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 Kas yra KUKLUSKLANAS?

 Susikūrimas ir pavadinimo kilmė

 Kuklusklano plėtimasis

 Klano narių išvaizda

 Taktikos

 Tūkstančiai Afrikos amerikiečių buvo nužudyti (faktai)

 Kuklusklano žlugimas

 Apibendrinimas

 Šaltiniai



Kuklusklanas yra slapta 
rasistinė organizacija 
susikūrusi 1865 m. po 
pilietinio karo.

Kuklusklano nariai siekė 
teroristiniais išpuoliais 
neleisti, kad juodaodžių 
teisės būtų sulygintos su 
baltųjų. Kuklukslano nariai Tenesyje 1866 m. 



Pirmasis klanas buvo suburtas 
Pulaskyje, Tenesyje, 1865 m. gruodžio 
24 d., kurį subūrė JAV pilietinio karo 
Amerikos Valstijų Konfederacijos 
veteranai.

Bendruomenės pavadinimas kilo nuo 
graikiško žodžio kyklos, kuris reiškia
ciklas, ratas.

Nors Kuklusklano veikla iš pradžių 
buvo įvardinta kaip išdaigiška, vėliau ši 
veikla buvo nukreipta prieš  
Respublikos atkūrimo vyriausybę ir jų 
lyderius. Nariai žiauriai kovojo prieš 
negrų lygiateisiškumą visuomenėje. Klano narys ant žirgo 1868 m.



Klano nariai rinkosi Našvilyje, 
Tenesyje 1867 m., kad sukurtų 
organizaciją su vietiniais.

Konfederatas Generolas Nathan 
Bedford Forrest tapo  klano 
lyderiu.

Nepaisant visų pastangų, 
vietinės klano sąjungos emė 
veikti savarankiškai.

Kuklusklanas greitai išsiskirtė 
beveik į kiekvieną pietinę 
valstiją.

Nathan Bedford Forrest



Kuklusklano nariai pasirinko 
baltus drabužius: mantijas, 
kaukes, kūgines kepures, 
sukurtas tam, kad atrodytų 
svetimiau ir baisiau. Taip pat 
tam, kad paslėptų savo 
tapatybę. 
Organizacijos simbolis –
liepsnojantis kryžius, siejamas 
su neapykanta krikščionybei. 
Dauguma klano narių veikdavo 
mažuose miestuose ir kaimo 
apylinkėse, kur žmonės 
pažindavo vieni kitus. Kartais 
pavykdavo atpažinti ir 
užpuolikus.

Kuklusklano narių kostiumai Šiaurinėje 
Karolinoje 1870 m.  

Kuklusklano simbolis



Klano nariai terorizuodavo 
valstybės tarnautojus 
bandydami juos nubaidyti nuo 
tarnybos.Jie užpuolė iš vergovės 
išlaisvintų žmonių skyriaus 
narius.
Jie veikė norėdami sutramdyti 
ugdymą, ekonominį procesą, 
balsavimo teises taurnauti 
juodaoždiams.
Kai tokiomis taktikomis 
nepavykdavo gauti norimo 
rezultato, jų aukos galėjo būti 
plakamos, suluošintos ar 
nužudytos.



Šiaurinėje ir pietinėje Krolinoje, 
birželį, 1867 m. įvyko 197 
žmogžudystės ir suskaičiuoti 
548 užpuolimo/sunaikinimo 
atvejai. 
Luisianoje, 1868 m.,  baltieji 
demokratai nužudė 1081 žmogų, 
kurių pagrindą sudarė 
juodaodžiai.
Klano žiaurumu norėta 
suvaldyti juodaodžių balsavimą. 
Daugiau nei 2000 žmonių buvo 
išžudyta, sužalota likus vos 
kelioms savaitėms iki 1868 m. 
lapkričio mėn. prezidento 
rinkimų.

Vaizduojamas žmonių žudymas 



1872 m. Kuklusklano 
veikla buvo nutraukta. 
Nepaisant to, tikslai, 
kurių klanui nepavyko 
įvykdyti, tokie kaip 
balsavimo draudimas 
pietų juodaoždiams, 
buvo įgyvendintas 1890-
taisiais baltųjų pietiečių 
kovotojų.

Nors organizacija 
uždrausta, toliau ji veikia 
nelegaliai.



Kuklusklanas susibūrė norėdamas susidoroti su 
juodaodžių lygiateisiškumu. Pasekmėse matoma, kad 
buvo išžudyta daugybė žmonių, kurie buvo nekalti. Nors 
Kuklusklano organizacija uždrausta, ji vistiek veikia 
nelegaliai.
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