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Το άθλημα της πυγμαχίας αποτελέσε μία από τις πιο ιστορι-
κές και δημοφιλείς μαχητικές πολεμικές τέχνες της Αμερι-

κής στις αρχές του 20ου αιώνα. Η πυγμαχία, στην σύγχρονη
μορφή της, εμφανίζεται αρχικά στην Αγγλία το 1700 και στη
συνέχεια μεταφέρεται στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα,
με βασικούς πρωταγωνιστές τους μαύρους εργάτες αυτής της
χώρας.

Το άθλημα της πυγμαχίας ή κοινώς το box δεν θεωρούνταν «ευ-
γενής τέχνη» από τα μεσαία και υψηλά κοινωνικά στρώματα της
αμερικάνικης κοινωνίας αλλά ένα βίαιο, βάρβαρο, κακόφημο και
αποτροπιαστικό άθλημα που χάριζε στο πλούσιο κοινό του τη
διασκέδαση που ζητούσε. Πλούσιοι επιφανείς άνδρες ψυχαγω-
γούνταν παρακολουθώντας αυτοσχέδιους αγώνες με νεαρούς
φτωχούς εργάτες που πάλευαν μεταξύ τους για να αποκτήσουν
λίγα επιπλέον χρήματα. Για τους μαύρους πυγμάχους, το κορμί
τους ήταν η μόνη τους περιουσία, γι’ αυτό το πρόσεχαν και το
εκγύμναζαν με απόλυτη πειθαρχία. Γιατί ήταν το μοναδικό μέσο
που θα τους εξασφάλιζε κάποια επιλέον χρήματα. Ήταν γι’ αυ-
τούς η κρυφή δουλειά μετά τη δουλειά του εργοστασίου ή όποι-
ασδήποτε άλλης έμμισθης χειρωνακτικής εργασίας έκαναν. Ο
μαύρος εργάτης, πυγμάχος προσέφερε την εργατική του δύναμη
στο εργοστάσιο ή στα χωράφια και τον σωματικό του πόνο σε
αυτοσχέδιες παλαίστρες στο δρόμο προς όφελος της αμερικά-
νικης αστικής τάξης.

Οι άντρες πυγμαχούσαν απέναντι σε ένα πλούσιο κοινό, το
οποίο αρεσκόταν να πληρώνει για να βλέπει τον πόνο της
πάλης, άνδρες να ματώνουν από χτυπήματα στο κεφάλι, την
αντρική γύμνια να τσακίζεται μπροστά τους. Η έντονη σωματι-
κότητα του αθλήματος, ο κόπος της αυστηρής εξάσκησης, οι
οδυνηροί αγώνες γεμάτοι πόνο και αίμα δεν μπορούσαν να αφο-
ρούν τους πλούσιους και επιφανείς άντρες της κοινωνίας εκεί-
νης, αλλά εκείνους που δεν είχαν τίποτα να χάσουν, γιατί απλά
δεν είχαν τίποτα ποτέ αποκτήσει, εκείνους που το έκαναν μο-
νάχα για λίγα παραπάνω χρήματα στην τσέπη τους, τους πιο
φτωχούς και υποτιμημένους. Η βαρβαρότητα στο άθλημα
έπρεπε να υπάρχει για να υπενθυμίζει και να επικυρώνει την
εξουσία και τα οφέλη των πλούσιων πελατών της, του ποιος
παλεύει για να ζήσει και ποιος πληρώνει για να ψυχαγωγηθεί
από την πάλη αυτή. Οι αθλητές πάλευαν σκληρά, πίστευαν στις
δυνάμεις τους, δεν θέλανε να γίνουν λευκοί και ούτε ξέχασαν
ποτέ τις ρίζες τους.

Οι περισσότεροι γνώρισαν το άθλημα της πυγμαχίας μέσα στη
φυλακή, όπου μπαινόβγαιναν λόγω «παραβατικής συμπεριφο-
ράς» είτε εξαιτίας της «παράβασης» των ρατσιστικών νόμων. Η
περηφάνια και το καμάρι της νίκης απέναντι σε έναν λευκό
αθλητή ήταν γι’ αυτούς η απάντηση ολόκληρης της μαύρης κοι-
νότητας για τα δεινά που είχε περάσει και πέρναγε από τους
λευκούς αφέντες της. Ήταν η απάντηση για τα χρόνια της σκλα-
βιάς και της δουλειάς στα χωράφια βαμβακιού της Τζόρτζια και
της Αλαμπάμα, που ήταν φυλακισμένοι αυτοί και οι πρόγονοί
τους. Για τον ρατσισμό και τον χλευασμό που δέχονταν καθη-
μερινά από τους λευκούς συμπολίτες τους. Για το κυνηγητό,
τους βασανισμούς και τις δολοφονίες από την Κου Κλουξ Κλαν.
Για τους νόμους που είχαν μπει σε εφαρμογή μετά την έκβαση
του εμφυλίου πολέμου και τους ήθελαν αποκλεισμένους από
βασικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η εργασία και η ψυχαγω-
γία. Μέσα από το άθλημα «παίρνανε το αίμα τους πίσω», ισο-
πεδώνοντας με τον τρόπο αυτό την λευκή προνομιούχα
κοινωνία. Το ταξικό μίσος που φώλιαζε τόσα χρόνια ήρθε η
στιγμή να γίνει αληθινή γροθιά στο στομάχι του αντιπάλου.

Ο αγώνας που έμεινε στην ιστορία για τις κοινωνικές αναταρα-
χές που προκλήθηκαν μετά από τη νίκη μαύρου αθλητή ήταν
αυτός μεταξύ Τζόνσον και Τζέφρυς στο Ρένο της Νεβάδα το
1910. Ο αγώνας έμεινε γνωστός ως  «Η Μάχη του Αιώνα» και
διεξήχθη μπροστά σε 20.000 θεατές, ανήμερα της εθνικής επε-
τείου των ΗΠΑ. Το κλίμα ήταν έντονα πολωμένο και φιλοπό-
λεμο μεταξύ του κοινού που παρακολουθούσε τον αγώνα εντός
και εκτός του γηπέδου. Ο αγώνας έληξε με τη νίκη του Τζόνσον,
λόγω της απόσυρσης του αντιπάλου του στο 15ο γύρο. Κάτι που
πυροδότησε αναταραχές και συγκρούσεις στους δρόμους πολ-
λών μεγαλουπόλεων. Λευκοί επιτήθονταν σε μαύρους που πα-
νηγύριζαν την νίκη του Τζόνσον, γεγονός που οδήγησε στον
θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων. 

Η ιστορία της μαύρης πυγμαχίας ήταν μια σύγκρουση μεταξύ
των αποκλεισμένων και των ισχυρών, των αδύνατων και των
δυνατών, των μαύρων και των λευκών, των παράνομων και των
νόμιμων, των φτωχών και των πλούσιων, μια σύγκρουση μεταξύ
της μαύρης εργατικής τάξης και των αφεντικών της. Η πυγμα-
χία είναι κομμάτι της ιστορίας των αφρικάνων της Αμερικής και
όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες γενιές, θα είναι “τέχνη” τα-
ξικά προσδιορισμένη.

I'M BLACK...
THEY NEVER LET ME FORGET IT.
I'M BLACK ALRIGHT..
I'LL NEVER LET THEM FORGET IT.
Jack Johnson (1878–1946)
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