UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra mediálních studií

Jan Mráz

Mccarthismus a jeho projevy
v československém tisku
Bakalářská práce

Praha 2009

Autor práce: Jan Mráz
Vedoucí práce: Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent práce:
Datum obhajoby: 2009
Hodnocení: ………………………..

Bibliografický záznam
MRÁZ, Jan. Mccarthismus a jeho projevy v československém tisku. Praha : Karlova
univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky,
Katedra mediálních studií, 2009, 79 s. Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. Barbara
Köpplová, CSc.

Anotace
Bakalářská práce „Mccarthismus a jeho projevy v československém tisku“ pojednává
o podmínkách vzniku těchto jevů ve 40. a 50. letech 20. století ve Spojených státech
a jejich projevů, jakými bylo pronásledování členů komunistických a jiných organizací,
umělců a inteligence. Vládou a její komise iniciovaly procesy, ve kterých docházelo
prostřednictvím používání kontroverzních a protiústavních zákonů k omezování
občanských

svobod,

zejména

svobody

myšlení

a

projevu.

Oběťmi

tohoto

pronásledování se staly i hromadné sdělovací prostředky, které v té době nedisponovaly
účinnými nástroji, jak perzekucím zabránit. Této dočasné neschopnosti médií bránit se
tlaku vlády využil republikánský senátor Joseph R. McCarthy, jehož demagogické
metody a postupy ve vyšetřování byly považovány za extrémní formu honu na
čarodějnice, tzv. mccarthismus. Projevy honu na čarodějnice a mccarthismu
v československém tisku jsou demonstrovány na analýze 31. ročníku Rudého práva
(rok 1951). Tyto projevy jsou rozděleny do několik kategorií a charakterizovány tezemi,
podpořenými ukázkami z úryvků článků.

Annotation
The paper named “McCarthyism and its manifestation in Czechoslovakian press”
covers the conditions of origin of the aforementioned phenomena in 1940’s and 1950’s
in the United States of America and their manifestations, such as persecution of
members of communist and other organizations, artists and intelligentsia by the
government and trials initialized by its respective commissions. Due to the usage of
controversial and unconstitutional laws the trials led to the restriction of individual
freedoms, mainly the freedom of thought and the freedom of speech. Mass media in the
country became one of the victims of these persecutions, as they did not have effective
instruments, which could be used to prevent the persecutions. This temporary
incapability of the media to defend against interventions of the government was used by

the republican senator Joseph R. McCarthy, whose demagogic methods in the
investigations were considered an extreme form of witch-hunting – McCarthyism.
The manifestations of witch-hunting and McCarthyism in Czechoslovakian press are
demonstrated on an analysis of Rudé právo from 1951. They are divided into several
categories and characterized by the respective theses considering the manifestations and
supported by fragments of the original newspaper articles.
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1. Úvod
Hon na čarodějnice ve Spojených státech amerických v letech 1947-1957
představoval boj Američanů a jejich vlády proti pronikání komunistického vlivu
a všemu, co s ním bylo v té době spojováno, do americké společnosti. Vláda, její
instituce a jejich představitelé se z různých pohnutek snažily zamezit rozšiřování
komunistických myšlenek, eliminovat ty, kteří je, ať již skutečně, nebo domněle,
reprezentovali a vyvolat ve společnosti pocity strachu z komunistického ohrožení,
kterému je třeba se bránit. Tato obrana spočívala v pronásledování osob a členů
nejrůznějších organizací vládními a jinými komisemi, které se zákonnými
i nezákonnými prostředky snažily o jejich eliminaci. Ikonou tohoto boje se stal
wisconsinský senátor Joseph R. McCarthy, pro jehož vyšetřovací metody se v době
vrcholu honu na čarodějnice (1950-1954) vžil pojem mccarthismus, který je dodnes
symbolem demagogie a oportunismu. Těchto vlastností dokázal McCarthy během své
senátorské kariéry mistrně využít při manipulaci s hromadnými sdělovacími prostředky,
které v té době, i přes americký důraz na svobodu projevu a demokracii, nejenže nebyly
schopny tomuto pronásledování zabránit, ale paradoxně jej podporovaly.

Téma honu na čarodějnice a mccarthismu jsem si vybral z důvodu mého
dlouhodobého zájmu o americké dějiny 20. století a studenou válku, ve které spatřuji
jednu z hlavních příčin vzniku honu na čarodějnice ve Spojených státech.

Práci jsem rozdělil do tří částí. V první části jsem se v kapitolách Druhá světová
válka a její důsledky a Zahraniční politika USA zaměřil nejprve na širší okolnosti
vzniku bipolárního světa, ochlazení vzájemných vztahů mezi Východem a Západem
a vypuknutí studené války. V kapitole Domácí politika USA popisuji kroky americké
vlády, kterými se snažila řešit obtížnou poválečnou situaci v zemi.

V části věnované samotnému honu na čarodějnice jsem v kapitole Počátky honu
na čarodějnice popsal legislativní opatřením, která hrála ve Spojených státech hlavní
roli v boji proti komunismu a úlohu veřejného mínění, jehož nedostatečná
informovanost byla klíčovým faktorem při vzniku fenoménu honu na čarodějnice.
V kapitole Mccarthismus jsem představil osobu senátora McCarthyho, okolnosti, které
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vedly k jeho vzestupu i pádu a metody jeho vyšetřování, jež, jak jsem již zmínil, byly
označovány jako mccarthismus. Kapitola věnovaná médiím popisuje nejprve teorii
sociální odpovědnosti médií, a poté pojednává o způsobu, jakým McCarthy pracoval
s tiskem a vysílacími médii – rozhlasem a televizí. Osobám a organizacím, jichž se
přímo dotkl hon na čarodějnice a mccarthismus se věnuji v kapitole Oběti honu na
čarodějnice, ve které podrobněji rozebírám procesy se zástupci Hollywoodské desítky,
s Algerem Hissem, manželi Rosenbergovými, odbory a komunistickou stranou USA
a roli Nejvyššího soudu v těchto a dalších procesech.

Ve třetí části práce Projevy honu na čarodějnice v Rudém právu jsem nejprve
v kapitole ČSR na přelomu 40. a 50. let popsal sociálně-politickou situaci
v Československu na přelomu 40. a 50. let a v následující kapitole analyzoval ročník
Rudého práva z roku 1951. Pomocí historické analýzy jsem hledal projevy honu na
čarodějnice a mccarthismu v tomto deníku. Záměrně se v analýze nevěnuji projevům
zabývajících se ekonomikou či zahraniční politikou, jejichž předmětem je ekonomika či
zahraniční politika Spojených států (např. boj proti komunismu v Evropě a Asii).

Ve své práci jsem čerpal především z publikací zahraničních autorů, z nichž
pouze část vyšla i v českém překladu. Proto, zejména část věnovaná médiím
a mccarthismu, vychází z anglického textu. (Čeští autoři se těmto lokálním jevům –
honu na čarodějnice a mccarthismu – nevěnovali a nebo je zmiňovali pouze okrajově.)
O projevech honu na čarodějnice nebo mccarthismu v československých médiích jsem
žádnou publikaci neobjevil, v Národním archivu na Chodovci (fondy Ministerstvo
vnitra – tajné, Klement Gottwald, Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv
a Generální sekretariát) jsem našel pouze útržkovité informace o několika emigrantech
ze Spojených států do Československa, o projevech honu na čarodějnice nebo
mccarthismu se tyto fondy nezmiňují.

Oproti původní tezi jsem z důvodu ne-ekvivalence pojmů hon na čarodějnice
a mccarthismus pozměnil název práce. Dále jsem změnil analyzovaný ročník Rudého
práva z roku 1952 na rok 1951 z důvodu jeho lepší dostupnosti. Tato změna neměla na
práci výrazný vliv, jelikož v obou letech probíhaly ve Spojených státech stejně
intenzivně politické procesy, jejichž projevy jsem analyzoval. Ve druhé části práce
věnované Spojeným státům jsem se zaměřil kromě kultury i na další oblasti, a to pro
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podobnost metod pronásledování odpůrců státy prosazované ideologie jak v USA, tak
v ČSR (tato podobnost je v práci popsána). Ze stejného důvodu jsem rozšířil i v analýze
Rudého práva sledované projevy honu na čarodějnice a mccarthismu.

Cílem této práce je popsat okolnosti vzniku jevů honu na čarodějnice
a mccarthismu, jejich dopadů na americkou společnost a následné potvrzení nebo
vyvrácení výskytu jejich projevů v analyzovaném ročníku Rudého práva a vytvoření
tezí, které by tyto projevy charakterizovaly.
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2. USA v letech 1945 – 1947
2.1. Druhá světová válka a její důsledky
2.1.1. Jaltská konference
„Po zahájení závěrečné ofenzivy se na počátku února 1945 znovu sešla Velká
trojka1, tentokrát v přímořském letovisku Jalta na jihu Ruska.“2 Tématem konference
bylo mj. budoucí uspořádání poválečné Evropy (zejména rozdělení sfér vlivu
v Německu a v dalších zemích) a východní a jihovýchodní Asie, jejíž značná část byla
pod kontrolou Japonska.
Bylo rozhodnuto o rozdělení poválečného Německa do okupačních zón, ve
kterých by správu převzaly na západě Německa západní spojenci a v jeho východní
části Sovětský svaz. V ostatních státech Evropy měli spojenci převzít záštitu nad
svobodnými volbami a garantovat ústavní záruky do ustanovení demokratických vlád.
Dále už se zájmy jednotlivých účastníků konference rozcházely.
Churchill prosazoval postup západních spojenců co nejdále na východ, aby tak
získali „silnější pozici pro poválečná vyjednávání, Roosevelta však brzdilo přání získat
Rusy pro spolupráci v pokračujícím boji s Japonskem.“3 V době konání konference
ještě Američané neměli spolehlivě fungující atomovou bombu, postupné dobývání
Japonska se tedy mohlo stát velmi nákladnou záležitostí, která by navíc stála životy
mnoha tisíců Američanů. Roosevelt byl ochoten Stalinovi ustupovat v jeho požadavcích
za pomoc v boji proti Japonsku. Výměnou za postoupení značné části území dobytého
území Stalin slíbil vyhlášení války Japonsku do tří měsíců po porážce Německa.
Prezident Roosevelt se konce kapitulace Japonska nedočkal, zemřel 12. dubna
1945, těsně před ustavující konferencí Organizace spojených národů v San Francisku.
Jeho nástupcem se stal dosavadní viceprezident Harry S. Truman.
Spojené státy nakonec v boji s Japonskem pomoc od Sovětského svazu
nepotřebovaly – 6. a 9. srpna 1945 byly shozeny atomové bomby na japonská města
Hirošimu a Nagasaki a Japonsko kapitulovalo.4
1

Zástupci USA (prezident Franklin D. Roosevelt), Velké Británie (předseda vlády Winston Churchill)
a Sovětského svazu (předseda vlády J.V. Stalin).
2
In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 622.
3
In: Tamtéž, str. 623.
4
In: Tamtéž, str. 622 - 625.
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Výsledky Jaltské konference byly později odsuzovány republikánskou stranou,
která považovala Rooseveltův postup vůči Sovětskému svazu za nedostatečně tvrdý
a důrazný a kritizovala obětování vlivu na vývoj ve střední Evropě (jehož důsledkem
byla např. ztráta Polska nebo Berlínská krize) za dohodu s J.V. Stalinem na společném
postupu proti Japoncům.5
Společně s pokračováním politiky New Dealu a Marshallovým plánem byly
závěry Jaltské konference jedním ze základních argumentů pro tažení republikánské
strany proti komunismu ve Spojených státech.6

2.1.2. Počátky studené války
Už na Jaltské konferenci se ukázalo, že dlouhodobé spojenectví Sovětského svazu
a Spojených států bude velmi problematické. V té době ještě jejich vztahu nepřekážely
opačné ideologické základy – Spojené státy považovaly Sovětský svaz za rovnocenného
partnera, potřebovaly navíc Stalinovu pomoc při dobývání japonského impéria. Pro
Stalina bylo zase důležité posílit vliv Sovětského svazu na nově obsazených územích,
ať již šlo o země východní a střední Evropy nebo území východní Asie7, a legitimizovat
v očích západních spojenců nově vznikající lidově demokratické vlády řízené
z Moskvy.
První problémy mezi (zatím stále) spojenci se začaly objevovat ještě před koncem
války v Evropě, kdy Američané stáhli „přes Churchillovy protesty jako akt dobré vůle
své vojáky z okupovaných území přiřčených Rusku Jaltskou konferencí. Američané
očekávali, že Rusko víceméně jaltské dohody dodrží, a očekávali ruskou pomoc v boji
proti Japonsku.“8 Jak ale ukázal pozdější vývoj, Stalin měl ve střední Evropě i v Asii
jiné zájmy, které se brzy měly střetnout se zájmy Spojených států.

5

Rusové krátce před shozením bomby na Nagasaki vstoupili oficiálně do války proti Japonsku,
přesto již do ní nezasáhli.
6
„Víme, že v Jaltě jsme byli zrazeni. Víme, že po Jaltě vláda, ať úmyslně, nebo z nevědomosti, v tom
zrazování pokračovala… Víme také, že stejní lidé, kteří Ameriku zrazovali, ji pořád ještě vedou...,“
J. McCarthy, 1951. (In: Halberstam, D.: Černobílé desetiletí, str. 27.)
7
Získáním ztracených území z rusko-japonské války z počátku 20. století by tak Stalin posílil vliv SSSR ,
který byl v této oblasti již tak silný vlivem tiché podpory komunistických stran v Číně, Koreji a dalších
států.
8
In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 635.
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2.2. Zahraniční politika USA
2.2.1. Konec spojenectví USA a SSSR
Spojené státy se staly po druhé světové válce vojensko-politickou, ale především
ekonomickou velmocí. Ale na rozdíl od nich bylo hospodářství spojeneckých
evropských zemí válkou výrazně oslabeno a hrozilo tak vypuknutí další světové
hospodářské krize (jako tomu bylo ve dvacátých letech 20. století).9 Spojené státy se
obávaly, že evropské ekonomiky zničené válkou by byly „příliš ochotné naslouchat
svodům sociální revoluce a ekonomické politiky neslučitelné s mezinárodním systémem
svobodného podnikání (…).“10 Proto se rozhodly znovu nenastolit politiku
izolacionismu, kterou prosazovaly po první světové válce, a začaly podporovat své
politické a ekonomické zájmy jak v Evropě, tak ve východní a jihovýchodní Asii. Tyto
zájmy se ale, především v evropských zemích, začaly střetávat se sovětskými.
Se ztrátou společných nepřátel zmizely i společné zájmy obou velmocí - vzájemné
vztahy Spojených států a Sovětského svazu se začaly zhoršovat. 5. března 1946 varoval
Churchill ve svém projevu ve Fultonu11 před rozpínavou a vůči západnímu světu
nepřátelskou politikou Sovětského svazu. (Někteří historikové se domnívají, že
Churchillův projev byl reakcí na projev J.V. Stalina z února 1946, v němž veřejně
kritizoval politiku Velké Británie a Spojených států a že právě tento projev spustil sérii
vzájemných konfrontací v nově vznikajícím bipolárním světě, které vedly k fenoménu
známému jako studená válka.12). Vztahy mezi oběma velmocemi vyhrotila v létě roku
1946 berlínská krize, která ukázala Američanům, že spolupráce států s protichůdnými
ideologiemi není možná. A tak začali Američané vůči Sovětskému svazu kvůli obraně
svých zájmů postupovat tvrději.

2.2.2. Trumanova doktrína
Sovětský svaz se snažil posílit svůj vliv nejen ve střední Evropě, ale také
expandovat do dalších oblastí, zejména do Středomoří a Středního východu. Již po
skončení války vyvíjel soustavný tlak na Turecko, aby mu postoupilo část svého území
a povolilo vybudování námořní základny v Bosporské úžině. V srpnu 1946 vypukla
9

In: Hobsbawm, E.: Krátké 20. století 1914-1991, str. 238.
In: Tamtéž, str. 238-239.
11
Churchillův projevu ve Fultonu – úryve (viz Příloha č. 1, str. 55).
12
In: Lidovky.cz. Dostupné z WWW: [http://www.lidovky.cz/komuniste-chteji-menit-ucebnice-da1/ln_domov.asp?c=A090306_202558_ln_domov_tma].
10
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v sousedním Řecku občanská válka mezi probritskou vládou a komunistickou frakcí.
Válkou stále vyčerpaná Británie nemohla řeckou vládu dlouhodobě finančně
podporovat a navrhla Spojeným státům, aby „převzaly odpovědnost.“
Prezident Truman souhlasil a pronesl 12. března 1947 v Kongresu projev se
žádostí o finanční pomoc Řecku a Turecku v boji proti sílícímu tlaku komunistů, ve
kterém mj. vytyčil novou linii zahraniční politiky Spojených států, kterou se chystala
začít uplatňovat právě v uvedených zemích – politiku zadržování komunismu. Tento
projev, označovaný jako Trumanova doktrína, je považován za počátek studené války.13

2.2.3. Marshallův plán
V lednu 1947 byl do funkce ministra zahraničí jmenován generál George
C. Marshall, který měl představit plán hospodářské pomoci Evropě. Marshall čím dál
tím více pozornosti upíral k hospodářské situaci válkou zničené Evropy. „Uvědomoval
si, že politická stabilita jde ruku v ruce s prosperujícím hospodářstvím. Není možné do
nekonečna posílat do Evropy nazdařbůh peníze, aniž by existovala nějaká širší
koncepce. Částka zaslaná Řecku a Turecku byla pouze výrazem akutní potřeby. Pokud
by se však situace nelepšila, hrozilo nebezpečí šíření komunismu do západní Evropy.
Nebezpečná situace byla nejen ve Francii a Itálii, kde byli komunisté dokonce ve vládě,
ale nejistý byl také vývoj v Německu.“14
Schválením pomoci Řecku a Turecku se na Trumanem vytyčené politice
zadržování komunismu shodla v Kongresu republikánská i demokratická strana, přesto
byl návrh představený Marshallem (pomoc Evropě v hodnotě 13 miliard dolarů15), který
vypracoval společně s bývalým velvyslancem v Moskvě Georgem Kennanem, přijímán
s určitou nedůvěrou a výhradami, především na straně republikánů.16 Mimo to se
Američané obávali Stalinovy reakce na Marshallův plán, proto byla navržena „jednotná
ekonomická pomoc všem evropským zemím včetně Ruska. 27. června (1947) se
v Londýně sešli ministři Francie, Británie a Sovětského svazu, aby prodiskutovali
Marshallovu nabídku. Molotov17 (…) dostal z Moskvy rozkaz, aby (…) plán odmítl.“ 18

13

In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 636.
In: Wikipedia. Dostupné z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Catlett_Marshall]
15
In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 637.
16
Republikáni na rozdíl od demokratů prosazovali vyrovnaný rozpočet a nízké daně, proto většina kritiků
Marshallova plánu byla právě z republikánské strany. (In: Wikipedia. Dostupné z WWW:
[http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Catlett_Marshall])
17
V. M. Molotov, ministr zahraničí SSSR v letech 1939 – 1949.
18
In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 637.
14
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Kongres nakonec 31. března 1948 pomoc Evropě schválil a Marshallův plán
začal být realizován (k rychlému schválení přispěl mj. únorový komunistický převrat
v Československu a následná údajná sebevražda československého ministra zahraničí
Jana Masaryka).19

2.3. Domácí politika USA
2.3.1. Nový New Deal
New Deal20 byl ve Spojených státech navržen a uveden do praxe za vlády
prezidenta Roosevelta. Jeho nástupce, Harry S. Truman, byl příznivcem této politiky
ekonomických a sociálních zásahů vlády do soukromé sféry a rozhodl se tyto zásahy
ještě více prohloubit, když předložil 6. září 1945 Kongresu „návrh mírového programu,
který byl v podstatě návrhem na pokračování a rozšíření nového údělu.“21
Tento návrh se setkal s kritikou republikánské strany, která v něm spatřovala
jeden z nástrojů demokratů pro další posun domácí politiky směrem doleva (program
obsahoval mj. „návrh na rozšíření pojištění nezaměstnaných, zvýšení minimální mzdy,
stálou Komisi pro spravedlivé postupy v zaměstnávání, vyčištění slumů a vybudování
domů s nízkým nájmem…“7). Trumanovi se tento návrh nakonec prosadit nepodařilo,
přesto bylo jasné že se posunu domácí politiky směrem k sociálním opatřením nepůjde
vyhnout.

2.3.2. Demobilizace a odbory
Přechod hospodářství z válečné na mírovou výrobu se začal negativně projevovat
na ekonomice. Přestože se podařilo předejít ekonomické depresi, především díky vládní
pomoci nezaměstnaným, dalšími sociálně bezpečnostními opatřeními a přílivu
soukromých investic do nových průmyslových odvětví a obchodu, stala se velkým
problémem inflace. Truman se snažil prosazením zvýšení mezd zamezit růstu cen a tím
i následné inflaci, narazil ale na odpor odborů, které požadovaly větší navýšení platů
než prezident navrhoval. „Do (konce) roku 1946 válečný Úřad pro úpravu cen určil
19

In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 637.
New Deal („Nový úděl“) byl název souboru opatření a ekonomických a sociálních reforem zavedených
v průběhu let 1933 - 1937 s cílem podpořit, ozdravit a zreformovat státní ekonomiku Spojených států
během Velké hospodářské krize. (In: Wikipedia. Dostupné z WWW:
[http://cs.wikipedia.org/wiki/New_Deal])
21
In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 631.
20
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maximální ceny některých nedostatkových výrobků,“ proti tomu se ale počátkem jara
postavili podnikatelé, kteří odmítali kontrolu cen, „po volbách do Kongresu… se
Truman vzdal a proti inflaci přestal bojovat.“ 22
Časté stávky odborů, rostoucí nezaměstnanost a zvyšování cen ovlivňovaly nálady
ve společnosti a projevily se i na výsledku voleb do horní komory Kongresu.
V listopadových volbách do Kongresu v roce 1946 získala většinu hlasů
republikánská strana a převzala tak po více než dvaceti letech otěže vlády po
demokratické straně. Vítězství republikánů lze zčásti přičíst množícím se stávkám,
zdražování a nespokojenosti veřejnosti, která v nich viděla neschopnost demokratické
strany jednat s odbory.23
Republikáni si toho byli vědomi, a tak i přes Trumanovo veto prosadili v květnu
1947 tzv. Taft – Hartleyho zákon, který posiloval práva zaměstnavatelů na úkor práv
odborů. Klíčovým se stalo prohlášení, že odbory byly údajně infiltrovány komunisty,
a proto byla součástí Taft – Hartleyho zákona i přísaha vedoucích odborových
organizací, že nejsou členy komunistické strany. Toto ustanovení dalo v souvislosti
s budoucím vývojem boje proti komunismu zaměstnavatelům účinný nástroj, jak udržet
nad odbory a jejich požadavky větší kontrolu.24

22

In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 632.
In: Tamtéž, str. 633.
24
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 126.
23
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3. Hon na čarodějnice
3.1. Počátky honu na čarodějnice
3.1.1. Přetahování o antikomunismus
Několik dní poté, co byla prosazena Trumanova doktrína, vydal Truman
21. března 1947 dekret č. 983525, podle kterého měla být prověřována loajalita státních
funkcionářů a kterým fakticky propojil „vnější komunistické nebezpečí s vnitřním.“26
Přestože byl boj proti komunismu hlavně tématem republikánské strany, prezident tímto
krokem vzal opozici jeden z jejích hlavních argumentů voleb nadcházející prezidentské
kampaně a nepřímo tak přinutil republikány k oficiálnímu schválení jeho politiky
a následně i Marshallova plánu.
V roce 1948 porazil Truman ve volbách republikánského kandidáta Thomase
Deweyho a stal se tak znovu prezidentem. Po svém znovuzvolení se snažil uklidnit
antikomunistické nálady v politice i ve společnosti, iniciativu však převzala
republikánská strana v čele s Richardem Nixonem, který přesvědčil ostatní členy strany,
aby se boje proti komunismu nevzdávali a významně tak přispěl k rozdmýchání honu na
čarodějnice.27

3.1.2. Legislativa28
Přestože lze považovat pronásledování komunistů v USA za protiústavní, je třeba
zmínit, že americká vláda měla zákony, které jí umožňovaly zasahovat proti
komunistům, zejména na vyšších úřednických postech, ale tyto zákony se v praxi příliš
neuplatňovaly (zejména v době druhé světové války, kdy byl Sovětský svaz americkým
spojencem).
Ze sympatií s komunisty byly po skončení války nejčastěji obviňováni cizinci,
kterým hrozila možnost ztráty občanství a vyhoštění zpět do země. Od konce 40. let,
kdy se hon na čarodějnice stával stále intenzivnějším, bylo omezováno vydávání víz

25

Prezidentský dekret Harryho S. Truman č. 9835, 1. odstavec 6. článku (viz Příloha č. 2, str. 55).
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 25.
27
In: Tamtéž, str. 25 – 26.
28
In: Tamtéž, str. 39 – 48.
26
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novým přistěhovalcům, stejně tak bylo omezováno vycestování do tzv. rizikových
zemí.29
Novým nástrojem Kongresu v boji proti podvratné činnosti se v roce 1950 stal
tzv. McCarranův zákon o vnitřní bezpečnosti. Podle prvního odstavce tzv. Smithova
zákona o zaevidování cizinců z roku 1940 bylo „zločinné úmyslně či vědomě hlásat,
podněcovat, nabádat či propagovat (…) výhodnost či oprávněnost svržení (…) jakékoli
vlády Spojených států silou nebo násilím.“ Za zločin bylo rovněž považováno „zakládat
sdružení s těmito cíli či být členem takového sdružení (…).“30 McCarranův zákon
o vnitřní bezpečnosti, který byl přijat i přes Trumanovo veto, tato ustanovení posílil ve
své úpravě imigračních zákonů, posílil také špionážní zákon, legalizoval „preventivní
uvěznění osob schopných dopustit se sabotáží či špionáží v případě (vyhlášení)
výjimečného stavu (…)“31 a ustanovil prezidentskou komisi, která měla evidovat členy
komunistických organizací, jež měly být na základě tohoto zákona povinně
registrovány.
Ustavení prezidentské komise bylo odpovědí na masové zahájení vyšetřování
komise dolní komory Kongresu – HUAC32 (jejím předchůdkyní byla od roku 1938
Diesova komise), která jako stálá komise začala vyšetřovat v roce 1945, ale teprve
v první polovině 50. let získala velkou publicitu díky zájmu veřejnosti. Důvodem této
publicity byla především slyšení se známými osobnostmi z Hollywoodu o pronikání
komunismu do oblasti kultury, zejména filmu, vědy a dalších oblastí.
V roce 1951 ustavila i horní komora Kongresu svou vyšetřovací komisi - SISS33,
jež byla obdobou senátní obdobou HUAC – sledovala podobné zájmy a používala
k jejich prosazení podobné metody. Ve srovnání s HUAC ale nebyla tak aktivní, protože
byla zastíněna vyšetřovací komisí senátora McCarthyho.
Přestože komise v naprosté většině případů neměly dostatek důkazů pro usvědčení
obžalovaného, pro odvolání a následné vyšetřování státního úředníka stačilo, aby
„existovala pochybnost o loajalitě dotyčné osoby,“34 jeho jméno se navíc objevilo na
některém z mnoha seznamů, tzv. „černých listin“, které byly později využívány

29

Čína, země Sovětského svazu a jeho „satelitů“ a další.
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 41.
31
In: Tamtéž, str. 41.
32
HUAC – House Un-American Activities Committee: stálá komise Sněmovny reprezentantů, pověřená
bezpečnostním vyšetřováním (In: Tamtéž, str. 160).
33
SISS – Senate Internal Security Subcommittee: Senátní obdoba HUAC (In: Tamtéž, str. 160).
34
In: Tamtéž, str. 43.
30
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zaměstnavateli (nezaměstnaní měli poté problém sehnat nové zaměstnání, protože
zaměstnavatelé těchto seznamů využívali k prověření žadatele).35
Všechna šetření těchto komisí spadala pod článek č. 6 Trumanova dekretu
č. 9835, tudíž měla legislativní oporu. Naproti tomu obžalovaní se nemohli odvolat při
své obhajobě na První dodatek Ústavy, podle kterého „Kongres nesmí (…) vydávat
zákony omezující svobodu slova nebo tisku (…),“36 protože odvoláním „by riskovali
odsouzení za urážku Kongresu tím, že by odmítli odpovídat na otázky členů
parlamentu. Stejně se obžalovaní nemohli odvolat na část Pátého dodatku Ústavy, kdy
„(…) nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě (…)“37, protože by „to vypadalo, že
tím přiznávají svou vinu: nemuseli by už sice dále vypovídat, ale stálo by je to pověst
i kariéru.“38

3.1.3. Veřejné mínění a antikomunismus39
Americké veřejné mínění bylo již dlouho proti komunismu,40 šlo ale spíše
o pasivní následování antikomunismu, než že by ho iniciovalo. Poté, co se začaly
vztahy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy po druhé světové válce zhoršovat, si
většina veřejnosti nepřála konfrontaci. Nešlo tedy o strach ze sovětského komunismu,
ale z komunismu jako takového a především z toho, co pro běžné Američany
představoval.
Americké zájmy se ve světě po druhé světové válce, jak již bylo řečeno, začaly
brzy střetávat se sovětskými, a to především na ideologické a ekonomicko-politické
úrovni. Postupné omezování politického vlivu na dění ve střední Evropě, pronikání
sovětského vlivu do dalších oblastí, zejména jihovýchodní Asie a jejich postupné
ovládnutí (nešlo o obsazení zemí Sovětským svazem, ale o podporu tamních
komunistických stran, které po druhé světové válce získaly dominantní vliv a začaly

35

„Černých listin“ existovala celá řada – šlo o např. o seznamy, které vytvářel Kongres; Bezpečnostní
registr, který byl zrušen až v roce 1971; spisy o „rozvratnících“; databáze otisků prstů, ve které bylo
41milionů dělníků a úředníků a další.
36
První dodatek Ústavy USA (viz Příloha č. 4, str. 55).
37
Pátý dodatek Ústavy USA (viz Příloha č. 5, str. 56).
38
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 62.
39
In: Tamtéž, str. 64 – 74.
40
Po první světové válce se na území USA začala objevovat „rudá panika“ (the Red Scare), která
souvisela s bolševickým převratem v Rusku a následným nástupem komunismu. Násilnosti, které
provádělo několik skupin inspirovaných komunistickou revolucí, vyvolaly celonárodní paniku a obavy
o ohrožení „amerického způsobu života“. (In: Wikipedia. Dostupné z WWW:
[http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Scare])
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v zemích vytvářet vlády lidově-demokratických režimů) – to byly projevy komunismu,
které v očích veřejnosti ohrožovaly Spojené státy.
Veřejné mínění si „alespoň zpočátku s komunistickým ohrožením hlavu nelámalo:
zabývalo se jím málo jak uvnitř, tak mimo USA. Na druhé straně byl pro (veřejné
mínění) (…) komunismus čímsi mlhavým: důkaz komunismu mohlo eventuálně
představovat schvalování rasové rovnosti, systému sociálního zabezpečení či uznání
lidové Číny.“41
Nastolení antikomunismu jako jednoho z hlavních témat prezidentských voleb
v roce 1948 si Truman zvolil jako prostředek k dosažení svého vítězství, podařilo se mu
tak ovšem i přenést do společnosti strach z toho, co pro Američany může znamenat.
Republikánská strana tohoto využila a začala svou podporou politiky senátora
McCarthyho zvyšovat svou popularitu, na druhé straně ale tato politika vedla
k omezování osobních svobod občanů zaručených americkou ústavou.

3.2. Mccarthismus
3.2.1. Charakteristika
Mccarthismus je často zaměňován za hon na čarodějnice, a přestože se tyto jevy
vzájemně zčásti překrývají, existuje mezi nimi určitý rozdíl. O mccarthismu hovoříme
jako o jedné z výrazných kapitol honu na čarodějnice, a to jako o období od roku 1950,
kdy se Joseph R. McCarthy oficiálně zapojil do tažení proti komunistům, až do roku
1954, kdy byl jako senátor odvolán Kongresem ze své funkce. „Hon na čarodějnice
mccarthismu předchází a přežívá ho.“42
Honem na čarodějnice je nazýváno období dějin Spojených států mezi lety 1947 –
1957, kdy byli Američané a další obyvatelé Spojených států kontrolováni, vyšetřováni
a pronásledováni svou vládou a jejími institucemi pro svou politickou orientaci.
Svobodná volba politického smýšlení, zaručená americkou ústavou, byla podřízena
zájmům politických elit, kterým byl boj proti komunismu zpočátku prostředkem, jak

41

In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 8.
Podporou čínských politických stran po druhé světové válce soupeřil Sovětský svaz se Spojenými státy
o vliv nad čínským územím, v roce 1949 však došlo ke komunistickému převratu a Spojené státy tak
o vliv v Číně přišly.
42
In: Tamtéž, str. 64.
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posílit svou moc, ale později přerostl do takových rozměrů, že zachvátil celou
americkou společnost. 43

3.2.2. McCarthyho vzestup
Joseph Raymond McCarthy je považován za symbol honu na čarodějnice v jeho
vrcholu, tedy v letech 1950 – 1954.
Po absolvování studia práv se před druhou světovou válkou stal soudcem, kdy
„získal pověst kvapného soudce, který se nebojí vykládat zákon velmi osobitým
způsobem.“44
Svou kariéru senátora začal v roce 1946, kdy zvítězil v senátních volbách nad
demokratickými kandidátem Howardem McMurrayem a stal se senátorem za stát
Wisconsin. Do konce 40. let se v Senátu výrazně neprojevoval – „než se (roku 1950)
zapojil do honu na čarodějnice, byl průměrným, poživačným a více či méně
zkorumpovaným senátorem,“45 ale když začal hledat téma kampaně pro své
znovuzvolení, ukázal se boj proti komunismu volbou, která nejenže McCarthymu
přinesla rychlý kariérní postup, ale celé republikánské straně i popularitu v očích
veřejnosti a téma prezidentské kampaně pro volby v roce 1952, kterého v předchozích
prezidentských volbách nedokázala využít.
Přitom na téma boje proti komunismu narazil McCarthy náhodou, a to když
9. února 1950 při svém projevu ve Wheelingu v Západní Virginii pronesl větu, „která
ho rychle proslaví: ‚Držím v ruce (mával listem papíru) seznam 205 jmen členů
komunistické strany, sdělených státnímu tajemníkovi, kteří přese všechno dosud pracují
ve Státním departmentu a utvářejí jeho politiku.‘“ 46
Tato informace se rychle dostala z místních novin do agentury tiskové AP, hned
druhý den nato řekl McCarthy soukromě dvěma novinářům, že jmen má 57 a na
následující tiskové konferenci přečetl čtyři jména s tím, že přítomné novináře dokonale
zmátl.47 V podobném duchu pak celé následující čtyři roky vedl boj proti komunismu
a členům komunistické strany – bez přesvědčivých důkazů obviňoval státní úředníky

43

In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 7-8.
In: Tamtéž, str. 28.
45
In: Tamtéž, str. 28.
46
In: Tamtéž, str. 29.
47
„Byli to (McCarthym přednesená čtyři jména) komunisté? Nebo s komunisty sympatizovali? Nebo to
byli lidé, kteří prosazovali smysl komunismu (…)?“ (In: Halberstam, D.: Černobílé desetiletí, str. 56.)
44
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z prokomunistické činnosti i politiky demokratické strany, „že jsou na komunisty
měkcí.“48
Na žádost Senátu dal 20. února 1950 McCarthy k prošetření seznam se 108
vládními úředníky, který měla prověřit nově ustavená komise v čele demokratickým
senátorem Tydingsem (v té době téměř polovina těchto úředníků ve státním
departmentu již nepracovala, vyšetřovací seznam McCarthy nakonec zúžil na devět
úředníků, kteří navíc již v minulosti úspěšně prověrkami prošli). „Oficiálním posláním
komise bylo zkoumat pronikání osob ‚neloajálních k USA‘ do Státního departmentu, ale
její skutečné cíle se lišily podle dotyčných stran: podle demokratů byla namířena proti
McCarthymu a měla obhájit Trumanovu vládu, kterou senátor obvinil; pro republikány
bylo vše (…) naopak.“49 Výsledky šetření Tydingsovy komise pronikání komunistů
nepotvrdily, přesto se McCarthymu podařilo vytvořit obraz Státního departmentu
infiltrovaného komunisty – jak jinak by „(Spojené státy) mohly ‚přijít‘ o Čínu, ne-li
spoluvinou vysokých amerických činitelů? Což by se komunisté odvážili 25. července
1950 zaútočit na Jižní Koreu, kdyby si nemysleli, že mohou (…) vyzvat k boji Ameriku,
na nejvyšší úrovni ‚měkkou vůči komunismu‘?“50

3.2.3. McCarthyho pád
Tím, že ostatní republikánští senátoři také využívali antikomunismus ve svých
volebních kampaních, získal McCarthy dostatečnou podporu pro svá vyšetřování i ve
většině republikánské strany a hon na čarodějnice pokračoval až do doby, kdy se v roce
1953 začaly blížit další prezidentské volby. Republikánská strana postavila proti znovu
kandidujícímu Trumanovi generála Dwighta D. Eisenhowera.51 McCarthy, který byl
v té době na vrcholu své popularity,52 se pustil do kritiky Trumanovy politiky pro jeho
údajnou neaktivitu v boji proti komunismu. Ten nakonec pod tíhou kritiky od účasti ve
volbách ustoupil a prezidentem se stal Eisenhower.53
Republikánská strana tak konečně získala „svého“ prezidenta a přestávala tak
McCarthyho a jeho agresivní politiku potřebovat. Proto, když se McCarthy pustil do
kritiky armády

a

začal

obviňovat

vysoce

postavené

armádní

představitele

48

In: Halberstam, D.: Černobílé desetiletí, str. 58.
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 31.
50
In: Tamtéž str. 32.
51
Eisenhower neměl s McCarthym dobré vzájemné vztahy, protože McCarthy již od roku 1951 obviňoval
mj. Eisenhowerovy spolupracovníky ze sympatií ke komunismu (např. generála Marshalla, nově
jmenovaného ministra zahraničí Johna F. Dullese a další).
52
Vývoj McCarthyho popularity v Gallupových průzkumech (viz Příloha č. 6, str. 56).
53
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 32.
49
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z nekompetentnosti, republikánská strana se začala obávat, aby jí McCarthyho výstupy
nesnižovaly šance ve volbách následujícího roku, a proto už se za svého senátora
nepostavila. Když proti vyšetřování armády, která „právě očistila své řady od všech
nežádoucích osob a propustila několik tisíc civilistů i vojáků,“54 zasáhla proti
McCarthymu vláda. Tu McCarthy ihned obvinil z maření jeho vyšetřování. Od března
do června 1953 následovala veřejná slyšení (byla přenášena televizní stanicí ABC),
která měla prošetřit McCarthyho obvinění a přestože komise v srpnu nedala zapravdu
žádné ze stran, McCarthyho pozice byla oslabena a další republikánská strana se
rozhodla jeho politiku a vyšetřování dále nepodporovat. McCarthymu byla udělena
důtka a začal ztrácet svůj vliv i popularitu v očích veřejnosti.55
Příčin McCarthyho pádu bylo několik – jako hlavní bychom mohli uvést jeho
útoky na vysoké vládní a armádní činitele, které způsobily, že se od něj začali odklánět
jeho dosavadní spolupracovníci a přátelé „na vysokých místech“. Umírněnější část
republikánské strany McCarthyho metody po celou dobu trpěla, protože za McCarthym
stály stranické špičky, ať již šlo o Richarda Nixona (který již v roce 1948 upozorňoval
na antikomunismus jako téma, které by republikánská strana mohla velmi dobře využít
ke zvýšení své popularity a jako argument proti levicové politice demokratické strany)
nebo Roberta Tafta, konzervativního a respektované senátora, který „dokázal využít
pádu Číny a zaútočit na vládu, že komunismu ustupuje“56 a který již po McCarthyho
projevu ve Wheelingu „objevil, že domácí podvratná činnost je pro republikány žhavé
a výhodné téma.“57 Dalším z řady vlivných osobností, které McCarthyho vyšetřování
přímo podporovaly, byl ředitel FBI J. Edgar Hoover, jenž McCarthymu dodával
seznamy podezřelých,58 které pak následně FBI vyšetřovala. Ale po senátorově
obvinění, průběhu celého slyšení a ukončení podpory ze strany republikánů se od něj
začali všichni odvracet.
Dalším, neméně podstatným, důvodem byla ztráta zájmu ze strany sdělovacích
prostředků, a to především tisku.

54

In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 34.
In: Tamtéž, str. 35-36.
56
In: Halberstam, D.: Černobílé desetiletí, str. 62.
57
In: Tamtéž, str. 62.
58
Většina osob na seznamech od J. E. Hoovera byli sympatizanti levice z období 30. let 20. století, nešlo
tedy ve všech případech o osoby, u kterých by bylo prokázáno prokomunistické smýšlení či členství
v komunistické straně. (In: Tamtéž, str. 58.)
55
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3.3. Média
3.3.1. Sociální odpovědnost médií
Základy amerického tisku byly od jeho počátku postaveny na principech
osvícenské liberální teorie tisku, která kladla důraz na svobodu jednotlivce, svobodu
jeho myšlení a projevu. Podle liberální teorie byla „vláda úhlavním nepřítelem svobody
a tisk musel, podle tvůrců americké Ústavy, zůstat nezávislý, aby mohl chránit
individuální svobody jednotlivce proti vládním zásahům. Dokud zůstane tisk svobodný,
lidé se nebudou bát mluvit. Je pravda, že mohou lhát, pomlouvat nebo překrucovat
(zprávy). (…) Přesto bude člověk dál hledat pravdu v myšlenkách a ideách, jimiž se
hemží (volný) trh a pomocí svého rozumu oddělí pravdu od lži, dobré od špatného.“59
S rozvojem v oblasti médií od počátku 20. století přestalo toto pojetí tisku
(a dalších, nově vznikajících vysílacích médií) vyhovovat. Tisku 19. století byla
nejčastěji vytýkána koncentrace moci v rukou relativně malého počtu lidí, kteří tak
snadno mohli využít svůj vliv k propagování vlastních názorů, velkého vlivu zadavatelů
inzerce na politiku listů a jejich obsah a v neposlední řadě také na bezdůvodné
narušování soukromí jednotlivců. S technologickým pokrokem, růstem médií v jejich
velikosti a vlivu na život společnosti a profesionalizací novinářského povolání bylo
potřeba přehodnotit i roli médií, která byla podle výkladu liberální teorie již překonaná.
Vznikla tak teorie sociální odpovědnosti médií. Ta vychází z liberální teorie, ale liší se
v určitých aspektech. Postavení, úlohu a moc tisku, resp. sdělovacích prostředků chápe
jako privilegium, které s sebou nese závazek odpovědnosti vůči společnosti. Úkolem
sdělovacích prostředků je tuto odpovědnost rozpoznat a učinit z ní základ své politiky,
aby uspokojily informační potřeby společnosti. Pokud tisk, resp. sdělovací prostředky
tuto odpovědnost nerozpoznají, musí jiná instituce dohlédnout na to, aby základní
funkce masové komunikace byly společnosti poskytnuty.60

59

Přeloženo z originálu: „Government was the chief foe of liberty, they believed (the framers of the
constitution), and the press must be free to serve as a guardian against governmental encroachments on
individual liberty. True, they might lie, vilify, distort. (…) Man would seek truth amidst the welter of ideas
which swarmed in the market place; and being rational, he would separate truth from falsehood, good
from bad.“ (In: Siebert, Fred S.: The Four Theories of the Press, str. 76-77.)
60
In: Tamtéž, str. 74.
V roce 1942 vznikla Komise svobody tisku - Commission on Freedom od the Press, která mj. zdůrazňuje,
že pokud se mediální organizace stanou natolik mocnými, že se stávají hrozbou pro demokracii, je
povinností vlády proti tomuto zasáhnout. Tím se ale společnost vystavuje riziku kontroly sdělovacích
prostředků ze strany vlády a v konečném důsledku i možného vzniku totalitarismu. (In: Tamtéž, str. 82.)
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Roli této instituce, jenž jako jediná disponuje dostatečnou silou, převzala vláda,
která v případě ohrožení svobody a zájmů občanů ze strany sdělovacích prostředků
může proti těmto zasáhnout. Zásahy by ale měly být citlivé, protože tato instituce
disponuje prostředky, jejichž použití může svobodu občanů (a ve svém důsledku
i médií) bránit, ale stejně tak zničit. (Vládní úředníci, jejichž funkční období závisí na
podpoře veřejnosti by snadno mohli podlehnout pokušení ovládat svobodu projevu.)61
Americká společnost vkládala do tisku již od doby osvícenství velkou důvěru
a tím na něj kladla i odpovědnost za spolehlivost uveřejňovaných informací.
Prezentováním více než jednoho pohledu na uveřejňovaná fakta a oddělováním zpráv
a názorů redakce urychloval tisk čtenářům utřídění jejich myšlenek v myslích čtenářů
a tím usnadňoval odhalení pravdy.62 Roku 1947 Komise svobody tisku zveřejnila svou
výroční zprávu, podle které „již dále nestačí předávat pravdivě fakta, ale odteď je
potřeba předávat pravdu o faktech.“63 Toto vedlo tisk k vytváření falešné objektivity,
která vedla k polopravdám, nekompletnosti a nesrozumitelnosti.64

3.3.2. Tisk
Tisk stál na počátku McCarthyho vzestupu, stal se zároveň obětí jeho politiky
a nakonec se významně podílel i na jeho pádu. McCarthy dokázal dokonale těžit ze své
pozice senátora, kdy mu jeho imunita zaručovala nedotknutelnost, a zároveň pracovat
s tiskem způsobem, který novinářům neumožňoval dostatečně ověřovat jím poskytnuté
informace, ale zároveň nebylo možné tyto informace neuveřejnit. McCarthy si
jednotlivé novináře předcházel pořádáním nejrůznějších soukromých recepcí a dalších
akcí, kdykoli některý z novinářů potřeboval materiály pro svou práci,65 měl McCarthy
vždy připraveny exkluzivní informace, které mu obratem poskytl.66 Tato spolupráce
fungovala i opačným směrem – pokud McCarthy potřeboval službu ze strany tisku,
věděl, na jaké novináře se obrátit, aby jemu i jeho poradcům vyšli vstříc, a tak se
senátor se svými sděleními vždy dostal na stránky novin.67

61

In: Siebert, Fred S.: The Four Theories of the Press, str. 95-96.
In: Tamtéž, str. 88.
63
Přeloženo z originálu: „It is no longer enough to report the fact truthfully. It is now necessery to report
the truth about the fact.“ (In: Tamtéž, str. 88.)
64
In: Siebert, Fred S.: The Four Theories of the Press, str. 88.
65
Williard Edwards (Chicago Tribune): „McCarthy byl zpráva, o které člověk sní. Čtyři roky mě držel na
titulní straně.“ (In: Halberstam, D.: Černobílé desetiletí, str. 59.)
66
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 74-75.
67
In: Originál rozhovoru Niela M. Johnsona s Willardem A. Edwardem – úryvek (část 45-48)
(viz Příloha č. 7, str. 56).
62
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Důvodů, proč byla McCarthyho obvinění v tisku uveřejňována, přestože nebyla
podpořena důkazy a jejich pravdivost byla přinejmenším diskutabilní, lze najít několik.
Přestože „tisk velmi rychle zjistil, že McCarthy lže,“68 nebylo jednoduché
v prostředí amerického tisku na toto upozorňovat. Ten, jak již bylo řečeno, na rozdíl od
evropského pojetí žurnalistiky, důsledně odděloval fakta od komentářů, proto
k informacím, zejména z oficiálních míst, nebylo možné přidávat stanovisko redakce
nebo názor redaktora – tyto dvě části byly striktně odděleny.69 „(Novináři) pociťovali
zuřivost vůči systému, který je nutil uveřejňovat ‚informace‘, o nichž věděli, že jsou
nepravdivé, ale který jim bránil napsat, že jsou nepravdivé.“70„McCarthyho lež,
popřípadě lež někoho jiného, je faktem prostě proto, že ji vyslovil. Novinář, který
s použitím důkazů napíše, že jde o lež, nepředkládá fakt, nýbrž přidává komentář. (…)
Podle listu New York Times si s tím (čtenáři) mají poradit sami (s rozlišením mezi
pravdou a lží).“71
McCarthy dokázal dokonale těžit jak ze silných, tak ze slabých stránek tisku.
Především dokázal poskytovat novinářům informace v pro něj nejvhodnější čas, kdy
z důvodů konkurenčních tlaků mezi jednotlivými tituly bylo nutné informace co
nejdříve uveřejnit, a proto již nebyl čas na ověření jejich pravdivosti. „(McCarthy) uměl
využít mechanismy novinářské profese proti samotným novinářům, věděl, kdy mají
uzávěrky, kdy jsou nejhladovější a potřebují nakrmit a kdy mají nejméně času si jeho
obvinění ověřit.“72 Toho využíval nejčastěji na malých městech, kde ve správný čas
uspořádaná tisková konference vzbudila dostatečný rozruch, aby se informace do tisku
dostaly.73
Většina deníků navíc přebírala zprávy o McCarthym z tiskových agentur, které,
přinejmenším v prvních měsících po senátorově projevu ve Wheelingu, uveřejňovaly
zprávy, o kterých věděly, že nejsou nezaujaté. „Žádná tisková agentura by nepřežila ani
pět minut, pokud by nešla s hlavním proudem (se zprávami, které přicházely
z oficiálních míst ve Washingtonu).“74 Z tiskových agentur přebíralo zprávy až
85 procent deníků, na čemž se z více než tří čtvrtin podílela agentura Associated Press,
68

In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 75.
In: Tamtéž, str. 75.
70
In: Tamtéž, str. 75.
71
In: Tamtéž, str. 76.
72
In: Halberstam, D.: Černobílé desetiletí, str. 60.
73
In: Tamtéž, str. 60.
74
Přeloženo z originálu: „A wire service, he said (pozn. – Marvin Arrowsmith,, The Associated Press),
does not have the latitude of a newspaper; all of its clients are biased. ‚No wire service would have lasted
five minutes if we hadn’t played it right down the middle‘ … We were particularly conscious of the
necessity for doing it on this story“ (In: Bailey, Edwin R.: Joe McCarthy and the press, str. 67.)
69

- 19 -

z jedné šestiny United Press a asi z pěti procent International News Service.75 Mezi
nimi i mezi agenturními reportéry panovala velká konkurence, proto se mnoho z nich
nepozastavovalo nad tím, jaké zprávy uveřejňují ze strachu, že by mohly ztratit své
klienty ze skupiny středových deníků.76 „Bylo to pro nás (reportéry) jako hra, kterou
jsme s McCarthym hráli a on s námi. (…) Šlo o to být lepší než konkurence, jedno jak.
(…) Svým příliš zjednodušeným zpravodajstvím a předstíranou objektivitou jsme
McCarthyho povýšili z nikoho na národní hrozbu.“77
Přestože se zpočátku zdálo, že tisk nekriticky přebírá vše, co mu McCarthy a jeho
spolupracovníci předloží – především noviny z trustů jako Hearst, McCormick či
Scripps-Howard, ale i liberální, „seriózní“ tisk, který se sice k McCarthyho obviněním
stavěl rezervovaně, přesto většinou psal o jeho obviněních „bojácně, příkladně
‚opatrně‘.“78 – bylo mezi novinovými tituly i několik takových, které se sice nepouštěly
do otevřené kritiky, ale dávaly nashromážděná fakta do souvislostí, analyzovaly je
a publikovaly ve větších celcích, takže z nich byly jasněji patrny nesrovnalosti a
chybějící důkazy McCarthyho obvinění.79
The Washington Post začal ve svých úvodnících proti McCarthymu vystupovat již
5 dní po jeho projevu ve Wheelingu a ve své kritice neustal, i když byl senátorem
označován jako „místní Daily Worker".80 Proti McCarthymu dále vystupovaly např.
Saint Louis Post Dispatch, Time nebo levicové revue National Guardian či The
Republic.81

75

Associated Press – 75,5%, United Press – 16,5%, International News Service – 5%, zbytek (3%) byl
většinou kombinací zpráv ze dvou a více tiskových agentur. (In: Bailey, Edwin R.: Joe McCarthy and the
press, str. 66)
76
In: Tamtéž, str. 66-67, 86-87.
77
Přeloženo z originálu: Charles Seib, International News Service: „It was sort of game for us., as it was
for McCarthy. We were so caught up in the game that we didn’t worry much about the effects. ‚Not my
problem,‘ we said. The thrill was was in beating the competition, never mind how. Looking back, though,
I see that the devil-may-care journalism we practiced was more dangerous than I realised. The simplistic,
gee-whiz reporting, with its phony objectivity, did as much to raise Joe McCarthy from a bumbling
uknown to a national menace as the craven behaviour of his fellow senators and the White House.“
(In: Tamtéž, str. 68-69.)
78
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 78.
79
In: Bailey, Edwin R.: Joe McCarthy and the press, str. 215 a Toinet, Marie-France: Hon na
čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 77-79.
80
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 78.
81
In: Tamtéž, str. 78.
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3.3.3. Rozhlas a televize
Na počátku padesátých let nebylo televizní vysílání ve Spojených státech, na
rozdíl od rozhlasového, ještě masově rozšířeno.82 McCarthy se v té době ve své politice
spoléhal především na tisk, přesto si byl vědom moci, kterou vysílací média
disponovala. Již v červnu roku 1950 začalo vyšetřování pracovníků rozhlasových
a televizních stanic, z nichž bylo nakonec 151 propuštěno (šlo o herce, hudebníky,
scénáristy režiséry a další). McCarthy v rozhlase a v televizi objevil způsob, jak „obejít“
tisk a oslovovat veřejnost přímo, bez nebezpečí možnosti interpretace a analýzy jeho
projevů (např. do wiskonsinských rádií týdně posílal svá propagandistická prohlášení na
gramofonových deskách).

Po vítězství v senátních volbách v roce 1952 získala

republikánská strana senátní většinu a McCarthy se stal předsedou Senátního výboru
pro vládní operace (Senate’s Committee on Government Operations), pod který spadala
i jeho vyšetřovací komise. Nic mu tedy nebránilo začít ve velkém vyšetřovat.83
Ihned začala série vyšetřování Hlasu Ameriky (Voice of America) a Oddělní
mezinárodní informační správy (State Department’s International Administration), pod
který stanice spadala a do něhož údajně začali pronikat komunisté. Části slyšení byly
přenášeny některými z televizních stanic – McCarthymu se tak poprvé naskytla možnost
se pravidelně objevovat v televizi. Toho také při jím vedených slyšeních využíval, kdy
zastrašoval a zesměšňoval obviněné,84 kteří nakonec, zatlačeni do kouta, začali
obviňovat své kolegy a udávat i další osoby. Slyšení se spíše než senátnímu vyšetřování
podobala show plné emocí, které se proti McCarthymu brzy začaly obracet.
Z republikánské strany se stále častěji ozývala kritika, že senátor svými vyšetřovacími
metodami, jež medializovaly televizní stanice, poškozuje celou stranu. 85
Zásadní politický obrat proti McCarthymu začal po jeho obviněních v řadách
armády (listopad 1953). O zásadní přehodnocení senátorova mediálního obrazu se
postaral Edward R. Murrow z televizní stanice CBS.

82

V roce 1950 vlastnilo televizi 3,7 milionu příjemců, naproti tomu rádiový přijímač 83 milionů
příjemců. Počet televizních příjemců se začal od roku 1950 významně zvyšovat a v roce 1954 mělo
televizi 35 milionů příjemců. (In: Bailey, Edwin R.: Joe McCarthy and the press, str. 176.)
83
In: Tamtéž, str. 176-180.
84
Obviněn byl například Reed Harris, ředitel Oddělní mezinárodní informační správy, jehož slyšení
přenášela 4. března 1953 televizní stanice ABC a během kterého „hrál McCarthy roli inkvizitora
s viditelným potěšením, zatímco se Harris snažil střídavě vzdorovat a omluvně vykrucovat.“ Záběry
z tohoto slyšení byly později použity proti McCarthymu. (In: Tamtéž, str. 182-183, přeložená
citace str. 183).
85
In: Tamtéž, str. 176-180.
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Murrow, respektovaný reportér, který se během druhé světové války proslavil
svými živými reportážemi z bombardovaného Londýna, se pustil do kritiky
McCarthyho a jeho metod 9. března 1954 tak, jako ještě nikdo před ním v televizi. Ve
svém pořadu See It Now analyzoval McCarthyho vystoupení během televizí
přenášených slyšení a demonstroval na ukázkách senátorovou demagogickou politiku.
McCarthy dostal pozvání do studia, aby se k reportáži mohl vyjádřit, nakonec ale poslal
jen film se svým vyjádřením, ve kterém mj. obviňoval Murrowa ze sympatií
ke komunismu a z členství v prokomunisticky orientovaných organizacích, jež
v následujícím pokračování pořadu Murrow vyvrátil a pokračoval ve své kritice
senátora.86
Murrowův pořad vzbudil vlnu zájmu v dalších médiích, především v tisku, který
analyzoval projevy obou zúčastněných, a ze kterých vycházel Morrow jako vítěz.87
Přestože byl See It Now v červenci 1955 zastaven, byl to právě dopad Morrowova
televizního vysílání na veřejné mínění a následně i politiky, kdo stál za počátkem
McCarthyho pádu. 88

3.4. Oběti honu na čarodějnice
Oběti honu na čarodějnice můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin – na ty, kteří
byli přímo konfrontováni a stali se obětí vyšetřování vyšetřovacích komisí, ať šlo
o McCarthyho komisi, HUAC, SISS nebo jiné a na ty, kterým jejich život ovlivnil pouze
zprostředkovaně, tedy skrze novou legislativu, zprávami z médií a podezíravostí svého
okolí.. V následujícím textu se pokusíme podrobněji rozebrat, jaký měl hon na
čarodějnice a jeho extrémní varianta – mccarthismus – vliv na celou americkou
společnost a některé její jedince.

3.4.1. Hollywood
Antikomunistické postoje v americké společnosti začaly být výrazně patrné již od
roku 1947, kdy Truman představil svou novou politiku zadržování komunismu a kdy
bylo poprvé nařízeno prověřování státních úředníků. V té době, na podzim roku 1947,
zahájil HUAC vyšetřování infiltrace komunistů do kinematografického průmyslu, tedy
86

In: Bailey, Edwin R.: Joe McCarthy and the press, str. 192-199.
Deník The Washington Star označil „Murrowův útok jako nejlepší ukázku McCarthyho technik,“
magazín Broadcasting-Telecasting označil McCarthyho vystoupení za „brutální, cynické a irelevantní.“
(In: Tamtéž, str. 198.)
88
In: Tamtéž, str. 195,199.
87
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především do Hollywoodu. Komise chtěla, aby předvolaní při slyšeních uváděli jména
dalších osob, které podezřívají z komunistických tendencí a ty pak byly předvolány
k dalším slyšením. Někteří se ovšem odmítli ke slyšení dostavit, a proto museli být
předvoláni nedobrovolně.

89

Vznikla tak tzv. Hollywoodská desítka (The Hollywood

Ten, dále jen Desítka).90
Představitelé Desítky slyšení u soudu nebrali dostatečně vážně – obviňovali
komisi z nacismu a podpory lynčování – a vzhledem k velkému zájmu médií o průběh
vyšetřování (slyšení se zúčastňovaly známé osobnosti ze světa filmu, např. Gary Cooper
a další) měli obžalovaní vysokou podporu veřejnosti. Pro své vystupování před komisí
byli v dubnu 1948 obesláni pro urážku Kongresu a i přes zmíněnou podporu
a organizování peticí byli členové desítky v létě 1950 odsouzeni k půl až jednomu roku
vězení (odsouzeni byli pro urážku Kongresu, jejich údajná inklinace ke komunismu
tedy nebyla prokázána).91
Přestože HUAC v případě Desítky se svými obviněními neuspěl a komise byla
tiskem kritizována za nedostatek předložených důkazů, byly na počátku roku 1951
obnoveny procesy proti Hollywoodu.92 Filmová studia se bála negativní publicity, která
by mohla ovlivnit jejich výdělky, proto v okamžiku, kdy byl někdo z filmového
průmyslu vyšetřován a dostal se na tzv. černou listinu, i v případě neprokázání jeho
viny (nebo pokud se odvolal na Pátý dodatek) s ním studia i další instituce odmítaly
dále spolupracovat93 (např. představitelé Desítky nebyli podpořeni svými odbory a proto
se od doby svého odsouzení ocitli na černé listině).94
Ve své tvorbě byli omezováni i další umělci, kteří byli vyšetřováni pro své
sympatie ke komunismu. Elia Kazan, filmový a divadelní režisér, byl členem
komunistické strany, se kterou se pro neshody s její politikou rozešel a nakonec se stal
89

In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 109-110.
Scénárista Alvah Bessie (Cíl Burma); režisér Herbert Biberman (Sůl země); scénárista Lester Cole
(Cíl Burma); režisér Edward Dmytryk (Křížový výslech); scénárista Ring Lardner Jr. (Nejdříve stvořil
ženu); scénárista a zakladatel scénáristických odborů John Lawson (Konvoj do Rumunska, Sahara);
scénárista Albert Matz (Nájemný vrah); scénárista Sam Ornitz; producent a scénárista Robert Scott
(Křížový výslech a Vraždi, miláčku!) a scénárista Dalton Trumbo, autor knihy Johny dostal pušku, podle
níž byl později natočen film. (In: Tamtéž, str. 110.)
91
In: Tamtéž, str. 110-112.
92
Důležitou roli v obnovení vyšetřování HUAC hrála aktivita McCarthyho, který v roce 1951 získával
stále větší popularitu. Sněmovna reprezentantů nechtěla být McCarthyho vyšetřováním zastíněna, proto
činnost komise podporovala.
93
Neoficiálně bylo filmovým studiím jedno, jestli zaměstnávaly komunisty nebo ne, důležité pro ně bylo,
jestli produkované filmy byly úspěšné. Pokud chtěli být herci, scénáristé, režiséři a další představitelé
filmu odstraněni z černých listin, museli např. udat komisi jména pro účely dalšího vyšetřování, pracovat
pod pseudonymy nebo někoho podplatit, aby je z listiny „vyškrtl“. (In: Toinet, Marie-France: Hon na
čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 112-113.)
94
In: Tamtéž, str. 111-113.
90
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antikomunistou. Přesto byl vyšetřován a nakonec komisi přiznal jména dalších členů
komunistické strany, a tak mohl dále režírovat (mezi jeho nejznámější díla patří
divadelní hra a později film Tramvaj do stanice Touha, dále snímky Na východ od Ráje
nebo V přístavu). Dalšími umělci, kteří na rozdíl od Kazana nikdy členy komunistické
strany nebyli, ale také komisi poskytli další jména k vyšetřování, byli např. herec Lee
J.Cobb nebo hudebník Larry Adler.95
Někteří umělci zvolili v reakci na vyšetřování odchod ze země. HUAC (tehdy
ještě Diesova komise) sledoval již od počátku 40. let Charlieho Chaplina, který měl
coby britský občan povolení k pobytu ve Spojených státech. V době honu na
čarodějnice ho HUAC obvinil ze sympatií ke komunismu a když odjel v roce 1952 do
rodné Británie na premiéru svého filmu Světla ramp, ředitel FBI Hoover zrušil jeho
povolení k pobytu. Ačkoli nikdy nebyl členem komunistické strany, rozhodl se
nepodnikat žádné kroky proti tomuto rozhodnutí a v Británii již zůstal.96
Problémem černých listin bylo to, že existovaly pouze neoficiálně, proto nebylo
možné se k nim odvolat, a dále jejich účinnost byla dlouhodobá – svůj vliv ve světě
filmu začaly ztrácet až koncem 60. let (Waldo Salt získal Oscara v roce 1968 jako první
na své jméno za scénář k filmu Půlnoční kovboj).97

3.4.2. Alger Hiss
Za první oběť honu na čarodějnice v řadách zaměstnanců státního aparátu
můžeme považovat Algera Hisse, vysoce postaveného úředníka a prezidenta prestižní
nadace Carnegie Endowment of International Peace. Whittaker Chambers, editor
týdeníku Time, obvinil v srpnu 1948 Hisse ze spolupráce s komunistickou stranou s tím,
že Hiss měl od komunistické strany za úkol získat vysoké postavení ve státní
administrativě. Chambers sám však byl nedůvěryhodná osoba – ve třicátých letech byl
členem komunistické strany, ze které vystoupil někdy mezi roky 1937-1938, ještě před
odchodem se však „pojistil“ proti případné odvetě za ukončení členství ve straně tím, že
si údajně vytvořil kompromitující materiály jejích členů. V týdeníku Time byl
považován za experta na problematiku komunismu pro své zkušenosti se stranou, přesto
se na počátku slyšení s Algerem Hissem nezdálo, že by mohl Whittaker se svými
obviněními uspět.98
95

In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 116-123.
In: Wikipedia. Dostupné z WWW: [http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin].
97
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 124-125.
98
In: Tamtéž, str. 82-83.
96
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Hiss měl od počátku sympatie poroty, veřejnosti i významných politických
osobností – Deana Achesona, Johna F. Dullese a dalších. Hiss u soudu prohlásil, že
Whittakerovo jméno nezná a nepoznává ho ani na předložených fotografiích. Z průběhu
slyšení se zdálo pravděpodobné, že soud rychle skončí zproštěním Hisse viny, ale do
vyšetřování zasáhl republikán Richard Nixon, který v případu viděl šanci získat znovu
veřejné mínění na stranu republikánů a který se proto rozhodl zorganizovat osobní
setkání obou aktérů, kde Hiss přiznal, že Whittakera z minulosti znal pod jiným
jménem. Tím byla ovšem podkopána Hissova věrohodnost a jeho proces se stal
politickým bojem republikánů vystupujících proti Hissovi a vysoce postavených
demokratů, kteří jej podporovali. S Hissovým odsouzením tak byl nepřímo spojováno
i odsouzení New Dealu a Marshallova plánu:

99

„Jak ubíhal rok 1949 (…) Whittaker

Chambers ustupoval do pozadí; o samotném svědectví se hovořilo méně a méně.
Dokonce i figura Algera Hisse jako osoby se rozmlžovala. Vše se proměnilo v Algera
Hisse jako symbol.“100
Whittaker neměl důkazy, které by podpořily Hissoovu spolupráci s komunisty, ale
nechtěl přijít o svou pozici experta na komunismus, proto křivě obvinil Hisse ze
špionáže – „(…) a pak následoval neuvěřitelný příběh, (…) v němž Chambers
‚znovuobjeví‘ (…) v jedné tykvi dokumenty přitěžující Hissovi.“101 Ten je nakonec za
dvojité křivé svědectví i bez přesvědčivých důkazů (vypověděl, že neznal Whittakera
a že není špiónem) v roce 1950 odsouzen k pěti letům vězení.102
Za Hissovým odsouzením tedy nebyly ani tak důkazy, jako zájmy politických
špiček. Republikáni tak ospravedlnili nejen činnost HUAC, ale také převzali hlavní
úlohu boje proti komunismu (Hissovo odsouzení jim dalo v očích veřejnosti argument,
že komunisté již pronikli i do vlády103) a mohli tak obviňovat Trumana a jeho vládu, že
– navzdory Trumanově doktríně a Marshallovu plánu – postupuje proti komunismu
nedostatečně tvrdě.104

99

In: Halberstam, D.: Černobílé desetiletí, str. 22-25.
In: Tamtéž, str. 25.
101
Šlo o dokumenty, mikrofilmy a strojové kopie Státního departmentu, které ale nebyly důkazem pro
obvinění ze špionáže. Podle údajného místa nalezení se jim později říkalo „dokumenty z tykve“ (Pumpkin
papers – str. 83). (In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 85-86.)
102
In: Tamtéž, str. 85-86.
103
Společně s komunistickým pražským převratem v únoru 1948, vzniku Čínské lidové republiky
a výbuchu první sovětské jaderné bomby v září 1949 získali snadno podporu veřejnosti.
(In: Tamtéž, str. 88.)
104
In: Tamtéž, str. 88-89.
100
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3.4.3. Manželé Rosenbergovi
Julius Rosenberg i jeho žena Ethel byli oba odborovými aktivisty a levicovými
politiky. V červnu 1950 byl Rosenberg udán svým švagrem Davidem Greenglassem,
který pracoval jako mechanik v Los Alamos105 a který byl zatčen pro podezření ze
zcizení plánů atomové bomby – tyto plány měl předat právě Rosenbergovi a ten je měl
poskytnout Sovětskému svazu. V srpnu byla obviněna i Rosenbergova žena a oba byli
obžalováni nikoli ze spiknutí proti Spojeným státům – k tomu žaloba neměla dostatek
důkazů,106 ale že „‚se spikli za účelem sdělování, vydávání a předávání (tajemství
poškozující USA)‘, to znamená, že souhlasili s tím, že budou provádět špionáž, “107
nikoli, že ji prováděli.108
Pro obžalování z vlastizrady bylo podle amerického práva potřeba svědectví dvou
svědků, které obžaloba neměla, nebo přiznání obžalovaného. V době, kdy údajně ke
špionáži došlo (červen 1944), byl Sovětský svaz, v jehož prospěch měla být špionáž
prováděna, spojencem Spojených států, takže obžalování odporovalo i americké
Ústavě.109
Obžaloba našla druhého svědka v osobě Maxe Elitchera, bývalého spolužáka Julia
Rosenberga a člena komunistické strany, který byl ochoten proti němu svědčit. „Svou
výpovědí, že se ho Rosenberg (…) pokusil naverbovat jako špiona, (…) potvrdil, že tu
existovalo jakési spiklenectví za účelem špionáže, v žádném případě však nebyl svědkem
nějaké špionážní činnosti.“110
Podle předvolaných expertů bylo téměř nemožné, aby Greenglass coby mechanik
mohl v Los Alamos získat plány atomové bomby nebo do nich jen nahlédnout, přesto
„v předvečer procesu, sám a zpaměti (více než pět let po činu) nakreslí repliky náčrtů,
které poskytl (…) Juliu Rosenbergovi,“111 jejich kvalita a relevance však byly
diskutabilní. Společně se svědectvím Greengalsse a Elitchera použila obžaloba

105

Los Alamos – tajná vědecká základna, kde byla během druhé světové války pod vedením fyziků
Oppenheimera a Termika vyvinuta atomová bomba. (In: Wikipedia. Dostupné z WWW:
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt_Manhattan],
[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_laborato%C5%99_Los_Alamos].)
106
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 90-91.
107
In: Tamtéž, str. 91.
108
„Obžaloba (…) konstatovala: ‚Někdy kolem 6. června 1944... se Julius Rosenberg [a další]… spikli…
za účelem špionáže… a vše nasvědčuje tomu, že to bylo ve prospěch cizího státu, v tomto případě Svazu
sovětských socialistických republik.‘“ (In: Tamtéž, str. 91.)
109
Článek III. Ústavy USA, oddíl 3. (viz Příloha č. 3, str. 55).
110
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 92.
111
In: Tamtéž, str. 95.
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dokumenty jako důkaz velezrady. Soudce i porota byli nakloněni spíše na stranu
obžaloby, Rosenbergovi tak byli 9. dubna 1951 odsouzeni k trestu smrti.112
Veřejné mínění i tisk byly z většiny přesvědčeny o vině Rosenbergových a příliš
se nezajímaly o způsob vedení celého procesu proti nim. Případ Rosenbergových nabyl
mezinárodních rozměrů, na protest proti jejich odsouzení se postavila řada známých
osobností (např. Albert Einstein, papež Pius XII., nositel Nobelovy ceny za fyziku
Herold Urey a další) žádajících Eisenhowera o udělení prezidentské milosti. Přesto
prezident milost nakonec neudělil (Rosenbergovým bylo v červnu 1953 nabídnuto
zmírnění trestu výměnou za přiznání, ale oba odmítli s tím, že jsou nevinní), stejně tak
Nejvyšší soud pětkrát odmítl žádost jejich obhájce o přezkoumání rozsudku
a Rosenbergovi byli 19. července 1953 popraveni na elektrickém křesle. 113
„Po posouzení všech veřejně přístupných údajů je (…) téměř nemožné dospět
k definitivnímu soudu (o vině či nevině manželů Rosenbergových). (…) Prokurátor
i soudce podali důkaz tehdy typické předpojatosti, (…). Na druhé straně není zase
prokázáno, že uváženě zfalšovali obžalobu (…). Považujeme za evidentní, že nejvyšší
činitelé země trvali z politických důvodů na tom, aby Rosenbergovi byli pro odstrašující
příklad buď popraveni, nebo se přiznali ke svému zločinu – i kdyby ho nespáchali.“114
Po rozpadu Sovětského svazu a zpřístupnění jeho tajných archívů a po
výpovědích Mortona Sobella (jenž byl odsouzen spolu s Rosenbergovými k třiceti letům
vězení, ale nakonec propuštěn v roce 1969) a synů manželů Rosenbergových
uveřejněných v The New York Times můžeme dodatečně konstatovat, že Julius
Rosenberg byl sovětským špiónem, o vině jeho ženy Ethel však stále panují pochyby.115

3.4.4. Další oběti honu na čarodějnice
Kromě výše zmíněných velkých procesů se hon na čarodějnice výrazně dotkl
i Američanů, kteří nepracovali ve státní administrativě. Pronásledováni byli členové
Komunistické strany USA, odboráři, kteří sympatizovali nebo byli podezíráni ze
sympatií ke komunistickým myšlenkám, univerzitní učitelé, vědci, básníci, spisovatelé
a v neposlední řadě i obyčejní lidé, v jejichž okolí se pouze objevil někdo, kdo byl
z prokomunistických tendencí podezírán.
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In: Tamtéž, str. 95-96.
In: Tamtéž, str. 96-98.
114
In: Tamtéž, str. 99.
115
In: Lidovky.cz. Dostupné z WWW: [http://www.lidovky.cz/rosenberg-vyzvidal-pro-sovety-dz8/ln_noviny.asp?c=A080919_000031_ln_noviny_sko&klic=227653&mes=080919_0].
113
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Opatření proti činnosti Komunistické strany (dále KS) a jejím členům se začala
objevovat již v roce 1945, kdy představitelé KS začali otevřeně kritizovat Trumanovu
politiku. Komunistické pronikání do vlády, které začal HUAC v roce 1948 vyšetřovat,
nebylo tak významné, jak ho například McCarthy prezentoval ve Wheelingu v roce
1950.116 V červenci 1948 bylo obviněno jedenáct vedoucích představitelů KS ze
spiknutí proti vládě, pro nedostatek důkazů byli ale nakonec odsouzeni za „účinné
propagování a hlásání činů, které měly směřovat ke svržení vlády,“

117

tedy nikoli za

samotnou špionáž. Procesy proti dalším představitelům KS pak probíhaly až do roku
1957, kdy Nejvyšší soud rozhodl, že „Smithův zákon nezakazuje propagaci a hlásání
svržení vlády silou, (…) neboť jde pouze o abstraktní princip, ‚odloučený od jakéhokoli
úsilí k podněcování činnosti v tomto směru‘.“118 Tím bylo vyšetřovacím komisím
znemožněno vedení procesů proti obžalovaným jen na základě členství v KS.119
KS měla po skončení války kontrolu nad značnou částí odborů sdružených
v odborové organizaci CIO (Congress of Industrial Organisation), která na rozdíl od
své konkurenční odborové organizace AFL (American Federation of Labor)
nevystupovala výrazně antikomunisticky. To vedlo po vydání protiodborového zákona
v roce 1947 (každý odborář musel přísahat, že není členem KS; za křivou přísahu mu
hrozila pokuta až 10 000 dolarů nebo až 10 let vězení) k boji mezi těmito organizacemi,
do kterého se nakonec zapojila i vláda a do roku 1950 byly odbory organizace CIO
postupně očištěny od komunistů. Vláda přesto dál jednotlivce i některé odbory dále
pronásledovala prostřednictvím svých komisí – v letech 1947 až 1956 byla prověřena
loajalita 4,5 miliónu pracovníků, ze kterých přišlo asi 5 400 o své zaměstnání (většinou
ani nešlo o komunisty).120
Pronásledování komunistů mělo vliv i na další oblasti veřejného života. V roce
1949 HUAC zavedl určitou formu cenzury na amerických univerzitách, kdy nejprve
zasahoval do vyučovacích osnov, poté dal z knihoven odstranit díla nežádoucích autorů
(za nežádoucí byli považováni např. E. Hemingway, T. Paine, H. Fast, U. Sinclair
a další). Tato cenzura neměla jasně stanovená kritéria, proto byla často zakazována díla,

116

Podle analýzy Earla Lathama bylo krátce před druhou světovou válkou z půl miliónu vládních
úředníků působících ve Washingtonu jen asi 75 komunistů. Cílem jejich působení ve vládě bylo „(…)
podpořit levicové tendence ve veřejné politice těchto institucí, (…) (v citovaných institucích, kde členové
KS působili) nebylo rozvíjení a podporování levicových tendencí dovoleno (…).“ (In: Toinet, MarieFrance: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 102.)
117
In: Tamtéž, str. 105.
118
In: Tamtéž, str. 106.
119
In: Tamtéž, str. 100-108.
120
In: Tamtéž, str. 125-133.
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která byla sice levicově orientovaná, ale neměla nic společného s komunismem (např.
publikace organizace UNESCO). Do boje proti komunistům působícím v americkém
školství se zapojila i National Education Association, když v červnu 1949 zakázala
vyučovat pedagogům, kteří byli členy KS – „(…) členové KS se vzdali práva na
samostatné myšlení a tudíž i práva vyučovat.“

121

Vyučující byli tlakem odborů

a veřejného mínění nuceni se podřídit HUAC a skládat přísahu loajality. Ti, co přísahu
odmítli složit, byli ze svého zaměstnání propuštěni.122 Pronásledováni byli i výzkumní
pracovníci, především ti, kteří pracovali na vládou financovaných výzkumných
projektech, museli být shledáni důvěryhodnými, aby mohli ve své práci pokračovat
(vláda dohlížela na práci fyzika Roberta Oppenheimera v Los Alamos pro jeho levicové
názory, Edward Condon, ředitel Úřadu pro míry a váhy, měl pro své manželství
s Československou občankou zakázáno pracovat na tajných projektech apod.).123
Oběťmi vyšetřování komisí se stalo i několik československých emigrantů, kteří
byli ve své podstatě zároveň oběťmi komunistického režimu. „Například v roce 1954
byli Hubert Ripka a Petr Zenkl124 předvoláni před výbor mccarthyistického senátora
z Indiany Williama Jennera (SISS) za to, že před rokem 1948 ‚kolaborovali‘ se Sověty.
(…) Téhož roku bylo křesťanskodemokratickému emigrantovi Ivo Ducháčkovi –
zaměstnanci rádia Hlas Ameriky – (…) odmítnuto udělení amerického občanství kvůli
jeho politickým aktivitám v letech 1945 až 1948.“125

3.4.5. Nejvyšší soud126
Jako oběť honu na čarodějnice můžeme označit i Nejvyšší soud, který již od roku
1948 odmítal posuzovat odvolání proti rozhodnutím soudů nižší instance a pokud se
některými rozhodl zabývat, rozhodl vždy ve prospěch vyšetřovací komise. Nejvyšší
soud tak tiše souhlasil s procesy a represemi proti obžalovaným, neoficiálně toto veřejně
potvrdil zamítnutím posouzení rozsudku vyneseným nad zástupci Hollywoodské desítky
v roce 1950. Jako klíčové pro vyšetřování McCarthyho komise a dalších můžeme
považovat prohlášení Nejvyššího soudu, že Taft-Hartleyho zákon je v souladu
121

In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 139.
V roce 1951 bylo na Kalifornské univerzitě ze své pozice odvoláno 26 profesorů, dalších 37 jich
odstoupilo. Vyšetřování učitelů probíhalo až do počátku 60. let. (In: Tamtéž, str. 140.)
123
In: Tamtéž, str. 134-142.
124
Hubert Ripka, bývalý československý ministr obchodu, a Petr Zenkl byli členy Rady svobodného
Československa (Council of Free Czechoslovakia) založené v únoru 1949. (In: FAURE, Justine:
Americký přítel, str. 107-108.)
125
In: Tamtéž, str. 128.
126
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 143-151.
122
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s Ústavou. Tím se obžalovaní, kteří se přiznali ke členství v KS, již nemohli odvolat na
Pátý dodatek127 Ústavy a museli tak ze zákona udat jména dalších členů KS.
Teprve po smrti předsedy Nejvyššího soudu, konzervativce Freda Vinsona a jeho
nahrazení liberálním soudcem Earlem Warrenem v roce 1953 se Nejvyšší soud pomalu
začal obracet k individuálním svobodám občanů. V roce 1955 byly Nejvyšším soudem
omezeny pravomoci vládních vyšetřovatelů, takže již oficiálně museli dodržovat
zákonný postup v průběhu vyšetřování – obviněným byly předloženy důkazy a muselo
jim být umožněno se k nim vyjádřit. Tímto rozhodnutím „poškodil nejúčinnější zbraň,
již měla vláda k dispozici proti podvratné činnosti,“128 o rok později bylo navíc nižším
soudům zakázáno používat „vadná svědectví“129.
Teprve v roce 1957 došlo k několika zásadním rozhodnutím, které můžeme
považovat za ukončení honu na čarodějnice (přestože jeho následky ještě dlouho
doznívaly) – Nejvyšší soud vynesl rozsudky, kterými oficiálně postavil procesní
postupy dosud používané komisemi mimo zákon. Vyslýchaný svědek měl od té doby
právo vědět, jaký je konkrétní cíl pokládaných otázek (nešlo tedy svědka předvolat jen
za účelem udávání jmen). Přestože nebylo vydáno oficiální stanovisko, Nejvyšší soud
dále zpochybnil ústavnost Smithova zákona. A v neposlední řadě podpořil odvolání
v procesu s marxistickým univerzitním profesorem Paulem Sweenym na První dodatek
Ústavy.130
Za svá rozhodnutí, která kladla překážky do vyšetřování vládním komisím, byl
Nejvyšší soud kritizován představiteli vlády i Kongresu, jenž ho dokonce obvinil
z prokomunistického smýšlení: „(…) většina soudců musí podléhat ‚nějakému
komunistickému či prokomunistickému, tajnému, leč velmi silnému vlivu‘.“131 Za
rozhodnutí Nejvyššího soudu se postavily odbory, liberální tisk i značná část veřejnosti,
přesto se Kongres ještě v letech 1958-1959 pokoušel prosazovat omezení jeho
pravomocí. Nejvyšší soud tak byl nucen zpomalit svůj postup proti metodám
vyšetřování vládních komisí.

127

Pátý dodatek Ústavy USA (viz Příloha č. 5, str. 56).
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 145.
129
In: Tamtéž, str. 146.
130
První dodatek Ústavy USA (viz Příloha č. 4, str. 55).
131
In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 148.
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3.5. Shrnutí
Jak již bylo řečeno, byl mccarthismus pouze vyvrcholením honu na čarodějnice,
na rozdíl od něj byl však symbolizován jednou konkrétní osobou v podobě senátora
McCarthyho, kterého můžeme považovat za „nastrčenou loutku politických špiček
republikánské strany.“ McCarthy byl pro své zviditelnění a popularitu ochoten překročit
hranice, za které se ostatní politici neodvažovali zajít. Dokázal využít slabin i silných
stránek sdělovacích prostředků, které, až na výjimky, bez výhrad přijímali jeho
demagogické metody a dovolily mu tak nad nimi i veřejným míněním získat moc,
o kterou ho později také připravily. Osudným se McCarthymu stal až útok do vlastních
řad, tedy obviňování vysokých představitelů armády, kdy se stal pro své příznivce
a celou republikánskou stranu spíše přítěží a byl proto „odstraněn“.
Přesto nebyli McCarthy a jeho komise tím jediným, kdo zneužíval s tichým
souhlasem Nejvyššího soudu procesních mezer v legislativě. Byla to vyšetřovací komise
Kongresu – HUAC – která, v reakci na Trumanovu zahraniční a domácí politiku začala
„ve velkém“ hon na čarodějnice. Ve hře vysoké politiky se tak uprostřed vyšetřování
ocitli vládní zaměstnanci, vyšetřovaní pro své údajné prokomunistické tendence,
levicově smýšlející umělci (herci, scénáristé, režiséři, spisovatelé a další), odboráři,
pedagogové i obyčejní lidé, kteří se stali oběťmi honu na čarodějnice jen kvůli
anonymnímu udání svých sousedů, přátel nebo kolegů.
Výsledkem tohoto pronásledování byla nedůvěra veřejnosti vůči politikům,
čistkami zdecimovaný státní aparát, zúžení politické diskuse či zavedení autocenzury
jako všeobecné praxe. Odbory ztratily vliv a staly se pouze prostředníkem mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli, útlum panoval také v oblasti vývoje a výzkumu, kdy se
vědci obávali omezování ze strany státu a proto raději nepracovali na vládních
kontraktech.132 „Byla tu jakási všeobecná únava ve vztahu k rozsahu a hlouposti
represe: stále zřetelnější odmítání zároveň brutálních i směšných metod, které očividně
podkopávaly základní principy americké demokracie, jejíž přežití měly zajistit.“ 133

132
133

In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 152-155.
In: Tamtéž, str. 155.
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4. Projevy honu na čarodějnice v Rudém
právu
4.1. ČSR na přelomu 40. a 50. let
4.1.1. Po únorovém převratu
Po komunistickém převratu v únoru 1948, kdy politickou moc v Československu
převzala Komunistická strana Československa (dále KSČ), začalo „zakladatelské
období nového režimu, tehdy oficiálně nazývané budování základů socialismu.“134
Přestože se společnost „převratným změnám a převážně nepochopitelným
novotám bránila,“135 KSČ a její představitelé začali upevňovat svoji pozici a potlačovat
projevy odporu, ať již skutečné nebo domnělé, které považovali za ohrožení své moci.
Systematicky

a

důsledně

začali

omezovat

vliv

ostatních

politických

stran

a pronásledováním jejích příslušníků fakticky zbavili opozici jakékoli možnosti
ovlivňovat vládní politiku – představitelé opozičních stran byli zastrašováni a hromadně
odsuzováni v inscenovaných procesech. Zdání demokratického režimu mělo oficiálně
reprezentovat zachování Národní fronty, která ale pouze plnila „funkci převodové páky
komunistické strany, používané téměř či výhradně vůči nekomunistickým stranám,“136
a „lidové“ schvalování komunistickým vedením předem připravených resolucí na
veřejných schůzích. Rozsáhlými čistkami, především ve státní správě, armádě, justici,
ale i v kultuře a dalších oblastech veřejného života, položila KSČ základy ovládnutí
celého státního aparátu, potlačení „reakčních myšlenek“ a upevnění své vedoucí pozice
v zemi.137

4.1.2. Vliv Moskvy
Na politiku KSČ měla rozhodující vliv Moskva a její poradci. Sovětský svaz
v letech 1948-1950 posiloval svou moc ve střední Evropě z obavy ztráty vlivu v tomto
regionu ve prospěch Spojených států, protože pokládal za nevyhnutelné vypuknutí další,
„třídní“ války mezi „kapitalismem a komunismem“. Když v roce 1950 vypukla válka
v Koreji, z analýz jejích výsledků, „zejména z neschopnosti americké armády
134

In: KAPLAN, Karel: Československo v letech 1948-1953, str. 5.
In: Tamtéž, str. 5.
136
In: Tamtéž, str. 25.
137
In: Tamtéž, str. 5-11.
135
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dosáhnout při použití vyspělé vojenské techniky vítězství, vyvodili vedoucí sovětští
politikové a generalita závěr o vojenské převaze sovětského bloku v Evropě.“138 Tímto
závěrem Moskva ovlivnila rozhodujícím způsobem československou společnost, kde
začala z rozhodnutí KSČ probíhat rozsáhlá militarizace, „která ovlivnila společenské
vztahy, stupňovala atmosféru strachu a napětí, rozšiřovala podezření z ‚nepřátelství
k režimu‘ (…). Prosakovala do kultury a prostřednictvím cílevědomě řízené propagandy
i do politického vědomí občanů.“139
Sovětský svaz se také rozhodl přerušit ekonomické vazby Československa
a dalších zemí střední Evropy, které se Západem ještě během roku 1949 obchodovaly
(jednalo se především o vývoz a dovoz surovin – uhlí, dřeva, bavlny apod.). „Toto
otevření východních zemí na Západ však netrvalo dlouho: na podzim 1949 Moskva
vnutila svým sousedům více či méně surově stalinský model.“140 Vznikem Rady
vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) v lednu 1949 začalo „hospodářské sjednocení
bloku.“141

4.1.3. Legislativa a politické procesy
K prosazení cílů používala KSČ zákony, které „byly v souladu s (jejími)
momentálními mocenskými záměry (…). Mocenský monopol (Komunistické strany)
fakticky vyloučil možnosti ochrany a obrany proti nezákonnostem, zlikvidoval k tomu
nezbytné nástroje, mj. nezávislost soudů, upravil trestní řízení soudní i správní,
neuznával princip presumpce neviny.“142
KSČ si tak vytvořila podmínky pro „legální odstranění“ všech svých odpůrců
v inscenovaných procesech, které probíhaly na všech úrovních společnosti – od procesů
vedených proti maloobchodníkům a řadovým zaměstnancům, přes procesy proti
funkcionářům nekomunistických stran, až po vlny procesů v armádě a tzv.
monstrprocesy proti politickým špičkám jak opozičních stran (mj. proces s Miladou
Horákovou, květen – červen 1950), tak i s vysokých funkcionářů KSČ (mj. proces
s generálním tajemníkem Rudolfem Slánským, listopad 1951 – prosinec 1952).143
„Komunistické vedení podnítilo politické procesy, a tím předalo příliš rozsáhlou
moc Státní bezpečnosti. Ta získávala převahu ve ‚výrobě‘ procesů a počínala si tak
138

In: KAPLAN, Karel: Československo v letech 1948-1953, str. 7.
In: Tamtéž, str. 8.
140
In: FAURE, Justine: Americký přítel, str. 98.
141
In: Tamtéž, str. 98.
142
In: KAPLAN, Karel: Československo v letech 1948-1953, str. 73.
143
In: Tamtéž, str. 83-93.
139
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samostatně a suverénně, že i vedoucí komunističtí funkcionáři se obávali její
aktivity.“144 Monstrprocesy byly organizovány jako velké politické divadlo, kterému
„věnovaly všechny články mechanismu (politické orgány, útvar Bezpečnosti a justice)
velkou pozornost, až s chorobnou fantazií konstruovaly obvinění a vymýšlely trestné
činy, (…) vypracovávaly scénář a režijní knihu procesu a nutily obžalované podle ní
vypovídat.“145
Politické procesy působily jako účinný nástroj KSČ k upevnění jejího postavení,
k eliminaci odpůrců a především jako prevence proti případné kritice: „působily jako
nejúčinnější zdroj psychózy strachu a vytvářely tíživou atmosféru podezřívání, politické
hysterie, ‚agentománie‘.“146

4.2. Rudé právo 1951 – Analýza a teze
V analýze 31. ročníku Rudého práva z roku 1951 (dále RP) jsme se zaměřili na
zprávy

a

články

obsahující

informace

o

Spojených

státech

v souvislosti

s Komunistickou stranou USA (dále KS USA) a jejími členy, legislativou, mírovým
hnutím, odbory, emigrací a omezením kulturní a novinářské činnosti v důsledku
honu na čarodějnice, resp. mccarthismu.
V následujícím textu jsme se tyto projevy honu na čarodějnice, resp. mccarthismu
v RP pokusili zanalyzovat z pohledu uvedených sedmi kategorií.

Zdrojem přejímaných oficiálních prohlášení a stanovisek KS USA v RP byla
výhradně sovětská tisková agentura TASS. V souvislosti s činností KS USA se v RP
objevovaly i původní články novinářů – ty již neměly charakter zpráv, ale spíše
komentářů, ve kterých byla kritizována „kapitalistická“ domácí a „agresivní“ zahraniční
politika americké vlády, „neustále se snižující“ životní úroveň amerického obyvatelstva
atd., a tyto byly dávány do kontrastu s „mírovou“ zahraniční politikou Sovětského
svazu, „šťastným budovatelským“ životem obyvatel v Československu a jejich
„rostoucím blahobytem“. Sovětský svaz a další země, kde vládnou lidově-demokratické
režimy, byly označovány za „tábor míru“, který bojuje proti „imperialistickým zemím
západního světa“ v čele se Spojenými státy, které veškerou svou politiku směřují
k rozpoutání „nové války“.
144

In: KAPLAN, Karel: Československo v letech 1948-1953, str. 85.
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Pro snazší a silnější identifikaci československého čtenáře se zprávami o honu na
čarodějnice, resp. mccarthismu v USA používalo RP slovních spojení asociujících
druhou světovou válku a nacistické Německo – o amerických soudech psalo jako
o „zfašizované justici“, o amerických politicích jako o „atomových paličích“
(v souvislosti s probíhající korejskou válkou a odkazem na jejich svržení atomových
bomb za druhé světové války), Federální úřad pro vyšetřování (FBI), označovaný jako
„americké gestapo“, byl v případě vypuknutí „(…) ochoten zavřít všechny ‚podezřelé
živly‘ (…) do koncentračních táborů.“147

4.2.1. Komunistická strana USA
Jak jsme již zmínili v předchozí části práce, byla KS USA pod neustálým tlakem
vyšetřovacích komisí, které usilovaly o její zakázání nebo omezení činnosti, a to jak
legislativní cestou, tak i pronásledováním jejích představitelů. KS USA tento útlak ze
strany vládního aparátu spojovala s ohrožením svobody nejen svých členů, ale také
všech obyvatel Spojených států, kterým jsou upírána jejich základní práva.
•

„(rozhodnutí soudu) likviduje zákon o právech občanů, (…) a zbavuje
americký lid jeho (…) práva hlásit se ke všem odstínům politického
přesvědčení a svobodně volit mezi programy různých politických stran.“
(Z prohlášení KS USA kritizujícího rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým bylo
zamítnuto odvolání jedenácti odsouzených funkcionářů KS USA.) 148

•

„(…) dochází k neslýchanému pokusu potlačit v zemi jakoukoli kritiku
a odpor (proti politice vlády) (…).“ (Vyjádření generálního tajemníka
E. Dennise k procesům proti 21 funkcionářům KS USA.)149

•

Zpráva o probíhajícím soudním procesu proti několika členům KS USA za to,
„že se v jejich kanceláři našla podvratná literatura.“ (V rubrice „Taková je
Amerika“ zveřejněno několik dalších zpráv o obviňování „nevinných“.)150

RP se zaměřilo i na zprávy, které demonstrovaly tvrdý a agresivní přístup
amerických soudů k procesům s komunisty, jejich komparaci s nekomunistickými
procesy a obtíže, kterým komunisté při svém obhajování u soudu museli čelit.

147

Viz Příloha č. 8/103, str. 73.
Viz Příloha č. 8/69, str. 68.
149
Viz Příloha č. 8/74, str. 69.
150
Viz Příloha č. 8/31, str. 62.
148
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•

Soud povolil „gangsterovi Franku Costellovi“151, propuštěnému na kauci 5 000
dolarů, opustit stát až do zahájení jeho procesu (podle New York Times), ale
komunistickým funkcionářům E. Flynnové, C. Jonesové a P. Perrymu,
propuštěným na kauci 20 000 dolarů, odjezd mimo stát do Washingtonu
nepovolil (podle Daily Worker).152

•

G. Hall (jeden z jedenácti obviněných funkcionářů KS USA) byl obviněn
z urážky soudu za to, že se nedostavil v červenci 1951 k odpykání trestu ve
vězení. Hallův obhájce protestoval, že v tomto případě má být odsouzenému
pouze zabavena kauce a nemá být vzneseno další obvinění.153 Hall byl za
urážku soudu nakonec odsouzen k dalším třem letům vězení.154

•

Funkcionářka KS USA E. Flynnová vyzvala „význačné americké právníky, aby
přispěli

k obhajobě“

sedmnácti

obžalovaných

funkcionářů

KS

USA

„v procesech, které postihují svobody všech ostatních občanů Spojených států.
(…) (Oslovení právníci) „se shodují ve významnosti tohoto procesu, ale
odmítají se do něj zapojit ze strachu z represálií.“155
•

Přísedící Nejvyššího soudu T. C. Clark o poslání právníků: „(…) mají zvláštní
odpovědnost v nynějších dnech – obhajovat práva občanů a bránit svobodu,“
a rozpor tohoto tvrzení se zprávami o právnících uvězněných na třicet dní až
tři měsíce vězení za to, že obhajovali 11 funkcionářů KS USA.156

V souvislosti s uveřejňovanými informacemi o pronásledování komunistů
můžeme spatřovat u původních článků RP, ale i u některých přejatých zpráv z TASS,
ČTK a dalších agentur používání expresivních výrazových prostředků v nadpisech, které
mají upoutat čtenáře, jemuž má být již z nadpisu jasné, že USA provádí „agresivní
politiku zcela jistě porušující práva amerického lidu“ apod.
•

„Fašisace USA pokračuje“ (ČTK)157

•

„Koncentrační tábory v USA“ (RP)158

•

„Proč jsou žalařováni komunisté v USA“ (RP)159

151

„…jeden z nejvlivnějších představitelů italsko-amerického organizovaného zločinu v první polovině
dvacátého století.“ (In: Dostupné z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Frank_Costello].)
152
Viz Příloha č. 8/116 str. 75.
153
Viz Příloha č. 8/125, str. 77.
154
Viz Příloha č. 8/133, str. 78.
155
Viz Příloha č. 8/102, str. 73.
156
Viz Příloha č. 8/97, str. 72.
157
Viz Příloha č. 8/37, str. 63.
158
Viz Příloha č. 8/49, str. 65.
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•

„Řádění americké zfašisované justice“ (TASS) 160

•

„Teroristický rozsudek amerického soudu“ (TASS)161

4.2.2. Legislativa
Ve svých prohlášeních, zprostředkovávaných v RP zprávami TASS, kritizovali
představitelé KS USA mj. i legislativní prostředky, které měla americká vláda
k pronásledování komunistických a jiných pokrokových organizací k dispozici. Šlo
především o dva zákony – MacCarranův a Smithův, které používal Výbor pro
vyšetřování neamerické činnosti,162 společně s obviněním z pohrdání Kongresem, resp.
soudem. V původních komentářích redaktorů RP byl zdůrazňován boj členů KS USA
a dalších organizací proti těmto zákonům a snaha o jejich zrušení poukazováním na
jejich protiústavnost.
•

„Občané USA jsou pronásledováni přízrakem všemocné tajné policie FBI,
činností všelijakých soudů ‚pro neamerickou činnost‘, které dokážou odstranit
lidi nepohodlné americké buržoazii i proto, že by prý mohli se jednou se něčím
‚provinit‘ – bojí se souhlasit i s americkou ústavou.“ (Komentář k úryvku
zprávy ze zahraničního tisku, kdy jeden americký občan zorganizoval petici
s výňatky americké Ústavy, kterou ze 122 oslovených osob podepsal pouze
jeden, ostatní se obávali následné perzekuce ze strany úřadů.)163

•

„V září 1950 schválil americký Kongres protilidové zákony, navlas podobné
fašistickým zákonům Hitlera z roku 1933. Tyto zákony dovolují v případě
mimořádné situace (tj. ve všech případech, které uznají váleční štváči v USA)
provádět masová zatýkání a zavírat bez soudu do koncentračních táborů tzv.
‚podkopné živly‘, mezi něž (…) počítají všechny demokraticky smýšlející
osoby.“ („Protilidovým zákonem“ zde byl míněn MacCarranův zákon
o vnitřní bezpečnosti, který v případě vyhlášení výjimečného stavu, resp.
vypuknutí války se Sovětským svazem počítal se zatčením předem vybraných
osob. Ředitel FBI J. E. Hoover údajně prohlásil, že „jeho úřad je ochoten

159

Viz Příloha č. 8/91, str. 71.
Viz Příloha č. 8/86, str. 70.
161
Viz Příloha č. 8/133, str. 78.
162
HUAC - Komise pro vyšetřování neamerické činnosti. V Rudém právu označován jako Úřad pro
vyšetřování neamerické činnosti nebo také jako Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti.
163
Viz Příloha č. 8/98, str. 72.
160
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v případě potřeby zatknout během několika hodin 14 000 osob, o nichž se ví, že
ohrožují vnitřní bezpečnost USA.“)164
•

„‚Legální‘ prostředek v USA k tomu (provádění teroru proti míru) mají ve
fašistickém zákoně MacCarrana-Wooda, pomocí něhož mohou zakázat činnost
jakékoli pokrokové organisace v USA, která nechce dbát přání Wall Streetu.
(…) Zákon je ‚americky‘ dokonalý: ‚stíhá totiž nejen spáchané činy, nýbrž i ty
činy, které by jednotlivé osoby – podle zdání amerických zfašisovaných úřadů
– v budoucnu mohly spáchat.“165

•

Vytváření „psychosy strachu“ v USA, kdy obyvatelé mají strach nejen z války
a ztráty zaměstnání, ale i z „fašistického teroru, který doléhá na celou zemi.“
Dokonce i „reakční“ anglický novinář B. Russell napsal v Manchester
Guardian, že „při návštěvě v USA nabývá každý Angličan dojmu, že je mezi
obyvatelstvem podřízeným vládě teroru, a že si musí dvakrát rozmyslit, než
vysloví nějaké vážné přesvědčení.“ (Původní článek RP, ve kterém autor
poukazuje na omezování lidských práv v USA a představuje některé zákony,
jež vedly k vytvoření „psychosy strachu“ – Trumanův zákon o „prozkoumání
loajality státních úředníků“ z roku 1947, „prohloubení fašisace přijetím
McCarranova zákona o vnitřní bezpečnosti“ z roku 1950 – a dalších kroků
vlády a justice: odsouzení advokátů obhajujících komunistické funkcionáře,
vypovězení Čechoameričanky žijící v USA více než 40 let ze země.)166

4.2.3. Mírové hnutí
Se stále se zhoršujícími vztahy Spojených států a Sovětského svazu a prohlubující
se studenou válkou byla v letech 1949-1950 ustavena Světová rada míru –
antiimperialistické, demokratické, nezávislé a neutrální mezinárodní hnutí hromadné
akce.167 „Od svého založení (…) prosazovala mírové řešení mezinárodních konfliktů,
(…) sociální spravedlnost, (…) ochranu občanských práv a podporu (…) hnutím
bojujícím (…) proti imperialismu.“168 Právě podpora těchto organizací (mezi nimi

164

Viz Příloha č. 8/49, str. 65.
Viz Příloha č. 8/59, str. 66.
166
Viz Příloha č. 8/130, str. 77.
167
In: World Peace Council. Dostupné z WWW: [http://www.wpc-in.org/informationletter].
168
Přeloženo z originálu: „Since its creation in 1949-50, the WPC stood for peace, disarmament and
global security; for national independence, economic and social justice and development, for protection
of the environment, human rights and cultural heritage; solidarity with and support of those peoples and
liberation movements fighting for the independence, sovereignty and integrity of their countries, and
165
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i spolupráce s KS USA) měla za následek zvýšenou pozornost amerických úřadů vůči
Světové radě míru a mírovému hnutí, které propagovala. Československo bylo mezi
zakládajícími členy, RP proto publikovalo informace o vyšetřování z řad organizací
hlásících se k mírovému hnutí a pronásledování nejen jejich členů, ale i dalších
sympatizantů, kteří nebyli nikde organizováni.
•

„Světoznámý fysik Albert Einstein a spisovatel Thomas Mann byli zařazeni do
seznamu osob, které budou postaveny před pověstný Výbor pro neamerickou
činnost za to, že se zúčastnili a podporovali mírové hnutí.“ (na počátku dubna
1951 organizovalo mírové hnutí pochod míru do Washingtonu, kde jeho
zástupci předali vládě dopis, ve kterém ji vyzývají, aby ukončila boje v Koreji
a začala konflikt řešit mírovými prostředky.)169

•

„(Obvinění z pohrdání Kongresem) s oblibou používá americká reakce proti
obráncům míru (…).“ Jako příklad je uveden případ Američanky Rogersové,
členky KS USA a mírového hnutí, jež vyslovila nesouhlas válkou v Koreji.170

V březnu 1950 byla Světovou radou míru přijata tzv. Stockholmská výzva, která
vybízela k mírovému řešení mezinárodních konfliktů, „k zákazu atomových zbraní
a konstatovala, že vláda, která by první použila atomové zbraně proti kterékoli zemi, by
spáchala zločin proti lidskosti a muselo by s ní být nakládáno jako s válečným
zločincem.“171 (Schvalování této výzvy znamenalo v očích americké vlády nesouhlas
s válkou v Koreji, ve svých důsledcích i s bojem proti komunismu a tím i naznačování
sympatií k němu.)
•

„Ministerstvo spravedlnosti USA podalo žalobu na vedoucí přestavitele
amerického mírového hnutí. (…) (Informační středisko obránců míru v New
Yorku) bylo hlavním organizátorem kampaně podpisování stockholmské
mírové výzvy. Jednotliví členové (…) mají být postiženi tresty od pokuty
10 000 dolarů až do 5 let vězení.“172

•

V New Yorku na Velké mírové konferenci v červenci 1951 byla „uspořádána
veřejná schůze pod heslem ‚Obnovení svobody slova a občanských práv ve

against imperialism.“ (In: World Peace Council. Dostupné z WWW: [http://www.wpcin.org/informationletter].)
169
Viz Příloha č. 8/40, str. 64.
170
Viz Příloha č. 8/56, str. 66.
171
In: Encyklopedie Co je co. Dostupné z WWW:
[http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=91239].
172
Viz Příloha č. 8/16, str. 60.
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Spojených státech‘, první z řady schůzí, ‚které mají zmobilisovat dělníky
a pokrokové síly proti reakční válečné politice vlády,“ která byla organizována
„Národní radou umělců, vědců a příslušníků svobodného povolání.“
(Na schůzi bývalý právní poradce ministra vnitra Harper odhalil ve svém
projevu nezákonný postup americké vlády proti vedoucím funkcionářům KS
USA a zdůraznil, že toto pronásledování je nezákonným útokem na ústavní
záruky svobody slova a shromažďování.)173

4.2.4. Odbory
Informace o dělnických stávkách v RP měly zčásti ekonomický podtext,
související s omezováním růstu mezd, ale souvisely také s tlakem, který vyvíjela vláda
na odborové organizace (CIO, AFL a další,), jež chtěla „očistit od vlivu komunistů“.
•

„Truman žádá revisi řady zákonů. Jde (také) o revisi (…) ‚zákonů
o pracovních otázkách‘. Konkrétně jde o to, aby byla v období zvyšování daní
a vzestupu cen spotřebního zboží zákonnou cestou upevněna politika blokování
mezd a aby byly odbory zcela zbaveny možnosti ochraňovat práva pracujících
tím, že budou zavázány ‚zajišťovat nepřerušovanou výrobu za výjimečného
stavu‘.“174

•

„Tajemník Odborového svazu zaměstnanců elektrotechnického průmyslu
v USA (…) odsouzen na 6 měsíců do vězení a k pokutě 500 dolarů za
‚opovrhování Kongresem.“ (Odsouzen za to, že odmítl udat jména členů svého
odborového svazu)175

•

Podle zprávy New York Post „odebrali američtí pasoví úředníci pasy dvěma
členům americké odborářské delegace, (…) kteří navštívili v tomto měsíci
s americkou odborářskou delegací některé evropské státy a zúčastnili se oslav
1. máje v Sovětském svazu.“

(Pasy byly Ministerstvem zahraničí USA

odborářům odebrány proto, „aby se jim zabránilo v dalších cestách do ciziny,
protože tyto zájezdy ‚nejsou v zájmu USA‘.“)176
•

„Američtí pokrokoví odboráři odsuzují politiku vlády USA.“ (Zpráva o konání
sjezdu Spojeného odborového svazu zaměstnanců elektronického a radiového
průmyslu, jehož se účastnil pouze jeden ze tří vedoucích funkcionářů, zbylí

173

Viz Příloha č. 8/95, str. 71.
Viz Příloha č. 8/5, str. 58.
175
Viz Příloha č. 8/22, str. 61.
176
Viz Příloha č. 8/57, str. 66.
174
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dva byli v té době předvoláni před soud kvůli „podezření z podvratné
činnosti“)177

4.2.5. Imigrace a emigrace
V souvislosti s vyšetřováním členů KS USA a dalších organizací a jejich
pronásledování policií a FBI byli vypovídáni ze Spojených států i obyvatelé jiných zemí
(šlo především o země, které v té době byly v mocenském vlivu Sovětského svazu),
kterým bylo v USA uděleno povolení k pobytu, jež jim úřady nyní rušily pro jejich
podezření ze sympatií ke komunismu nebo jiné „neamerické činnosti“. RP toto
interpretovalo svým čtenářům jako boj americké vlády proti pokrokovým občanům,
kteří „prosazují mír a proto byli ze země vypovídání.“
•

„Úřady Spojených států zatkly (…) 175 osob cizího původu, které mají být
vypovězeny. Podle (…) fašistického MacCarranova zákona o povinné
registraci tzv. ‚cizích agentů‘ bylo zatčeno a vyhoštěno z USA více než 3400
osob cizího původu, z nichž většina žije již 25-50 roků v USA.“178

•

Generální tajemník Slovanského výboru Pirinski byl vypovězen z USA
„zfašisovanou justicí“ pro svůj postoj k boji za mír na „základě stejně
prolhaných obvinění, jaká jsou vznášena proti předákům KS USA a stovkám
jiných pokrokových Američanů, totiž, že prý ‚věřil v násilné svržení americké
vlády a hlásal je‘.“ Na tiskové konferenci v Praze uvedl příklady „brutálních
fašistických zákroků proti pokojným manifestacím dělníků nebo proti
demonstraci občanů, kteří žádali mír.“179

•

„Americké gestapo (FBI) uvěznilo za poslední 4 roky 135 000 lidí
a vypovědělo za země 830 000 osob cizího původu.“180

Politika úřadů se projevila i v přístupu k imigraci – např. osobám podezřelým
„z prokomunistického smýšlení“ nebo z jiných „podvratných tendencí“ nebyla
vydávána vstupní víza.
•

RP uvedlo 3 „příběhy“ žadatelů o vízum – povolení k pobytu získal jen jeden
z nich, který byl prezentován jako „pobuda bez dokumentů a politický vrah,“

177

Viz Příloha č. 8/113, str. 75.
Viz Příloha č. 8/37, str. 63.
179
Viz Příloha č. 8/105, str. 74.
180
Viz Příloha č. 8/61, str. 67.
178
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druzí dva povolení nedostali (jeden kvůli své údajné spolupráci s nacisty,
druhý pro podezření ze sympatií ke komunismu).181
•

„Britský výbor obránců míru oznámil (…), že americké úřady protahují vydání
visa paní J. Streetové (Austrálie) a paní S. O. Daviesové (Británie), členkám
delegace, navržené Světovou radou míru, aby navštívila předsedu Rady
bezpečnosti (A. Malika).“182

4.2.6. Kultura
Pozornost věnovalo RP i americké kultuře, zejména pronásledovaným
spisovatelům (autorům píšícím o vykořisťování lidu, kritizujícím válku v Koreji apod.)
a představitelům filmového průmyslu.

RP psalo o podmínkách a komplikacích, kterými omezují americké úřady
americké autory, zejména se zaměřovalo na „pokrokového“ spisovatele Howarda Fasta,
jehož dílo bylo během honu na čarodějnice ve Spojených státech zakázáno. Jeho hru
„Třicet stříbrných“ v té době v Praze uvádělo Komorní divadlo v Praze.
•

„Stejně jako v Hitlerově Německu byla v USA zavedena tak zvaná ‚svatá
kontrola myšlenek‘ a jako za Hitlera se nyní v USA pálí díla pokrokových
spisovatelů. Z týchž důvodů (Fast psal mj. o boji za nezávislost a demokracii
amerického lidu), pro které se pokouší americká reakce umlčet Paula
Robesona, vězní pokrokové spisovatele a básníky, pálí knihy H. Fasta.“ (Podle
moskevského rozhlasu, ze kterého byla zpráva přejata, dal Úřad pro
vyšetřování neamerické činnosti zničit 150 000 výtisků Fastových knih
„Neporažený“ a „Cesta svobody“)183

•

Část dopisu H. Fasta režisérovi Třiceti stříbrných: „Chtěl bych lidem u Vás
sdělit pocity amerického spisovatele, jemuž se vlast před očima proměňovala
z veliké a skvělé demokracie ve skutečné vězení; (…) v zemi, v níž vládnoucí
třída záměrně podlamuje čest a odvahu průměrného člověka. (…) Mou hru
‚Třicet stříbrných‘ neuvede ani jediná scéna na Broadway. (…) Dovedete si

181

Viz Příloha č. 8/42, str. 64.
Viz Příloha č. 8/76, str. 69.
183
Viz Příloha č. 8/10, str. 59.
182
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proto asi představit, jak mne povznáší vědomí, že má hra bude uvedena
v Praze.“184
•

„V Americe je nemálo proslulých autorů: Hemingway, Caldwel, Steinbeck.
V nejlepších svých dílech tito spisovatelé ukázali nejeden pravdivý rys
amerického života za kapitalismu. Dnes však (na rozdíl H. Fasta) mlčí tito
spisovatelé. Nenašli odvahu obhájit svou lepší minulost (…).“185

•

„Celý pokrokový svět vítá každé nové dílo oněch velkých představitelů
pokrokové demokratické kultury na západě, kteří přes všemožný útisk
a pronásledování, jemuž jsou vystaveni v imperialistických zemích, tvrdě
a neohroženě bojují za velké ideály pokrokového lidstva.“ (V článku následuje
představení

díla

a

ukázky

básní

amerického

černošského

básníka

L. Hughese.)186

Při pronásledování komunistických autorů ve Spojených státech se projevila
i špatná informovanost Výboru pro neamerickou činnost, když bylo vyhlášeno pátrání
po již zesnulých spisovatelích, jež vedlo v RP k zesměšňování vyšetřování
i vyšetřovacích institucí v USA.
•

„Výbor pro neamerickou činnost v Kalifornii hledá jednoho vedoucího
komunistu, jehož jméno je Julius Fučík a jenž je autorem několika
‚komunistických dokumentů‘. Výbor přišel na stopu Julia Fučíka…, když
pátral po komunistech mezi studenty stanfordské univerzity. V jednom dopise,
který byl předložen Výboru jako usvědčující materiál, označil jeden student
slavnou Fučíkovu ‚Reportáž psanou na oprátce‘ jako ‚Fučíkovy dokumenty‘.
Reportáž byla označena jako ‚přísně tajný dokument pro vedoucí členy
komunistické strany, který napsal nějaký velký kanon‘.“187

•

„Americký básník Longfellow měl být předvolán před neamerický Výbor
proto, že napsal epos Hlawatu, který byl označen za komunistickou
literaturu.“ (Longfellow zemřel v roce 1882).188

184

Viz Příloha č. 8/21, str. 61.
Viz Příloha č. 8/13, str. 60.
186
Viz Příloha č. 8/55, str. 65.
187
Viz Příloha č. 8/4, str. 57.
188
Viz Příloha č. 8/4, str. 57.
185
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Celý filmařský průmysl byl v RP zastoupen Hollywoodem, který byl RP
považován za nástroj americké vlády k propagování své politiky a ti, kteří s tímto
propagováním nesouhlasili byli předvoláni Výborem pro vyšetřování neamerické
činnosti pro své podezření ze sympatií ke komunistickým myšlenkám. RP se zmiňuje
jak o procesu s Hollywoodskou desítkou, tak i o slyšeních s dalšími umělci a pracovníky
filmového průmyslu.
•

„Před třemi lety stálo před touto komisí (Výborem pro vyšetřování neamerické
činnosti)

devatenáct

pokrokových

filmových

pracovníků.

(…)

Deset

vynikajících filmových pracovníků bylo odsouzeno k vězení a pokutám. (…)
V hollywoodských ateliérech se začínají (…) natáčet otevřeně profašistické
filmy. (…) Po smutně proslulé ‚Železné oponě‘, známého filmového falsifikátu,
který propadl ve všech biografech jak v USA, tak i za hranicemi, následoval
velký cyklus podobných výrobků.“189
•

Národní rada vědeckých a uměleckých pracovníků a příslušníků svobodných
povolání uveřejnila prohlášení, ve kterém odsuzuje zamítnutí zrušit rozsudek
nad osmi odsouzenými z desítky, kteří odmítli odpovídat na „nezákonné
a provokační otázky členů (…) fašistické komise.“190

•

Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti obvinil „z pohrdání Kongresem
(…) dva filmové pracovníky, herce Elwyna Hammera a technického
pracovníka Winterse, kteří odmítli odpovědět na otázky komise, zda byli někdy
členy komunistické strany.“191

4.2.7. Tisk
Snaha amerických úřadů omezovat komunistický nebo jiný „pokrokový tisk“ se
v RP projevovala spíše okrajově, v souvislosti s honem na čarodějnice byl zmiňován
především deník Daily Worker, výjimečně i jiné prokomunistické listy. O seriózním
tisku RP píše jako o „imperialistickém“ nebo „buržoazním“.
•

Vedoucí newyorské asociace prodejen novin žádal starostu New Yorku, aby
zakázal prodej deníku Daily Worker s tím, že „většina prodejen prý odmítá

189

Viz Příloha č. 8/12, str. 59.
Viz Příloha č. 8/20, str. 61.
191
Viz Příloha č. 8/56, str. 66.
190
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Daily Worker prodávat.“ (Podle asociace jde jen o bezvýznamnou menšinu
prodejen novin, proto bude Daily Worker dál prodáván.)192
•

„Manželky uvězněných (členů Hollywoodské desítky) umělců uveřejnily
prohlášení (…): ‚Rozhodly jsme se uveřejnit prohlášení formou inserátu, námi
placeného, poněvadž ani jedny velké noviny neotiskly zprávu o tom, že soud
odmítl osvobodit osoby, které byly uvězněny jen za to, že hájily své
zásady.‘“193 (V článku není zmíněno, že by zpráva byla zveřejněna v některém
z komunistických listů, předpokládáme proto, že manželky uvězněných měly
zájem o uveřejnění zprávy v jiných než prokomunisticky orientovaných
denících. Údajné nezveřejnění této zprávy proto pokládáme také jako jeden ze
znaků honu na čarodějnice.)

•

Řediteli Daily Worker Philipu Bartovi hrozí pokuta až 1 000 dolarů a až jeden
rok vězení za to, že „odmítl odpovědět na některé provokativní otázky“
Výboru pro vyšetřování neamerické činnosti.194

Deník Daily Worker můžeme považovat za jeden z nejdůležitějších listů, který
obhajoval nejen komunistické, ale i další „pokrokové“ a levicové myšlenky (informoval
o situaci dělníků, odborů, o mírovém hnutí apod.) a stejně tak vystupoval i proti
omezování svobody slova, občanských svobod apod.
•

Daily Worker uveřejnil prohlášení 22 osob protestujících proti potlačování
svobody tisku v USA. Protest se týkal zatčení redaktora Daily Worker,
časopisu People’s World, dopisovatele Daily Worker a novináře pracujícího
pro Hawai Record.195

•

Podle Daily Worker bylo zatčeno dvanáct amerických novinářů, kteří se
„spikli, protože psali (…) pro Peoples’s World a Daily Worker.“196

4.3. Vyhodnocení
Přestože můžeme považovat období počátku padesátých let ve Spojených státech,
resp. rok 1951 za dobu, kdy McCarthy byl na vrcholu své kariéry pronásledování
občanů podezíraných z prokomunistických a jiných „podvratných“ tendencí, nebylo
192

Viz Příloha č. 8/7, str. 58.
Viz Příloha č. 8/20, str. 61.
194
Viz Příloha č. 8/51, str. 65.
195
Viz Příloha č. 8/110, str. 74.
196
Viz Příloha č. 8/111, str. 75.
193
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jeho jméno v analyzovaném ročníku RP zmíněno ani jednou. Vyšetřování a procesy
byly podle článků prováděny Výborem pro vyšetřování neamerické činnosti (někdy
označován jako Úřad pro vyšetřování neamerické činnosti), předpokládáme proto, že se
o McCarthyho vyšetřováních nezmiňovaly zdroje, ze kterých RP čerpalo informace pro
své články nebo je přejímalo, anebo bylo McCarthyho vyšetřování, ať již záměrně nebo
nevědomě, zaměněno nebo sloučeno s vyšetřování Výboru.
Články uveřejněné v RP, věnující se projevům honu na čarodějnice nebo
mccarthismu, využívají jako zdroj informací sovětskou tiskovou agenturu TASS. Výběr
zpráv uveřejňovaných touto agenturou považujeme za ideologicky ovlivněný, tudíž jak
přejaté zprávy, tak původní články RP z těchto zpráv vycházející nemají objektivní
informace o situaci v USA. Navíc bylo Rudé právo stranickým deníkem vydávaným
ÚV KSČ, proto i z tohoto pohledu můžeme mluvit o ideologicko-politických omezeních.
(Podíl zpráv přejatých ze zahraničních deníků považujeme vzhledem k celkovému
počtu analyzovaných článků za zanedbatelný, podíl zpráv z ČTK tvořil cca 10%
z analyzovaných článků.)
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5. Závěr
Hon na čarodějnice a jeho následky se výrazně projevily v životě americké společnosti.
Snahou politiků, kteří v rámci předvolebních bojů o naklonění si veřejného mínění na
svou stranu neváhali nastolit téma boje proti komunismu na celospolečenské úrovni,
začal hon na čarodějnice nabývat obrovských rozměrů. Vládou a jejími institucemi
vytvořené komise se během svého vyšetřování komunistických a jiné „protiamerických“
činností vymkly kontrole svých tvůrců a začaly na základě kontroverzních zákonů
ohrožovat základy americké společnosti – její demokracii, ústavu a jí zaručované
svobody.
Symbolem této éry omezování občanských svobod se stal senátor McCarthy, který
dokázal svým demagogickým vyšetřováním a metodami (tzv. mccarthismus)
manipulovat médii a tím i veřejným míněním. Ale v okamžiku svého rozhodnutí začít
vyšetřovat příslušníky americké armády se stal nepohodlným vlastní straně, jež
McCarthymu odmítla dále poskytovat politickou podporu a tím de facto ukončila jak
jeho vyšetřování, tak jeho politickou kariéru.
Iniciátorem honu na čarodějnice byla komise Kongresu HUAC, která svým
vyšetřováním připravila cestu pro příchod McCarthyho, na jehož nástup reagoval
HUAC a další komise zvýšenou aktivitou ve vyšetřování a prostřednictvím
kontroverzních zákonů, z nichž některé byly později uznány jako protiústavní, pomohly
vytvářet podmínky pro šíření strachu a vzájemného podezírání v celé společnosti.
Oběťmi této perzekuce a vyšetřování se stali řadoví občané, komunistické a jiné
organizace označené komisemi za „podvratné“, sdělovací prostředky, soudy,
inteligence, představitelé kulturních odvětví, zejména filmu a v neposlední řadě také
příslušníci cizích národů žijící v USA.

Vyšetřování a perzekuce odpůrců americkou vládou prosazované domácí politiky se
projevilo i v analyzovaném ročníku Rudého práva z roku 1951.
V přejatých článcích se Rudé právo soustředilo na informace o pronásledování členů
KS USA a mírového hnutí, reagujícího mj. na první ozbrojený konflikt studené války –
válku v Koreji. V analyzovaných projevech se dále projevila kritika amerických zákonů,
které vláda používala jako legální prostředek k perzekuci, a to jak v přejatých zprávách,
tak i v původních článcích. Rudé právo se také zaměřilo na pronásledování představitelů
kultury, omezování pravomocí odborů, vlivu honu na čarodějnice a mccarthismu na
- 47 -

americký tisk, přistěhovalectví a vyhošťování „nepohodlných“ obyvatel cizí státní
příslušnosti.
Nalezené projevy honu na čarodějnice a mccarthismu jsem rozdělil do sedmi skupin
a v každé z nich vytvořil několik tezí, jež tyto projevy charakterizují a jež jsou
podpořeny uvedením několika ukázek z článků analyzovaného deníku.

V souvislosti se zjištěnými informacemi o honu na čarodějnice a mccarthismu považuji
jádro těchto projevů v Rudém právu za ne příliš vzdálené od skutečné situace ve
Spojených státech. Přesto vzhledem k ideologické zaujatosti, neobjektivnímu přístupu
k informačním zdrojům, vnějšímu politickému tlaku a volbě jazykových prostředků,
které byly v souvislosti s prezentací těchto informací použity, byla v Rudém právu
patrná tendence zdiskreditovat politiku Spojených států, její představitele a metody,
které používala, a to i za cenu publikování neobjektivních, zavádějících informací.

Z dnešního pohledu za poněkud paradoxní považuji, že v padesátých letech
v Československu probíhaly podobné, komunistickou vládou a jejími institucemi
iniciované politické procesy, s použitím nezákonných, v té době protiústavních
prostředků, pomocí nichž zaujatá justice vynášela rozsudky, jež ve společnosti
vzbuzovaly podobné pocity úzkosti a strachu z pronásledování kvůli přesvědčení
a činům proti vládou vytyčené ideologické linii stejně jako ve Spojených státech.

Analýzou Rudého práva ročníku 1951 jsem vytvořil pouze částečný obraz projevů honu
na čarodějnice a mccarthismu v československém tisku. Vzhledem k tomu, že hon na
čarodějnice i mccarthismus probíhaly delší dobu a jejich dopady na společnost byly ve
Spojených státech patrny ještě v sedmdesátých letech 20. století, bylo by pro vytvoření
objektivnějšího obrazu potřeba analyzovat jejich projevy i v dalších ročnících Rudého
práva, ale i jiných titulů a vysílacích médií.
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Dostupné z Digitální knihovny FSV UK:
[http://katalog.fsv.cuni.cz/digitalniknihovna/Default.aspx]

Good Night and Good Luck [film]. Režie: George Clooney. Produkce: Grant Heslov.
USA, 2005, 93 min.
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Příloha č. 1: Churchillův projevu ve Fultonu – úryvek
Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna
železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní
Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna
tato proslulá města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím
nazvat sovětskou sférou a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského
vlivu, ale i vysoké a v mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy.
In: Studená válka.cz. Dostupné z WWW: [http://studena.valka.cz/fulton_1946.htm]

Příloha č. 2: Prezidentský dekret Harryho S. Truman č. 9835, 1. odstavec 6. článku
1) Each department and agency of the executive branch, to the extent that it has not
already done so, shall submit, to the Federal Bureau of Investigation of the
Department of Justice, either directly or through the Civil Service Commission, the
names (and such other necessary identifying material as the Federal Bureau of
Investigation may require) of all of its incumbent employees.
a) The Federal Bureau of Investigation shall check such names against its records
of persons concerning whom there is substantial evidence of being within the
purview of paragraph 2 of Part V hereof, and shall notify each department and
agency of such information.
b) Upon receipt of the above-mentioned information from the Federal Bureau of
Investigation, each department and agency shall make, or cause to be made by
the Civil Service Commission, such investigation of those employees as the
head of the department or agency shall deem advisable.
In: Teaching American History. Dostupné z WWW:
[http://teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=930]

Příloha č. 3: Článek III. Ústavy USA, oddíl 3
Jako velezrada může být kvalifikováno pouze vyvolání války proti Spojeným státům
nebo spolčení se s jejich nepřítelem, poskytování mu pomoci a podpory. Nikdo nebude
obviněn z velezrady, pokud tento akt nebude potvrzen dvěma svědky nebo nedojde-li k
přiznání dotyčné osoby při veřejném zasedání soudu.
In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 797.

Příloha č. 4: První dodatek Ústavy USA
Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by
zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony
omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo
podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd.
In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 799.
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Příloha č. 5: Pátý dodatek Ústavy USA
Na každého občana, který se má zodpovídat z hrdelního zločinu nebo jiného těžkého
zločinu, musí být podána řádná žaloba ze strany velké poroty - výjimkou tu mohou být
případy občanů sloužících v činné službě v pozemních nebo námořních ozbrojených
silách nebo v domobraně, a to v době války nebo vážného ohrožení veřejné bezpečnosti;
nikdo nesmí být dvakrát trestán ohrožením života nebo zdraví pro týž poklesek; nikdo
nesmí být nucen svědčit sám proti sobě; nikdo nesmí být zbaven života, svobody nebo
majetku bez řádného soudního procesu; soukromý majetek může být vyvlastněn pouze
za náhradu.
In: Tindall, Georgie B.: Dějiny Spojených států amerických, str. 799.

Příloha č. 6: Vývoj McCarthyho popularity v Gallupových průzkumech
DATUM
srpen 1951
duben 1953
červen 1953
srpen 1953
leden 1954
březen 1954
duben 1954
květen 1954
červen 1954
srpen 1954
listopad 1954

PŘÍZNIVĚ
15 %
19 %
35 %
34 %
50 %
46 %
38 %
35 %
34 %
36 %
35 %

NEPŘÍZNIVĚ
22 %
22 %
30 %
42 %
29 %
36 %
46 %
49 %
45 %
51 %
46 %

BEZ NÁZORU
63 %
59 %
35 %
24 %
21 %
18 %
16 %
16 %
21 %
13 %
19 %

In: Toinet, Marie-France: Hon na čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 36.

Příloha č. 7: Originál rozhovoru Niela M. Johnsona s Willardem A. Edwardem –
úryvek (část 45-48)
JOHNSON: How about the 1952 election, when Adlai Stevenson became the
candidate? What was your role in the '52 election?
EDWARDS: I didn't cover Stevenson. I know what it was. Fifty-two was the year that
Joe McCarthy began to appear.
JOHNSON: Well, yes, in '50 he actually made his first charges about Communists in
Government.
EDWARDS: Fifty to '54 was the Joe McCarthy era.
JOHNSON: Right.
EDWARDS: And I switched to McCarthy. I covered McCarthy almost completely.
JOHNSON: What was your position on that? How did you cover that?
EDWARDS: I liked Joe McCarthy, most people did, personally. But I finally realized
that it was impossible for him to modify anything he said. I'll tell a little story that
proves it. His staff came to me and said, "We've discovered evidence showing
Communist leanings in the National Labor Relations Board. We want Joe to make
a speech on it, but we're afraid of what he'll do with it. Would you write the speech for
him?"
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So I wrote a speech, the lead of which was "Mr. President, I rise in the Senate to outline
evidence showing Communist leanings among members of the National Labor
Relations Board." Time passed, and I said, "What happened to the speech I wrote?"
They said, "Joe's working on it." He got up and made it one day: "Mr. President, I arise
to reveal indisputable evidence that the National Labor Relations Board is
honeycombed with members of the Communist Party." I said, "I give up." I kind of left
Joe McCarthy that day. I realized that there was no holding him back.
JOHNSON: Did the Chicago Tribune ever challenge McCarthy in any of his charges?
EDWARDS: Never. Never did. They asked me once at a dinner in Chicago why I hadn't
warned them about McCarthy's excesses, and I said, "I did, several times, but they never
paid any attention to them."
In: Harry S. Truman Library. Dostupné z WWW:
[http://trumanlibrary.org/oralhist/edwardsw.htm]

Příloha č. 8: Projevy honu na čarodějnice a mccarthismu v 31. ročníku Rudého
práva (rok 1951)
3.1.
1.
-

-

-

Str. 4 – Z jednání XV. Sjezdu KS USA (TASS)
Z projevů tajemníka výboru pro otázky odborového hnutí Williamson,
organizační tajemník Winston a člen ústředního výboru strany Davis
zdůraznil, že „politika Trumana a vlády USA vede k rozpoutání války
a k dalšímu snížení úrovně amerického lidu a k omezení jeho
demokratických práv.“
Kritika Trumanova rozhodnutí omezit moc odborů.
Winston: „Pronásledování (členů KS) bylo těžkou zkouškou, kterou úspěšně
prošli nejen komunisté, ale všichni američtí antifašisté a k´pokrokoví
činitelé.“
E. Flynnová „zdůraznila nutnost mobilisace všeho amerického lidu na
obranu jeho ústavních práv.“
V boji „proti fašisaci zákonodárství je hlavním úkolem roku 1951 boj za
zrušení protidělnického, protiodborářského MacCarranova zákona.“
William Z. Foster znovu zvolen předsedou celostátního výboru KS USA.

6.1.
2.

Str. 2 – Protestní akce amerického lidu proti válečné politice USA
(Moskevský rozhlas)
- Protesty proti válce v Koreji (žádost o mírové řešení) a použití atom.
zbraně.
- Žádost o přijetí Číny do OSN.
- Dopis z Wisconsinu Trumanovi, že „tamní farmáři a obyvatelé měst
touží po míru a neschvalují americkou intervenci v Koreji“ (uveřejněno
v Daily Worker).

3.

Str. 2 – Založení Ligy mladých obránců míru v USA (TASS)

9.1.

11.1.
4.

Str. 5 – Americké gestapo hledá Julia Fučíka (M. Kárný)
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- Podle článku z Österreichische Volksstimme „Výbor pro neamerickou
činnost v Kalifornii hledá jednoho vedoucího komunistu, jehož jméno je
Julius Fučík a jenž je autorem několika ‚komunistických dokumentů‘.
Výbor přišel na stopu Julia Fučíka… když pátral po komunistech mezi
studenty standfordské univerzity. V jednom dopise, který byl předložen
Výboru jako usvědčující materiál, označil jeden student slavnou
Fučíkovu ‚Reportáž psanou na oprátce‘ jako ‚Fučíkovy dokumenty‘.
Reportáž byla označena jako ‚přísně tajný dokument pro vedoucí členy
komunistické strany, který napsal nějaký velký kanon.‘“
- „Americký básník Longfellow měl být předvolán před neamerický Výbor
proto, že napsal epos Hlawatu, který byl označen za komunistickou
literaturu,“ (tento básník zemřel 1882).
13.1.
5.

21.1.
6.

25.1.
7.

Str. 2 – Americké vládnoucí kruhy na cestě agrese a mezinárodních
dobrodružství (TASS)
- Truman představil Kongresu návrh „nových požadavků dalšího zesílení
vnitřní i zahraniční politiky USA.“
- „Nové Trumanovo poselství sleduje přesný cíl: ještě více stupňovat
válečnou psychózu v zemi, zastrašit lidi (…) křikem o jakémsi nebezpečí,
které prý visí nad USA, (…) aby podobnými zastrašovacími metodami
mohl odvrátit vzrůstající nespokojenost s politikou prezidenta i jeho
vlády.“
- Truman žádá o omezení práv odborů a blokování mezd v období
případného vyhlášení výjimečného stavu.

Str. 2 – Pronásledování obránců míru v USA (TASS)
- Podle zprávy Daily Compass (newyorský list).
- „Policie vtrhla do budovy sekretariátu KS státu New Persey v Newarku,
provedl domovní prohlídku a zabavila letáky a jiný tiskový materiál,
propagující boj za mír.“
- Za „nabádání k podvratné činnosti“ byli zatčeni čelní představitelé KS
- Ve městě Elizabeth „bylo zatčeno 11 pracovníků pokrokové organizace
‚Kongres pro občanská práva‘“, když rozdávali protiválečné letáky.
- „Pronásledováním komunistů a obránců míru chce americká policie
zastrašit demokratické pokrokové síly amerického lidu před bojem proti
válečné politice vlády USA, (…).“

Str. 2 - Nezdařený pokus o bojkot newyorského listu „Daily Worker“
(RP)
- Vedoucí „newyorské asociace prodejen novin“ Richter žádal NY
starostu Deweyho, aby zakázal prodej listu Daily Worker („... většina
prodejen novin prý odmítá Daily Worker prodávat.“). Podle asociace jde
jen o bezvýznamnou menšinu prodejen novin, proto bude Daily Worker
dál prodáván.

1.2.
8.

Str. 2 – Fašisté přepadli sekretariát Pokrokové strany USA (od ADN)
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- Podle listu People‘s World přepadli fašisté sekretariát v San Diegu
v Kalifornii, dostali zároveň výhružné dopisy.
- „Také na sekretariát KS USA v San Francisku je, podle zprávy listu,
připravován fašistickými živly atentát.“
2.2.
9.

Str. 2 – Tito pomáhá americké špionážní službě v pronásledování
amerických Slovanů (RP)
- Podle Daily Worker „probíhá v těchto dnech proces proti některým
předním funkcionářům KS USA v… Pittsburghu. Jako ‚dokument‘
usvědčující obžalované ze zrady předložil státní žalobce v tomto procesu
brožuru, která odhaluje Tita jako spojence amerických imperialistů.“

10.

Str. 2 – Knihy Howarda Fasta jsou ničeny na příkaz „neamerického
výboru“ (Moskevský rozhlas)
- Howard Fast (od 1944 člen KS USA) byl v roce 1950 byl uvězněn na
3 měsíce za urážku Kongresu, protože odmítl sdělit jména těch, kteří
dotovali sirotčinec Amerických veteránů španělské občanské války.
Od roku 1950 pracoval pro Daily Worker, v roce 1953 vyhrál Stalinovu
cenu míru
- V článku (z moskevského rozhlasu) se píše, že Výbor pro vyšetřování
neamerické činnosti dal zničit 150000 výtisků jeho knih „Neporažený“
a „Cesta svobody“ -> tyto metody jsou přirovnávány k metodám Hitlera
(„Američtí reakcionáři, kteří jsou cestou fašisace země a válečných
příprav…“).
- Stejně tak se HUAC „pokouší umlčet Paula Robensona, vězní pokrokové
spisovatele a básníky, pálí knihy H. Fasta. Avšak žádné sebezběsilejší
řádění reakcionářů nemůže udusit hlasy pokrokových lidí ve Spojených
státech…“

11.

Str. 2 – Stávka železničářů v USA (ČTK)
- Stávkují železničáři na trati Chicago – Washington – Philadelphia.
Kromě nich stávkuje v průmyslu přes 30 000 dělníků.

12.

Str. 5 – Hollywood ve službách válečných štváčů (Grigorij Alexandrov,
národní umělec SSSR)
- „S těmi, kdo se nechtějí podrobit politice plné nenávisti k lidem (…) se
nejbezohlednějším způsobem vypořádává komise pro zkoumání
neamerické činnosti.“
- O odsouzení Desítky před třemi lety (1948), za které se „postavil lid.“
- Za odsouzení pokrokových filmařů se postavili i Gary Cooper, Clark
Gable, John Ford.
- Vláda nutí filmaře točit „profašistické filmy“, které stejně podle článku
nejsou úspěšné („Kinematografie přestává být v USA výnosným
odvětvím průmyslu, jakým byla dříve,“ protože točí propagandistické
filmy, které u lidu propadnou).
- Hollywood podle článku uvítal vypuknutí korejské války, protože mohl
začít točit filmy burcující lid k válce proti zemím míru.

3.2.

4.2.
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- Korespondent News Week hned po vypuknutí války v Koreji píše,
„že válka doplní pokladny biografů.“
- „Hollywood se bojí, aby válka neskončila příliš rychle, …, než se podaří
vydělat na válce slušnou částku.“
- V článku jsou uváděny příklady „plodů hollywoodské činnosti“ –
protisovětské filmy, propagandistické náborové filmy.
6.2.
13.

11.2.
14.

15.

13.2.
16.

14.2.
17.

22.2.
18.

Str. 3 – Proč ničí Fastovy knihy (Josef Rybák)
- Článek o Fastovi, jeho pronásledování, díle dalších spisovatelů, kteří dřív
psali proti Americe („V nejlepších svých dílech tito spisovatelé
(Hemingway, Steinbeck, Caldwel) ukázali nejeden pravdivý rys
amerického života za kapitalismu. Dnes však mlčí tito spisovatelé“ –
na rozdíl od Fasta).

Str. 2 – KS USA odsuzuje Trumanova „mimořádná“ opatření proti
stávkujícím (TASS)
- Celostátní výbor KS USA učinil prohlášení kritizující opatření proti
stávkujícím železničářům, kteří pokud znovu nezačnou pracovat, budou
propuštěni.
- V prohlášení zdůrazňují nutnost rázného boje proti válečnému programu.
Str. 2 – Americký lid v boji proti válce (TASS)
- Výsledky průzkumů v „Journal“, „Chicago Daily News“, že většina
čtenářů si přeje konec války.
- „Američtí občané vyjadřují vůli po míru stále jasněji přes všechny
persekuce a výhrůžky.“

Str. 2 – Ministerstvo spravedlnosti USA podalo žalobu na vedoucí
představitele amerického mírového hnutí (TASS)
- Žaloba ministerstva byla proti Informačnímu středisku obránců míru
v NY, „které bylo hlavním organizátorem kampaně podpisování
stockholmské mírové výzvy. Jednotlivý členové (…) mají být postiženi
tresty od pokuty 10 000 dolarů až do 5 let vězení.“

Str. 2 – Velký úkol amerického lidu – znemožnit válečné spiknutí
atomových paličů (ČTK)
- „Předseda KS USA W. Foster uveřejnil v newyorském listě Daily
Worker článek o provokacích Wall Streetu v Asii.“
- USA podle článku vyhrožovaly svým spojencům, aby v OSN podpořili
označení Číny za agresora v korejské válce. „Ani Hitler v Mnichově
nebyl tak arogantní. Wallstreetští útočníci dosáhli svého,
a v „mnichovském ovzduší‘ byl americký návrh odhlasován.“

Str. 2 – Ze všech front boje za mír – Odpor proti pronásledování
černošského obránce míru Dubiose v USA (TASS)
- „Tajemník národního výboru pokrokové strany v USA Baldwin zaslal
(…) Trumanovi petici, v níž žádá odvolání soudního pronásledování
Dr. Duboise, ředitele Informačního ústředí obránců míru a 4 jeho
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spolupracovníků.“ Jeho pronásledování „zfašizovanou justicí vyvolává
stále rostoucí projevy odporu mezi americkými pracujícími.“
25.2.
19.

Str. 8 – 70 let předsedy národního výboru KS USA Williama Z. Fostera
(bez autora)
- Přání k narozeninám povzbuzení k boji proti agresi v Koreji navzdory
pronásledování a útlaku představitelů KS USA.
- V článku pak se pak vychvaluje jeho vedení strany za posledních 50 let.

20.

Str. 8 – Protesty proti rozsudkům nad americkými pokrokovými umělci
(TASS)
- Informace o uveřejnění prohlášení Národní rady vědeckých
a uměleckých pracovníků a příslušníků svobodných povolání, které
odsuzuje zamítnutí zrušit rozsudek nad 8 odsouzenými z Desítky (pro
urážku Výboru pro vyšetřování tzv. „neamerické činnosti“), kdy odmítli
odpovídat na „nezákonné a provokační otázky členů této fašistické
komise.“
- Manželky odsouzených uveřejnili v tisku inzerát, kde žádají jejich
propuštění s tím, že tisk by jinak jejich prohlášení neuveřejnil, pokud by
nešlo o inzerát.

21.

Str. 3 – Howard Fast píše do Prahy režiséru své hry „Třicet stříbrných“
(RP)
- Dopis Ottovi Ornestovi, který hru režíruje v Komorním divadle v Praze.
- Mj. v ocitovaném dopise píše, že jeho hru odmítli uvést na Broadwayi,
že vláda přijímá emigranty z ČS a že brzy poznají, že v USA není
demokracie, jak si mysleli a že jeho knihy jsou v USA likvidovány do
sběru.

22.

Str. 2 – Před americkým soudem (TASS)
- „Tajemník odborového svazu zaměstnanců elektrotechnického průmyslu
v USA (…) odsouzen na 6 měsíců do vězení a k pokutě 500 dolarů za
‚opovrhování Kongresem.“ Odsouzen za to, že odmítl udat jména členů
svého odborového svazu.
- Duchovní J. H. Melish byl zbaven své funkce, protože jeho syn se na
žádost představitelů církve odmítl vzdát místa farního asistenta (protože
byl zároveň předsedou Národní rady americko-sovětského přátelství.

23.

Str. 2 – Pracující kapitalistických zemí píší do Sovětského svazu o své
bídě a strádání (TASS)
- Mj. reakce na dopis z USA, kde pisatel poslouchá moskevský rozhlas
a píše „Prostí lidé o (…) zvůli a řádění reakčních úřadů.“

1.3.

4.3.

10.3.
24.

Str. 2 – „Daily Worker“ o věznění generálního tajemníka KS USA
(TASS)
- Podle zpráv listu má být 12.3. propuštěn gen. taj. E. Dennis, který byl
odsouzen za urážku výboru pro vyšetřování neamerické činnosti
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- Po propuštění bude čekat na výsledek odvolání k Nejvyššímu soudu
kvůli jeho dalšímu odsouzení na 5 let vězení. Odvolání podalo spolu
s ním dalších 10 odsouzených vůdců KS USA
18.3.
25.

26.

20.3.
27.

22.3.
28.

24.3.
29.

30.

25.3.
31.

Str. 2 – Krátce ze světa – Spojené státy (TASS)
- Generální tajemník KS USA E. Dennis byl propuštěn. Prohlásil, „že je
odhodlán pokračovat i nadále v boji za mír.“
Str. 2 – Konference účastníků „mírového pochodu ve Washingtonu“
(TASS)
- Výsledkem konference bylo zaslání dopisu ministru zahraničí
Achesonovi, v němž delegace prohlásila, že „jedinou cestou k ubránění
míru je dohoda.“

Str. 3 – Ohlas dne (Stanislav Oborský)
- Čísla mluví – zmínka o pálení Fastových knih v USA

Str. 5 – Otřesný obraz amerického života (Ivan Skála)
- Recenze Fastovy hry „Třicet stříbrných“
- „Fastova hra (…), která je otřesným obrazem všedního dne soudobé
Ameriky, je zároveň vášnivým hlasem amerického vlastence, který
obžalovává fašistické krutovládce z Wall Streetu a který burcuje miliony
prostých Američanů: Zachraňte Ameriku pro sebe a své děti.“

Str. 2 – Nesnáze Hollywoodu s obnovou nacistické „cti“ (Přemysl
Tvaroh)
- V Hollywoodu má vzniknout film o Wehrmachtu, filmová studia hledala
spolupracovníky (konzultanty) pro film v západním Německu, podle
zprávy oslovovala současné generály i ty, co byly odsouzeni za své
zločiny.
Str. 2 – Manifestace v New Yorku u příležitosti propuštění E. Dennise
z vězení (TASS)
- Manifestace několika tisíc lidí u příležitosti propuštění generálního
tajemníka KS USA (obviněn za opovrhování výborem pro vyšetřování
neam. činnosti).
- Na schůzi promluvil i tajemník pro odborářské otázky Williamson a další
funkcionáři.

Str. 3 – Taková je Amerika (Přemysl Tvaroh)
- Několik zpráv o obviňování nevinných, korupci politiků apod.
- 1919 – schválení Sproulova zákona v Pittsburghu, na základě kterého
bylo možné poslat „kohokoli do vězení až na 20 let. Např. pouze za
přechovávání tzv. podvratné literatury, čímž je míněna hlavně literatura
marxistická.“ V současné době na základě tohoto zákona probíhá
v Pittsburghu proces s několika členy KS USA za to, „že se v jejich
kanceláři našla podvratná literatura.“
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29.3.
32.

30.3.
33.

31.3.
34.

Str. 2 – Fašistické rozhodnutí Nejvyššího soudu USA (TASS)
- Nejvyšší soud zamítl odvolání KS USA na odklad provádění reakčního
McCarranova zákona (povinnost registrace členů KS), podle kterého
mají být členové KS podrobeni výslechu „úřadu pro kontrolu podvratné
činnosti.“

Str. 5 – Dopis divadelních pracovníků Howardů Fastovi
- Děkovný dopis ke hře „Třicet stříbrných“

Str. 2 – Prostí Američané odpovídají válečným paličům z USA (RP)
- „Americká svoboda je v naší zemi ohrožována naší vlastní vládou
a nikoliv někým v západní Evropě nebo v Asii,“ (list Newark News).
- „Rusko, země komunismu, je silnější než kdykoliv ve svých dějinách. Dá
se soudit, že proto, poněvadž jeho lid miluje způsob svého života i formu
vlády. Ušetřili bychom mnoho lidských životů i mnoho peněz, kdybychom
se snažili porozumět komunismu a žít s ním jako sousedé.“ (list Kansas
City Star)

3.4.
35.

Str. 2 – Zločiny vlády USA proti míru (TASS)
- Převzato z Pravdy, kde byl uveřejněn článek amerického novináře
A Kahna o pronásledování „obránců míru v USA, zejména o soudním
stíhání Informačního ústředí obránců míru a jeho funkcionářů, mezi
nimi dr. Duboise.“
- Duboise a další funkcionáři se „odmítli dát zaregistrovat jako ‚cizí
agenti‘.“
- „Ze všech částí USA docházejí procesy v odpověď na represálie
vládnoucích kruhů proti obráncům míru.“

36.

Str. 2 – Stávka 40 000 textilních dělníků v USA (TASS)
- Stávka za zvýšení mezd.

37.

Str. 2 – Fašisace USA pokračuje (ČTK)
- Úřady zatkly 175 osob cizího původu, které mají být vypovězeny ze
země
- Podle McCarranova zákonu „o povinné registrace tzv. ‚cizích agentů‘
(bude) zatčeno a vyhoštěno 3400 osob cizího původu, z nichž většina žije
již 25-50 roků v USA. Naproti tomu (…) se povoluje přistěhování do USA
osobám, které byly členy fašistických organizací.“

38.

Str. 3 – Ohlas dne – O stávkách (Stanislav Oborský)
- O stávkách v kapitalistických zemích.
- Mj. „V USA existuje, jak známo, protistávkový Taft-Hartleyův zákon,
který umožňuje Trumanovi zakázat každou stávku.“

4.4.

5.4.

6.4.
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7.4.
39.

Str. 2 – Pochod míru do Washingtonu (dopis z USA)
- Dopis o průběhu pochodu.

40.

Str. 2 – „Neamerická činnost“ A Einsteina a Th. Manna (TP)
- Za podporu mírového hnutí budou vyslýcháni výborem vyšetřujícím
neamerickou činnost.
- Zpráva také informuje, že byl zatčen vědec a historik Dr. W.E.B.
Duboise spolu s dalšími činiteli newyorského mírového střediska jako
„cizí agent“.

8.4.

11.4.
41.

22.4.
42.

25.4.
43.

44.

26.4.
45.

Str. 2 – Výbor pro americko-sovětské přátelství odsuzuje válečnou
hysterii USA (TASS)
- Vydání výroční zprávy, která kritizuje americkou zahraniční politiku,
válku v Koreji a „uměle vyvolávanou válečnou hysterii, které používá
americká vláda jako záminky pro potlačování občanských práv
amerického lidu, zejména práva boje za mír…“

Str. 2 – Kdo smí a kdo nesmí do USA (RP)
- Tři příběhy žadatelů o vízum – dva povolení nedostali (jeden kvůli své
údajné spolupráci s nacisty, druhý pro podezření ze sympatií ke
komunismu), jeden povolení získal (údajně vrah).

Str. 2 – Stávkový boj amerických pracujících (TASS)
- Na jihu USA stávkuje 40000 textilních dělníků, v Chicagu a dalších
městech se stávky připravují -> stávka proti zvyšujícím se cenám a za
zvýšení platů.
Str. 3 – Co znamená vsadit na americkou kartu (bez autora)
- Článek o provázání USA s nacisty z doby před druhou světovou válkou,
jejich touha po válce proti „mírumilovnému táboru míru zemí Sovětského
svazu.“

Str. 2 – Howard Fast na záchranu McGeeho (TASS)
- Fast poslal holandskému listu De Waarheid dopis, kde vyzývá čtenáře,
aby podpořili záchranu života odsouzeného Willieho McGeeho.
- Důraz kladen na černošskou menšinu v USA, která se postavila za boj za
svobodu.

1.5.
46.

Str. 4 – Bojový pozdrav Howarda Fasta (Howard Fast)
- Dopis Fasta „našim bratrům z dělnické třídy celého světa.“

47.

Str. 6 – Rostoucí protestní hnutí proti chystané justiční vraždě McGee
(TASS)

2.5.
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- Protestovala mládež v Londýně, v kanadském Torontu.
- V New Jersey zaslalo 8000 dělníku dopis Trumanovi s žádostí
o osvobození McGeeho.
48.

Str. 2 – Vítězství amerických pokrokových organizací (TASS)
- Na nátlak „pokrokové americké veřejnosti“ Nejvyšší soud USA rozhodl,
že 3 organizace označené jako podvratné podvratnými nejsou (Národní
rasa americko-sovětského přátelství, Spojený pomocný výbor pro
antifašistické uprchlíky, Mezinárodní dělnický řád).
- Národní rasa americko-sovětského přátelství poté vydala prohlášení, že
označení organizací před 3 rok za podvratné bylo protiústavní.

49.

Str. 7 – Koncentrační tábory v USA (RP)
- „V září 1950 schválil americký Kongres protilidové zákony, navlas
podobné fašistickým zákonům Hitlera z roku 1933. Tyto zákony dovolují
v případě mimořádné situace (tj. ve všech případech, které uznají za
vhodné váleční štváči v USA) provádět masová zatýkání a zavírat bez
soudu do koncentračních táborů tzv. ‚podkopné živly‘, mezi něž (…)
počítají všechny demokraticky smýšlející osoby.“
- Hoover údajně řekl, že „jeho úřad je ochoten v případě ‚potřeby‘
zatknout během několika hodin 14 000 osob, o nichž se ví, že ‚ohrožují
vnitřní bezpečnost USA‘.“
- V posledních letech „…vzrostla a zesurověla protilidová politika (…)
a přerostla ve fašistické znásilňování obyvatelstva USA.“
Str. 7 – Stávka v americkém závodě na výrobu atomové energie (RP)
- Stávkovalo přes 1100 dělníků (všichni byli ve stavebních odborech, které
patřily pod Americkou federaci práce - AFL).
Str. 7 – Ředitel amerického listu „Daily Worker“ odsouzen pro
„pohrdání kongresem“ (RP)
- Řediteli Philpu Bartovi hrozí až 1000 dolarů pokuty a až 1 rok vězení za
to, že „odmítl opovědět na některé provokativní otázky“ Výborem pro
vyšetřování neamerické činnosti.
Str. 7 – Pokrokoví Američané bojují za záchranu života McGee
- Umělci a vědci zaslali Trumanovi žádost o milost pro McGeeho.

6.5.

50.

51.

52.

8.5.
53.

12.5.
54.

55.

Str. 2 – Protestní hnutí proti připravované vraždě černocha McGee
(ČTK)
- Shromáždění na podporu propuštění McGeeho – „Zfašisovaná policie
zatkla přes 40 demonstrantů, kteří byli ihned obviněni ze spiknutí.“
- Předseda amerického kongresu na ochranu občanských práv William
Patterson se také postavil proti McGeeho popravě (McGee popraven
8.5.)

Str. 2 – Američtí odboráři za mírová jednání mezi velmocemi (TASS)
- Podle listu People’s World byl na sjezdu pokrokové odborové organizace
kuchařů a lodních stewardů (vyloučena z CIO) program boje za mír ->
požadavek na řešení sporů USA se SSSR a Čínou mírovou cestou.
Str. 4 – Básník amerického lidu (Zdeněk Pešat)
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- Seznámení s osobu pokrokově píšícího amerického básníka L. Hughese
s jeho dílem.
- Hughes píše o básně mj. o inscenovaných procesech v USA
(např. s McGeem).

19.5
56.

25.5.
57.

26.5.
58.

27.5.
59.

Str. 2 – Rostoucí teror proti pokrokovým silám v USA (ČTK)
- Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti obvinil hollywoodského
herce E. Hammera a technika Winterse z pohrdání Kongresem, když
odmítli odpovědět, jestli jsou členy KS.
- Obvinění z pohrdání Kongresem „s oblibou používá americká reakce
proti obráncům míru“ – např. proti paní Rogersové, která vyslovila
nesouhlas s válkou v Koreji nebo středoškolskému učiteli z NY, protože
„odmítl vzít svou třídu na přehlídku“ konanou k příležitosti návratu
MacArthura z Koreje.

Str. 2 – Pronásledování amerických odborářů za účast na májových
oslavách (TASS)
- Podle listu New York Post byly odebrány cestovní pasy dvěma členům
odborářské delegace, kteří navštívili v uplynulém měsíci některé
evropské země a zúčastnili se prvomájového průvodu.
- Ministerstvo zahraničí odebrání pasů odůvodnilo tím, že chce zamezit
cestám dalším cestám do zahraničí, které „nejsou v zájmu USA.“

Str. 2 – Mírová hlasovací kampaň v Chicagu (podle listu The Workers)
- V Chicagu bude probíhat průzkum mezi občany, aby se vyslovili
k otázce míru
- V článku jsou uvedeny některé z otázek, ¾ voličů je pro tajné hlasování
bez udání svého jména

Str. 2 – Teror proti míru – USA (RP)
- „‚Legální‘ prostředek v USA k tomu (k provádění teroru proti míru) mají
ve fašistickém zákoně MacCarrana-Wooda, pomocí něhož mohou
zakázat činnost jakékoli pokrokové organisace v USA, která nechce dbát
přání Wall Streetu. (…) Zákon je ‚americky‘ dokonalý: ‚stíhá totiž nejen
spáchané činy, nýbrž i ty činy, které by jednotlivé osoby – podle zdání
amerických zfašisovaných úřadů – v budoucnu mohli spáchat.“

7.6.
60.

Str. 2 – KS USA bude pokračovat v úsilí o sjednocení amerického lidu
(TASS)
- Generální tajemník KS USA E. Dennis kritizoval odsouzení 11 kom.
funkcionářů a v souvislosti s tím i zákony, které odporují Ústavě.
(„Zřízením amerického policejního státu podle Smithova a McCarranova
je zjevným a a kutním nebezpečním,“ „… KS podá žádost o okamžité
obnovení procesu.“)
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9.6.
61.

10.6.
62.

12.6.
63.

14.6.
64.

15.6.
65.

Str. 2 – Vzrůstající fašisace USA (RP)
- Citace z různých zdrojů a komentář RP.
- Kritika Trumanova nařízení o kontrole loajality úředníků (1947), Komise
pro vyšetřování neamerické činnosti „označila jako ‚podvratné‘
204 periodické publikace a 624 organizace, jejichž členové jsou
propuštěni ze státních i jiných úřadů pro svou neloajalitu.“
- „Americké gestapo (FBI) uvěznilo za poslední 4 roky 135 000 lidí
a vypovědělo ze země 830 000 osob cizího původu.“
- Kritika McCarranova zákona, který „vyžaduje zaregistrování KS USA
a jiných demokratických organizací… Zaregistrované osoby jsou
zařazeny na černé listiny a jsou pronásledováni jako špioni
a rozvraceči.“
- „21. března zahájeno Komisí pro vyšetřování neamerické činnosti
pronásledování filmových pracovníků pro pokrokovou činnost.“ „Jako
nejtěžší zločin se některým z nich dává za vinu, že se zúčastnili kongresu
vědeckých a kulturních pracovníků USA na obranu míru v roce 1949.“

Str. 2 – Američtí vědci a umělci proti rozsudku nad funkcionáři KS
USA (TASS)
- Stále větší počet protestů proti zamítnutí přezkoumání rozsudku
Nejvyššího soudu nad 11 funkcionáři KS USA.
- Národní rada pracovníků vědy, umění a svobodných povolání vydala
prohlášení, ve kterém toto zamítnutí kritizuje a prohlašuje, že „nastala
doba, kdy je nutno obnovit záruky svobody slova, tisku
a shromažďování.“

Str. 2 – Potvrzení proti rozsudku nad 11 funkcionáři KS USA (TP)
- Čestný předseda Národní rady pro umění a vědu v USA R. M. Lovett
kritizoval vyjádření Nejvyššího soudu s tím, že „ohrožuje svobodu všech
Američanů.“
- Předseda kanadské Dělnické pokrokové strany slíbil předsedovi KS USA
zorganizování podpory všech demokratických organizací v Kanadě.

Str. 2 – 65.000 newyorských pracujících ve stávce (RP)
- 65 000 členů odborové organizace v ženském oděvním průmyslu
zastavilo práci pro spory o plnění kolektivní smlouvy ze strany
zaměstnavatelů.

Str. 2 – 10.000 amerických zemědělských dělníků 3 týdny ve stávce
(TASS)
- 10 000 členů Americké odborové organizace zemědělských dělníků
(patří pod AFL) za zvýšení mezd. Majitelé farem začali najímat na práci
Mexičany -> byla schválena resoluce obviňující vlády Mexika a USA ze
stávkokazectví.
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16.6.
66.

67.

17.6.
68.

69.

19.6.
70.

71.
20.6.
72.

21.6.
73.

Str. 2 – Přípravy k Lidovému kongresu na obranu míru v USA (TASS)
- Pokračování příprav kongresu
- Stovky dělníků se zúčastnili ankety „Tažení Američanů za mír“ -> 84%
podpořilo návrh, svolání 5 velmocí k urovnání neshod, které ohrožují mír
na celém světě.
Str. 2 – Protesty proti potvrzení rozsudku nad 11 funkcionáři KS USA
(TASS)
- Další 2 odborové organizace sdružené v CIO protestovaly proti potvrzení
rozsudku Nejvyššího soudu.

Str. 2 – 110.000 amerických dělníků ve stávce (ČTK)
- Podle zpráv agentury United Press stávkuje v USA přes 110 000
dělníků.
Str. 2 – KS Spojených států vyzývá pracující lid USA ke společnému
boji za mír a demokracii
- V prohlášení KS USA se mj. kritizuje rozhodnutí Nejvyššího soudu
o zamítnutí odvolání 11 funkcionářů KS USA (zamítnutí „likviduje
zákon o právech občanů“).
- Rozhodnutí soudu označuje za protiústavní („…zbavuje americký lid
jeho… práva hlásit se ke všem odstínům politického přesvědčení
a svobodně si volit mezi programy různých politických stran.“).
- „Amerika platí v nejrůznějších oblastech vysokou cenu za
protikomunistické tažení Wall-Streetu,“ která mj. (podle ankety
New York Times mezi vysokoškolskými studenty a profesory) zvyšuje
strach z kontroly myšlení.
- Prohlašuje zrušení McCarranova „fašistického“ zákona.
- Ujišťuje, že bude proti útlaku dále bojovat.

Str. 2 – Další protesty proti odsouzení 11 funkcionářů KS Spojených
států (TASS)
- Další protesty proti rozsudku – časopis New York Lawyer „žádá revisi
rozsudku v zájmu zabezpečení občanských svobod v USA,“ a zdůrazňuje,
že Smithův zákon je v rozporu s Ústavou.
- Daily Worker oznamuje, že „četní američtí umělci, učenci a osoby
svobodných podnikání“ jsou pro přezkoumání rozsudku.
- Soudce státu Kalifornie Moffat a 17 spisovatelů požaduje přezkoumání
rozsudku, stejně tak skupina odborářů z Filadelfie.
Str. 2 – V USA stávkuje 50.000 námořníků (ČTK)

Str. 2 – 113.000 stávkujících ve zbrojním průmyslu Spojených států
(ČTK)

Str. 2 – Vedoucí funkcionáři KS USA se odvolávají proti hanebnému
rozsudku (ČTK)
- 11 obžalovaných podalo odvolání k Nejvyššímu soudu.
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22.6.
74.

26.6.
75.

76.

Str. 5 – Příprava procesu proti 21 vedoucím funkcionářům
Komunistické strany USA (TASS)
- Federální soud v New Yorku obžaloval 21 vedoucích funkcionářů KS
USA s podobným obviněním, jaké bylo vzneseno proti předchozím
11 funkcionářů (přidáno bylo pouze, „že prý měli připravený pro případ
mimořádných okolností ‚konkrétní plán na převedení důležitých
organizací strany do ilegality,‘“).
- Kongres boje za občanská práva vyzývá Američany, aby se spojili na
záchranu zákona o občanských právech.
- Podle tajemníka KS USA Dennise „dochází k neslýchanému pokusu
potlačit v zemi jakoukoli kritiku a odpor…“ proti politice vlády.

Str. 2 – Další nezákonné rozhodnutí proti odsouzeným funkcionářům
KS USA (TASS)
- Nejvyšší soud zamítl, aby bylo 11 obviněných funkcionářů KS USA
propuštěno na kauci.
Str. 2 – Americké úřady maří odjezd členů delegace Světové rady míru
do USA (TASS)
- Britský výbor obránců míru oznámil, že americké úřady protahují vydání
víz pro do USA pro dvě jeho členky a informovalo o tom předsedu Rady
bezpečnosti OSN, od kterého pozvání dostaly.

1.7.
77.

Str. 6 – Americký prokurátor nařídil uvěznění 11 komunistických
funkcionářů (TASS)
- Podle zpráv Daily Worker generální prokurátor Saypol nařídil uvěznění
11 om. funkc. Odsouzených v zinscenovaných procesech.

78.

Str. 2 – Protest J. A. Malika proti neudělení vis do USA delegátům
Světové rady míru (TASS)
- Ministerstvo zahraniční nepovolila vydání víz pro členy delegace
Světové rady míru, kteří se chtěli sejít s Radou bezpečnosti OSN v New
Yorku.

79.

Str.3 – Americký špion W. Oatis před státním soudem
- Zpravodaj americké agentury Associated Press vyslýchán soudem pro
podezření ze špionáže.

80.

Str. 2 – Sedm vedoucích funkcionářů KS USA uvězněno (TASS)
- 4 z 11 odsouzených členů KS nepřišlo k nastoupení trestu, byl na ně
vydán zatykač a aby propadla kauce ve výši 80 000 dolarů.
Str. 2 – J. A. Malik přijal delegaci amerických válečných vysloužilců –
obránců míru
- Američtí členové obránců míru z řad organizace „Váleční vysloužilci
bojující za mír“ byli přijati sovětským zástupcem v Radě bezpečnosti
OSN Malikem

3.7.

4.7.

81.
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82.

- Americká propaganda údajně ukrývá před americkým lidem
„nejdůležitější sovětská prohlášení o mírové politice SSSR.“ (Am. tisk se
nezmínil o Stalinově výkladu zahraniční politiky.
Str. 5 – Druhý den procesu s americkými špiony
- Pokračování procesu s Oatisem a jeho spolupracovníky.

5.7.
83.

84.

Str. 2 – Soudní persekuce dalších funkcionářů KS USA (TASS)
- Proces se 7 z 20 předvolaných funkcionářů KS USA. Všichni tvrdí, že
nepřiznávají svou vinu předloženou obžalobou a tvrdí, že tato obvinění
byla vykonstruována vládou.
Str. 5 – Rozsudek státního soudu nad americkými špiony
- Informace o vynesení rozsudku nad Oatisem a jeho spolupracovníky
(Oatis odsouzen k 10 letům). Všichni byli uznáni vinnými z tr. činu
vyzvědačství.

6.7.
85.

13.7.
86.

14.7.
87.

15.7.
88.

18.7.
89.

Str. 2 – Špioni ve službách USA zneškodněni (Adolf Hradecký)
- Článek o odsouzených a jejich odsouzení.
- Informace o podezřelé činnosti amerických tiskových agentur
(AP, United Press) – podezření ze špiónské činnosti.

Str. 2 – Řádění americké zfašisované justice (TASS)
- Prokurátor Saypol žádal navýšení kauce za 17 odsouzených komunistů
ze 185 000 na 876 000 dolarů s tím, aby si odsouzení opatřili prostředky
z jiného zdroje než je Kongres boje za občanská práva, kterému upíral
právo skládat záruky („poněvadž prý správci fondu záruky jsou naprosto
neodpovědní“).

Str. 2 – Imperialisté stupňují persekuci vedoucích funkcionářů KS USA
(TASS)
- Prokurátor Saypol prosadil anulování záruky proti 15 odsouzeným
vedoucím funkcionářům KS USA.
- Ještě před tímto rozhodnutím poukázal obhájce komunistů na to, že jinde
než u Kongresu boje za občanská práva obžalovaní prostředky
neseženou, protože „všechny obchodní ručitelské společnosti houževnatě
odmítají poskytnout prostředky“ těm, jejichž obvinění je „politického
rázu“ -> tzn. že jsou obviněni z komunismu.
Str. 2 – 15 vedoucích funkcionářů KS USA bylo propuštěno na kauci
(TASS)
- Soudce Federálního a apelačního soudu zrušil rozhodnutí soudu nižší
instance a původně anulovanou kauci povolil – 15 členů KS USA bylo
na kauci propuštěno.

Str.2 – Stávky v USA (TASS)
- 2000 dělníků Alluminum Company of America pokračuje ve stávce za
zvýšení mezd.
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90.

19.7.
91.

20.7.
92.

21.7.
93.

28.7.
94.

95.

- 8000 dělníků kožešinového průmyslu v NY prosadilo zvýšení mezd
a zkrácení pracovní doby.
Str. 2 – Ani nejsilnější zdi žaláře pravdu v USA neumlčí (Přemysl
Tvaroh)
- Komentář o uvěznění 7 předních komunistických funkcionářů.
- Mj. uvězněn generální tajemník KS USA a vydavatel Daily Worker E.
Dennis a vedoucí funkcionář odborové organizace dělníků kožedělného
průmyslu.
- Všichni se podle autora provinili „hájením míru“, čímž ohrožovali zisky
amerických boháčů.
- Americký lid již také údajně protestuje proti „fašistickému umlčován
představitelů míru, pokroku a spravedlnosti.“

Str. 2 – Proč jsou žalařováni komunisté v USA (RP)
- Podle londýnského Daily Worker jsou komunisté v USA zatýkáni pod
záminkou „porušování amerických zákonů,“ dyž se obhájci ptají na
konkrétní porušení zákona, odpovídají úřady vyhýbavě.
- Uvedené ukázky z článku v londýnském listu a jejich interpretace podle
RP: „V Americe je zločinem, když někdo navštěvuje nebo opouští budou
sekretariátu KS USA,“ „… je zločinem uveřejnit v tisku články,“
„je zločinem odesílat dopisy s adresou, která se americkému gestapu
nelíbí.“

Str. 2 – Komunistická strana USA o úkolech amerického lidu v boji za
mír (TASS)
- Výzva Národního výboru KS USA ke spolupráci všech pokrokových
organizací a odborů a ke zvýšení úsilí získání podpory ze strany
amerického lidu k mírovému ukončení korejské války a mírovému řešení
dalších problémů.

Str. 2 – Vláda USA připravuje procesy proti 17 vedoucím funkcionářům
KS USA (TASS)
- Vláda dosáhla uspořádání soudního přelíčení se 17 funkcionáři KS USA.
- Obhajoba si stěžovala, že není možné do zahájení procesu se na proces,
protože obžalovaní jsou ve vězení, protože jim bylo odmítnuto
propuštění na kauci.
- Dále byly zadrženi a 3 správci kaučního fondu Kongresu boje za
občanská práva, protože odmítli poskytnout jména přispěvovatelů do
fondu.

Str. 2 – Dalších 11 vedoucích funkcionářů KS USA zatčeno (TASS)
- Ministerstvo spravedlnosti oznámilo zatčení dalších 11 členů KS USA –
mj. předseda výboru KS Kalifornie W. Schneidermann, redaktor listu
People’s World P. Connelly a další.
- Dále trvá prokurátor Saypol, aby 3 správci kaučního výboru (Field,
Hammett, Hunton), kteří byli uvězněni za pohrdání soudem.
Str. 2 – Velká mírová konference v New Yorku (TASS)
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- Zpráva o uspořádání „veřejné schůze pod heslem ‚Obnovení svobody
slova a občanských práv ve Spojených státech‘,“ která byla
organizována „Národní radou umělců, vědců a příslušníků svobodného
povolání.“
- První z řady schůzí, „které mají zmobilisovat dělníky a pokrokové síly
proti reakční válečné politice vlády.“
- Na schůzi bývalý právní poradce ministra vnitra Harper „odhalil ve svém
projevu Nezákonný postup americké vlády proti vedoucím funkcionářům
KS USA a zdůraznil, že toto pronásledování je nezákonným útokem na
ústavní záruky svobody slova a shromažďování.“
- Na schůzi byla schválena resoluce zaslaná Trumanovi, žádající zrušení
Smithova zákona a zastavení pronásledování na jeho základě.
29.7.
96.

Str. 2 – Nové svědectví fašisace americké justice (TASS)
- Zpráva o stanovení přemrštěných kaucí za propuštění 12 představitelů
KS USA, které se kvůli jejich výšce rovná podle jejich obhájců zbavení
práva na kauci.
- FBI je zde označována jako americké gestapo.
- FBI vnikla bez oficiálních povolení do soukromého bytu L. Stackové,
kterou poté zatkla.

2.8.
97.

Str. 4 – Ohlas dne – Slova a činy (Josef Mašín)
- Ukázání rozporu slov přísedícího Nejvyššího soudu T. C. Clarka
o poslání právníků: „…že mají zvláštní odpovědnost v nynějších dnech –
obhajovat práva občanů a bránit svobodu,“ a zprávy o uvěznění
právníků, kteří obhajovali 11 funkcionářů KS USA na 30 dní až 3 měsíce
vězení.

98.

Str. 2 – Je souhlas s americkou ústavou „neamerickou činností“?
- Komentáře k částem zpráv ze zahraničního tisku.
- Jeden občan zorganizoval petici s výňatky americké ústavy, ale ze 122
oslovených ji podepsal jeden.
- Jeden z těch, co to odmítli, se v té době pokoušel „obstarat osvědčení
o spolehlivosti, aby mohl pracovat ve státní správě,“ (The Madison
Capital Times).
- „Občané USA jsou pronásledováni přízrakem všemocné tajné policie
FBI, činností všelijakých soudů ‚pro neamerickou činnost‘, které
dokážou odstranit lidi nepohodlné americké buržoazii i proto, že by prý
mohli se jednou se něčím ‚provinit‘ – bojí se souhlasit i s americkou
ústavou.“

99.

Str. 3 – KS USA vyzývá americký lid k boji za mír, pokrok a na ochranu
občanských práv (TASS)
- KS USA prostřednictvím W. Forstera a E. Flynnové uveřejnila
provolání, ve kterém „vyzývá americký lid, aby zastavil útok reakce na
demokratická práva a bojoval za zrušení reakčního Smithova zákona,“
který porušuje 1., 4., 5., a 8. dodatek ústavy.

3.8.

4.8.

- 72 -

- Dále je uveden text celého prohlášení.
5.8.
100.

10.8.
101.

14.8.
102.

16.8.
103.

21.8.
104.

Str. 3 – Americký fašismus (Alena Bernášková)
- Článek o útlaku amerického lidu politikou americké vlády, proti které
„jako nejpevnější hráz stojí … v cestě Komunistická strana USA.“ Jejíž
hlavní představitelé se vláda bojí „užít individuálního teroru,“ proto
proti nim inscenují politické procesy.
- Procesy s 11 komunistickými představiteli „sloužil jako ‚legální‘
záminka k tomu, aby byla zrušena svoboda slova, tisku a shromažďování,
zaručená americkou ústavou.“
- Dále následují příklady „individuálního“ teroru páchaného na
jednotlivcích a zdůraznění, že touto politikou Amerika stupňuje přípravy
na válku.

Str. 2 – V USA stupňují protikomunistický teror (TASS)
- FBI („americké gestapo“) zatkla advokáta M. Bravermana, který
neuvedl, že je členem KS a kterého se proto snaží ministerstvo
spravedlnosti usvědčit ze styků s pěti odsouzenými členy KS
v Baltimoru. Dále byl údajně jako první obviněn za to, že obhajoval
komunisty (nikoli za urážku soudu).
- Podle šéfa FBI Hoovera po zatčení vysokých představitelů KS USA
budou brzy zatýkáni i nižší funkcionáři.
- Podle Daily Worker se v LA z podnětu Národní rady pracovníků umění,
vědy a svobodných povolání konalo shromáždění asi 1500 lidí, kteří
demonstrovali za záchranu demokratických práv v zemi.

Str. 2 – Výzva členky KS USA E. Flynnové k americkým právníkům
(TASS)
- Jménem 17 obžalovaných funkcionářů KS USA vyzvala E. F. „význačné
americké právníky, aby přispěli k obhajobě“ obžalovaných komunistů
„v procesech, které postihují občanské svobody všech občanů USA.“
- Oslovení právníci „se shodují ve významnosti tohoto procesu, ale
odmítají se do něj na straně obhajoby zapojit ze strachu z represálií.“

Str. 2 – FBI – americké gestapo s „svobodomyslnost“ pana Trumana
(RP)
- Citace ze zahraničního tisku a jejich komentáře Rudým právem
- „… FBI je ochoten zavřít všechny ‚podezřelé živly‘ v případě vypuknutí
války do koncentračních táborů.“
- Labour Sentinel, odborářský list: „K tomu, abys byl pronásledován, není
třeba být ani členem komunistické strany. K tomu zcela postačí, jestliže
jsi členem kterékoliv organizace nebo spolku, který byl označen za
neamerický.“

Str. 2 – Hrdinný boj obžalovaných funkcionářů KS USA proti americké
zfašisované justici (TASS)
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- V Pittsburghu se blíží ke konci proces s vedoucími komunistickými
funkcionáři ve státě Pennsylvania, „kteří jsou obžalováni z ‚podněcování
ke vzpouře‘ proto, že vystupovali pro mír v Koreji.“
- Podle obviněného Ondy se soudce jako svědek obžaloby „snažil vzbudit
ovzduší hysterie, aby skryl, že není s to předložit dokumentární důkazy
pro obžalobu.“

28.8.
105.

106.

29.8.
107.

Str. 2 – Boj amerických Slovanů za mír, tisková konference
s generálním tajemníkem Slovanského výboru USA J. Pirinsikm (ČTK)
- Pirinski byl z USA vypovězen „zfašisovanou justicí“ pro svůj postoj
k boji za mír na „základě stejně prolhaných obvinění, jaká jsou vznášena
proti předákům KS USA a stovkám jiných pokrokových Američanů, totiž,
že prý ‚věřil v násilné svržení americké vlády a hlásal je‘.“
- Na tiskové konferenci v Praze uvedl, příklady „brutálních fašistických
zákroků proti pokojným manifestacím dělníků nebo proti demonstraci
občanů, kteří žádali mír.“
Str. 3 – Theodor Dreiser = svědomí Ameriky (Jaroslav Bouček)
- Uveřejnění části dopisu, který napsal předsedovi KS USA v roce 1945
„největší americký spisovatel 20. století,“ ve kterém projevuje přání
vstoupit do KS USA.
- Dále je v článku popisován jeho život a dílo.

Str. 2 – Protestní demonstrace proti pronásledování komunistů v USA
(TASS)
- V Los Angeles protestovaly manifestační skupinky před budovou soudu,
kde je uvězněno 12 funkcionářů KS.
- „V New Yorku oznámila skupinka 22 vynikajících spisovatelů, umělců
a odborářských pracovníků, že vytvořili ‚Výbor boje za svobodu tisku‘.“

1.9.
108.

Str. 2 – Zatýkání funkcionářů demokratických organizací na Havaji
(TASS)
- FBI („americké gestapo – pozn. redakce“) zatkla 7 osob – mj. vedoucí
funkcionář místí odborové organizace přístavních a skladištních dělníků
J. Hall, redaktor listu Honolulu Record a člen byra výkonného výboru
Havajské komunistické strany K. Ariyoshi a další funkcionáři.

109.

Str. 2 – Prohlášení KS USA o pronásledování amerických komunistů
- V Pittsburghu byl uznán vinným A. Onda z podceňování ke vzpouře.
- Prohlášení o nesouhlasu se zatčením komunistických funkcionářů na
Havaji.
- Zpráva o zatčení dalších 3 vedoucích funkcionářů KS v Los Angeles.

4.9.

12.9.
110.

Str. 4 – Ohlas dne – Jejich „svoboda“ tisku (bez autora)
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- V Daily Worker vyšlo prohlášení 22 osob protestujících proti potlačování
svobody tisku v USA (protest proti zatčení redaktora Daily Worker
Gatese, redaktora časopisu People‘s World, dopisovatele Daily Worker
Jamese Dolsena v Pittsburghu a zatčení novináře Hawai Record)
13.9.
111.

16.9.
112.

20.9.
113.

3.10.
114.

6.10.
115.

116.

Str. 3 – Co americký novinář smí – a co je mu zakázáno (Bedřich
Rohan)
- Článek o amerických novinářích, kteří podle výpovědi Oatise
odsouzeného za špionáž mají za úkol psát „lživé, pomlouvačné
a zlomyslné zprávy“. Podle Trumana a Achesona prováděl Oatis
obvyklou novinářskou činnost –> tedy špionáž
- Pokrokový novináři píší pravdu (na rozdíl od těch, kteří prošli
„novinářskou průpravou ve špionážních centrech americké armády“)
a jsou za to v USA pronásledováni – podle zprávy Daily Worker bylo
zatčeno 12 amerických novinářů, kteří se „spikli, protože psali… pro
People’s World a Daily Worker.“

Str. 2 – Ještě jednou o „svobodě“ v USA (bez autora)
- USA odmítli vydat vstupní víza 15 francouzským vědcům, a to přesto, že
Truman „nedávno prohlašoval, že ‚široké svobodné a otevřené styky
přes mezinárodní hranice‘ mají mimořádný význam pro odstranění
‚potencionálních příčin války‘.“

Str. 2 – Američtí pokrokový odboráři odsuzují politiku vlády USA
(TASS)
- Zpráva o konání sjezdu Spojeného odborového svazu zaměstnanců
elektronického a radiového průmyslu.
- Sjezdu se zúčastnil pouze 1 ze 3 vedoucích funkcionářů, zbylí dva byly
v té době předvoláni před soud kvůli podezření z podvratné činnosti.
- Předložené resoluce kritizovali „politiku zmrzlých mezd,“ válku v Koreji
a prosazovali ustanovení kontroly cen.

Str. 4 – „Neamerická činnost“ Jesse Owense (RP)
- Na cestě po Evropě atletický rekordman J. Owens mj. kritizoval válku
v Koreji a vyzýval „všechny lidi dobré vůle, aby pro šťastnou
budoucnost lidstva chránili mír“ -> po návratu do USA byl předvolán
před soud výborem pro neamerickou činnost, že se „opovážil mluvit
o udržení míru.“

Str. 5 – Vláda USA znemožnila H. Fastovi cestu do Číny (ČTK)
- Fast musel odmítnout pozvání do Číny, protože mu Ministerstvo
zahraničí odebralo cestovní pas.
Str. 5 – „Rovnost před zákonem“ podle americké zfašisované justice
(TASS)
- Soud povolil „gangsterovi Franku Costellovi“ propuštěnému na kauci
5000 dolarů opustit stát až do zahájení procesu (podle New York Times),
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ale komunistickým funkcionářům E. Flynnové aC. Jonesové a
P. Perrymu propuštěným na kauci 20000 dolarů odjezd mimo stát do
Washingtonu nepovolil (podle Daily Worker).
10.10.
117.

11.10.
118.

12.10.
119.

24.10.
120.

25.10.
121.

2.11.
122.

3.11.
123.

Str. 2 – Nejvyšší soud odmítl revidovat rozsudek nad 11 vedoucími
funkcionáři KS USA (TASS)
- Mj. odmítl projednat petici, která žádala revizi dřívějšího rozhodnutí,
které odmítlo vyslechnout odvolání 6 odsouzených vojáků pro urážku
soudu za to, že obhajovali tyto funkcionáře.

Str. 2 – Vlna stávek USA (ČTK)
- Americký „buržoazní“ tisk vyjadřuje nespokojení nad rostoucím počtem
stávek (uvedené příklady stávkujících závodů a jak o nich informují
jednotlivé listy).

Str. 2 – Tajemník Národního výboru KS USA zatčen v Mexiku (TASS)
- V Mexiku byl zadržen jeden ze 4 funkcionářů KS USA, kteří se
nedostavili po svém odsouzení v inscenovaném procesu k výkonu trestu
a vydán Spojeným státům, kde ve vazbě čeká na soud.

Str. 4 – Vlna stávek v kapitalistickém světě – USA (TASS)
- Stávka přístavních dělníků v New Yorku, zahájena členy Odborového
svazu přístavních dělníků (ten patří do AFL).

Str. 4 – KS USA žádá okamžité ukončení války v Koreji (ČTK)
- Daily Worker uveřejnil dopis KS USA Achesonovi, ve kterém KS žádá
ukončení bojů s návrhy, jak k ukončení války dospět.

Str. 5 – O odborářské „demokracii“ v kapitalistických státech (Stanislav
Kroupa)
- Článek, který popisuje situaci v našich odborech, které je prezentována
v nepoměrně lepším světle než v „kapitalistických státech.“
- Kritika dvou největších odborových sdružení CIO a AFL, kteří „sice
mají plná ústa demokratismu, ve skutečnosti však rozhoduje
v amerických odborech jen několik velmi málo předáků a jakákoli
iniciativa řadových členů je potlačována.“
- Některé pokrokové svazy se snaží o úzký styk se svými členy, ale jsou za
to „pendrekovými, propouštěni ze zaměstnání a žalářováni.“
- Kritika politiky vlády vůči odborům – kritika protiodborových zákonů,
zejména Taft-Hartleyho zákona.

Str. 6 – Pokroková strana USA žádá svolání konference pěti velmocí
(TASS)
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- Předseda Ústředního výboru pokrokové strany USA Benson a tajemník
výboru Baldwin uveřejnili prohlášení, ve kterém vyzývají Trumana, aby
projevil iniciativu a svolal konferenci 5 zemí k urovnání mezinárodních
problémů.
23.11.
124.

125.

29.11.
126.

5.12.
127.

11.12.
128.

129.

15.12.
130.

Str. 4 – Mírové hnutí v USA vybojovalo osvobození dr. DuBoise (TASS)
- Organizace zastupující odboráře a „široké masy černošského lidu“
protestovaly proti procesům s DuBoisem a dalšími, kdy obviňovaly
vládu, že se snaží poškodit a utlumit mírové hnutí v USA.
Str. 4 – Tajemník Národního výboru KS USA G. Hall obviněn
z „urážky“ soudu (TASS)
- Hall byl obviněn z urážky soudu za to, že se nedostavil v červenci 1951
k odpykání trestu ve vězení. Obhájce protestoval, že v tomto případě má
být odsouzenému pouze zabavena kauce a nemá být vzneseno další
obvinění.

Str. 2 – O mírovém hnutí ve Spojených státech (Howard Fast)
- Reakce na článek v magazínu „Colliers“ („Válka, kterou nechceme“),
který byl podle Fasta válce naopak věnován.
- Kritizuje válku v Koreji i štvaní amerických politiků proti SSSR a dalším
zemím, protože „99 ze 100 Američanů touží po míru.“
- Podle Fasta je v celé Americe velké množství malých skupin obránců
míru, kteří jen čekají na své sjednocení.

Str. 2 – Nejvyšší soud USA zamítl odvolání 3 členů „Kongresu boje za
občanská práva“ (TASS)
- Odmítnutí odvolání Nejvyššího soudu 3 funkcionářů kaučního fondu
„Kongresu boje za občanská práva“, kteří byli odsouzeni za pohrdání
soudem, když odmítli uvést jména přispěvatelů fondu.

Str. 2 – Pracující USA v boji za svá práva
- Shrnutí situace dělníků za uplynulý rok – stávky kvůli zamrzlým mzdám,
pronásledování pokrokových členů odborů ->hospodářské stávky
začínají přerůstat v politické.
- Američtí pracující bojují za zvýšení životní úrovně, kritizují
imperialistickou politiku USA a reakční zákony -> „Dělníci, pracující
farmáři a inteligence stále více začínají chápat, že výsledek jejich boje za
vyřešení palčivých hospodářských úkolů závisí hlavně na úspěchu boje
za mír.“
Str. 2 – Z procesu proti Gus Hallovi (TASS)
- Federální prokurátor New Yorku Lane žádá, aby funkcionář KS USA
G. Hall byl za nedostavení se k výkonu trestu dodatečně odsouzen na
dalších 5-7 let vězení.

Str. 2 – Kde si lidé nejsou jisti svým osudem (Karel Douděra)
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- Psychosa strachu v USA – v USA mají obyvatelé strach nejen z války
a ztráty zaměstnání, ale i z „fašistického teroru, který doléhá na celou
zemi.“ Dokonce i reakční anglická novinář B. Russell napsal
v Manchester Guardiinu, „že při návštěvě v USA nabývá každý Angličan
dojmu, že je mezi obyvatelstvem podřízeným vládě teroru, a že si musí
dvakrát rozmyslit, než vysloví nějaké vážné přesvědčení.“ -> následuje
komentář, ve kterém autor poukazuje na ztrátu lidských práv v USA
a pronásledování občanů FBI.
- Vláda teroru – představení zákonů, které vedly k vzniku „psychosy
strachu“:
1947 – Trumanův zákon o „prozkoumání loajality státních
úředníků“
1950 – „prohloubení fašisace přijetím McCarranova zákona
o vnitřní bezpečnosti“ (registrace komunistů a organizací, které může
„Správa kontroly pro podvratnou činnost“ kdykoli prohlásit za
podvratné – v případě vyhlášení mimořádného stavu by tyto osoby byly
zavřeny do koncentračních táborů.
- Následují 2 příklady, kdy podle McCarranova zákona hrozí
Čechoameričance Kratochvílové po 40 letech vypovězení ze země.
- Odsouzení advokátů obhajujících komunistické funkcionáře.
22.12.
131.

29.12.
132.

133.

134.

30.12.
135.

Str. 2 – Z procesu s tajemníkem KS USA
- Soud označil tajemníka ÚV KS USA G. Halla za vinného z pohrdání
soudem za to, že se nedostavil v červenci k odpykání trestu.

Str. 2 – Prohlášení Národního výboru Komunistické strany USA (TASS)
- NV KS USA uveřejnil prohlášení s názvem „korupce, persekuce, mír
a rok 1952“, ve kterém mj. vybízí k aktivnímu boji za očistu vlády
a o její očištění od korupce, kritizuje pronásledování černochů,
zahraniční politiku USA a válku v Koreji, korupci v soudnictví (Nejvyšší
soud).
- Podle průzkumů se 50% dotázaných domnívá, že republikáni v Bílém
domě by byli neméně korupční než demokraté.
- Vyzývá k boji proti úplatkářství, zrušení žalob na základě TaftHartleyho, Smithova a MacCarranova zákona a návrat k mírovému
hospodářství.
Str. 2 – Teroristický rozsudek amerického soudu (TASS)
- G. Hall by odsouzen za nedostavení se k výkonu trestu k dalším 3 rokům
vězení
Str. 2 – Zbídačování pracujících v kapitalistických zemích (TASS)
- Časopis „US News and World Reports“ píše o stávkách newyorských
přístavních dělníků, v atomových závodech, hrozící stávce železničářů
a dalších odvětvích.

Str. 2 – Národní výbor KS USA protestuje proti dalšímu rozsudku nad
Gus Hallem (TASS)
- Uveřejnění prohlášení, ve kterém NV KS USA nesouhlasí s rozsudkem.
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