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spOjeni Ve VyhnanstVí

Střediska exulantského života se ve 
druhé polovině čtyřicátých let, kdy 
musely svou vlast z politických dů-
vodů opustit tisíce Poláků, Čechoslo-
váků, Maďarů, Rumunů a příslušníků 
mnoha dalších národností, nacházela 
v americké a britské okupační zóně 
Německa, posléze ve Francii, Velké 
Británii a přirozeně ve Spojených 
státech amerických, jediné světové 
mocnosti schopné čelit rozpínavosti 
SSSR. 

Jednotlivé národní skupiny v exilu 
měly společného nepřítele, ale zároveň 
nemohly zcela opomenout nedávný 
světový konflikt, který je často sta-
věl na opačnou stranu válečného 
pole. V uprchlických táborech, které 
plnily davy zoufalých lidí bez domova 
(displaced persons), nechybělo jisté 
napětí mezi Maďary a Rumuny či Po-
láky a Čechy.1 Bylo však třeba nechat 
staré spory spát a koncentrovat síly 

na vyčerpávající zápas s komunismem. 
Nutnost spojit se se svými protějšky 
pochopili záhy exiloví politici, ona 
bývalá elita vypuzená komunisty 
do zahraničí, připomínající generály 
bez vojska. Funkcemi, hodnostmi 
a vysokým postavením, které zastá-
vali doma, tito lidé obhajovali své 
zplnomocnění k vedení odbojové akce 
a vytrvalému oslabování Moskvou 
řízených režimů. Očekával se brzký 
konflikt Západu s Východem a bylo 
užitečné stát při ruce vládám svobod-
ného světa. Roli jistě hrála také ctižá-
dostivost a přesvědčení, že jakýkoliv 
„úřad“ v exilu se jednou automaticky 
stane předpokladem pro výkon ústav-
ní funkce ve vlasti zbavené útlaku. 
Motivem bývalých politiků k tomu, aby 
se stavěli do pozic exilových vůdců, 
přirozeně bylo i vědomí odpovědnosti 
vůči spoluobčanům, kteří se zoufale 
tísnili v uprchlických táborech a vzhlí-
želi k autoritám, od nichž očekávali 
rozhodné činy na mezinárodní scéně. 

Navzdory tíživým politickým pod-
mínkám skutečně nastal čilý politický 
ruch. Činnost obnovily strany, které 
komunisté doma zakázali, popřípadě 
proměnili v neškodné stážisty. Jedna 
po druhé se politické reprezentace po-
koušely zakládat zastřešující exilové 
komitéty. Tato tělesa však od počátku 
trpěla značnou vnitřní roztříštěnos-
tí a osobními spory, jež ochromovaly 
jejich činnost.2 Vedle toho existovaly 
nadnárodní organizace sdružující exu-
lanty podle ideologické spřízněnosti. 
Jako nejznámější příklady politických 
internacionál lze zmínit Mezinárodní 
rolnickou unii (International Peasant 
Union – IPU, založena v červenci 1947 
ve Washingtonu D.C.) neboli Zelenou 
internacionálu, s jejímiž domnělými 
agenty probíhaly i v Československu 
zuřivé monstrprocesy.3 Zaštiťovala 
představitele agrárních, malorolnic-
kých a selských stran z jedenácti zemí 
za železnou oponou. Srovnatelnou 
úlohu v křesťansko-demokratickém 

1  HOLIAN, Anna: Between National Socialism and Soviet Communism. Displaced Persons in Postwar Germany. University of Michigan 
Press, Ann Arbor 2011, s. 56–80.

2  Blíže viz NEKOLA, Martin: Za osvobození porobených národů. Politické organizace protikomunistických exilů ze středovýchodní 
Evropy a Balkánu ve srovnání. Soudobé dějiny, 2012, roč. 19, č. 1, s. 37–70. Srov. LEICH, John F.: Great Expectations. The National 
Councils in Exile 1950–1960. In: The Polish Review (New York), 1990, Vol. 35, No. 3–4, s. 183–196. 

3  Viz ANEV, Petr: Procesy s údajnými posluhovači Zelené internacionály. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 23–34. 

Perem proti železné oponě

Východoevropský protikomunistický exil na Západě během studené války zůstává 
i čtvrtstoletí po jejím skončení nedostatečně prozkoumanou oblastí. Jen pomalu 
se badatelům daří odkrývat rozsah všech aktivit uprchlíků ze zemí za železnou 
oponou, mapovat množství zakládaných organizací a spolků, vydávaných periodik, 
různých projektů humanitárního, kulturního, vzdělávacího a především politické
ho charakteru, které měly svým dílem přispět k porážce rudé totality a osvobodit 
sovětskou mocí porobené evropské národy.

Martin nekOla

Činnost Mezinárodní federace svobodných novinářů v exilu
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hávu hrála Křesťansko-demokratic-
ká unie střední Evropy (Christian 
Democratic Union of Central Europe – 
CDUCE, založena v červenci 1950 
v New Yorku) a exiloví socialisté/so-
ciální demokraté pro změnu nacházeli 
útočiště v Socialistické unii střední 
a východní Evropy (Socialist Union of 
Central and Eastern Europe – SUCEE, 
založena v květnu 1949 v Londýně). 

V podobném duchu se utužovala 
spolupráce nejen na politickém zá-
kladě, ale také napříč vybranými 
obory. Odboroví pracovníci ustavili 
v Paříži koncem roku 1948 Meziná-
rodní ústředí svobodných odborů 
v exilu (International Center of Free 
Trade Unions in Exile – ICFTUE)4. Na 
přelomu čtyřicátých a padesátých let 
dále spatřily světlo světa internacio-
nály vysokoškolských profesorů, 
studentů, spisovatelů a v neposlední 
řadě i novinářů. Hodlali navázat na 
někdejší činnost ve vlasti a vymezit 
se vůči zastřešujícím svazům, které 
se mezitím dostaly plně pod komunis-
tickou kontrolu a uzurpovaly si jako 

jediné právo hovořit jménem dané 
profese. Konkrétně u novinářského 
řemesla bylo v sázce pochopitelně 
mnohem více. Ponechat aktuální 
zprávy o vývoji za železnou oponou 
v rukách lživé komunistické propa-
gandy, nebo podrobovat informační 
tok oficiálních sdělovacích prostřed-
ků důkladné kritice a uvádět jejich 
sdělení na pravou míru? Právě snaha 
o objektivní informování veřejnosti 
na Západě o dění na Východě stála za 
vznikem Mezinárodní federace svo-
bodných novinářů střední a východní 
Evropy, pobaltských a balkánských 
zemí (International Federation of 
Free Journalists of Central and Eas-
tern Europe and Baltic and Balkan 
countries – IFFJ). 

Ve jMénU sVOBOdy slOVa

Historie mezinárodní spolupráce novi-
nářů v moderním pojetí sahá hluboko 
do minulosti, konkrétně do roku 1896, 
kdy po dlouhých přípravách založili 
delegáti budapešťského kongresu Me-

zinárodní kongres tisku (International 
Congress of the Press) a Mezinárodní 
unii tiskových sdružení (International 
Union of the Press Associations). Tyto 
organizace si kladly za cíl ochranu 
novinářské etiky, podněcování disku-
se o odborných tiskových, literárních 
a vydavatelských záležitostech, ale 
rovněž organizaci příštích setkání ev-
ropských publicistů. Po první světové 
válce sílil požadavek utvořit zastře-
šující těleso čistě žurnalistické. První 
novinářská internacionála, Meziná-
rodní federace novinářů (International 
Federation of Journalists – IFJ) byla 
založena v Paříži v létě 1926 pod ve-
dením Georgese Bourdona, známého 
redaktora deníku Le Figaro. Federace 
se zabývala pracovními podmínkami 
novinářů a uzákoněním svobody slova 
v jednotlivých zemích, vydávala me-
zinárodní novinářské průkazy, řešila 
spory ohledně autorských práv a sta-
rala se o profesionální výchovu na-
stupujících generací.5 Ostatně po celá 
dvacátá a třicátá léta vnikaly mnohé 
jiné, svým založením blízké organi-

4  Známo rovněž pod francouzským názvem Centre International des Syndicalistes Libres en Exil.
5  KUBKA, Jiří – NORDENSTRENG, Kaarle: Useful Recollections. Excursion Into the History of the International Movement of Journalists,  

Part I. IOJ, Praha 1986, s. 52–61.

Vrcholní představitelé exilových internacionál v New Yorku v září 1954 (čtvrtý zleva zástupce československého exilu Petr Zenkl). Plodnou 
novinářskou činnost Josefa Jostena v britském exilu popisuje kniha Zapomenutý „nepřítel“ Josef Josten autorky Milady Polišenské. 

Foto: University of Minnesota, Immigration History Research Center, ACEN Records 1954–1972 a archiv autora
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zace, s regionální či širší působností.6 
Uvnitř IFJ rostlo napětí mezi členský-
mi svazy, především kvůli postojům 
k propagandě z dílny nacistické třetí 
říše. Druhá světová válka, konkrétně 
pád Paříže v červnu 1940, přivodila 
zánik federace. Britská novinářská 
obec iniciovala 13. prosince 1941 vznik 
Federace novinářů ze spojeneckých 
a svobodných zemí (Federation of Jour-
nalists of Allied and Free Countries), 
která sdružovala zástupce dvanácti 
států včetně Sovětského svazu. Sídlila 
v Londýně a jejím prezidentem se stal 
Brit Archibald Kenyon, redaktor listu 
Yorkshire Post. Československou stra-
nu zastupoval ve funkci pokladníka 
Jiří Hronek, vlastním jménem Lang-
stein (1905–1987), úředník exilového 
ministerstva zahraničí, před okupací 
talentovaný prozaik, dramatik, zpra-
vodaj z Rakouska a Paříže. Činnosti 
novinářské federace věnoval část 
svých válečných pamětí.7 

V exilu na Britských ostrovech 
v letech 1939–1945 se vyvinula rov-
něž úzká spolupráce mezi dvěma vý-
znamnými národními sdruženími, 
Svazem novinářů Polské republiky 
(Związek Dziennikarzy Rzeczypospo-
litej Polskiej), jenž měl stovky členů, 
a o poznání skromnějším Syndikátem 
československých novinářů.8 Jeho pá-
teř tvořili zkušení publicisté a komen-
tátoři, vesměs zaměstnaní v českoslo-
venském vysílání BBC nebo působící 
v orgánech Prozatímního státního 
zřízení v Londýně: Josef Josten (1913 až 
1985), Adolf Mokrý (1900–1978), Josef 
Kosina (1905–1977), Rudolf Kopecký 
(1893–1981), Karel Brušák (1913–2004) 

či Přemysl Papírník (1907–1992), zastá-
vající funkci předsedy. Česko-polská 
výměna informací a vzájemná pomoc 
se měla zanedlouho ještě rozvinout. 

Spojenecká federace se sama roz-
pustila v červnu 1946, když se delegáti 
z jednadvaceti zemí v Kodani dohodli 
na vytvoření Mezinárodní organizace 
novinářů – MON (International Or-
ganisation of Journalists – IOJ). Její 
členská základna se postupně roz-
rostla na úctyhodných 80 000 členů. 
Konkrétně polská exilová delegace 
ovšem nebyla přizvána. Ta proti tomu 
protestovala a ostře napadla zástup-
ce, kteří na konferenci přicestovali 
přímo z Polska, tehdy již pod silným 
sovětským vlivem. Exulanti upozor-
nili západní kolegy na dusivé poměry 

panující v zemi a předložili nezvrat-
né důkazy o soustavném umlčování 
demokratického tisku. Docílit svého 
zastoupení v novinářské internacio-
nále se jim ale nepodařilo, a ohlíželi 
se tak po jiném řešení. IOJ mezitím 
natrvalo přesídlila do Prahy do Ople-
talovy ulice a vysoké postavení v je-
jích strukturách si vydobyla dvojice 
komunistických novinářů, napojená 
na ministerstvo informací – Jaroslav 
Knobloch a již zmiňovaný Jiří Hronek. 
Od ledna 1949 vycházel tiskový orgán 
IOJ Bulletin (od roku 1953 pod názvem 
Democratic Journalist), a sice v anglic-
ké, německé, francouzské, španělské 
a ruské jazykové mutaci. Organizace 
se nezvratně měnila v nástroj Komin-
formy9 a mezi národními delegacemi 

6  International Association of Journalists (1921), International Sporting Press Association (1924), International Federation of the Perio-
dic Press (1925), International Catholic Union of the Press (1927), International Federation of Newspaper Publishers Associations 
(1933), International Federation of Chief-Editors (1935) a jiné.

7  HRONEK, Jiří: Když se hroutil svět. Český novinář v emigraci, I. část. Práce, Praha 1946 a TÝŽ: Od porážky k vítězství. Český novinář 
v emigraci, II. část. Práce, Praha 1947. Po osvobození působil na ministerstvu informací, byl šéfredaktorem Československého rozhla-
su a šéfredaktorem ČTK pověřeným vedením agentury Pragopress. V letech 1946–1951 byl generálním sekretářem MON (IOJ).

8  Bohatá dokumentace k činnosti tohoto syndikátu v letech 1940–1945, stejně jako k činnosti následnického exilového Syndikátu 
českých novinářů, založeného v Londýně v únoru 1948, je uložena v Lincolnu na University of Nebraska, v Archives & Special Collec-
tions, f. Rudolf Kopecký, Box 17.

9  Kominforma/Informbyro (Informační byro komunistických a dělnických stran) byla založena v září 1947 v polském lázeňském měs-
tě Szklarska Poręba jako mezinárodní koordinační tribuna devíti komunistických stran. Navazovala na činnost předválečné Komin-
terny a bezvýhradně sloužila potřebám Moskvy centralizovat a kontrolovat vznikající východní blok. 

Ustavující schůze International Organization of Journalists v Kodani v červnu 1946
Repro: Jiří Kubka, Kaarle Nordenstreng: Useful Recollections
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narůstaly názorové rozdíly. Původní 
bohulibý záměr, tedy chránit všemi 
prostředky svobody tisku, udržovat 
přátelství a porozumění mezi národy, 
rozvíjet ideu spolupracujících novinář
ských odborů,10 příliš brzy zakalila 
počínající studená válka. Delegáti 
ze Západu stále častěji upozorňovali 
na nezákonnosti v zemích sovětské-
ho bloku, což se setkávalo s ostrou 
reakcí a agresivními kampaněmi ve 
sdělovacích prostředcích. Rozkol na 
půdě IOJ se završil koncem roku 1949, 
kdy jedenáct západních členských 
organizací trvale opustilo její řady.11

prOti srpU a kladiVU

V kruzích polské a české demokratic-
ké emigrace se mezitím rodily plány 
na založení čistě exilové novinářské 
internacionály. Mimořádně aktivně 
si počínali redaktor BBC Rudolf Ko-
pecký a Polák Bolesław Wierzbiański. 
Kopecký se o tom zmínil v dosud ne-
publikovaných pamětech: …oficiální 
a přátelské styky mezi oběma organi
zacemi byly navázány, a tak jsem mohl 
přijít s návrhem, abychom společně 
založili Mezinárodní federaci novinářů 
z podmaněných zemí. Zde jsme však na
razili na jednu velmi vážnou překážku. 
Tehdy ještě existovala Mezinárodní novi
nářská organizace, jež byla rozvrácena 
válkou, ale kterou jsme za války obnovili 
v Londýně. Dominovala jí tehdy britská 
National Union of Journalists. My i Poláci 
jsme byli zakládajícími členy, ale naše 
budoucnost v této organizaci byla více 
než nejistá. Hned po válce přeložila své 
sídlo do Prahy a naše místo v ní zaujal 
Svaz novinářů, docela pod komunis
tickým vedením. Také celá organizace 
zaplavala kvapně do komunistických vod 

a pro nekomunisty a dokonce odpůrce 
komunismu v ní nebylo již místo. Polští 
kolegové lpěli na svém členství a odmí
tali uvěřit, že z ní budou jednoho dne 
vykopnuti. Dokud se tak nestalo, nehod
lali nám v tomto směru pomoci. Pak ale 
přišel čas, kdy jsme jednoho dne mohli 
svolat ustavující schůzi této nové exilní 
mezinárodní federace. Podařilo se nám 
získat několik význačných osobností 
britského veřejného a novinářského ži
vota k účasti na schůzi. Promluvil mimo 
jiné konzervativní poslanec a později 
i ministerský předseda Harold Macmillan 
či jeden z nejpřednějších britských no
vinářů Malcolm Muggeridge.12 Federa
ce se usídlila ve vlastních místnostech 
v budově na Bayswateru, najatých již za 
války polskou exilovou vládou. Zde se 
také nacházel oficiální sekretariát, jemuž 
pochopitelně dominovali Poláci. Za dobu 
své působnosti vydala federace řadu in
formativních drobných publikací. O další 
činnosti nemohu mnoho říci. Podnikavým 

polským pracovníkům se totiž podařilo 
získat celkem značné prostředky, podle 
doslechu ze Spojených států, jež v té době 
po této stránce ani trochu neskrblily. 
Tento úspěch znamenal také konec mé 
přímé působnosti, protože se k činnos
ti a k funkcím začali kvapně tlačit lidé, 
kteří až dosud k veškerému počínání při
hlíželi celkem netečně. Jakmile se objevily 
peníze, byl u mnoha lidí vzbuzen zájem 
obdivuhodně velmi živý. […] V exilu jsem 
učinil jedno sice bolestné, ale zajímavé 
poznání: bez peněz se těžko pracuje, ale 
jakmile se peníze objeví, je obvykle konec 
s prací a začne zápas o funkce, který vše 
zastíní. A když peníze zmizí, je také po 
organizaci. Není snad jediné exilní akce, 
v níž by se tato skutečnost znovu a znovu 
neprojevovala.13

Krátce po únoru 1948 Češi s Polá-
ky vstoupili do konečné fáze příprav 
nového tělesa. Využili například kon-
ference k tématu svobody tisku a in-
formací v Ženevě pod hlavičkou Spoje-

10  KUBKA, Jiří – NORDENSTRENG, Kaarle: Useful Recollections. Excursion Into the History of the International Movement of Journalists,  
Part II. IOJ, Praha 1988, s. 16. (Citace z angličtiny přeložil autor studie.)

11  Tamtéž, s. 33–42.
12  Malcolm Muggeridge (1903–1990) působil ve třicátých letech jako dopisovatel Manchester Guardian v SSSR, kde proslul články o hla-

domoru. Za války si vyzkoušel kariéru špiona SIS na mnoha místech Evropy, v padesátých letech vystřídal deníky Evening Standard, 
Daily Telegraph či Calcutta Statesman. V Indii jako jeden z prvních západních novinářů představil široké veřejnosti Matku Terezu. 
Jeho články bývaly silně konzervativně a protikomunisticky zaměřené.

13  University of Chicago, Archives of Czechs and Slovaks, Box 111, KOPECKÝ, Rudolf: Vzpomínky starého novináře VIII, kapitola Meziná-
rodní novinářská akce, s. 163–165.

■  BOlesław wierZBiański (1913–2003)
 
Rodák z Bachorze na jihovýchodě Polska vy-
studoval právo a národohospodářství v Krakově 
a Varšavě. Byl členem Sdružení polské demokra-
tické mládeže (Związek Polskiej Młodzieży De-
mokratycznej), po nacistické okupaci Polska po-
býval ve francouzské a posléze britské emigraci. 
Založil informační agenturu Światpol a působil 
jako redaktor Free European Press Service. Po 
válce spolupracoval s BBC a polským rozhlasem 
v Londýně. V roce 1956 se přestěhoval do USA 
a přispíval do Rádia Svobodná Evropa. V New 
Yorku založil deník Nowy Dziennik, jenž dosáhl 
nákladu 25 000 výtisků. 

Foto: archiv autora
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ných národů. Bolesław Wierzbiań ski 
byl přítomen jako pozorovatel a předal 
plénu deklaraci, obviňující komuni-
stické státy z pošlapávání individu-
álních práv. Demokratičtí žurnalisté 
pobývající ve francouzském exilu 
utvořili v květnu 1948 Unii svobodných 
novinářů ze střední a východní Evro-
py (Union des Journalistes Libres de 
l’Europe Centrale et Orientale). Záhy 
je následovali kolegové dosud trávící 
těžké měsíce v uprchlických táborech 
v americké a britské okupační zóně 
Německa a v Itálii. Již existující Syn-
dikát českých novinářů a Svaz novi-
nářů Polské republiky doplnila řada 
asociací na národní bázi,14 nicméně 
vše směřovalo k založení jediné re-
prezentativní organizace. 

Zmíněné snahy zastřešil kongres, 
konaný v Paříži ve dnech 27.–28. listo-
padu 1948 za účasti sto dvaceti dele-
gátů, zastupujících exil z Albánie, Bul-
harska, Běloruska, Československa, 
pobaltských států, Gruzie, Maďarska, 
Polska, Ukrajiny a Jugoslávie. Oficiálně 
se zde zrodila Mezinárodní federace 
svobodných novinářů (International 
Federation of Free Journalists – IFFJ), 
jejíž členská základna se rozrostla na 
1300 lidí, z nichž 200 postupně přesíd-
lilo do Spojených států amerických. 
Celkem vydávali v exilu 350 různých 
periodik s měsíčním nákladem pře-
sahujícím milion výtisků. Vůbec nej-
početnější a nejvlivnější národnostní 
skupinu představovali, jako ostatně 
v mnoha dalších exilových internacio-
nálách, Poláci.15 

Pařížský ustavující kongres schvá-
lil stanovy IFFJ. V preambuli stálo: 
V současné historické epoše, kdy osud 
národů a jednotlivců závisí na celosvě
tovém vývoji a kdy nepředvídané krize 
ohrožují celou civilizaci, založenou na 

křesťanských morálních principech, se 
my – delegáti organizací svobodných 
novinářů ze střední a východní Evropy, 
pobaltských a balkánských zemí, shro
máždění na svém prvním pařížském kon
gresu – domníváme, že nadešel čas, aby 
novináři, lidé dobré vůle, kteří respektují 
skutečný význam slov a idejí jako prav
da, svoboda a demokracie, spojili své 
síly. Přejeme si vytvořit mezinárodní 
federaci svobodných novinářů, která 
bude vzdorovat destruktivním totalitním 
idejím. Tato federace bude stát na stej
ných principech svobody a demokracie 
jako v předválečné době Mezinárodní 
federace novinářů.16 

IFFJ vytyčila hlavní cíle, tedy upo - 
zorňovat světovou veřejnost na mi-
nimální výměnu informací mezi svo-
bodným světem a státy za železnou 
oponou, vypovězení zahraničních 
korespondentů a podrobení všech 
informačních kanálů totalitnímu do-
zoru, indoktrinaci a rusifikaci, ničení 
národních kultur a tradičních vazeb 

mezi Východem a Západem a snahu 
stalinistických režimů o kontrolu 
všech projevů svobodné lidské vůle. 
Z kongresu rovnou putovaly dvě re-
zoluce určené Organizaci spojených 
národů (OSN). Jedna vyzývala západní 
státy ke zvýšení zájmu o porušování 
lidských práv, druhá obviňovala Mezi-
národní organizaci novinářů z podlé-
hání komunistické propagandě. 

Jako ústřední orgán IFFJ sloužilo dle 
stanov plénum složené ze zástupců 
jednotlivých členských organizací. To 
volilo ústřední výbor tvořený předse-
dou (chairman), měnícím se počtem 
místopředsedů (vice-chairman), 
generálním tajemníkem (secretary 
general), pokladníkem (treasurer) 
a dalšími pěti členy. Kromě toho byl 
zřízen redakční výbor, dohlížející na 
vydávání publikací pod hlavičkou IFFJ. 
Ve stanovách se počítalo i s postup-
ným vznikem nových regionálních 
buněk, jejichž ředitelé mohli doplňovat 
složení výkonného výboru. 

14  Šlo o Syndikát albánských novinářů, Syndikát svobodných bulharských novinářů, Asociaci svobodných běloruských novinářů, 
Syndikát českých novinářů, Unii svobodných estonských novinářů, Asociaci svobodných maďarských novinářů, Asociaci svobodných 
lotyšských novinářů, Asociaci litevských novinářů, Asociaci svobodných rumunských novinářů, Unii slovenských novinářů, Asocia-
ci ukrajinských novinářů, Federaci demokratických novinářů a spisovatelů jugoslávského lidu, Syndikát chorvatských novinářů 
a další. 

15  Svaz polských exilových novinářů čítal 390 aktivních členů rozptýlených ve čtrnácti zemích, kde vydávali celkem čtyřicet deníků. 
V jeho čele stál Stanisław Stroński (1882–1955), který byl v letech 1939–1943 ministrem informací polské exilové vlády. 

16  Kol. autorů: International Federation of Free Journalists. IFFJ, London 1952, s. 8. 

■  rUdOlf kOpecký (1893–1981)
 
Narodil se v Praze, kde studoval na Českém vysokém učení 
technickém. Před úspěšným zakončením studií byl roku 1915 
odveden do rakouské armády a bojoval na ruské frontě. Po 
skončení války se uplatnil jako redaktor periodik Čas, Tribuna, 
novin Národní listy a dalších tiskovin. Politicky byl spojen 
s národně demokratickou stranou. V letech 1939–1945 půso-
bil u československých jednotek v Polsku, Rumunsku, Francii 
a konečně ve Velké Británii, kde pracoval pro exilovou vládu. 
Byl pověřen především přípravou tiskového zákonodárství pro 
osvobozenou republiku. Pro nesouhlas s Košickým vládním 
programem se v roce 1945 nevrátil do Československa a v Lon-
dýně se živil jako překladatel, dopisovatel několika exilových 
tiskovin a redaktor BBC.

Foto: archiv autora
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Již počátkem následujícího roku se 
ustavila klíčová pobočka IFFJ v New 
Yorku, vedená Polákem Zygmuntem 
Nagórským. Neméně důležitá kancelář 
v Mnichově vydávala měsíčník Freie 
PresseKorrespondenz a byla svěřena 
pod předsednictví Rumuna Vasile 
Dumitresca.17 Na Rue Saint-Lazare 
v centru Paříže sídlila francouzská 
pobočka v čele s Maďarem Józsefem 
Szilágyim, vydávající dvouměsíčník 
Le Journaliste Libre. Zájmy IFFJ ve 
skandinávských zemích prosazova-
la kancelář ve Stockholmu a polský 
předseda Norbert Zaba. Od listopadu 
1952 tam vycházel měsíčník Se Upp! 
(Pozor!), který dosáhl úctyhodného 
nákladu 10 000 výtisků. 

VarOVný hlas

Rok 1949 se nesl ve znamení navazová-
ní styků s partnery na nevládní úrovni 
a neúnavné propagace IFFJ coby je-

diného tělesa objektivně informují-
cího o stavu sdělovacích prostředků 
za železnou oponou. Dne 20. dubna 
1949 se v Paříži sešel Světový kongres 
obránců míru, který zcela souzněl 
s tvrzením Kominformy, že svět je 
rozdělen mezi agresivní, imperialis-
tické, neokoloniální síly v čele s USA 
a mírotvorné státy se vzorem SSSR. 
Kongres organizovaný Komunistickou 
stranou Francie hostil téměř dva tisíce 
delegátů.18 IFFJ se nezalekla policej-
ních manévrů a uspořádala protiakci, 
pouliční demonstraci s tisícovkou 
účastníků. 

Na druhém kongresu IFFJ v Lon-
dýně, uspořádaném ve dnech 8.–12. 
prosince 1949, byl zvolen výkonný 
výbor, který nahradil předchozí 
provizorní vedení. Předsednictví 
obhájil Polák Wierzbiański, jedním 
z místopředsedů se stal Přemysl Pa-
pírník za Syndikát českých novinářů, 
jako generálního tajemníka přítomní 

vybrali Rumuna Gheorghe Ionesca.19 
Do nového desetiletí vstupovala tato 
organizace v poměrně dobré kondici 
a se značnými očekáváními. Začátky 
a první krůčky exilových organizací 
bývaly krušné. Na cestě do širokého 
povědomí veřejnosti na Západě číhala 
řada nástrah. IFFJ měla v tomto ohledu 
neocenitelnou výhodu, že rozhodně 
netrpěla nedostatkem schopných 
lidí. Naopak, komentátoři, redakto-
ři, spisovatelé, kterým poskytla zá-
štitu, mohli nabídnout profesionální 
kontakty z minulosti, které se velmi 
hodily. Zejména energický předseda 
Wierzbiański zvýšil častým jednáním 
s vlivnými partnery prestiž federace, 
takže byla rychle přizvána k participa-
ci na řadě mezinárodních odborných 
setkání. Za všechny lze připomenout 
kongres šéfredaktorů v Paříži, kon-
gres katolického tisku v Římě, kon-
gres liberálního tisku v Amsterdamu, 
akce pořádané Evropským hnutím, 

17  Je autorem zajímavých exilových pamětí, jejichž samostatnou kapitolu věnoval činnosti IFFJ v Německu. Viz DUMITRESCU, Vasile: 
O istorie a exilului românesc (1944–1989). Editura E. V. F., Bucureşti 1997, s 52–58. 

18  BOZO, Frédéric – REY, Marie-Pierre – LUDLOW, Piers N. – ROTHER, Bernd (eds.): Visions of the End of the Cold War in Europe (1945–1990). 
Berghahn Books, New York – Oxford 2012, s. 48–49.

19  Kol. autorů: International Federation of Free Journalists, s. 11–12.

Původní logo IFFJ z roku 1948, dvouměsíčník Le Journaliste Libre, 
vydávaný pařížskou kanceláří IFFJ, a německy psaný měsíčník Freie 
Presse-Korrespondenz

Foto: archiv autora a Libri prohibiti
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Mezinárodním tiskovým institutem 
v Curychu a mocnými novinářskými 
odbory American Newspaper Guild, 
později samozřejmě také sympozia 
pod hlavičkou Rádia svobodná Evro-
pa.20 V zámoří se mimoto rýsovala slib-
ná polooficiální podpora, zahrnující 
i tolik potřebný přísun finančních pro-
středků. Ředitel newyorské kanceláře 
IFFJ Zygmunt Nagórski často jednal 
s představiteli Národního výboru pro 
svobodnou Evropu (National Commit-
tee for Free Europe – NCFE).21 Ten 
byl navenek dotován sponzorskými 
dary, ve skutečnosti skrytými konty 
Centrální zpravodajské agentury CIA. 
Peníze od NCFE ve formě měsíčních 
stipendií přijímaly desítky předních 
exilových politiků, kterým Ameri-
čané navíc vypláceli prostředky na 
publikační a přednáškovou činnost, 
cestovné na schůze atd. Menší obnosy 
sloužily i k dotování vybraných inter-
nacionál, včetně IFFJ. Přísun životně 
důležitých subvencí dojednal přímo 
s prezidentem NCFE C. D. Jacksonem 
Bolesław Wierzbiański.22 Výměnou 
za sponzorování si ovšem americká 
strana někdy nárokovala až přílišnou 
kontrolu a zásahy do vnitřního dění 
a personálního složení exilových or-
ganizací. Zástupce NCFE na jedné ze 
schůzí například tvrdošíjně trval na 
jednotné československé reprezentaci, 
což zástupce Čechů Přemysl Papírník 
i slovenských novinářů Jozef Mikuš 
přijímali s krajní nevolí.23

20  University of Minneapolis, Immigration History Research Center, ACEN Records 1953–1972, Box 125, IFFJ official correspondence 
(1948–1950).

21  Rada národní bezpečnosti (National Security Council), jinými slovy ústřední orgán pro koordinaci vojenské a zahraniční politiky, již 
v roce 1947 upozorňovala prezidenta Harryho S. Trumana na ideologickou válku vedenou východním blokem a doporučovala zahájit 
kampaň podobného rázu, jež by zdůrazňovala demokratické hodnoty, burcovala americké veřejné mínění a upozorňovala na globální 
nebezpečí komunismu. Jako jeden z prostředků mohli posloužit i východoevropští exulanti. Z tohoto podnětu se v červnu 1949 zrodil 
NCFE. Měl poskytovat vedoucím exulantům z Albánie, Bulharska, Československa, Polska a dalších sovětizovaných zemí společnou 
politickou základnu, možnost realizace. Počátkem padesátých let vzešla z dílny NCFE řada projektů jako Svobodná univerzita v exilu 
(Free University in Exile), Tažení za svobodu (Crusade For Freedom), Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe), Shromáždění poro-
bených evropských národů (Assembly of Captive European Nations) a mnohé další, v jejichž rámci exulanti působili jako lektoři, re-
daktoři či analytici a měli tak široké možnosti psát, hovořit nebo přednášet o zkušenostech s komunisty a o jejich cílech, samozřejmě 
v mezích potřeb zahraniční politiky Spojených států. Blíže k činnosti NCFE viz KÁDÁR-LYNN, Katalin (ed.): The Inauguration of Orga
nized Political Warfare. Cold War Organizations sponsored by National Committee for Free Europe. Helena History Press, St. Helena 2013.

22  WIERZBIAŃSKI, Bolesław – PIATKOWSKA-STEPNIAK, Wiesława (eds.): Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937–1989. 
Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 19.

23  AA, elektronická korespondence autora se Stanislavem Brzobohatým-Bertonem, červenec 2014. Stanislav Brzobohatý-Berton  

Tři význačné postavy české exilové publicistiky v Londýně – Josef Kosina, Karel Brušák a Přemysl 
Papírník (zleva) ve studiu BBC počátkem 50. let

Repro: Milan Kocourek (ed.): Volá Londýn. Historie českého  
a slovenského vysílání BBC (1939–2006)

■  přeMysl papírník (1907–1992)
 
Pocházel z Olomouce, rodina se však záhy přestěhovala do Prahy, kde absolvoval obchodní 
akademii. Po studijním pobytu v Paříži získal doktorát práv na Karlově univerzitě. Novinář-
skou dráhu spojil s konzervativním listem Národní politika, který jej ve 30. letech vyslal jako 
zpravodaje na Balkán. V září 1939 se stal prvním hlasatelem československé sekce BBC. Dlouhá 
léta pak působil jako vedoucí této redakce a vychoval několik generací prvotřídních žurnalistů. 
Byl rovněž znám jako polyglot, plynně ovládající většinu evropských jazyků.
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Pod záštitou NCFE vznikl v New 
Yorku tzv. Mid-European Studies 
Center. Toto centrum udělovalo mla-
dým nadějným exulantům granty, aby 
mohli dokončit vzdělání na západních 
univerzitách a uchytit se v mediální či 
akademické sféře, a zároveň nabízelo 
platformu pro publikování jejich textů, 
zpravidla případových studií a analýz 
s východoevropskou tematikou, a to 
z mnoha odvětví, od rozvoje těžkého 
průmyslu po represe proti duchoven-
stvu. IFFJ s pomocí Centra publikovala 
v roce 1948 široce citovanou brožuru 
Tisk za železnou oponou v anglickém 
a francouzském jazyce (Press Behind 
the Iron Curtain/La presse derrière le 
rideau de fer). Představitelé IFFJ si od 
počátku uvědomovali, že samotné ob-
časné pouliční protesty, memoranda, 
výzvy a neperiodické tiskoviny, byť ob-
sahující seriózní a podrobné informace 
o sovětském bloku, nebudou dostačo-
vat k tomu, aby Západ plně pochopil 
nebezpečí komunismu. Usilovali proto 
o založení pravidelné informační služ-
by. Zvažovaly se dvě koncepce: agen-
tura, která by komentovala zprávy 
z východních médií a postupovala je 
velkým tiskovým kancelářím, anebo 
naopak menší pracoviště, jakýsi analy-
tický institut, věnující se dlouhodobým 
výzkumným projektům. Úlohu obou 
částečně splnil ambiciózní projekt 
Tiskové služby svobodné Evropy (Free 
European Press Service) s kancelářemi 
v Londýně a New Yorku. Ta vydávala 
informační materiály pro potřeby 
mezinárodních organizací a od kon-
ce roku 1951 pravidelně distribuovala 
co do obsahu velmi kvalitní bulletin 
Měsíční přehled sovětských záležitostí 
(Monthly Report on Soviet Affairs).24 

IFFJ hledala trvalou formu spolu-
práce s Organizací spojených národů. 
Již v březnu 1949 žádala o možnost 
vysílat své lidi na některá zasedání, 
ale kvůli emotivnímu vystoupení so-
větského delegáta Vasilije Zonovova, 
který nazval exilové novináře „zrádci 
svých národů“, byl návrh zamítnut. 
Vytrvalost v tomto případě nakonec 
přinesla ovoce. Zástupci IFFJ byli 
zváni na konzultace k Podvýboru pro 
svobodu tisku a informací Ekonomické 
a sociální rady OSN (Sub-Commission 
on Freedom of Press and Information 
of the UN Economic and Social Coun-
cil), federace se zařadila na seznam 
oficiálně uznávaných nevládních or-
ganizací, počínaje 2. červencem 1951 
byla registrována jako poradní orgán 
UNESCO a pronikla tak, jako vůbec 
první exilové těleso svého druhu, do 
struktur OSN. 

Předseda stockholmské sekce IFFJ 
Norbert Zaba osvětlil důvody po-
kračující kampaně proti totalitním 
doktrínám a snahy o její přenesení 
na mezinárodní fórum při setkání se 
švédskými reportéry 21. října 1951 tak-
to: V těchto nebezpečných časech, kdy se 
svět třese v základech, defétisté znovu 
zdvihají hlavy a jsou připraveni koupit 
si krátkou úlevu, „mír pro naši dobu“, 
za cenu utrpení druhých. Stoupenci 
nezúčastněného pohledu, politici, kteří 
schovávají hlavu do písku před soužením 
východní Evropy, se pokoušejí zabránit 
šíření znalostí veřejnosti o komunistic
kých zemích. Ale přes všechny obstrukce 
musíme zůstat pevni a nadále hlásat 
pravdu. Cokoliv se stane, slibujeme na
šim utlačovaným bratřím a sestrám, že 
nepolevíme v šíření informací o jejich 
osudu a touze po svobodě.25 

Londýnské ústředí IFFJ hostilo  
25. ledna 1952 padesát delegátů 
z dvanácti národních novinářských 
asociací. Hlavním bodem programu 
byly přípravy třetího kongresu. Konal 
se za mimořádného zájmu sdělovacích 
prostředků ve dnech 24.–27. dubna 
1952 v Západním Berlíně. Oficiálním 
dopisem byl pozván také Jiří Hronek 
z Mezinárodní organizace novinářů, 
aby se zúčastnil otevřené debaty nad 
aktuálními tématy, jakými byly plošné 
zákazy nekomunistických tiskovin ve 
východní Evropě nebo případ americ-
kého korespondenta Associated Press 
v Praze Williama Oatise26 (1914–1997), 
který získal v exilových kruzích aureo-
lu mučedníka novinářské profese. Po-

(nar. 1924) působil jako novinář a dokumentarista, po únoru 1948 požádal o politický azyl ve Velké Británii a pracoval pro českou 
sekci BBC. Byl aktivní v Národním výboru generála Lva Prchaly a Organizaci svobodné české mládeže. Od roku 1964 žije v Austrálii. 
Badatelsky se věnoval atentátu na Reinharda Heydricha (PANNWITZ, Heinz: Atentát na Heydricha. Z německého originálu přeložil 
a poznámkami doplnil Stanislav Berton. Vlastním nákladem, Roseville 1986).

24  Kol. autorů: International Federation of Free Journalists, s. 18.
25  Open Society Archives, Records of Radio Free Europe/Radio Liberty Research Institute (digital repository – signatura HU OSA 300-1-

2-10295), Life in Exile – 3. 11. 1951.
26  Komunistickému režimu v ČSR vadily Oatisovy nelichotivé články, a proto se rozhodl zdiskreditovat a zlikvidovat československou 

pobočku uvedené americké agentury. Státní bezpečnost připravila podvržené důkazy, především čtyři jeho údajné zápisníky se 
záznamy o schůzkách, jménech, adresách a tématech rozhovorů. Oatis byl obviněn ze špionáže a protistátní činnosti a ve vykon-

Jedna z prvních publikací vydaných IFFJ, fran-
couzsky psaná La presse derrière le rideau de 
fer (Tisk za železnou oponou)

Foto: Libri prohibiti
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zvání bylo odvysíláno také na vlnách 
Svobodné Evropy. Nijak nepřekvapuje, 
že Hronek ani nikdo jiný z Prahy ne-
odpověděl. 

Stovku účastníků berlínského kon-
gresu, včetně zástupců amerického 
tisku, na úvod pozdravil Bolesław 
Wierzbiański: Sjednoceni společným 
bojem proti komunismu a sovětské agre
si, posíláme vám, naši spoluobčané za 
železnou oponou, vzkaz solidarity a víry 
v brzké shledání. Jsme novináři v exilu. 
Sešli jsme se v Berlíně, tak blízko k vám, 
jak jsme jen mohli, abychom vás infor
movali, že jsme aktivní a neseme prapor 
svobody slova v našich zemích. V exilu 
chceme sloužit vám. V exilu chceme slou
žit svobodnému světu. Naší povinností 
je varovat lid svobodného světa, jaký 
osud jej čeká, pokud jedinkrát ustoupí 
agresi. Politika osvobození (tj. libera-

tion policy – pozn. aut.) je jediná, která 
může sloužit dvojímu účelu – sjednotit 
vás, naše krajany, se svobodným světem, 
a zachránit svobodný svět, aby se nestal 
obětí stejné agrese.27 

V bojovném duchu se nesly celé čtyři 
dny, po které kongres trval. Přítomní 
vystihli atmosféru pozitivního oče-
kávání, jež v exilu panovala. Západ 
v čele se Spojenými státy se úporně 
bránil komunistické agresi v Koreji, 
žhavý republikánský kandidát na 
prezidentský úřad, generál Dwight 
D. Eisenhower, se nijak netajil sym-
patiemi k porobeným evropských ná-
rodům. Když válečný hrdina a někdejší 
velitel spojeneckých sil 20. ledna 1953 
skutečně usedl do Bílého domu a mi-
nistrem zahraničí učinil zaníceného 
antikomunistu Johna Fostera Dullese, 
naděje na osvobození ještě zesílily.

Berlínské setkání nicméně zůstalo 
ve stínu Světového kongresu novinářů 
(World Congress of Journalists), svo-
laného do Bruselu o týden později. 
Zástupci tisku ze čtrnácti demokra-
tických zemí se na tomto setkání  
5. května 1952 dohodli na vytvoření 
nového tělesa, Mezinárodní federace 
novinářů (International Federation of 
Journalists – IFJ). Hlavním argumen-
tem bylo, že činnost poválečné IOJ byla 
rozvrácena protichůdnou politickou 
a ideologickou orientací některých čle-
nů. Než opustit původní linii, tedy být 
nezávislou, nestrannou stavovskou or-
ganizací novinářů, bude lepší začít od 
začátku. Nepochybně vznikla mnohem 
silnější protiváha IOJ, než jakou kdy 
byla exilová federace.28 Rozhodující 
postavení v nové organizaci si vydo-
byli Francouzi a skandinávští delegáti, 
jejím prvním předsedou byl zvolen 
Brit Clement J. Bundock. Ustavení IFJ 
pozorně sledovaly také zpravodajské 
služby, které jejím prostřednictvím 

zamýšlely spustit plánované opera-
ce protikomunistické propagandy. 
V každém případě se IFJ nacházela 
v nelehké situaci. Permanentně se 
musela vymezovat vůči aktivitám 
pražské IOJ, extrémní levicí byla ob-
viňována z podlézání USA a válečného 
štvaní, exilovými kruhy naopak ze 
slabosti a nedostatečné reflexe dění 
za železnou oponou. Na nepravidel-
ně pořádaných kongresech (v letech 
1952–1962 jich proběhlo šest) se IFJ 
zabývala širokou škálou témat a adre-
sovala celou řadu rezolucí a memorand 
západním vládám a Organizaci spo-
jených národů. Zároveň navazovala 

kontakty s rodícími se profesními aso-
ciacemi novinářů v afrických státech. 
IOJ nevynechala jedinou příležitost 
ke kritice konkurence, že spíše než 
o hájení práce a sociálních podmínek 
individuálních novinářů jí jde o mono-
polizaci tisku a ochranu buržoazních 
zájmů velkých společností a majite-
lů tiskových domů.29 Ani vztah IFJ 
a IFFJ nebyl bez potíží. Spojovala je 

struovaném procesu v červenci 1951 odsouzen na deset let vězení. Propuštěn byl již 16. května 1953 na základě silného diploma-
tického tlaku USA. Blíže viz MICHÁLEK, Slavomír: Prípad Oatis. Československý komunistický režim verzus dopisovateľ Associated 
Press. ÚPN, Bratislava 2005.

27  Hoover Institution Library & Archives, Radio Free Europe/Radio Liberty Inc. Corporate Records, Box 219, IFFJ Berlin Congress minutes.
28  Kol. autorů: The International Federation of Journalists – For a Free Press and Free Journalism (1952–1977). IFJ, Brussels 1977, s. 5–8.
29  KUBKA, Jiří – NORDENSTRENG, Kaarle: Useful Recollections. Excursion Into the History of the International Movement of Journalists,  

Part II, s. 49–51. 

Případ amerického novináře Williama Oatise, 
vězněného komunistickým režimem v Českoslo-
vensku, podrobně zpracoval Slavomír Michálek 
v knize Prípad Oatis Foto: archiv autora

Současné logo IFJ              Foto: archiv autora

PD_04_2014.indb   98 15.12.14   9:29



Perem proti železné oponě

paměť a dějiny 2014/04 99

sice kolegialita a profesionální úcta, 
ovšem bruselská internacionála měla 
k exilovým partnerům výhrady pro 
jejich radikální rétoriku a více či méně 
skryté výzvy k násilnému odstranění 
komunistických režimů. S výjimkou 
stručných zpráv o aktivitách IFFJ, 
uveřejňovaných v tiskovém orgánu IFJ 
Direct Line, který každý měsíc vycházel 
v Bruselu, a v ročence IFJ Information, 
se nepodařilo nalézt důkazy o inten-
zivní komunikaci a spolupráci mezi 
oběma tělesy. A to ani v dobovém tisku, 
ani ve sbírkách archivu IFJ v Bruselu. 

Z úVOdníkU na pOslední 
stranU

Uvnitř exilových komunit narůstala 
nespokojenost s nahlížením demokra-
tického světa na východoevropský 
problém. Dělnické stávky v Česko-
slovensku, Polsku a východním Ně-
mecku v průběhu roku 1953 zvedly 
vlnu sympatií, ale nepřinesly žádnou 

změnu v oficiálních postojích. Vůbec 
poprvé od konce druhé světové vál-
ky se ve dnech 18.–23. července 1955 
uskutečnilo jednání „Velké čtyřky“ 
v Ženevě. Americky prezident Ei-
senhower, sovětský předseda vlády 
Nikolaj Bulganin, britský premiér 
Anthony Eden a francouzský pre-
miér Edgar Faure jednali o zmírnění 
mezinárodního napětí a vyměnili si 
názory na nejpalčivější témata, pře-
devším na bezpečnost v Evropě, roz-
dělené Německo, odzbrojení a rozvoj 
politických a hospodářských vztahů. 
Summit vlastně jen připravil půdu 
pro třítýdenní konferenci ministrů 
zahraničních věcí, plánovanou na 
přelom října a listopadu téhož roku. 
Exilem se šířily obavy, aby sbližování 
velmocí nepohřbilo úsilí posledních let 
a nepřipravilo těžce zkoušené uprch-
líky o již tak dost vlažné sympatie zá-
padních vlád. V srpnu 1955 opustily 
poslední sovětské jednotky Rakousko, 
a zatímco světový tisk velebil tání 

a normalizaci poměrů, IFFJ vysílala 
varovné signály. Bez valného úspěchu. 
Jak ukázalo maďarské povstání na 
podzim 1956, Západ nebyl připraven 
pustit se do konfliktu s Kremlem kvůli 
kterékoliv zemi uvnitř jeho sféry vlivu. 

V té době bylo těžiště aktivit IFFJ již 
několik měsíců ve Spojených státech 
amerických, konkrétně v kanceláři na 
Madison Avenue uprostřed tepajícího 
Manhattanu.30 Spojení s Národním 
výborem pro svobodnou Evropu jako 
jediné nabízelo nadějnou perspektivu 
a participace na vysílání Rádia Svo-
bodná Evropa možnost být slyšet. 
Předseda Wierzbiański, který se 
rovněž přestěhoval na druhou stranu 
Atlantiku, sám působil jako politický 
komentátor v polské sekci rádia.31 Na 
starém kontinentu se události nevyví-
jely uspokojivě, což mělo za následek 
ochabování vůle a nadšení členů pou-
štět se do nových projektů. Pořádání 
kongresů bylo nákladnou záležitostí, 
poslední schůze pléna, na níž zástupci 

30  PIATKOWSKA-STEPNIAK, Wiesława: Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940–1990. Uniwersytet 
Opolski, Opole 2012, s. 357–363.

31  Z Čechů se do aktivit IFFJ v USA výrazněji zapojil Ivo Ducháček (1913–1988), bývalý poslanec za lidovou stranu, profesor politických 
věd na New York City College.

Mezinárodní výstava politické karikatury v Londýně v říjnu 1958. Předseda britské kanceláře IFFJ Ion Ratiu předává bývalému ministerskému 
předsedovi Clementu Attleemu jeden z vtipů na jeho adresu. Vpravo ukázka obálek východoevropských exilových časopisů.

Repro: katalog An international Exhibition of the Free Press (2x), ze sbírek Libri prohibiti

PD_04_2014.indb   99 15.12.14   9:29



100 2014/04  paměť a dějiny  

proti totalitě

národních federací a regionálních po-
boček IFFJ mohli veřejně diskutovat, 
proběhla roku 1952. Jako žádné exilové 
organizaci, ani IFFJ se nevyhnuly ža-
bomyší války kvůli funkcím, právům 
jmenovat delegáty na zahraniční cesty 
či různým výkladům stanov. 

V lednu 1956 uspořádala IFFJ v klubu 
amerických zahraničních korespon-
dentů v New Yorku výstavu na téma 
svobody tisku za železnou oponou. 
Návštěvníci na ní měli možnost zhléd-
nout stovky exponátů včetně výtisků 
nelegálně šířených protikomunistic-
kých tiskovin. V listopadu 1959 násle-
dovala výstava politických karikatur 
ve velké hale newyorského nádraží 
Grand Central. Mimoto nacházíme 
v dochovaných materiálech zmínky 
pouze o několika oficiálních setkáních, 
zaštítěných IFFJ. Její další působení se 
víceméně omezilo na účast vybraných 
zástupců na nejrůznějších akcích ce-
remoniálního charakteru, oslavách, 
recepcích, veřejných protestech, 

sjezdech, konferencích, seminářích 
a studijních cestách spojených s jed-
náními s partnerskými organizacemi 
po celém světě.32 Federace procházela 
i nutnou generační výměnou. Protřelí 
novináři, převážně se zkušenostmi 
z válečného exilu, ovšem neměli do-
statek kvalitních mladších nástupců. 
Když se Bolesław Wierzbiański v roce 
1964 vzdal předsednictví ve prospěch 
Rumuna Iona Ratia a nadále se věnoval 
pouze novinářské a redakční práci, 
federace přišla o svou nejvýraznější 
tvář. Wierzbiański 4. dubna 1971 začal 
v New Yorku vydávat Nowy Dziennik, 
který se brzy stal nejprodávanějším 
deníkem polské menšiny v USA vů-
bec.33 Vychází dodnes. 

Mezinárodní federace svobodných 
novinářů existovala spíše jen na papí-
ře až do pádu železné opony, kdy sply-
nula s Mezinárodní federací novinářů 
v Bruselu. Osudy exilových organiza-
cí bývá obtížné vystopovat, většina 
z těch poválečných od šedesátých do 

osmdesátých let pomalu prakticky 
vymizela z obecného povědomí. Na 
hlavičkových papírech a vizitkách 
jejich předsedů a generálních ta-
jemníků sice tyto organizace vypa-
daly vznešeně a budily dojem živých 
podniků s rozsáhlými sítěmi členů 
a podporovatelů, skutečnost se však 
s tímto zdáním poněkud rozcházela. 
Bez snižování jejich celkového význa-
mu či osob, které odhodlaně pokračo-
valy v činnosti navzdory nepříznivé 
mezinárodní situaci, je třeba říct, že 
některým tělesům ke konci zbývali 
obrazně už jen oni předsedové a gene-
rální tajemníci. Zánik komunistické 
soustavy a demokratizace východní 
Evropy jim mohly sloužit jako satisfak-
ce za léta práce a odříkání ve jménu 
svobody, ačkoliv mnozí se vysněné 
výhry nad totalitní hydrou nedožili. 

Akce exilových novinářů patří k té-
měř neznámým kapitolám studené 
války. Rozhodně by však neměla být 
zcela opomenuta. 

32  University of Minneapolis, Immigration History Research Center, ACEN Records 1953–1972, Box 125, Report on IFFJ activities, July 
1959 – February 1962. 

33  Blíže viz PIATKOWSKA-STEPNIAK, Wiesława: „Nowy Dziennik“ w nowym świecie – pismo i jego rola ideowopolityczna. Uniwersytet 
Opolski, Opole 2002.

Oslavy čtyřicátého výročí založení IOJ/MON v Praze v roce 1986, vpravo dlouholetý funkcionář této organizace Jiří Hronek  
Foto: archiv Kaarle Nordenstrenga
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