ппшетак прпмпције 

„Кампаое сирпмащних“, кпју је ппкренуп ппшеткпм те гпдине. Дпбитник је и Нпбелпве награде 

за мир 1964. 

Сматра се једним пд најбпљих гпвпрникпм у истприји Сједиоених Држава. Оегпви гпвпри и 

прпппведи пппут „Вплите свпје непријатеље“ и „Имам сан“, данас су бащтина не самп 

Американаца већ и целпг шпвешанства. Заједнп са гпвприма Махатме Гандија и делпм Л. Н. 

Тплстпја „Истина бпжија је у теби“, ппстали су манифест ненасилне бпрбе за људска права. 

Мартина Лутера Кинга је ппстхумнп, 1977. гпдине, пдликпвап председник Чими Картер 

Председнишкпм медаљпм слпбпде. Пд 1986. гпдине се у САД пбележава дан ппсвећен оему, а 

2004. гпдине му је ппстхумнп дпдељена кпнгресна Златна медаља. Иакп за живпта пспправан и 

критикпван пд стране режима (ФБИ га је пратип и прислущкивап) и свпјих сунарпдника 

(Малкплм Икс и Црни пантери били су за ревплуципнарну бпрбу) ппстап је један пд симбпла 

САД и афрпамеришке заједнице. Данас пкп 730 већих и маоих градпва у САД има улицу кпја 

нпси оегпвп име. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Роза Паркс (енгл. Rosa Louise McCauley Parks; 4. фебруар 1913. – 24. Пктпбар 2005), је била 

афрп-америшка активисткиоа за људска права и крпјашица кпју је америшки Кпнгрес прпгласип 

„мајкпм мпдернпг Ппкрета за људска права“. 

 Рпза Паркс је ппстала ппзната када је 1. децембра 1955. гпдине пдбила да на захтев впзаша 

аутпбуса уступи свпје местп белпм путнику. Оенп хапщеое и накпн тпга суђеое збпг грађанске 

неппслущнпсти ималп је за ппследицу бпјкпт аутпбускпг сапбраћаја у Мпнтгпмерију, тј. један 

пд највећих и најуспјещнијих маспвних ппкрета прптив расне сегрегације у истприји, кпји је 

Мартина Лутера Кинга Јунипра, једнпг пд прганизатпра бпјкпта, прпмпвисап у впђу Ппкрета за 

људска права. Улпга Рпзе Паркс у америшкпј истприји придпнела јпј је статус икпне у америшкпј 

култури, а оени ппступци дали су легалитет ппкрету за људска права щирпм света. 

Ппд такпзваним закпнпм Чима Крпва, црнци и белци на америшкпм југу били су пдвпјени скпрп 

у свакпм аспекту живпта, укљушујући и јавни превпз. Аутпбуска и железнишка предузећа нису 

превпзила путнике ппсебнп, негп су ппстпјала ташнп пдређена места за црне, пднпснп беле 

путнике. Међутим, црнпј деци Југа није бип дпступан никакав пблик щкплскпг аутпбускпг 

превпза. Паркспва се сећала пдласка у пснпвну щкплу у Пајн Левелу, где су щкплски аутпбуси 

превпзили белу децу дп оихпве нпве щкпле, а црна деца су мпрала да пещаше. „Мпгла сам да 

гледам аутпбус какп прплази сваки дан. Али је тп за мене бип нашин живпта; нисмп имали 

другпг избпра негп да прихватимп тп кап нещтп упбишајенп. Аутпбус је бип једна пд првих 

ствари када сам сппзнала да ппстпји свет белаца и свет црнаца.“ 

 Успркпс најранијим сећаоима везаних уз љубазнпст белих странаца изнесених у Паркспвпј 

аутпбипграфији, пкплнпсти у кпјима се налазила нису јпј дпзвпљавале да игнприще расизам. 

Када је Ку-клукс-клан марщирап улицпм и прплазип испред оене куће, Паркспва се сећа да је 
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оен деда бип прислпоен на улазна врата са пущкпм. Индустријска щкпла у Мпнтгпмерију, 

иакп су је за црну децу пснпвали белци са севера, гпрела је два пута. 

Гпдине 1932. Рпза се удала за Рејмпнда Паркса, бријаша из Мпнтгпмерија. Рејмпнд је бип шлан 

групе кпја је сакупљала нпвац за ппдрщку групе црнаца кпји су неправеднп били пптужени за 

силпваое две беле жене. Накпн удаје, Рпза је радила разне ппслпве, пд ппсла кућне 

ппмпћнице дп исппмпћи у бплници. На мужев нагпвпр 1933. гпдине дпврщила је свпје 

средопщкплскп пбразпваое. У тп време свега је нещтп маое пд 7% афрп-американаца имали 

средопщкплску диплпму. Успркпс такпзванпм Чим Крпвпм закпну кпји је у великпј мери 

птежавап црнцима пплитишкп ушещће, Рпза је у свпм трећем ппкущају успела да се региструје 

за гласаое. 

У децембру 1943. гпдине Паркспва је ппстала активна шланица Ппкрета за људска права, 

придружујући се ппдружници НААКП-а у Мпнтгпмерију. Радила је вплпнтерски кап 

секретарица председника Едгара Никспна. П свпјпј ппзицији, касније је рекла: „Била сам једина 

жена тамп, а оима је требала секретарица и ја сам била сувище стидљива какп бих рекла не“. 

Накпн хапщеоа Рпза је ппстала икпна Ппкрета за људска права, али јпј је тп дпнелп дпста 

неугпднпсти. Изгубила је ппсап у рпбнпј кући, а оен муж је напустип свпј ппсап накпн щтп му је 

щеф забранип да приша п Рпзи. Гпдине 1957. Паркспви су напустили Мпнтгпмери и птищли у 

Вирчинију, највище затп щтп Рпза не није успевала да нађе ппсап у Мпнтгпмерију, али и збпг 

неслагаоа са Кингпм и псталим впдствпм Ппкрета за људска права у Мпнтгпмерију. Заппслила 

се кап дпмаћица у једнпм црнашкпм хптелу у Хамптпну. Касније, те исте гпдине, на нагпвпр 

млађег брата Силверстера, брашни пар се заједнп са Рпзинпм мајкпм преселип у Детрпит, 

Мишиген. 

Рпза је радила кап крпјашица све дп 1965, када ју је афрп-америшки кпнгресмен Чпн Кпнуерс 

заппслип у свпјпј канцеларији у Детрпиту. На тпм ппслу је пстала све дп пдласка у пензију 1988. 

гпдине. 

Рпза Паркс је у фебруару 1987. гпдине заједнп са Елен Еспн Стил пснпвала Институт Рпзе и 

Рајмпнда за сампзаппщљаваое у знак сећаоа на Рпзинпг мужа, кпји је умрп пд рака 1977. 

гпдине. 

Гпдине 1992. је изащла аутпбипграфија „Мпја приша“, намеоена млађим шитапцима кпја 

пписује оен живпт и све щтп је дпвелп дп оене пдлуке да свпје местп у аутпбусу не уступи 

белпм путнику. Гпдине 1995. Рпза је пбјавила свпје мемпаре „Тиха мпћ“, фпкусиране на улпгу 

вере у оенпм живпту. 


