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Abstrakt

Tato  práce  zkoumá  roli  konzumerismu  v  americké  zahraniční  propagandě.  Jejím 

hlavním cílem je  ukázat  strategii,  jakou  americká  vláda  využívala  konzumerismu  a 

spotřebního zboží k legitimizaci svého režimu v zahraničí. Případová studie je zaměřená 

především na 50.  léta  a je rozdělená  do tří  částí.  První se zabývá postojem světové 

veřejnosti  k  americkému  konzumerismu  na  začátku  studené  války,  počátkům 

amerických  informačních  programů  bojujících  proti  rostoucímu  antiamerikanismu  a 

výstavám spojených s Marshallovým plánem. Druhá část je věnovaná činnosti nezávislé 

Informační  agentury  Spojených  států  amerických,  účastí  USA  na  mezinárodních 

veletrzích  a  vzniku  konceptu  lidového  kapitalismu.  Třetí  část  rozebírá  Americkou 

národní výstavu v Moskvě, která představovala jeden z největších úspěchů americké 

zahraniční propagandy. Práce rozebírá způsob, jakým byl konzumerismus zapojen do 

americké ideologie a stal se klíčovým prvkem soupeření ve studené válce.

Abstract

This  thesis  examines  the  role  of  consumerism  in  American  propaganda.  Its  main 

objective is to show the strategy by which the American government used consumerism 

and consumer goods to legitimize its regime abroad. This case study is mainly focused 

on the 1950s and it is divided into three parts. The first part addresses the attitudes of 

the world public towards the American consumerism at the beginning of the Cold War, 

the  beginnings  of  the  American  information  programs  fighting  against  the  rising 

anti-Americanism, and also the exhibitions promoting the Marshall Plan. The second 



part  is  dedicated  to  the  United  States  Information  Agency's  operations,  to  the  U.S. 

participation  in  international  trade  fairs  and  to  the  development  of  the  People's 

Capitalism  concept.  The  third  part  dissects  the  American  National  Exhibition  in 

Moscow, which represented one of the biggest achievements of the American overseas 

propaganda. This thesis, therefore, analyses how the consumerism was integrated into 

the American ideology and became a key element in the struggle of the Cold War.
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Úvod

V dnešní době nás od nákupu nového zboží dělí sotva pár okamžiků. Ať už se 

jedná o oblečení, šperky, kosmetiku, potraviny nebo i hudbu, filmy či takový zájezd k 

moři,  vše  máme  na  dosah  ruky.  Stačí  navštívit  nejbližší  obchodní  centrum,  nebo 

několikrát kliknout a nechat si danou věc doručit přímo domů. Pro mnoho lidí po celém 

světě je spotřební zboží každodenní realitou.

Tato práce se zabývá vztahem mezi  konzumerismem a americkou zahraniční 

propagandou  během  studené  války.  Jejím  cílem  je  ukázat,  že  americká  vláda 

systematicky  využívala  konzumerismus  ve  své  propagandě  k  legitimizaci  vlastního 

režimu v zahraničí.  Nový akademický slovník cizích slov definuje konzumerismus jako 

„životní  styl  ve  vyspělých  průmyslových  společnostech  charakteristický  nadměrnou 

spotřebou materiálních produktů”. Lidé v konzumních společnostech pak mají tendenci 

určovat své životní cíle, svůj společenský status a obecně úroveň svého vlastního štěstí 

skrze nakupování či vlastnictví určitých předmětů.  V takové společnosti pak existuje 

mnoho institucí, které konzumerismus podporují a zároveň mu i slouží – od reklamních 

agentur  po supermarkety.  Společně  vytvářejí  neustále  nové podněty k nakupování  a 

stimulují tak běžnou lidskou touhu po luxusním zboží.1

Z  hlediska  propagandy  se  práce  zaměřuje  především  na  činnost  Informační 

agentury Spojených států amerických (United States  Information Agency – USIA) a 

také některých úřadů ministerstva zahraničí, které předcházely jejímu vytvoření. Jedná 

se tedy o tzv. bílou a šedou propagandu. Bílá propaganda je taková, která pochází z 

jasně identifikovatelného zdroje, v tomto případě od americké vlády, a využívá relativně 

věrohodné informace k ovlivnění veřejnosti ve prospěch dané ideologie. V případě šedé 

propagandy je zdroj jejích informací záměrně opomenut a jako taková může mít o něco 

agresivnější charakter.2

Zkoumané časové období se soustřeďuje na 50. léta a jeho snahou je zmapovat 

vývoj  narativů  spojených  s  konzumerismem  od  konce  druhé  světové  války  po 

Americkou národní výstavu (American National Exhibition) v roce 1959.  Podobně jako 

se současná literatura o americké zahraniční propagandě zaměřuje na roli umění, hudby, 

1 Peter N. Stearns, Consumerism in World History: the global tranformation of desire (New York; 
London: Routledge, 2006), vii.

2 Mgr. Kamil Beneš, „Teorie propagandy: vybrané typologie,“ e-Polis.cz, 5. srpen 2014, http://www.e-
polis.cz/clanek/teorie-propagandy-vybrane-typologie.html.
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náboženství, nebo na rasovou a genderovou otázku, rozhodla jsem se v této případové 

studii  vyzdvihnout  koncept  konzumerismu  kvůli  jeho  relevanci  v  současném 

mezinárodním dění. Analýzou jednotlivých výstav, účastí na mezinárodních veletrzích a 

dalších  vládních  iniciativ  v  tomto  období  se  pokouším  vnést  jinou  perspektivu  do 

dosavadního  výzkumu.  Snažím  se  najít  strategii  jakou  americká  vláda  zapojovala 

konzumerismus  do  své  ideologie,  jak  okázalou  spotřebu  obhajovala  před 

komunistickými režimy a s jakými abstraktními hodnotami spotřební zboží spojovala. 

Mám  za  to,  že  podrobnější  zkoumání  těchto  témat  napomůže  lepšímu  pochopení 

současných  globálních  trendů,  ať  už  se  jedná  o  téma  amerikanizace,  propagandy, 

veřejné diplomacie, nebo konzumerismu jako takového. Zatímco po druhé světové válce 

byla přemíra spotřebního zboží spojována výhradně s americkou společností,  dnes je 

konzumerismus  skutečně  celosvětovým  fenoménem.  Mezi  země,  které  ho  dnes 

výrazným způsobem využívají k legitimizaci vlastního režimu patří například Čína.

Nepostradatelným zdrojem pro tuto  práci  byla  kniha  The Cold  War  and the  

United  States  Information  Agency:  American  Propaganda  and  Public  Diplomacy,  

1945-1989 od  historika  a  předního  experta  na  americkou  propagandu  a  veřejnou 

diplomacii  Nicholase J. Culla,  která nabízí  podrobný a vyčerpávající  rozbor činnosti 

USIA během studené války založený na archivních dokumentech. Dále také kniha Jacka 

Maseyho a Conwaye Lloyda Morgana  Cold War Confrontations: US Exhibitions and  

their Role in the Cultural Cold War. Jack Masey byl jedním z hlavních průmyslových 

návrhářů USIA až do roku 1979 a měl tedy na starost organizaci jednotlivých výstav a 

veletrhů. Kniha mimo jiné vychází z jeho osobních materiálů a zkušeností, nabízí velké 

množství dobových fotografií a i když se ve svém výkladu soustřeďuje především na 

kulturní diplomacii,  přibližuje, jak tyto zahraniční akce probíhaly v praxi. Práce také 

čerpá z knihy Laury Belmonte  Selling the American Way: U.S. Propaganda and the  

Cold  War a  navazuje na její  myšlenky.  Autorka se zaměřuje  především na to,  jaké 

symbolické  hodnoty  využívala  americká  propaganda  v  zahraničí,  co  přesně  měl 

znamenat tzv. americký způsob života (American way of life) a čeho se jeho propaganda 

snažila  dosáhnout.  Především  tato  kniha  pomohla  provázat  jednotlivé  poznatky  z 

předchozích dvou publikací do širšího kontextu.

Práce je rozdělena do tří  hlavních kapitol.  První se zabývá postojem světové 

veřejnosti  k  americkému konzumerismu bezprostředně po druhé světové  válce,  dále 

počátkům  informačních  programů  v  ministerstvu  zahraničí  a  aktivitám  spojeným  s 

3



konzumerismem  před  vytvořením  USIA.  Krátce  se  věnuje  i  výstavám  spojených  s 

Marshallovým plánem. Druhá kapitola popisuje události v letech 1953 až 1959 a tvoří 

přehled činnosti USIA během vlády presidenta Eisenhowera. Jsou v ní zahrnuty některé 

klíčové mezinárodní veletrhy a speciální tematické výstavy. Třetí kapitola je věnovaná 

Americké  národní  výstavě  v  Moskvě  v  roce  1959,  která  byla  jedním  z  největších 

úspěchů USIA a proslula jak důrazem na americké spotřební zboží, tak tzv. kuchyňskou 

debatou  (kitchen  debate)  mezi  viceprezidentem  Nixonem  a  představitelem  SSSR 

Chruščovem. Kapitolu pak uzavírá shrnutí sovětských reakcí na celou událost.
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1. Konzumerismus v kontextu poválečného vývoje, 

1945-53

1.1 Situace v zahraničí

Už od  roku  1880  Spojené  státy  jednoznačně  dominovaly  světovému  trhu  se 

spotřebním zbožím.  Vláda ale  podporovala produkci  a  export  k posílení  ekonomiky 

státu, nikoli k propagaci amerického životního stylu. To se ve 20. století začalo pomalu 

měnit.3

Po druhé světové  válce  si  lidé  po  celém světě  spojovali  představy o  bohaté 

konzumní společnosti jednoznačně s „Amerikou”. Jednak bylo americké zboží relativně 

levné  a  dostupné,  ale  také  se  na  jeho  popularizaci  v  zahraničí  výrazně  podílely 

hollywoodské  filmy.  Ideály  krásy,  okázalé  nakupování,  představy  blahobytu  a 

modernity  provázané  s  životními  styly  jednotlivých  celebrit  se  rychle  šířily  dál.4 

Reklamní  odvětví  začalo  mít  manipulativnější  charakter  a  škála  výrobků  a  služeb 

neustále  rostla.  Důležité  bylo  především  oblečení,  kosmetika,  nábytek,  domácí 

spotřebiče, hračky, tabákové výrobky a automobily.5

Konzumerismus byl  ale vždy poněkud kontroverzní.  Pro někoho představoval 

ekonomický pokrok, pro jiného zase nevítané společenské změny.6 Rozporuplné reakce 

vznikaly v zahraničí  i  uvnitř  americké  společnosti.  V tomto století  se  navíc  poprvé 

objevily  rozsáhlé  vládní  akce  proti  konzumerismu  a  jeho  spojování  s 

antiamerikanismem.  Navíc  převážná  část  světové  populace  žila  ve  velké  chudobě a 

pokud byla konzumerismu vystavena, nemohla se v něm angažovat.7

1.1.1. Západní Evropa

Zde  byla  úroveň  konzumerismu  v  těsném  závěsu  za  USA.  Mnoho  lidí  v 

západních zemích ho už považovalo za přirozenou součást společnosti.  Bylo to však 

také v Evropě, kde vznikly dosud nejostřejší útoky proti materialismu. Především tomu 

3 Stearns, Consumerism in World History, 30-31, 40, 46.
4 Emily Rosenberg, „Consumer Capitalism and the End of the Cold War”, in The Cambridge History of  

the Cold War, ed. Melvyn P. Leffler a Odd Arne Westad (Cambridge: Cambridge University Press, 
2010), 490-492, 502.

5 Stearns, Consumerism in World History, 51-52.
6 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 511.
7 Stearns, Consumerism in World History, 13, 47, 70.
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tak bylo  v nacistickém Německu,  fašistické  Itálii,  ale  jistá omezení  se objevila  i  ve 

Francii.8 Nacisté hlásali, že konzumerismus s sebou přináší bezohledný materialismus, 

zhýralost, degeneraci, feminizaci společnosti a individualismus narušující společenskou 

strukturu.9 Po jejich porážce explicitní útoky na konzumerismus ustoupily, ale i nadále 

byl  předmětem  intenzivních  společenských  debat.  Kritika  pokračovala  ve  Francii  a 

Holandsku  a  USA  byl  vyčítán  materialismus,  levné  nekvalitní  zboží  a  absence 

kulturních hodnot. K tomu se přidala  i  kritika ze strany evropských komunistických 

stran.10 Právě  slabá  demokratická  tradice  v  Německu,  silné  komunistické  strany  ve 

Francii  a  Itálii  a  rostoucí  antiamerikanismus  byly  hlavními  motivacemi  poválečné 

americké propagandy, která chtěla především ochránit demokracii v těchto oblastech.11

1.1.2. Japonsko

Touha po majetku  nebyla  běžnou součástí  japonských společenských hodnot: 

převládala  úcta  k  císaři,  nacionalismus  a  konfucianismus.  Už  před  válkou  vládní 

úředníci  napadali  konzumerismus  jako „požitkářství  a  luxus”  a  obávali  se,  že  zničí 

společenské hodnoty a  národní  identitu.  Začaly probíhat  intenzivní  veřejné kampaně 

hlásající  „sebeobětování”,  „starost  o  veřejné  blaho”,  zachování  sociální  hierarchie  a 

spoření. Existovaly zde jisté paralely s vývojem v Evropě.12

Poválečná okupace tak přinesla do této země vidinu konzumního stylu života se 

záměrem  tyto  předchozí  tendence  vymýtit.13 Jednou  z  jejích  činností  bylo  např. 

nahrazování filmů o samurajích americkými filmy, které zahrnovaly progresivní scény 

jako líbání na veřejnosti, jaké by za starého režimu nebyly možné.14

S asistencí okupační správy spotřební a reklamní průmysl  začal prudce růst a 

rozšířila se nabídka produktů i služeb. Vláda nyní otevřeně podporovala konzumerismus 

ohlašující „novou éru spotřební poptávky”. Klíčovými slovy se pro ni stal „životní styl”, 

„individualizace” a „diverzifikace”, přičemž veškeré trendy byly přejímány z USA.15

8 Ibid., 59, 71.
9 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 493.
10 Stearns, Consumerism in World History, 71, 76.
11 Jack Masey a Conway Lloyd Morgan, Cold war confrontations: US exhibitions and their role in the 

cultural cold war (Baden: Lars Müller Publishers, 2008), 10.
12 Stearns, Consumerism in World History, 102-105.
13 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 494.
14 Nicholas John Cull, The Cold War and the United States Information Agency: American propaganda 

and public diplomacy, 1945-1989 (New York: Cambridge University Press, 2008), 27.
15 Stearns, Consumerism in World History, 105-106.

6



1.1.3. SSSR

Pro komunistickou vládu byl konzumerismus zcela cizím konceptem, který jen 

prohluboval vykořisťování obyvatel a prospěch přinášel pouze elitám. Byl symbolem 

dekadence a nerovností panujících v západních kapitalistických společnostech a jako 

takový  neměl  v  SSSR  místo.  Industrializace  se  tak  na  spotřební  průmysl  vůbec 

nezaměřovala.16

Konzumerismus ale v sovětské společnosti existoval, především ve městech a u 

vedení komunistické strany, kde měli lidé lepší možnosti, jak se ke spotřebnímu zboží 

dostat. Dokonce zde začaly vznikat luxusní obchody pro vysoce postavené členy strany, 

které nabízely zboží ze západu. Konzumní způsob života byl ale sovětskou propagandou 

tvrdě kritizován.17

1.1.4. Čína

Čína  bojovala  proti  západnímu  vlivu  už  dávno  před  tím,  než  roku  1949 

komunisté  nastoupili  k  moci.  Byla  zde  velice  silná  tradice  konfucianismu,  který 

považoval materialismus za příliš dekadentní a extravagantní. S nástupem komunismu 

se zde rozvoj konzumerismu naprosto zastavil a to až do 80. let 20. století. Vznikl zde 

podobný vládní odpor ke spotřebnímu sektoru, jaký panoval v SSSR. Zájmy kolektivu 

byly povýšeny nad individualismus a podíl na industrializaci a pokroku země měl být 

dostatečnou odměnou za vykonanou práci. Veškerá produkce zboží, která přesahovala 

nutnost  přežití,  byla  určena  k  exportu.  Komunistický  režim  v  Číně  bojoval  proti 

konzumerismu  na  každé  úrovni  a  mezi  lidmi  také  panoval  dost  silný  nezájem  o 

spotřební zboží.18

1.1.5. Latinská Amerika

Země Latiské Ameriky si poměrně brzy vytvořily kolem konzumerismu svoji 

vlastní specifickou kulturu. Mezi 20. a 50. lety se s ohromnou popularitou začala šířit 

zdejší hudba a taneční styly do USA a brzy je následovala i místní kuchyně, především 

mexické  jídlo.  Tato  vzájemná  interakce  mezi  západním a  lokálním konzumerismem 

pomáhala zmírnit jeho původní „cizost”. V Latinské Americe tak chyběl výrazný odpor 

16 Ibid., 86-87.
17 Ibid., 87-88.
18 Ibid., 94-98.
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vůči konzumerismu, kritizovala ho především část inteligence kvůli jeho povrchnosti a 

ztrátě  národních  hodnot  přejímáním západních  vzorů.  Ve 40.  letech  americká  móda 

jasně  dominovala  například  na  Kubě  a  v  jiných  zemích,  přičemž  znamenala  výraz 

vyššího společenského statusu a úspěchu. Postupně se k tomu přidávalo i další zboží, 

jako ledničky nebo auta a televize. Široké publikum měly i americké filmy a populární 

hudba. Konzumerismus v Latinské Americe také hodně souvisel s emancipací žen.19

1.1.6. Střední východ

Islám byl k materialismu poněkud přátelštější, než jiná náboženství, protože tolik 

neprosazoval materiální odříkání. Především znamenal hrdost v tradiční hodnoty, která 

bránila jednoduchému přijetí cizího životního stylu. Většina místních vlád ale nebyla 

dostatečně silná na to, aby se zcela ubránila vlivu západních států. Objevilo se několik 

reformních hnutí podporující modernizaci, které mimo jiné také zahrnovaly přejímání 

západního  stylu  oblékání.  Většina  vlád,  včetně  těch  koloniálních,  se  však  bránila 

otevřené  podpoře  konzumerismu.  Co  se  týče  spotřebního  zboží  byl  především 

podporován  rozvoj  místního  průmyslu  s  cílem  ochránit  křehké  domácí  trhy  před 

záplavou zboží ze zahraničí.20

Západní filmy se v těchto zemích šířily pomaleji než v ostatních částech světa. 

Jejich překlad byl velice nákladný a místní produkce filmů se většinou nevyplatila. Film 

tak dlouho tvořil zábavu pro elitní menšiny, obchodníky a cestovatele, ale i tak občas 

vyvolával  morální  protesty.  Americké filmy byly populárnější než evropské,  protože 

byly víc akční a byly také levnější.21

1.1.7. Afrika

Africký  kontinent  byl  přímo  pohlcen  kolonialismem.  Kontakty  se  západními 

státy  a  především  s  Evropou  dále  rostly,  stejně  jako  vykořisťování  místního 

obyvatelstva. Rozšiřování konzumerismu tak především bránila rozsáhlá chudoba, dále 

pak různé epidemie, hladomory a občanské války. Postupem času však čím dál větší 

množství  Afričanů nacházelo  ve  spotřebním zboží  způsob,  jak vyjádřit  svoji  vlastní 

identitu a jak vyniknout. Tyto tendence se týkaly bohatých obyvatel, obchodníků, ale 

také řemeslníků a rolníků. V některých případech individualismus a touha po lepším 

19 Ibid., 111-114.
20 Ibid., 125-130.
21 Ibid., 132-148.
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životním standardu  začaly  nahrazovat  tradiční  loajalitu  ke  komunitě.  Našlo  se  také 

mnoho lidí, kteří tyto nové způsoby odmítali a bojkoty spotřebního zboží se využívaly 

jako způsob boje proti koloniální správě. Kromě muslimských států zde ale nevznikla 

vůči konzumerismu žádná silná opozice.22

Odsuzování konzumerismu samozřejmě nezůstalo bez odezvy. Tento životní styl 

byl  také  velkou  částí  světové  veřejnosti  přijímán  pozitivně.  Protože  byl  ale 

konzumerismus v tomto období úzce spjat s USA, kritika materialismu a bojkot různého 

spotřebního zboží sloužil k vyjádření nesouhlasu s americkou politikou nebo rostoucích 

obav ze stoupajícího vlivu USA. Antiamerické nálady rostly v rámci stupňujícího se 

ideologického boje se SSSR a pro USA tak přirozeně vznikala potřeba americký způsob 

života v zahraničí nějakým způsobem legitimizovat.

1.2 Počátky zahraniční propagandy

„Více  než  200  let  – i  v  těch  nejvzdálenějších  koutech  světa  –  lidé  vědí,  že 

Spojené  státy  znamenají  svobodu  v  tom  nejširším  významu  slova.  Věci,  které  jsou  

očividné není třeba dokazovat.”

– John B. Bennet (R-MI), květen 194723

Americký  kongres  byl  jednoznačně  proti  vytvoření  jakékoli  informační 

agentury, která by měla na starosti propagandu v období míru. Výjimku viděla vláda 

pouze v okupačních správách Německa, Rakouska a Japonska, kde měla propaganda 

sloužit k „převýchově” společnosti a k upevnění demokracie.24

S rostoucím tlakem sovětské  propagandy se  však  situace  změnila  a  v  rámci 

ministerstva zahraničí vzniklo několik úřadů zabývajících se americkou propagandou. V 

zahraničí  byly jejich pobočky známé pod názvem Informační služba Spojených států 

amerických (United States Information Service – USIS) a to po celé období studené 

války.25

22 Ibid., 115-119.
23 ”For more than 200 years – even in the remotest corner of the earth – people have known that the 

United States meant freedom in the fullest connotation of the term. Things which are self evident 
require no proof.” 
John B. Bennett byl jedním z mnoha kritiků návrhu Smith-Mundtova zákona.
Cull, The Cold War and the USIA, 27.

24 Ibid., 22, 26.
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1.2.1. Úřad pro mezinárodní informační a kulturní záležitosti (OIC), 

1946-47

Na konci srpna 1945 prezident Truman zrušil Úřad válečných informací (Office  

of War Information), ale nařídil, aby se jeho zahraniční aktivity přesunuly pod správu 

ministerstva zahraničí. Tak vznikla Prozatímní mezinárodní informační služba (Interim 

International Information Service – IIIS). Podle Trumana bylo jejím smyslem: „zajistit,  

že ostatní lidé získají úplnou a jasnou představu o tom, jak vypadá americký způsob  

života a jaké jsou cíle a politika vlády Spojených států”.26 V roce 1946 se IIIS stala 

Úřadem  pro  mezinárodní  informační  a  kulturní  záležitosti  (Office  of  International  

Information  and Cultural  Affairs – OIC)  a  byla  napevno  začleněna  do ministerstva 

zahraničí.27

Vedoucí pozici  této organizace přijal  William Benton,  který se stal  jedním z 

nejvýznamnějších  zastánců  americké  zahraniční  propagandy.  Pocházel  z  reklamního 

průmyslu  a  byl  spoluzakladatelem  úspěšné  agentury  Benton  &  Bowles.  Využíval 

reklamních taktik nejen k tomu, aby „prodal” americký způsob života v zahraničí, ale 

také k tomu, aby přesvědčil americké elity o nutnosti poválečné propagandy. Byl to on, 

kdo zpopularizoval  název Hlas  Ameriky (Voice  of  America – VOA) a pomohl  také 

prosadit Fulbrightovo stipendium. Jeho vedení podléhala více jak polovina zaměstnanců 

ministerstva  a  sdílel  dohled  nad  procesem  „převýchovy”  v  Japonsku  a  Německu.28 

Zastával  názor,  že  stimulací  mezinárodního  zájmu  o  americký  průmysl  se  podaří 

dosáhnout míru a celosvětové prosperity.29 Také zdůrazňoval politickou hodnotu ležící v 

exportu hollywoodských filmů a úspěšně sjednal dohodu s filmovými studii o systému 

dobrovolných konzultací s ministerstvem zahraničí.30

25 Zkratka USIS se v USA nikdy nepoužívala, aby nedošlo k záměně s Imigrační službou (United States 
Immigration Service).
Masey a Morgan, Cold war confrontations, 10.

26 ”to see to it that other people receive a full and fair picture of American life and the aims and policies  
of the United States government.”
Cull, The Cold War and the USIA, 23-24.

27 Ibid., 27.
28 V této době byl oficiální název Hlasu Ameriky ještě pořád International Broadcasting Division of the 

Office of War Information.
Ibid., 15 a 24-26.

29 Laura A. Belmonte, Selling the American Way (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, Inc., 
2013), 11, https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=3442168.

30 Cull, The Cold War and the USIA, 31-32.
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OIC navázal na vydávání časopisu  Amerika, který vznikl v roce 1945.31 Tento 

rusky  psaný,  bohatě  ilustrovaný  časopis  neobsahoval  žádné  reklamy  nebo  klasické 

články.  Fotografie  byly  pečlivě  vybírány tak,  aby co nejlépe  zobrazovaly  pohodlí  a 

úspěchy amerického způsobu života. Spojení inspirativních biografií, technologického a 

vědeckého  pokroku  a  konzumerismu  bylo  pro  Ameriku typické.  Fotografie  často 

zobrazovaly např. plně vybavené domácnosti nebo ženskou módu. Přestože jeho prodej 

stěží  pokryl  náklady,  George  F.  Kennan  ho  považoval  za  hodnotnou  investici:

„Dvojstrana zobrazující běžnou americkou školu, malé město, nebo i běžnou americkou  

kuchyň  dramatizuje  sovětským  čtenářům  …  že  máme  …  lepší  životní  úroveň  a  

kulturu.”32 V SSSR se ho nyní prodávalo na 50 000 výtisků.33 Jednu kopii podle odhadů 

četlo 5 až 50 Rusů. Byl jedním z prvních úspěchů americké propagandy.34

Cílem OIC bylo  hlavně napravit  negativní  stereotypy o americké  společnosti 

rozšířené díky válečné propagandě nacistů a poválečné propagandě Moskvy. Za tímto 

účelem  vznikl  systém  propracovaných  státních  plánů  (country  plans),  které  byly 

připravované na míru jednotlivým zemím a snažily se co nejlépe propagovat americký 

způsob života, občanské svobody a antimonopolní předpisy.35 K tomu VOA zahájilo své 

vysílání do SSSR v roce 1947, přičemž úspěch sklízela především americká hudba a 

jiné formy zábavy.36

V kongresu stále panovala silná opozice vůči jakékoli zahraniční propagandě, 

včetně  rozšiřování  kulturní  a  výměnné  spolupráce.  OIC  čelil  výrazným  škrtům  v 

rozpočtu a došlo ke zrušení řady programů i poboček. Benton nakonec po neshodách s 

Georgem C. Marshallem rezignoval s pocitem, že toho pro informační programy dokáže 

mnohem víc lobbováním v parlamentu. Později se stal senátorem za Connecticut.37

1.2.2. Úřad pro hospodářskou spolupráci (ECA), 1948-51

Marshallův plán měl sloužit jako prostředek k hospodářské rekonstrukci Evropy, 

ale  zároveň také  k vytvoření  nových trhů pro americké  zboží  a  silnějších  vazeb na 

31 Ibid., 27.
32 ”A picture spread of an average American school, a small town, or even an average American 

kitchen dramatizes to Soviet readers ... that we have ... a superior standard of living and culture.”
Belmonte, Selling the American Way, 11-12.

33 Cull, The Cold War and the USIA, 27.
34 Belmonte, Selling the American Way, 11.
35 Ibid., 15-18.
36 Cull, The Cold War and the USIA, 34-35.
37 Ibid., 36-37.
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americký průmysl.38 Jeho propagace byla jedním z dalších klíčových úspěchů a měl ji 

na starost Úřad pro hospodářskou spolupráci (Economic Cooperation Administration – 

ECA), který byl nezávislý na OIC a jeho následných strukturách.39

Propagace Marshallova plánu stavěla především na konceptu politiky výkonnosti 

(politics  of  productivity),  který  byl  založen  na  snaze  vybudovat  v  zahraničí  nové 

příležitosti pro americké investory a zároveň tím ztotožnit americký ekonomický model 

s  růstem  pracovních  příležitostí,  zvyšující  se  prosperitou  a  svobodou  lidí. 

Zpopularizoval  pojem  životní  úroveň  (standard  of  living),  který  měl  sloužit  k 

poměřování toho, jak dané ekonomické systémy prospívají obyčejným lidem.40

Součástí  propagace  Marshallova  plánu  byly  putovní  výstavy,  které  měly 

prezentovat USA jako zemi s vysokou výkonností, dobrými platovými podmínkami a 

obchody přeplněnými zbožím. Freedom Trains putovaly od města k městu pod heslem 

„prosperita  osvobozuje”.41 Výstavy  také  probíhaly  v  karavanách,  nákladních 

automobilech a říčních člunech.42

Zvláštní  důraz na konzumerismus  kladl  především  The Train  of  Europe.43 V 

Berlíně k němu bylo uspořádáno několik doprovodných výstav, včetně promítání filmů 

a ukázek televizního vysílání.  Po dva týdny bylo  ve výlohách obchodů v západním 

Berlíně rozmístěno sto televizí, které přijímaly vysílání různých amerických aktivit ze 

Schoenebergského městského parku.44

Na  propagaci  Marshallova  plánu  také  spolupracovala  Reklamní  rada 

(Advertising  Council),  která  vznikla  v roce 1942 a vytvářela  reklamní  kampaně pro 

americkou  vládu.  Společně  s  ní  byl  sestaven  dokument,  který  radil  jednotlivým 

americkým korporacím, jak řídit  svou reklamní činnost v Evropě. Zdůrazňovat  měly 

především  prosperitu,  beztřídní  společnost  a  americká  občanská  práva  a  měly  se 

vyhnout dojmu, že americká vláda slouží zájmům korporací.45

38 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 24.
39 Cull, The Cold War and the USIA, 37.
40 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 494.
41 Ibid., 495.
42 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 10.
43 Ibid., 28.
44 „1,442,647 see "Train of Europe"”, Information bulletin, Frankfurt, Germany: Office of the US High 

Commissioner for Germany Office of Public Affairs, Public Relations Division, APO 757, US Army, 
September 1951, http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/History.omg1951Sept.

45 Cull, The Cold War and the USIA, 44.
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V rámci  Marshallova  plánu také  vznikl  Program informační  mediální  záruky 

(Informational Media Guarantee Program – IMG) na podporu distribuce amerických 

filmů a dalších médií do zahraničí. Vybraným zemím umožnil jejich pořízení, aniž by 

ke  koupi  musely  použít  své  dolarové  rezervy.  První  dohody  zahrnovaly  Německo, 

Rakousko,  Norsko  a  Nizozemí,  později  se  přidala  Itálie  a  Francie.  Nakonec  IMG 

zahrnoval  21  zemí  a  svou  činnost  ukončil  až  v  roce  1968.  Jednotlivé  exportované 

materiály musely „odrážet ty nejlepší prvky amerického života”.46

Na  putovní  výstavy  ECA  po  ukončení  Marshallova  plánu  krátce  navázala 

nastupující  Agentura  vzájemné  bezpečnosti  (Mutual  Security  Agency – MSA),  která 

také přezala správu IMG programu.47 V roce 1952 uspořádala výstavu We’re Building a  

Better Life, která byla zcela věnovaná spotřebnímu zboží a její součástí byl také model 

domu  zařízeného  6  000  produkty  vyrobenými  v  zemích  Marshallova  plánu.  O  rok 

později  vytvořila  výstavu  Caravan of Modern Food Service,  která  měla seznamovat 

západní Evropu s fungováním supermarketů. Myšlenka byla taková, že konzumerismus 

podporuje nejen ekonomickou rekonstrukci ale také evropskou integraci.48

1.2.3. Úřad pro mezinárodní informace a vzdělávací výměnné 

pobyty, 1947-49

Roku 1947 OIC nahradil Úřad pro mezinárodní informace a vzdělávací výměnné 

pobyty  (Office  of  International  Information  and  Educational  Exchange  –  OIE). 

Nástupcem Bentona se stal až v roce 1948 George V. Allen. V americké vládě začala 

postupně růst podpora zahraničního informačního programu, ale nebylo zcela jasné, jak 

by  měl  vypadat  jeho  aparát.  Zástupci  OIE  však  do  těchto  debat  většinou  zahrnuti 

nebyli.49

Zásadní průlom přišel se schválením Smith-Mundtova zákona v roce 1948. Jeho 

prosazení  napomohly  přibývající  zprávy  o  antiamerikanismu  panujícím  v  západní 

Evropě,  zesilující  sovětská  propaganda ale  také  zdůrazňování  hodnoty informačního 

46 ”reflect the best elements of American life.”
Ibid., 45-46.

47 Ibid., 45.
48 Greg Castillo, Cold War on the Home Front (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010) 67, 

82-84, https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=565759.
49 Cull, The Cold War and the USIA, 23, 36-39.
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programu pro americký obchod. S tímto zákonem americká propaganda konečně získala 

potřebnou legislativní podporu.50

Pod oficiálním názvem U.S. Information and Educational Exchange Act of 1948 

zákon zakazoval distribuci informačních materiálů na území USA, nařizoval prověrky 

FBI veškerého personálu a především nabádal aby se „využívalo v maximálním možném 

rozsahu služeb a zařízení soukromých agentur, včetně amerického tisku, nakladatelství,  

rozhlasu, filmového průmyslu a dalších.”51

OIE se  poté  rozdělila  na  dvě  složky  z  nichž  jedna  měla  na  starosti  „rychlá 

média” jako rádio, tisk a filmy, a druhá „pomalá média” tedy výměnné pobyty, správu 

knihoven a spolupráci s různými instituty. Filmové divizi byl navýšen rozpočet a mohla 

tak  znovu  začít  vytvářet  dokumentární  filmy.  Vznikalo  jich  asi  40  ročně  s  tím,  že 

dalších  60  distribuovaných  filmů  bylo  komerčních.  K  roku  1950  se  počet  diváků 

odhadoval na 125 milionů.52

Když  měly  v  dubnu  1948  v  Itálii  proběhnout  parlamentní  volby,  americká 

propaganda usilovně pracovala na tom, aby zajistila porážku italských komunistů. Byla 

zahájena celá řada otevřených i skrytých operací a i zde našly prvky konzumerismu své 

místo.  Italský  USIS  uspořádal  výstavu  ukazující  pracovní  podmínky  v  Americe  a 

hollywoodská studia dobrovolně zaplavila zemi velkým množstvím dokumentárních i 

komerčních  filmů,  které  byly  za Mussoliniho zakázány.  Nejčastěji  měly prezentovat 

vize každodenní prosperity pod kapitalismem. Křesťanští demokraté nakonec zvítězili a 

italské volby perfektně demonstrovaly důležitost spolupráce se soukromým sektorem. 

Ministerstvo zahraničí proto začalo budovat těsnější vztahy s americkým průmyslem, 

což také zahrnovalo prohloubení spolupráce s Reklamní radou.53

50 Ibid., 36-40.
51  ”…to utilize, to the maximum extent practicable, the services and facilities of private agencies, 

including existing American press, publishing, radio, motion picture, and other agencies, through 
contractual arrangements or otherwise.”
„United States Information and Educational Exchange Act of 1948 (Smith-Mundt Act)”, U.S. 
Department of State, staženo 23.4.2017, https://www.state.gov/documents/organization/177574.pdf. 

52 Cull, The Cold War and the USIA, 41, 46.
53 Ibid., 43-44.
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1.2.4. Program pro informace a vzdělávací výměnné pobyty 

Spojených států amerických, 1950-51

V roce 1950 začala být struktura zahraničních informačních programů známá 

jako Program pro informace a vzdělávací výměnné pobyty Spojených států amerických 

(U.S.  Information  and  Educational  Exchange  Program – USIE).  V  jejím  čele  stál 

Edward W. Barrett.54

Filmová  divize  USIE  nyní  působila  v  85  zemích  a  často  spolupracovala  s 

místními  vládami  a  soukromými  organizacemi.  Snažila  se  filmy  vybírat  na  míru 

jednotlivým  státům  a  zároveň  poskytovala  promítací  vybavení  a  mobilní  filmové 

jednotky. V roce 1951 se počet diváků odhadoval na 400 milionů lidí ročně. Filmy měly 

především zobrazovat „Američany doma, v práci a při zábavě”. Zdůrazňování americké 

životní úrovně a úspěchů ve vědě, technologii a průmyslu mělo přesvědčit dané země o 

jejich vlastním potenciálu. Univerzálnost americké zkušenosti (american experience) a 

myšlenka,  že ji ostatní státy mohou napodobit,  se postupně stala jedním z klíčových 

témat propagandy v 50. letech.55 Spolupráce s Hollywoodem se nadále zvyšovala jak v 

rámci USIE tak ECA. Ministerstvo zahraničí v roce 1951 navrhlo, že se zaručí za ztráty 

těch studií,  které souhlasí  s produkováním politicky užitečných filmů pro zahraniční 

distribuci.56

V tomto období začalo rozsáhlé rušení západního rozhlasu v SSSR a Moskva 

zahájila  kampaň  Hate  America čím  dál  silněji  obviňující  USA  z  imperialismu  a 

podněcování  válek.  Barrett  odhadoval,  že  SSSR na  propagandu nyní  vynakládá  1,5 

miliardy dolarů, což bylo 60 krát více než USA.57 V odpověď na kampaň USIE začala 

intenzivněji  pracovat  na  vyvrácení  těchto  obvinění  a  používala  k  tomu  čím  dál 

manipulativnější metody. Spotřební zboží bylo využíváno v iniciativách zaměřených na 

sovětskou mládež.  Ministerstvo zahraničí  agresivnější postup schvalovalo.58 Nakonec 

došlo k přesnému vymezení druhů bílé a šedé propagandy jakou může využívat USIE a 

ECA.59

54 Ibid., 48, 52.
55 Belmonte, Selling the American Way, 44.
56 Cull, The Cold War and the USIA, 58.
57 Ibid., 48-53.
58 Belmonte, Selling the American Way, 38, 45.
59 „Foreign Service Information and Educational Exchange Circular No. 4”, Foreign Relations of the 

United States, 1951, National Security Affairs; Foreign Economic Policy Volume I, November 1, 
1951, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v01/d333.
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Prezident  Truman  na  sovětskou  iniciativu  reagoval  zahájením  Campaign  of  

Truth: „Musíme se stát známí tím, kým jsme – ne tím, jak nás komunistická propaganda  

zobrazuje  …  Musíme  se  nechat  slyšet  po  celém  světě  skrze  jednu  velkou  kampaň  

pravdy.”60 Tato rozsáhlá iniciativa ale nakonec nebyla úspěšná ve své snaze vyvrátit 

antiamerikanismus  a  sovětskou  kritiku.  Pomohla  však  přilákat  k  informačnímu 

programu  více  pozornosti  a  USIE tak  mohl  těžit  z  podpory  soukromého  průmyslu. 

Prohlubovala  se  spolupráce  s  Reklamní  radou  a  dalšími  organizacemi.  Vznikla 

například podrobnější příručka radící firmám jak propagovat svoje výrobky a americký 

způsob života  Advertising in Foreign Countries. USIE také uspořádal řadu výstav ve 

Velké  Británii  s  názvem  America  1950,  která  předváděla  především  současnou 

materiální prosperitu.61

Soubežně s Trumanovou kampaní Benton v kongresu navrhl The Marshall Plan 

of  Ideas,  kterou  nadále  bojoval  za  rozšíření  a  nezávislost  informačního  programu. 

Krátce na to ale začala válka v Koreji, která dominovala veškerá senátní slyšení ohledně 

těchto dvou kampaní a kongres pak pokračoval ve snižování rozpočtu USIE.62

Za zmínku také stojí Project TROY, který měl v této době přezkoumat americké 

psychologické operace. Mezi jeho doporučeními například bylo:  „Příliš nezdůrazňujte  

porovnávání materiálních podmínek mezi USA a SSSR. Porovnávat by se mělo to co je 

a  co  by  mohlo  být  v  SSSR.” Naopak  ve  východní  Evropě  TROY doporučoval 

podporovat emigraci za lepšími ekonomickými příležitostmi na západě.63

1.2.5. Mezinárodní informační úřad Spojených států amerických, 

1952

Kvůli stížnostem kongresu na způsob fungování USIE, se informační program 

ministerstva  zahraničí  opět  reorganizoval.  Vznikl  napůl  autonomní  Mezinárodní 

informační úřad Spojených států amerických (United States International Information  

Administration – IIA).64

60 ”We must make ourselves known as we really are - not as Communist propaganda picture us. … We 
must make ourselves heard round the world in a great campaign of truth.” 
Cull, The Cold War and the USIA, 55.

61 Ibid., 56-57, 66.
62 Ibid., 53-56.
63 "Do not give great emphasis to comparisons between material conditions in the United States and the 

U.S.S.R. The contrast should be between what is and what could be in the U.S.S.R."
Ibid., 60.

64 Belmonte, Selling the American Way, 46.
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IIA se začal více angažovat ve středním východě a jednotliví velvyslanci chválili 

především činnost  mobilních  filmových  jednotek.  Také  vznikla  příručka  Consumer 

Capitalism in Action.65

Kromě  toho  se  ale  IIA  potýkal  s  celou  řadou  problémů.  Vydávání  časopisu 

Amerika muselo být zastaveno kvůli sovětskému omezování jeho distribuce.66 Válka v 

Koreji  se  zhoršovala.  IIA  se  musel  vypořádávat  s  nařčením,  že  USA  používají 

biologické zbraně a také s tím, jak mluvit  o americkém rasismu. Navíc docházelo k 

dalším škrtům v jeho rozpočtu a byl výrazně zasažen mccarthismem. Slyšení se týkala 

nejprve VOA a poté došlo k vyšetřování knihoven USIS v zahraničí.  Eisenhower už 

připravoval vytvoření nové agentury a do procesů tak nezasáhl.  Kromě odchodu mnoha 

zaměstnanců a zdrcené morálky těch,  co zůstali,  to také výrazně zhoršilo americkou 

pověst v Evropě.67

Roztříštěnost  jednotlivých  iniciativ,  jejich  neustálé  přetváření,  dlouhodobé 

neshody  s  vládou  ale  i  vzájemné  antipatie  uvnitř  ministerstva  zahraničí  –  to  vše 

informačním programům nesmírně uškodilo. Podporu kongresu získaly až kvůli sílící 

intenzitě sovětské propagandy.

V  této  době  byl  konzumerismus  součástí  hodnot  spojovaných  s  americkým 

způsobem života  a  hrál  spíše  okrajovou roli.  Ohledně jeho ideologického využívání 

napříč informačními programy nepanovala shoda a zdůrazňování spotřebního zboží a 

materialismu tak bylo předmětem individuálních akcí. V poválečné době se kladl důraz 

především na vybudování užšího vztahu mezi průmyslem a zahraniční propagandou.

65 Cull, The Cold War and the USIA, 73-75.
66 Belmonte, Selling the American Way, 48.
67 Cull, The Cold War and the USIA, 75, 88, 92-93.
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2. Eisenhowerova éra, 1953-59

Prezident  Eisenhower  byl  velkým zastáncem psychologické  války a  věřil,  že 

efektivní propaganda pomůže zajistit světový mír. Byl také jediným prezidentem, který 

měl  ve svém kabinetu poradce pro propagandu.68 Reforma amerického informačního 

aparátu tak byla jednou z klíčových záležitostí jeho prezidentské kampaně.69 Zároveň 

podporoval větší spolupráci mezi vládou a americkým obchodem a často spolupracoval 

s Reklamní radou.70 Ne všichni ale tyto jeho názory sdíleli. Například ministr zahraničí 

John Foster Dulles považoval propagandu a kulturní diplomacii za ztrátu času. Podle něj 

byla silná vojenská přítomnost jediným argumentem, kterému Sověti rozumí.71

2.1 Informační agentura Spojených států amerických (USIA) a 

její první programy

USIA  byla  založena  roku  1953  jako  nezávislá  agentura,  jejíž  ředitel  se 

zodpovídal  přímo  prezidentovi.  Eisenhowerova  podpora  ale  nutně  neznamenala 

snadnější fungování, USIA byla nadále vystavena tvrdé kritice kongresu a amerického 

tisku.  Její  rozpočty  byly  často  snižovány  a  musela  tak  rušit  celou  řadu  svých 

programů.72 USIA totiž vznikla jako odpověď na krizi vyplývající z rostoucího vlivu 

SSSR a silných antiamerických nálad, nikoli z podpory propagandy jako takové.

Jacksonova komise,  která zkoumala stav americké propagandy,  doporučovala, 

aby nová agentura přizpůsobila veškerá svá vysílání i materiály potřebám každé cílové 

země;  varovala,  že  přílišná  sebechvála  a  důraz  na  materiální  úspěchy často  vytváří 

závist  a  antagonismus  a  doporučovala  využívání  šedé  propagandy  a  přisuzování 

materiálu  americké  vládě  pouze  tehdy,  kdy  to  bude  přínosem.  Také  doporučovala 

zrušení zákazu o distribuci materiálů v USA, ale v tomto případě nebyla vyslyšena a 

tento zákaz omezoval činnost USIA po celou dobu její existence. Podle komise měla 

americká propaganda jako celek dávat  větší  důraz na základní víru a hodnoty,  které 

sdílejí miliony lidí po celém světě. Tyto hodnoty byly definovány jako „víra v Boha,  

68 Belmonte, Selling the American Way, 51.
69 Cull, The Cold War and the USIA, 79.
70 Andrew James Wulf, „Make-Believe America: The Crucial Years of U.S. Cultural Diplomacy 

Through International Exhibitions, 1955-1975“ (doktorská disertace, University of Leicester, 2013), 
91-93, staženo 7. 5. 2017, https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/33513/1/2013WULFAJPhD.pdf.

71 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 34.
72 Ibid., 34-35.
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víra v individuální a národní svobodu, víra v právo na osobní vlastnictvi a přijatelnou  

životní úroveň, víra v obecnou humanitu všech lidí na světě a ve vizi světového míru”.73

Zdůrazňování individuality a vysoké životní úrovně amerických rodin šlo ruku v 

ruce  s  konzumerismem.  První  ředitel  USIA Theodore  Streibert  považoval  sdělování 

výhod amerického způsobu života za nejlepší strategii a doufal, že se mu tak podaří 

vydělat  na zahraničním zájmu o americkou masovou kulturu.  Podle USIA americká 

vláda nejen, že nabízela větší individuální svobody, ale také více pečovala o blahobyt 

svých lidí. Konzumerismus toho byl důkazem a obrana masové spotřeby se postupně 

stala obranou amerických rodin a jejich způsobu života.74

V tomto  období  vzniklo  několik  hlavních  témat  americké  propagandy.  První 

globální kampaní se stala Atoms for Peace zdůrazňující mírové využití jaderné energie. 

V reakci na úspěchy sovětského vesmírného programu a sílících názorů, že USA ztratily 

nad SSSR technologickou převahu, byla v roce 1958 přepracována na Science for Peace 

oslavující  americké vědecké pokroky a stala se hlavní  prioritou USIA. „Amerikana” 

byla  ale  hned  na  druhém místě  a  rozšířily  se  jak  kulturní  aktivity  tak  i  propagace 

typického amerického zboží.75 

Dalším důležitým tématem byla kampaň People-to-People, která byla zahájena v 

roce  1956  prezidentem  Eisenhowerem  a  vycházela  ze  snahy  prohloubit  zapojení 

soukromých organizací i jednotlivců do americké propagandy. USIA měla koordinovat 

spojení mezi běžnými Američany a jejich protějšky po celém světě. Vznikaly desítky 

komisí,  které se věnovaly nejrůznějším oblastem života,  mezi nimi například komise 

pro  volnočasové  aktivity,  filmy,  knihy,  reklamu  a  sběratelství.  Na  začátku  bylo  ke 

spolupráci  pozváno  19  nejdůležitějších  amerických  firem,  které  měly  pobočky  v 

zahraničí.  Úřad soukromé spolupráce (Office of Private Cooperation),  který dohlížel 

nad celým programem, pak hledal další partnery. Tento úřad byl jediný, který si polepšil 

přesunem  z  IIA  a  jeho  rozpočet  se  zdvojnásobil.  To  jen  dokazuje  zvýšený  zájem 

prezidenta i propagandistů o zapojení soukromé sféry a podpory exportu zboží a služeb 

společně s ideologií.76

73 "belief in God, belief in individual and national freedom, belief in the right to ownership of property 
and a decent standard of living, belief in the common humanity of all men and in the vision of a 
peaceful world."
Cull, The Cold War and the USIA, 95.

74 Belmonte, Selling the American Way, 64-66, 114-120, 137.
75 Cull, The Cold War and the USIA, 104-105, 135, 152-154.
76 Ibid., 103-104, 117-118, 172-173.
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V roce  1955  byla  v  nákladu  12  400  výtisků  vydána  brožura  s  názvem  My 

America navazující  na  předchozí  časopis  určený  pro  SSSR.  Zobrazovala  beztřídní 

společnost,  v  níž  masová  výroba  a  dobré  mzdy  dovolovaly  většině  lidí  nakupovat 

„takzvané luxusní zboží” a byl to tudíž jeden z dalších materiálů, který měl přesvědčit 

světovou  veřejnost  o  výhodách  kapitalismu  a  idealizovat  USA  jako  zemi  v  níž 

neexistuje chudoba.77 Na začátku roku 1956 bylo vydávání Ameriky obnoveno v SSSR a 

v roce 1959 vznikla jeho polská verze Ameryka a také dvouměsíčník Hayat Fi America 

určený pro arabské země.78

Spolupráce  s  Hollywoodem se také  neustále  rozšiřovala,  ale  i  nadále  zůstala 

neoficiální.  Studia byla seznámena s jednotlivými státními plány a, kromě udělování 

zakázek  na  dokumentární  filmy,  USIA  zasahovala  i  do  podoby  těch  komerčních. 

Podporovala především pozitivní zobrazování americké společnosti a pokud nějaký film 

nakonec  nevyhovoval,  zamezila  by  jeho  exportu.  Konkrétní  zásahy  do  tvorby 

jednotlivých filmů dnes už nejsou známy,  ale efektivnost této neformální spolupráce 

potvrzovala Spraguova komise z roku 1960.79

Televizní  program USIA byl  veden separátně  od  toho filmového  a  zpočátku 

sloužil spíše k propagaci televize jako takové. Agentura ochotně asistovala s vytvářením 

televizního průmyslu v jednotlivých zemích a využívala k tomu jak komerční pořady 

tak i vlastní propagandistické filmy. Nedostatek televizních programů jí k tomu poskytl 

spoustu příležitostí. V roce 1956 tak USIA zásobovala 150 stanic 450 programy a počet 

diváků se odhadoval na 40 milionů. To zahrnovalo i Polsko, které se dva roky na to 

zapojilo  také  do  programu  IMG a  putovaly  do  něj  materiály  v  hodnotě  1  milionu 

dolarů.80

2.2 Mezinárodní veletrhy

V letech  1941  až  1954  se  komunistické  státy  zúčastnily  133  mezinárodních 

obchodních  veletrhů  zatímco  USA ani  jednoho.81 Pomocí  propracovaných výstav  se 

SSSR podařilo vybudovat si ve světě pověst nositele míru a prosperity, zatímco USA 

77 Belmonte, Selling the American Way, 3-4.
78 Cull, The Cold War and the USIA, 128, 141 a 159.
79 Ibid., 107-110.
80 Ibid., 111-112, 131, 141.
81 Belmonte, Selling the American Way, 227.
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stály stranou veškerého dění.82 Americká vláda se rozhodla zapojit do těchto akcí až v 

okamžiku, kdy SSSR v roce 1953 vyhrál na veletrhu v Bangkoku první cenu za své 

vystavené spotřební zboží.83

Prezident  Eisenhower  se  rozhodl  v  roce  1954  vyčlenit  5  milionů  dolarů  z 

prezidentského nouzového fondu a věnovat je k zahájení účasti USA na mezinárodních 

veletrzích, která měla být koordinována USIA ve spolupráci s ministerstvem obchodu. 

V září byl v Damašku představen filmový projekt This is Cinerama84 a v prosinci USIA 

zorganizovala už plnohodnotnou výstavu s názvem Fruits of Freedom právě pro veletrh 

v Bangkoku. Jak už název napovídá,  hlavním předmětem byla  výstava nejnovějšího 

amerického zboží, od zdravotnických pomůcek, stavitelského vybavení, po auta, hračky, 

domácí spotřebiče a televizi.85 Akce byla ohromným úspěchem: v prvních 11 dnech do 

amerického pavilonu zavítal  víc jak milion návštěvníků a výstava získala první cenu 

veletrhu.86 V následujícím roce se pak USA zúčastnily 35 výstav po celém světě.87

Výstavy  v  50.  letech  byly  různorodé  a  připravené  tak,  aby  vyhovovaly 

jednotlivým  průmyslovým  odvětvím,  hostujícím  zemím  a  tématům  veletrhu. 

Konzumerismus  byl  však  v  amerických  pavilonech  všudypřítomný.88 Kromě 

jednotlivého zboží většina výstav zahrnovala i filmové a televizní přehlídky a model 

typicky zařízené domácnosti nebo supermarketu.89 Obchodní domy představovaly jeden 

z  nejdůležitějších  symbolů  konzumerismu.  Velké  množství  výrobků,  úhledně 

srovnaných jeden vedle druhého, vytvářelo jakési „snové světy” materiálního přepychu 

a mnoho lidí je začalo navštěvovat jen kvůli jejich atmosféře.90 Podobné tendence se 

promítly i do výstav, především díky vlivu návrháře Mishy Blacka. Ten zastával názor, 

že  každá  výstava  se  snaží  něco  prodat,  ať  už  se  jedná  o  nějaký  výrobek  nebo 

ideologický plán. Podle něj bylo nejefektivnější  jednotlivé ideje předvádět na něčem 

hmatatelném a pomocí různých demonstrací. Návštěvníkům mělo být také dovoleno se 

82 „U.S. Marks 10 Years of Trade‐Fair Exhibits“, The New York Times, 8. prosince 1964, 
https://nyti.ms/2pjFP0J.

83 Cull, The Cold War and the USIA, 113.
84 Ibid., 114.
85 Belmonte, Selling the American Way, 127.
86 „U.S. Marks 10 Years of Trade‐Fair Exhibits“, The New York Times.
87 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 57.
88 R. Robin, recenze knihy Pavilions of Plenty: Exhibiting American Culture Abroad in the 1950s, 

Robert H. Haddow, Diplomatic History 23, č. 4 (podzim 1999): 699-704, 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?
authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=edswah&AN=000082560100007&site=eds-
live&scope=site&lang=cs.

89 Belmonte, Selling the American Way, 127.
90 Stearns, Consumerism in World History, 49.
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pohybovat areálem jak chtějí. Některé výstavy tak čím dál tím víc připomínaly proces 

nakupování.91

Pro  americkou  vládu  bylo  cílem  přesvědčit  světovou  veřejnost  o  tom,  že 

„ohromná výkonná kapacita USA” byla věnována  „zachování míru a zlepšení životní  

úrovně  lidstva”.92 Účast  na  veletrzích  měla  sloužit  k  posílení  americké  prestiže  v 

zahraničí  a zároveň si  od ní kongres sliboval  růst  amerického exportu a  kvůli  tomu 

podporoval  co  největší  zapojení  soukromého  průmyslu  do  těchto  aktivit.  Užší 

spolupráci  USIA  a  soukromých  firem  paradoxně  pomáhalo  i  neustálé  snižování 

rozpočtu na propagandu.93 Aktivity spojené s veletrhy se ukázaly natolik úspěšné, že je 

kongres  v  roce  1956  učinil  permanentními94 a  na  začátku  roku  1957  pro  jejich 

organizaci vznikl v rámci USIA i speciální úřad v jehož čele stanul Jack Masey.95

Do roku 1960 se USA zúčastnily  97 veletrhů ve 29 zemích a jejich výstavy 

navštívilo  více  než  60  milionů  lidí.96 Konzumerismus  byl  speciálně  zdůrazňován 

například  v  roce  1955  ve  Frankfurtu  výstavou  America  at  Home.  Ta  zahrnovala 

pětipokojový  plně  vybavený  dům  a  demonstrace  jeho  zařízení  skupinou  herců 

představujících typickou americkou rodinu.97

Pro Valencii byla uspořádána výstava Technology in Daily Life, v jejímž rámci 

vybavení  domu  ilustrovalo,  jak  americký  průmysl  mění  běžný  život  k  lepšímu.  Do 

Paříže a Milána v roce 1954 putoval model domu i supermarketu v rámci Home Without  

Borders,  což  byla  zaktualizovaná  výstava  od  MSA,  a  zdůrazňovala  vztah  mezi 

průmyslově zpracovanými potravinami a moderním vybavením kuchyně.98

Také veletrh v roce 1957 v Poznani byl bohatě zásobován spotřebním zbožím. 

Výstava  s  názvem  Made in  USA v  sobě  zahrnovala  třípokojový dům a  samostatný 

model  kuchyně.  Barbara  Sampsonová  byla  jednou  z  žen,  která  v  ní  předváděla 

návštěvníkům jednotlivé funkce spotřebičů, vařila americká jídla a představovala nové 

91 Wulf, „Make-Believe America“, 101-105.
92 They aimed to persuade the "free and captive" people of the world that "the United States' great 

productive capacity" was dedicated to "the preservation of peace and the improvement of mankind's 
standard of living" and "basic principles of human dignity and freedom."
Belmonte, Selling the American Way, 127.

93 Wulf, „Make-Believe America“, 99.
94 Cull, The Cold War and the USIA, 115.
95 Wulf, „Make-Believe America“, 121.
96 Belmonte, Selling the American Way, 127.
97 Cull, The Cold War and the USIA, 114.
98 Castillo, Cold War on the Home Front, 83-84, 121.
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mražené produkty.  V pavilonu byly dále  vystaveny šicí  stroje,  probíhaly zde módní 

přehlídky a bylo možné si v automatech koupit sladkosti či Coca-Colu.99

Potravinářský průmysl  byl  v centru dění také na veletrhu v Záhřebu, kde byl 

vystaven model supermarketu s 2 500 produkty darovanými 600 firmami. Studentky zde 

předváděly,  jak takové nakupování v supermarketu vlastně probíhá a na konci každé 

demonstrace byl vylosován náhodný návštěvník, který „nakoupené” jídlo dostal darem. 

Ani  zde  nechyběl  model  zařízeného  domu,  stejně  jako  expozice  elektronických 

spotřebičů, knih, nahrávek, sportovního vybavení, oblečení a také automatů.100

V Bruselu se pak v roce 1958 uskutečnila první světová výstava od konce druhé 

světové  války  a  nedávné  vypuštění  Sputniku  jen  zesílilo  americký  důraz  na 

konzumerismus.101 V americkém pavilonu tak bylo vystaveno velké množství cenově 

dostupného  zboží  jako  například  praček,  televizí  nebo  mražených  pokrmů.102 

Samozřejmostí  bylo  i  promítání  filmů  v  rámci  Circarama zobrazující  prohlídku 

slavných amerických míst připravenou Waltem Disneym. I přesto, že se organizace této 

výstavy nezhostila USIA, nýbrž ministerstvo zahraničí,  odrážela se v ní úplně stejná 

témata.103

Jedním z organizátorů byla  Katherine Howardová,  prominentní  republikánská 

aktivistka,  která navrhovala expozici  zdůrazňující  symbolickou roli  kuchyně a žen v 

americké  společnosti.  Považovala  totiž  prostor  kuchyně  jako  jednu  z  nejcennějších 

zbraní  v  psychologickém  boji  o  svobodu  a  zdůrazňovala  především to,  jak  domácí 

spotřebiče výrazně ulehčují práci v domácnosti a slouží tak k emancipaci i kvalitnějšímu 

rodinnému životu.104 Její nadřízený, Howard Cullman, však tyto názory nesdílel a místo 

toho upřednostnil zredukování ženské role v americké společnosti na módní průmysl.105 

Denní módní přehlídky byly umístěny do centra pavilonu a mezi návštěvníky se těšily 

velké  oblibě.106 Kromě toho jinak  americký  pavilon  zahrnoval  i  expozice  o  jaderné 

energii, moderním umění a dokonce i o rasové problematice.107

99 Ibid., 140-141.
100 Ibid., 142-143.
101 Robin, recenze Pavilions of Plenty.
102 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 496.
103 Cull, The Cold War and the USIA, 160.
104 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 496.
105 Robin, recenze Pavilions of Plenty.
106 Castillo, Cold War on the Home Front, 146.
107 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 122.
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2.3 Lidový kapitalismus

S myšlenkou  lidového  kapitalismu  (People’s  Capitalism)  přišel  v  roce  1955 

Theodore  Repplier,  tehdejší  předseda  Reklamní  rady,  poté,  co  se  vrátil  ze 

šestiměsíčního studia amerických a sovětských propagandistických metod v zahraničí.108 

Podle něj bylo třeba, aby americká propaganda rozšířila svoji činnost a vedle útoků na 

komunismus  začala  ve  velkém  prezentovat  svoje  vlastní  ideály.  Za  tímto  účelem 

Repplier  vypracoval  nový způsob, jak v zahraničí  propagovat  americký ekonomický 

systém.109 Slovo „lidový” ve svém konceptu použil zcela záměrně – argumentoval tím, 

že „žádné jiné slovo není víc americké”, vždyť i americká ústava začíná slovy „My, lid  

Spojených států” a  že tedy  „nastal  čas  abychom toto  slovo osvobodili  od Rusů.”110 

Prezident Eisenhower jeho návrh podpořil a USIA společně s Reklamní radou začala 

okamžitě pracovat na rozsáhlé kampani se stejným názvem.111

Koncept lidového kapitalismu měl sloužit především jako odpověď na kritiku, že 

americká  společnost  kvůli  svému  silnému  materialismu  postrádá  jakékoli  kulturní  a 

duchovní  hodnoty.  Tato  americká  forma  kapitalismu  měla  být  světové  veřejnosti 

představena pomocí putovních výstav, které by ukázaly,  jak zde kapitalismus rozšířil 

střední  třídu do takové míry,  že vrstva velice bohatých nebo velice  chudých lidí  už 

prakticky neexistovala. USA měly být zobrazovány jako národ jediné střední třídy,  v 

němž  se  všichni  občané  těšili  lepší  životní  úrovni.112 Ta  byla  zaručena  soutěživostí 

volného  trhu,  která  stimulovala  vynalézavost,  kreativitu  a  výkonnost,  a  přinesla  tak 

obyčejným lidem nejen vyšší  mzdy ale také spoustu nového spotřebního zboží. Tato 

kampaň měla světové veřejnosti ukázat prosperitu jakou americký ekonomický systém 

přináší a zároveň úzce propojit materiální hojnost s kulturou, náboženstvím a bojem za 

demokracii a svobodu.113

Lidový kapitalismus představoval  způsob, jak dosáhnout  pokroku bez násilné 

revoluce.  V  jeho  rámci  byl  konzumerismus  postaven  naroveň  klíčovým americkým 

108 Repplier ale nebyl autorem pojmu, pouze ho převzal pro účely propagandy.
Belmonte, Selling the American Way, 131.

109 Cull, The Cold War and the USIA, 217.
110 “…the word "people's" has been kidnapped by the Russians. Yet no word is more American. The U.S.  

Constitution begins with "We, the people," … It is high time we liberated this noun from the 
Russians.”
Belmonte, Selling the American Way, 131.

111 Cull, The Cold War and the USIA, 217-218.
112 Castillo, Cold War on the Home Front, 123-125.
113 Cull, The Cold War and the USIA, 217-218.
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hodnotám – jenom díky kreativitě, tvrdé práci, oddanosti rodině a národu a důrazu na 

svobodu, co se týče volby zaměstnání, možností podnikání i samotného výběru zboží, si 

mohli Američané užívat takového blahobytu. Pokud by totiž tak důsledně nezastávali 

tyto hodnoty, jejich materiální prosperita a s ní související životní styl by vůbec nebyly 

možné. Obrovské množství spotřebního zboží bylo tedy prezentováno jako hmatatelný 

důkaz efektivity kapitalismu a demokracie a především jako výsledek ctnostného života. 

Pracovníci  USIA  si  byli  jistí,  že  dokud  se  budou  vyhýbat  zobrazování  vyloženě 

luxusního zboží, světová veřejnost bude vnímat konzumerismus a americkou nákupní 

sílu jako důležitý faktor, který je odlišuje od SSSR. Navíc americká vláda věřila, že 

propojení  propagandy  s  těmito  ekonomickými  tématy  povede  k  většímu  zájmu  o 

americké  zboží  a  služby  a  přispěje  to  k  rozvoji  mezinárodního  obchodu,  což  také 

znamenalo  rostoucí  podporu  od  různých  korporací  a  soukromých  organizací. 

Konzumerismus  proto  zůstal  jedním  z  předních  znaků  americké  zahraniční 

propagandy.114

V  lednu  1956  začala  USIA  distribuovat  materiály  spojené  s  lidovým 

kapitalismem do zahraničí a měsíc na to byla ve Washingtonu představena předpremiéra 

výstavy  People’s Capitalism - A New Way of Living.115 Trvala 2 týdny a navštívilo ji 

skoro 25 000 lidí včetně 100 zahraničních novinářů. Díky spolupráci s Reklamní radou 

bylo možné kampaň propagovat i v rámci USA a dostalo se jí proto široké publicity. 116 

Výstava  prováděla  návštěvníky  200  lety  pokroku  americké  společnosti  skrze  10 

tématických expozic a zakončoval ji model plně vybaveného moderního domu, který 

byl přímo ztělesněním konzumerismu. Dům byl doplněn o velké množství fotografií ze 

života rodiny Barnesových, která žila ve stejném modelu, včetně grafu ukazující jejich 

příjmy a běžné výdaje za domácnost.117

Lidový kapitalismus zobrazoval silně zidealizovanou americkou společnost, což 

samozřejmě vyvolalo určitou kritiku. Celkově však byla kampaň přijata velmi pozitivně, 

jak veřejností tak i tiskem, a byla považována za velký přínos americké propagandě. 

Než  však  byla  poslána  do  zahraničí,  USIA  ve  výstavě  provedla  několik  změn 

vycházejících z domácí kritiky – například nahradila nový nábytek v modelovém domě 

za použitý, což mělo ukázat konzumerismus v o něco skromějším světle.118

114 Belmonte, Selling the American Way, 117-134.
115 Cull, The Cold War and the USIA, 217-218.
116 Belmonte, Selling the American Way, 132.
117 Castillo, Cold War on the Home Front, 124-126.
118 Belmonte, Selling the American Way, 132-133.
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Výstava byla poté poslána především do zemí Latinské Ameriky,  jižní Asie a 

také do Jugoslávie. Bohužel i přes velkou popularitu kampaně v USA, kongres nadále 

pokračoval  v  omezování  rozpočtu  USIA.  Chyběly  proto  finance  na  překlady  textů 

výstavy,  rostly  problémy  s  přepravou,  a  bylo  nutné  vypustit  několik  jejích  částí. 

Naplánovaná cesta  po Indii  musela  být  dokonce úplně  zrušena a  výstava  jednoduše 

zůstala v Novém Dillí celé dva roky.119 I kvůli těmto problémům lidový kapitalismus 

zkrátka neměl takový dopad, jak se předpokládalo.

2.4 Zahraniční reakce

Marshallův plán v podstatě zrekonstruoval země západní Evropy jako trhy pro 

americký  export  a  příslib  dramaticky  vyšší  životní  úrovně byl  postaven  na  importu 

amerického  kapitálu  a  znalostí.120 Nátlak  amerikanizace  byl  obrovský  také  v 

Japonsku.121 Ani  okupační  politika,  ani  Marshallův  plán  však  nepřinesly 

bezmyšlenkovité napodobování USA. Od poloviny 50. let došlo ve většině západních 

zemí k masivním konzumeristickým revolucím, které sice byly inspirované americkým 

modelem, ale každá země si postupně začala budovat svoji vlastní verzi kapitalismu 

orientovaného na produkci spotřebního zboží.122

Západní  spojenci  se  k  propagandě  amerického  konzumerismu  stavěli  různě. 

Zatímco  lidé  obdivovali  výkonnost  americké  ekonomie,  stavěli  se  skepticky  k 

představě, že jsou USA beztřídní společností, že zde neexistují ekonomické problémy a 

také  jim  vadila  implikovaná  podřadnost  zemí,  které  americkou  modernizaci 

nenapodobovaly.123

Komunisté i nadále označovali americký národ za nemorální, imperialistický a 

materialistický.124 Šéfredaktor  Pravdy a  budoucí  ministr  zahraničí  SSSR,  Dmitrij 

Šepilov o lidovém kapitalismu prohlásil, že je  „stejně absurdní jako smažený led”.125 

Výstavu Made in USA polské noviny odsoudily ještě před otevřením jako bezostyšnou 

provokaci.126

119 Castillo, Cold War on the Home Front, 130.
120 Susan L. Carruthers, recenze knihy Not Like Us: How Europeans Have Loved, Hated, and 

Transformed American Culture Since World War II, Richard Pells, International Affairs 74, č. 4 (říjen 
1998): 885, http://www.jstor.org/stable/2625375. 

121 Stearns, Consumerism in World History, 107.
122 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 495 a 502.
123 Belmonte, Selling the American Way, 128 a 133.
124 Ibid., 122.
125 Castillo, Cold War on the Home Front, 123.
126 Ibid., 141.
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Na druhou stranu ale ve východním bloku zájem o konzumerismus pomalu rostl. 

V  SSSR  se  začalo  vyrábět  zboží,  které  se  až  nápadně  podobalo  vystavovaným 

americkýmu produktům z veletrhů. Sovětská delegace v Kalifornii dokonce zakoupila 

jeden  model  domu  včetně  vybavení  a  nechala  si  ho  poslat  do  Ruska.  Model 

supermarketu byl  po skončení  výstavy v Záhřebu odkoupen jugoslávskou vládou za 

zlomek  původní  ceny  a  první  takový  obchod  zde  byl  otevřen  na  jaře  1958.  K 

nejpozoruhodnějšímu vývoji  došlo  ale  ve východním Německu.  Po nepokojích roku 

1953 se zde začala pozvolna vytvářet jakási socialistická forma konzumerismu a vznikla 

série výstav Live Better - More Beautifully! Zatímco americké zboží se podle ní snažilo 

být za každou cenu nové, to sovětské mělo být především vkusné a krásné.127

Problémem  americké  propagandy  ve  třetím  světě  bylo  především  to,  že  se 

nedostatečně věnovala rasovým otázkám a ukazovala prosperitu především bílých lidí, 

což  se  přirozeně  stávalo  předmětem  značné  kritiky  i  opovržení.  Takže  zatímco  se 

například výstava lidového kapitalismu těšila v Latinské Americe a jižní Asii vysoké 

návštěvnosti i popularitě, často se jednalo o krátkodobé nadšení.128 V roce 1958, podle 

ředitele  USIA George V.  Allena,  už v tomto konceptu  obyvatelé  Latinské  Ameriky 

neviděli nic jiného než jen „starý dobrý kapitalistický imperialismus”. Zdejší populace 

byla americkému způsobu života vystavena už dlouho a přesto jejich životní  úroveň 

nedosahovala té v USA.129 Podobné deziluze hrály roli i  v kubánské revoluci, ale na 

rozdíl  od  SSSR  nebo  Číny  zde  nedošlo  k  explicitním  útokům  přímo  proti 

konzumerismu, nicméně s nástupem komunismu došlo k jeho zpomalení.130

Reakce  na  americké  výstavy  byly  tedy  stejně  různorodé,  jako  reakce  na 

konzumerismus  jako takový.  Celkově  se  dá  říci,  že  jednotlivé  expozice  spotřebního 

zboží a nových způsobů zábavy často vyvolávaly vlnu nadšení, fascinace i závisti a z 

dlouhodobého hlediska byl americký způsob života nadále vnímán rozporuplně. Není 

však pochyb o tom, že vládní podpora účasti na těchto veletrzích znamenala rozšiřování 

idejí  a institucí spojených s americkým konzumerismem mezi  miliony lidí  po celém 

světě.

127 Ibid., 94-95, 104, 133-134, 143.
128 Belmonte, Selling the American Way, 133, 160.
129 Cull, The Cold War and the USIA, 217-218.
130 Stearns, Consumerism in World History, 113.
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Zatímco  v  předchozím  období  byl  konzumerismus  v  americké  propagandě 

zdůrazňován jen velice opatrně, ve druhé polovině 50. let se vše změnilo. Podobně jako 

celá zahraniční propaganda, bylo i zvýšené využívání konzumerismu reakcí na nějakou 

hrozbu ze SSSR. Zpočátku byl  spojován s jakoukoli abstraktní hodnotou, která se v 

dané cílové zemi nejvíce hodila  – ať už se jednalo o svobodu, modernizaci,  rovnost 

obyvatel, rodinné hodnoty či bezpečné zázemí a mír – nadbytek spotřebního zboží měl 

sloužit  jako  důkaz  jejich  skutečnosti.  To  všechno  bylo  nakonec  sjednoceno  pod 

konceptem lidového kapitalismu, který představoval hlavní ideologickou platformu pro 

zapojení konzumerismu do legitimizace amerického režimu v zahraničí.

Úspěchy  na  jednotlivých  veletrzích  ale  neznamenaly  zvýšenou  podporu 

kongresu zahraniční propagandě, spíše si americká vláda konečně uvědomila potenciál, 

který se v těchto mezinárodních akcích skrývá pro americký export.  Právě důraz na 

rozvoj  ekonomiky  častokrát  pomohl  USIA  zajistit  potřebné  finance  a  produkty  k 

uspořádání jednotlivých výstav. Zároveň panovalo všeobecné přesvědčení, že spotřební 

průmysl je něco, v čem se jim SSSR nemůže rovnat. V tomto období se také poprvé 

začaly  objevovat  tendence  komunistických  států  vytvořit  si  nějaký  vlastní  koncept 

konzumerismu a jeho kritika postupně slábla. Konzumerismus a otázka životní úrovně 

obyvatel  se tak postupně zařadily mezi klíčové prvky ideologického souboje studené 

války, jak se jednotlivé pavilony těchto zemí snažily zastínit ty ostatní.

3. Americká národní výstava, Moskva 1959

Oporou programu Americké národní výstavy (American National Exhibition – 

ANE)  se  staly  populární  exhibice  z  mezinárodních  veletrhů.  Zatímco  tedy  středem 

pozornosti  sovětské  výstavy  v  New  Yorku  byl  Sputnik,  USIA  dala  přednost 

konzumerismu před jakýmkoli  jiným tématem.131 Výstava se stala přímo ztělesněním 

konceptu lidového kapitalismu.132

ANE se konala od 24. 7. do 4. 9. 1959 v parku Sokolniki v Moskvě a celkem ji 

navštívilo 2,7 milionu lidí.133 Někteří odhadují, že počet návštěvníků vystoupal až na 3 

miliony kvůli  tomu,  že mnozí  Rusové se dostali  dovnitř  i  bez vstupenek, jednoduše 

přelezením  plotů.  Přestože  vnímání  jednotlivých  exhibic  bylo  různé,  nikdo 

131 Castillo, Cold War on the Home Front, viii.
132 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 496.
133 Cull, The Cold War and the USIA, 168.
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nepochyboval o tom, že se jednalo o ohromný úspěch.134 Americká vláda tuto výstavu 

prohlásila  za nejpřínosnější  samostatnou psychologickou operaci,  kterou dosud USA 

zahájily na území komunistického státu.

3.1 Vyjednávání a přípravy

„…je  třeba  donutit  sovětské  občany  nespokojit  se  podílem  ruského  koláče,  

kterého se jim nyní dostává, a donutit je si uvědomit, že ta mírná zlepšení očekávaná v  

jejich životní úrovni jsou jen kapkou v moři v porovnání s tím, co by mohli a měli mít.”

–  účel výstavy podle Llewellyna Thompsona135

V  lednu  1958  došlo  k  podepsání  dvouleté  smlouvy  ohledně  kulturního, 

technologického  a  vzdělávacího  výměnného  programu  mezi  USA a  SSSR.  Zatímco 

komunisté měli zájem dostat se k průmyslovým a technologickým znalostem, americká 

vláda  se  chtěla  dostat  do  užšího  kontaktu  se  sovětskou veřejností.  Když  pak SSSR 

dokonce navrhl vzájemnou výměnu národních výstav,  Eisenhower nabídku okamžitě 

přijal. Předběžná smlouva byla podepsána v září 1958. Zorganizováním výstavy byla 

pověřena USIA a jejím generálním manažerem se stal Chad McClellan, který se měsíc 

na to vydal do Moskvy.136

Prvním problémem  byl  výběr  místa  konání,  protože  v  Moskvě  neexistovaly 

potřebné  prostory  pro  takovou  výstavu.  Nakonec  volba  padla  na  park  Sokolniki, 

vzdálený 15 minut  jízdou metrem od Rudého náměstí,  a sovětská vláda se dokonce 

zavázala,  že po ukončení ANE odkoupí nově postavené budovy.  Také se ale během 

jednání snažila vyloučit z chystané výstavy některé kulturní prvky, jako filmy a živá 

vystoupení, ale nakonec od těchto požadavků ustoupila. Konečná smlouva ohledně obou 

výstav byla podepsána 29. 12. 1958.137 V ní se země mimo jiné dohodly na tom, že si 

nebudou vzájemně cenzurovat vystavené předměty ani distribuovanou literaturu.138

134 Kevin D. Bardin, „The American National Exhibition and Kitchen Debates: How the World's 
Superpowers Portrayed the Events of the Summer of 1959 to Meet National Needs” (Students 
Publications, Gettysburg College, 2015), http://cupola.gettysburg.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1387&context=student_scholarship, 25.

135 ”…endeavor to make the Soviet people dissatisfied with the share of the Russian pie which they now 
receive, and make them realize that the slight improvements projected in their standard of living are 
only a drop in the bucket compared to what they could and should have.” 
Llewellyn Thompson byl americkým velvyslancem v SSSR.
Castillo, Cold War on the Home Front, vii.

136 Cull, The Cold War and the USIA, 162-163.
137 Ibid., 163.
138 Belmonte, Selling the American Way, 88.
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Eisenhower vyčlenil na uspořádání výstavy 3,6 milionu dolarů.139 Při plánování 

jejího obsahu se USIA s McClellanem snažili o co nejmenší důraz na ideologii – podle 

nich mělo americké zboží a kultura mluvit samy za sebe. To v Bílém domě vyvolalo 

některé  námitky,  například  Frederic  Fox se  obával,  že  přehnaný důraz  na spotřební 

zboží jen nahraje sovětské kritice amerického materialismu a lobboval za to, aby se do 

výstavy  zapojila  náboženská  tematika.  USIA  ale  zůstala  u  původního  plánu  o 

vystavování konzumerismu.140

Aby zajistil podporu amerických firem, Eisenhower uspořádal speciální recepci, 

během níž představil skupině předních podnikatelů plány výstavy. Nejenže mnoho lidí z 

pozvané skupiny slíbilo finanční nebo jinou materiální podporu, ale také souhlasili  s 

tím, že zaplatí dopravu produktů do Moskvy. Zajištění takové spolupráce znamenalo, že 

USIA bude potřebovat menší rozpočet od kongresu, což také znamenalo méně problémů 

s  jeho  schválením.  Vláda  nakonec  poskytla  dalších  14  milionů,  ale  zároveň  vážně 

seškrtala celkový rozpočet USIA. S porovnáním s výstavou v Bruselu měla ANE jen 

čtvrtinu rozpočtu a polovinu času ke svému vytvoření.141

Areál  se  skládal  ze  dvou hlavních  pavilonů  a  nezpočtu  menších  venkovních 

exhibic. První budovou byl geodetický dóm a druhou velký skleněný pavilon. Hlavním 

návrhářem se stal Jack Masey. Výstava v dómu se skládala z několika částí: speciálního 

filmu manželů  Eamesových,  RAMAC počítače  od IMB a série  grafických panelů o 

zemědělství, vzdělání, vědeckém výzkumu apod.142 Počítač byl naprogramován, aby v 

ruštině  dokázal  odpovědět  na  3  500  otázek  týkajících  se  USA.143 Film  s  názvem 

Glimpses of the USA byl promítán na 7 obrazovkách a měl diváky seznámit s různými 

podobami běžného amerického dne. Jednalo se o sbírku nejrůznějších krátkých klipů, 

které měly zobrazovat materiální blahobyt z druhé budovy v autentickém prostředí. Cíl 

obou  pavilonů  byl  tedy  stejný  – vytvořit  vizuální  důkaz  o  prosperitě  americké 

společnosti.144

Pro  výstavu  konzumerismu  byla  ve  skleněném  pavilonu  postavena  speciální 

kovová  struktura,  která  uvnitř  budovy  vytvořila  několik  úrovní  a  pater  vzájemně 

propojených soustavou schodišť a zdvojnásobila tak výstavní plochu. USIA se snažila 

139 Ibid., 89.
140 Cull, The Cold War and the USIA, 164.
141 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 157 a 175.
142 Ibid., 162 a 179.
143 Cull, The Cold War and the USIA, 164.
144 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 179.
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zajistit tu největší možnou rozmanitost zboží  –  organizátoři nejprve vyhledali vhodné 

produkty a poté ve spolupráci s ministerstvem obchodu přesvědčili danou firmu, aby je 

pro  výstavu  poskytla.  Pavilon  byl  nakonec  přeplněný  kuchyňskými  spotřebiči, 

potravinami,  nábytkem,  hračkami,  sportovním vybavením,  hi-fi  systémy,  barevnými 

televizemi,  oblečením  a  dalšími  předměty.  USIA  byla  ale  závislá  na  tom,  co  jí 

jednotlivé firmy skutečně poslaly. Občas se stalo, že dorazilo úplně jiné zboží, než bylo 

dohodnuto a kvůli nízkému rozpočtu a nedostatku času nebylo možné to napravit. Části 

ANE tak  byly  diktovány  firmami,  nikoli  propagandisty.145 Koncem  července  se  na 

výstavě podílelo více jak 800 podniků.146

Za skleněným pavilonem byl umístěn model šestipokojového domu, který byl 

rozdělen na dvě poloviny, aby se do něj mohlo dostat co nejvíce návštěvníků –  z tohoto 

důvodu se mu začalo přezdívat „Splitnik”.147 Celkem byly v areálu vystaveny 4 modely 

kuchyní,148 ve kterých probíhaly ukázky vaření a pečení zahrnující 110 různých druhů 

pokrmů.149 Dalšími  prvky  ANE  byly  úspěšné  exhibice  z  minulých  veletrhů,  jako 

Circarama, série fotografií Family of Man150 a model supermarketu.151 Ve zbytku areálu 

byly  roztroušeny  kosmetické  salóny,  modely  nových  aut  a  stánky  s  občerstvením. 

Probíhaly zde také módní přehlídky haute couture i běžného oblečení.152

USIA pro výstavu také najala 75 průvodců, z nichž bylo 27 žen a 48 mužů, z 

toho 4 Afroameričani. Byli ve věku 20-35 let, museli samozřejmě umět rusky a podrobit 

se  tréninku,  aby  byli  schopni  správně  zodpovídat  i  ty  nejkontroverznější  otázky  o 

americkém životě.153

ANE měla v SSSR představit i jakýsi koncept „obráceného turismu” pro ruské 

návštěvníky,  protože většina z nich neměla šanci  se do USA dostat.  Výstava se tak 

soustřeďovala  na  jednotlivé  občany  a  jejich  individuální  zážitky  a  touhy.  Většina 

připravených  exhibic  byla  interaktivní,  návštěvníci  byli  pobízeni  k  tomu,  aby  se 

dotýkali vystavených předmětů, četli si knihy, otevírali jednotlivé skříně nebo ledničky 

145 Ibid., 184-193.
146 Belmonte, Selling the American Way, 89.
147 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 164.
148 Castillo, Cold War on the Home Front, 140.
149 Belmonte, Selling the American Way, 89.
150 Cull, The Cold War and the USIA, 164.
151 Castillo, Cold War on the Home Front, 154.
152 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 164 a 214.
153 Cull, The Cold War and the USIA, 167.
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a samozřejmě si i povídali s přítomnými Američany. Zdůrazňování volnosti pohybu v 

areálu a nepřítomnosti zákazů byl samozřejmě úmyslný.154

3.2 Slavnostní otevření a kuchyňská debata

„Poděkujte hospodyňce za to, že jsme se v její kuchyni mohli pohádat.”

–  Nikita Chruščov155

Viceprezident Nixon dorazil do Moskvy 23. 7. 1959, aby následující den výstavu 

slavnostně zahájil. Společně s ním dorazil i Walt Disney a někteří vedoucí pracovníci 

firem, které poskytly materiály pro výstavu, jako právě  Pepsi Cola,  Eastman Kodak a 

Macy’s. A samozřejmě nechyběl zástup amerických novinářů.156 Chruščov pak Nixona 

sarkasticky přivítal v zemi „uvězněných lidí”.157

Kuchyňská debata byla sérií spontánních výměn názorů mezi těmito dvěma muži 

během jejich  prohlídky  ANE.  Dá  se  rozdělit  na  dvě  části:  16  minutovou  debatu  v 

televizním studiu a 45 minutovou debatu v modelu kuchyně Splitniku.158 Setkání mezi 

Nixonem a Chruščovem při této příležitost nebylo domluvené: viceprezident měl pouze 

zahájit výstavu po boku Miltona Eisenhowera, který oficiálně vedl americkou delegaci. 

Chruščov na místo  dorazil  krátce  po nich,  ale  podle Gilberta  Robinsona,  jednoho z 

koordinátorů výstavy, měl sovětský premiér takové nečekané návštěvy ve zvyku. Právě 

proto se rozhodli zahájit prohlídku v prvním barevném televizním studiu na světě, kde 

se  tedy  před  zraky  amerických  novinářů  a  velkého  davu  sovětských  pracovníků 

rozhořela první část kuchyňské debaty.159

Chruščov  ve  svém  krátkém  projevu  začal  mírně,  postěžoval  si  nad  tím,  že 

některé části  výstavy nejsou dokončeny a odsoudil  možné rozpoutání  jaderné války. 

154 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 211.
155“Thank the housewife for letting us use her kitchen for our argument.“

Jennifer Latson, „When Khrushchev Said No to Pepsi but Yes to Peace”, Time.com, 24. července 
2015, http://time.com/3961121/khrushchev-nixon-kitchen-debate/.

156 Cull, The Cold War and the USIA, 166.
157 Belmonte, Selling the American Way, 90.
158 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 198-199.

Originál videozáznamu je dnes ztracen, ale debatu je možné si prohlédnout ve dvou částech například 
zde: https://www.youtube.com/watch?v=D7HqOrAakco, https://www.youtube.com/watch?
v=z6RLCw1OZFw. 
Debata v modelu kuchyně byla zachycená přítomnými novináři a transkriptů nebo citací z rozhovoru 
existuje několik. Jedna z ucelenějších verzí je dostupná zde: 
http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-kitchen-debate/, ale je v ní pořadí rozhovorů 
nesprávně prohozeno. Část debaty je také v Masey a Morgan, Cold war confrontations, 202-204.

159 Bardin, „The American National Exhibition and Kitchen Debates”, 10-11.
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Prohlásil, že je nutné aby spolu SSSR a USA žily v míru a přátelství. Brzy se však začal 

v dobré náladě a s velkými gesty vychloubat tím, že:  „… za 7 let budeme na stejné  

úrovni  jako  Amerika,  a  pak  půjdeme  ještě  dál.  A  až  vás  budeme  míjet,  tak  vám  

zamáváme…”  Z jeho nadšených výroků lze usuzovat, že dával přednost ekonomické 

soutěži, před zbrojením, a pokud Američané chtěli žít pod kapitalismem, tak ať si tak 

žijí.160

Nixon na  jeho výroky reagoval  smířlivě  s  tím,  že  předhánění  se  v produkci 

spotřebního zboží vítá, ale pokud má takováto soutěž přinést to nejlepší, je nutné aby 

mezi oběma národy probíhala volná výměna myšlenek. Nixon tak jmenovitě vyzdvihl 

konzumerismus a dodal, že tak jako je SSSR napřed v objevování vesmíru, USA jsou 

napřed  ve  vývoji  televize.  Jeho  reakce  napověděla,  že  možná  nebyl  tak  tvrdým 

odpůrcem  komunismu,  jakým  se  v  této  době  v  USA  prezentoval.  V  tu  chvíli  mu 

Chruščov skočil do řeči a i nadále vtipkoval. Po chvíli se oba muži nakonec shodli na 

tom, že je třeba mnohem častější a otevřenější komunikace mezi oběma národy. Závěr 

debaty ve studiu končí závazkem, že americká i sovětská televize odvysílají proběhlý 

rozhovor včetně překladu do příslušných jazyků.161

V modelu  Splitniku  převzal  iniciativu  Nixon.  Větou  „Chci  vám ukázat  tuto  

kuchyň.” zahájil druhou, o něco vyhrocenější část debaty, díky které také dostala své 

jméno. Právě zde, obklopeni důkazy o americké materiální nadřazenosti, se do sebe oba 

politici „pustili”.162

Předmětem jejich prvního sporu byl postoj k ženám. Nixon vyzdvihoval jejich 

tradiční roli v domácnosti a prezentoval jednotlivé spotřebiče jako způsob jak jim co 

nejlépe  usnadnit  práci,  což  u  Chruščova  nenalezlo  podporu.  Když  viceprezident 

přesunul  rozhovor k výši  platů,  dostupnosti  a  ceně  podobných domů,  premiér  začal 

napadat jejich nízkou kvalitu a zdůrazňoval, že Sověti staví trvanlivě. Tam kde Nixon 

vyzdvihl prostor pro inovaci,  Chruščov trval na svém, že některé předměty by měly 

vydržet věčně. Také vyjádřil  pochybnosti  nad tím, že to, co USA prezentuje na této 

výstavě, je pravdivé. Odmítl, že by sovětské občany měly všechny tyto věci ohromit. 

160 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 202 a „The Kitchen Debate (Nixon and Khrushchev, 
1959) Part I of II”, youtube video, 7:21, nahráno „AmpexDataSystems”, 24. 8. 2009, 
https://www.youtube.com/watch?v=D7HqOrAakco.

161 „The Kitchen Debate”, Teaching American History, staženo 12. 5. 2017, 
http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-kitchen-debate/ a „The Kitchen Debate 
(Nixon and Khrushchev, 1959) Part II of II”, youtube video, 8:43, nahráno „AmpexDataSystems”, 21. 
8. 2009, https://www.youtube.com/watch?v=z6RLCw1OZFw.

162 „The Kitchen Debate”, Teaching American History.
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Nixon následně zdůraznil možnost svobodné volby, jako té nejdůležitější věci, která oba 

systémy odlišuje.163

Chruščov se ale vysmíval  přehnanému množství  spotřebičů:  „Nemáte i  stroj,  

který by vám dal jídlo do pusy a zatlačil ho dolů? Mnohé věci, které jste nám ukázal  

jsou zajímavé, ale nejsou v životě potřeba.” Nakonec se vyhrocená atmosféra mezi nimi 

opět uvolnila,  ale jedinou věcí,  na které se oba politici  nakonec shodli,  byl  odpor k 

jazzu.164

Kuchyňská debata tak veřejně postavila socialismus a kapitalismus proti sobě v 

nové soutěži o to,  který systém dokáze svým občanům lépe zajistit  spotřební zboží. 

Vystavený  materiální  blahobyt  se  tak  stal  nositelem ideologie  a  součástí  jednoho  z 

ikonických  okamžiků  studené  války.165 Samotná  debata  byla  velkým  přínosem  pro 

USIA,  která  její  znění  rozeslala  do  všech  zahraničních  poboček.166 V  USA  byla 

odvysílána  hned 25.  7.  třemi  hlavními  televizními  stanicemi  a o dva dny později  ji 

odvysílala i moskevská televize –  pozdě v noci a jen s částečným překladem.167

3.3 Sovětské reakce

„Levi Strauss nám dali spousty džínů, [...] byly naskládané na hromadách. A  

všechny zmizely. Chtěli jsme, aby je ukradli.” 

– Philip George168

S ukončením éry stalinismu zájem o konzumerismus postupně rostl. Komunisté 

se  pomalu  začali  odklánět  od  jeho  kritiky  a  snažili  se  vytvořit  nějakou  sovětskou 

alternativu.169 Chruščov byl perfektním příkladem tohoto nového přístupu, jak dokazuje 

i jeho vášnivá rétorika během kuchyňské debaty. Pár let před výstavou totiž zahájil plán 

na výstavbu nového bydlení a převedl některé vládní zdroje na vytvoření socialistických 

verzí spotřebního zboží. Předpokládá se tedy, že důraz na konzumerismus u americké 

163 Ibid.
164 ”Don’t you have a machine that puts food into the mouth and pushes it down? Many things you’ve 

shown us are interesting but they are not needed in life.”
Masey a Morgan, Cold war confrontations, 204.

165 Castillo, Cold War on the Home Front, x-xi.
166 Cull, The Cold War and the USIA, 168.
167 Chris Sibilla, „Moments in U.S. Diplomatic History: Nixon vs. Khrushchev — The 1959 Kitchen 

Debate“, Association for Diplomatic Studies and Training, http://adst.org/2015/07/nixon-vs-
khrushchev-the-1959-kitchen-debate/.

168 ”Levi Strauss gave us stacks of Levis, […] and they were stacked up in piles. And they all 
disappeared. We wanted them to be stolen.” Philip George byl jedním z manažerů výstavy.
Masey a Morgan, Cold war confrontations, 192.

169 Stearns, Consumerism in World History, 88-89.
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výstavy očekával a pravděpodobně si od ní sliboval, že SSSR získá nové průmyslové a 

technologické kontakty, dojde k posílení obchodu a výstava by stimulovala poptávku po 

spotřebním zboží,  což by zajistilo  větší  podporu pro jeho plánované změny.170 Díky 

Chruščovovi  tak  začal  panovat  názor,  že  vyšší  spotřebitelská  úroveň  by  měla  být 

součástí  úspěchu komunismu,  nicméně spotřební průmysl  nikdy nebyl  pro SSSR tak 

důležitý jako těžký průmysl a vojenské výdaje.171

Navenek se  ale  sovětská  vláda  už  od  začátku  snažila  co nejvíce  oslabit  vliv 

americké výstavy. V květnu 1959 zakázala hraní jazzu a distribuci kosmetiky, hraček a 

většiny tištěného materiálu. McClellan musel tvrdě bojovat za ponechání stánků s Pepsi  

Colou, což se mu nakonec povedlo.172 Sověti si také vyžádali odstranění desítek knih, 

navzdory dohodě o necenzurování vystavených předmětů.173 Také módní přehlídka se 

málem  neuskutečnila,  když  letadlu  s  jejím  personálem  nebylo  dovoleno  přistát.  A 

objevovaly se další problémy.174

V blízkosti  parku Sokolniki  dokonce vznikla  konkurenční  sovětská výstava s 

názvem  People’s Economic Achievement. Mezi návštěvníky té americké byli posíláni 

komunističtí agitátoři,  kteří se je pokoušeli přesvědčit,  aby šli raději na tu sovětskou 

výstavu,  nebo  se  snažili  vyprovokovat  americké  průvodce  k  nějaké  konfrontaci. 

Zároveň také sovětská vláda kontrolovala prodej vstupenek a zpočátku se jej snažila 

udržet  mimo veřejnost.175 Dokonce bylo  z plakátů informujících o americké výstavě 

odstraněno, kde a jak bylo vůbec možné vstupenky získat.176 Popularitu výstavy se ale 

snížit  nepodařilo,  a  po  prvních  deseti  dnech  ty  nejsilnější  snahy  o  její  bojkot 

ustoupily.177

Také sovětský tisk byl k výstavě velice nepřátelský. Moskovskaya Pravda např. 

prohlásila:  „Pořadatelé  výstavy  předpokládali,  že  jakmile  moskevský  nebo gorkijský  

John  Doe  spatří  třpytivé  kuchyňské  vybavení,  elegantní  obuv,  oblečení  a  atypický  

„typický  dům”  Američana,  dojde  k  závěru,  že  život  je  lepší  pod  kapitalistickým  

systémem.  To  se  přepočítali.  Sovětští  obyvatelé  očekávali  spolehlivé  informace  o  

170 Castillo, Cold War on the Home Front, 161-164.
171 Stearns, Consumerism in World History, 88-89.
172 Cull, The Cold War and the USIA, 165-167.
173 Belmonte, Selling the American Way, 90-91.
174 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 174-175.
175 Cull, The Cold War and the USIA, 165-167.
176 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 240.
177 Cull, The Cold War and the USIA, 168.
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americkém způsobu života, ale více o technických a vědeckých úspěších, o inženýrech a  

vědcích. A to nenašli. Výstava je neuspokojila.”178

Literary Gazette tvrdila, že na vystavených předmětech nebylo nic zvláštního, 

Izvestia se přímo vysmívala  velkému množství  spotřebního zboží  a  Komsomolskaya 

Pravda pak  citovala  moskevského  návštěvníka,  který  měl  tvrdit:  „Mnoho  se  dá  z  

výstavy  naučit  o  věcech,  které  nemáme:  o  nezaměstnanosti,  rasové  diskriminaci,  o  

penzích, které si lidé musí platit sami  – opravdu mnoho věcí,  které nedělají  starosti  

lidem žijícím pod socialistickým systémem.”179

Agentura  Tass přirovnala vystavený model amerického domu k Taj Mahalu a 

Buckinghamskému paláci a tvrdila, že není možné, aby si tak bohatě vybavený dům 

mohl  dovolit  obyčejný  dělník.180 Zatímco  podobné  útoky  občas  odrážely  skutečné 

názory návštěvníků,  sovětská média se ohledně konzumerismu soustředila  na kritiku 

americké marnotratnosti,  zatímco vyzdvihovala přepych, kterého by mohli  dosáhnout 

sovětští obyvatelé. Což bylo zcela v souladu s novou Chruščovovou politikou.181

Americká národní výstava byla přes všechny tyto snahy obrovským úspěchem a 

sovětští  obyvatelé  se  sem  jen  hrnuli.182 Obdivovali  vystavené  zboží,  sovětské  ženy 

bojovaly  o  to,  které  z  nich  se  dostane  nějaké  zkrášlovací  procedury od amerických 

stylistek a u stánků s Pepsi se stály dlouhé fronty.183 Té bylo dokonce díky této výstavě 

povoleno, aby se začala prodávat v SSSR.184 Demonstrace vaření a pečení byly také 

hodně  populární.185 Nejčastější  kladenou otázkou  počítači  RAMAC byla   „Co je  to 

americký sen?” a dále byly velice časté dotazy „Kolik stojí americké cigarety?” a „Co je 

v typickém šatníku americké ženy?”.186 Nejvíce vychvalovanou částí výstavy byli však 

178 ”Exhibition organizers supposed that John Doe of Moscow or Gorky, on seeing the glittering kitchen  
equipment, elegant shoes, textiles, and the non-typical "typical home" of the American, would come to  
the conclusion that life is better under the capitalistic system. This was a miscalculation. Soviet 
people expected dependable information about the American way of life, more about technical and 
scientific achievements, about engineers and scientists. They did not find this. The Exhibition did not 
satisfy them.” 
Belmonte, Selling the American Way, 92.

179 ”Much can be learned from the Exhibition about the things we do not have: unemployment, racial 
discrimination, pensions which the individual has to pay for himself – a great many things which do 
not trouble people living under a socialist system.”
Ibid. 

180 Ibid., 90.
181 Bardin, „The American National Exhibition and Kitchen Debates”, 30.
182 Cull, The Cold War and the USIA, 167.
183 Belmonte, Selling the American Way, 88 a 91.
184 Cull, The Cold War and the USIA, 164.
185 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 217.
186 Belmonte, Selling the American Way, 91.
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samotní průvodci a další pomocný personál. Návštěvníci měli velkou radost z možnosti 

popovídat si se „skutečnými Američany”.187 Vyptávali se jich především na ceny zboží, 

platy,  školství a zdravotnickou péči. Podle některých měl právě tento osobní kontakt 

mezi Američany a Sověty ten nejpozitivnější vliv na změnu názorů o tom druhém.188

Zaměstnanci výstavy jinak mezi návštěvníky rozdali milion pamětních odznáčků 

a přes dva miliony brožur, které se okamžitě staly ceněnými předměty na černém trhu. 

A přestože nesměli rozdávat žádné jiné produkty, brzy přišli na to, že se jen stačí ve 

vhodnou chvíli otočit k návštěvníkům zády.189 Kvůli bující zlodějské činnosti musela 

být dokonce část knižní výstavy na chvíli uzavřena. Davy lidí toužících po suvenýrech 

ukradli stovky knih, hraček, nástrojů a potravinářských produktů.190 Pořadatelé výstavy 

je neustále doplňovali, protože věděli, že čím více zboží se do SSSR dostane, tím lépe 

se zde udrží představy spojené s americkým konzumerismem.191

Většina sovětských návštěvníků byla tedy z výstavy velice nadšená. Jeden ze 

sovětských emigrantů do USA například o ní prohlásil: „Věci, které si pamatuji nejvíc,  

jsou auta, Pepsi Cola a brožury. Brožury byly nádherné, tak dobré kvality … ty barvy,  

ten tisk. Nikdy jsme nic takového neviděli. Polaroid byl pro nás jako kouzlo.”192

Sergej Chruščov, který navštívil americkou výstavu se svým otcem hned první 

den, na událost vzpomínal takto:  „Panovala velká očekávání a nevěděli jsme, co tam  

bude. Knihy, kterých jste se mohli dotknout a otevřít je. Každý si pamatoval Pepsi Colu,  

ale voněla jako vosk na boty. Náš život nebyl životem v konzumeristické společnosti ale  

ve společnosti obětování za budoucnost.”193

Když  nic  jiného,  tak  američtí  představitelé  spíše  podcenili  přitažlivost 

konzumerismu.  Ve  snaze  prezentovat  „pravdivý  obraz  amerického  života”  spíš  než 

materiální  bohatství,  tak dokonce některé návštěvníky zklamali.  Ti,  když  spatřili  jen 

187 Cull, The Cold War and the USIA, 167.
188 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 243.
189 Cull, The Cold War and the USIA, 165-167.
190 Belmonte, Selling the American Way, 91.
191 Bardin, „The American National Exhibition and Kitchen Debates”, 25.
192 ”The things I remember the most were the autos, and the Pepsi-cola, and the booklets. The booklets 

were wonderful, such fine quality …  the colors, the printing. We had never seen anything like this 
before. The Polaroid camera to us was like magic.”
Masey a Morgan, Cold war confrontations, 222.

193 ”There was a huge expectation and we didn’t know what would be there. Books you can touch and 
open. Everybody remembered Pepsi-Cola, but it smelled like shoe wax. Our life was not a consumer 
society but a sacrifice society for the future.”
Wulf, „Make-Believe America“, 156.
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běžné oblečení, obuv a hračky, často zareagovali výroky jako „Proč jste nám neukázali 

to nejlepši?” a „Tohle je ubohost.“.194

Kritiku  od  návštěvníků  obdržela  i  kuchyně  jako  symbol  pokroku  – byla 

přirovnávána ke kleci, v níž má být podle Američanů žena navždycky zavřená ve své 

roli  hospodyně,  manželky  a  kuchařky  –  a  tedy  spíše  ženy  zotročuje,  než  by  je 

osvobozovala.195

Celkový dojem, který však americká výstava a konzumerismus pro SSSR měla 

znamenat  a  znamenala,  skvěle  vystihuje  tento  vzkaz  předaný  jednomu  z  průvodců: 

„Pokud tato výstava reprezentuje americký způsob života, pak je to americký způsob  

života, který bychom měli předběhnout.”196

Americká  národní  výstava  byla  nesporným  úspěchem  pro  americkou 

propagandu.  Zároveň  také  představovala  vyvrcholení  využívání  konzumerismu  jako 

ideologického nástroje k podpoře kapitalismu a demokracie. V samotném srdci SSSR 

USA hrdě vystavily vizi svojí společnosti, kterou chtěli ochránit před komunismem – 

společnost,  kde  právě  spotřební  zboží  odměňuje  pracovitost,  činí  rodiny  šťastnější, 

umožňuje pohodlnější život a kde velká nabídka produktů i služeb znamená naprostou 

svobodu jejich volby a tím i ztělesňuje svobodu člověka.

Prostor  kuchyně  se  pak  stal  jedním  ze  symbolů  ideologického  střetu  mezi 

západem a východem. Zatímco hašteření o domácích spotřebičích může na první pohled 

působit  poněkud směšně,  kuchyňská debata v sobě nesla poselství,  že studená válka 

není jen vojenským střetem mezi těmito velmocemi, ale také soubojem ideálů o běžném 

lidském  životě.  Přestože  spolu  Nixon  s  Chruščovem  vlastně  vůbec  nic  nevyřešili, 

nejdůležitější  byla  především Chruščovova  energická  reakce,  v  níž  před  sovětskou, 

americkou  a  přeneseně  také  světovou  veřejností  zavazuje  SSSR  k  vytvoření 

komunistického konzumerismu, který poskytne svým občanům ještě lepší benefity, než 

se  nachází  v  americké  společnosti.  Dalo  by  se  říci,  že  podobně jako  stín  Sputniku 

donutil USA k větší angažovanosti ve vesmírném závodu, SSSR byl donucen (částečně 

dobrovolně) do soutěže ohledně lepší životní úrovně definované množstvím spotřebního 

zboží.

194 Belmonte, Selling the American Way, 92.
195 Castillo, Cold War on the Home Front, 166-167.
196 Ibid., 158.
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Závěr

Po skončení ANE McClellan okamžitě začal vyjednávat o navazující výstavě pro 

rok 1962. K jejímu uspořádání však nedošlo, ani k nějaké podobně rozsáhlé akci. Místo 

toho byla v 60. letech zahájena vlna menších putovních výstav, které byly soustředěné 

vždy kolem jednoho užšího tématu,  a cestovaly nejen po území SSSR ale po celém 

východním bloku. První takovou výstavou byla  Plastics USA, která bohatě čerpala ze 

zkušeností  získaných  na  ANE.  Nechyběli  na  ní  trénovaní  američtí  průvodci  nebo 

distribuce  nějakého  zboží:  každý  z  návštěvníků  dostal  tašku,  odznáček  a  plastový 

pohárek jako upomínku.197 Podobně jako ANE se totiž tato výstava soustředila raději na 

výsledné produkty,  než na průmysl  jako takový. Proto byl  hlavně vystaven plastový 

nábytek,  kuchyňské  potřeby,  oblečení  atd.  Podobné  principy  byly  uplatňovány  i  na 

dalších výstavách, jako byly například Transportation USA,  Medicine USA,  Technical  

Books USA, Graphic Art USA a mnohé další. Jejich organizátoři se vždycky snažili do 

jednotlivých exhibic zapojit i konzumerismus, jako doplněk k danému průmyslovému 

odvětví.198

Po sestřelení  amerického letounu U-2 došlo k ochlazení  vztahů mezi  USA a 

SSSR,  ale  tyto  různé  krize  mezinárodních  vztahů  plánované  exhibice  nakonec 

neohrozily. Tyto malé výstavy tak probíhaly až do roku 1991.199 Konzumerismus už ale 

nikdy  nebyl  hlavním  tématem  propagandy,  jelikož  se  USIA  musela  vypořádávat  s 

mnohem závažnějšími  problémy jako druhou berlínskou  krizí,  válkou ve  Vietnamu, 

bojem za občanská práva, vesmírným závoděním apod. Pokračující  škrty v rozpočtu 

omezovaly  její  činnost  i  co  se  týče  účasti  na  světových  výstavách.  Spolupráce  s 

americkými firmami a postupná závislost na podpoře soukromého sektoru tak nadále 

rostla. Mimo východní blok probíhaly výstavy jen v omezené míře.200

Rostoucí konzumerismus samozřejmě nezpůsobil pád komunismu, ale hrál roli v 

oslabování jednotlivých režimů. Od 60. let se totiž i v zemích východního bloku stal 

důležitým faktorem k udržení jejich vlastní legitimity.201 Sovětští vůdci pokračovali ve 

stejné  rétorice  jako  Chruščov  před  nimi  a  mezi  obyvately  také  čím dál  více  rostlo 

povědomí o životní úrovni na západě.202 Zpočátku byli všichni optimističtí: v roce 1961 

197 Cull, The Cold War and the USIA, 168-171.
198 Masey a Morgan, Cold war confrontations, 287, 304.
199 Wulf, „Make-Believe America“, 172.
200 Cull, The Cold War and the USIA, 280, 324-325, 338.
201 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 497.
202 Stearns, Consumerism in World History, 89-90.
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komunistická  strana  SSSR  ustanovila,  že  všeobecný  nadbytek  je  předpokladem  k 

plnému přechodu ke komunismu a sedmiletý plán pro období 1959-1965 sliboval, že 

SSSR předběhne USA ve výkonnosti a že v roce 1980 bude základní spotřební zboží 

distribuováno zdarma.203 Jednotlivé sliby ale vyzněly naprázdno a postupně tak čím dál 

více odhalovaly strukturální slabiny komunistického režimu. Státy si začaly hromadně 

půjčovat  ze  zahraničí,  aby  mohly  investovat  do  spotřebního  průmyslu  v  pokusu  o 

zmírnění nespokojenosti obyvatel.204 Slibovaná prosperita totiž nepřišla a i každodenní 

nakupování  běžných  produktů  se  stalo  problémem.  Sovětský  pokus  o  vytvoření 

komunistické  alternativy  k  americkému  konzumerismu  nakonec  selhal.  Nakupování 

určitých  produktů,  jako  například  džínů,  začalo  mít  silný  symbolický  význam205 a 

kdokoli  mohl  vycestovat  do  zahraničí  se  vracel  zpátky  se  spotřebním  zbožím  ze 

západu.206

Americký  export  spotřebního  zboží  i  kultury  s  ním  spojené  byl  nesmírně 

populární a dlouhou dobu jednoznačně dominoval mezinárodnímu prostoru. USA byly 

tak naprosto zásadní pro rozšíření konzumerismu, který je v současné době už pevně 

zakotveným životním stylem i mimo Evropu a USA. Žádný region však slepě nepřijal 

americký konzumerismus a pozvolna tak došlo k vytvoření různých variant a adaptací 

moderního  konzumerismu.  Spousta  z  nich  však  staví  na  vzorech  z  období  studené 

války.207

V 70. letech se jeho šíření zintenzivnělo ve středním východě a o dekádu později 

následovala  Čína,  kde  díky  ekonomickým  reformám  z  roku  1978  došlo  k  masivní 

popularizaci amerického zboží v celém regionu. Na konci 20. století se mimo Evropu a 

USA  začaly  vytvářet  menší  konzumeristické  trhy  s  vlastním  specifickým  zbožím, 

například  v  Japonsku  a  zemích  Latinské  Ameriky.  V  90.  letech  se  konzumerismus 

dostal i do těch nejodlehlejších koutů světa a lidé z nejrůznějších prostředí tak začali 

posuzovat kvalitu svého života skrze produkty. Společně s tím se objevily i nové formy 

protestů nad tímto stylem života, ale kritika konzumerismu se v současnosti soustřeďuje 

spíše  na  vkus  jednotlivých  lidí,  morálku,  ztrátu  kulturních  hodnot  nebo  na  jeho 

203 Castillo, Cold War on the Home Front, 169.
204 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 508.
205 Stearns, Consumerism in World History, 89-90.
206 Rosenberg, „Consumer Capitalism”, 509.
207 Stearns, Consumerism in World History, 136.
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environmentální  dopady.  Jen  málokdo  se  dnes  ale  snaží  o  jeho úplné  vymýcení  ze 

společnosti.208

Konzumerismus  byl  v  americké  zahraniční  propagandě  využíván  dvěma 

způsoby: přímo a nepřímo. Za nepřímou propagandu se dá označit podpora amerického 

exportu a posilování spolupráce mezi informačními službami a soukromým sektorem, 

která  začala  v  rámci  putovních  výstav  na  propagaci  Marshallova  plánu.  Primárním 

cílem těchto iniciativ bylo vytvoření nových trhů pro americké zboží. Zároveň se tím 

američtí propagandisté snažili získat i podporu kongresu pro informační programy jako 

takové. Důležitým mezníkem se pro tyto snahy stal rok 1954, od kterého se USA začaly 

pravidelně  účastnit  mezinárodních  veletrhů.  Tato  propaganda  však  neměla  sloužit  k 

legitimizaci  amerického režimu, nýbrž sledovala hlavně ekonomické zájmy americké 

vlády.

Přímá propaganda konzumerismu se rozvinula ve druhé polovině 50. let, kdy si 

prezident Eisenhower, USIA, Reklamní rada a posléze i americký kongres uvědomili, 

jak velký ideologický potenciál se skrývá v popularitě amerického spotřebního zboží. 

Účast na veletrzích byla totiž částečně vyprovokovaná úspěchem SSSR v tomto odvětví 

a  touhou  USA  konečně  převzít  iniciativu.  Dílčí  výstavy  se  tak  staly  ideologickým 

bojištěm  o  nadřazenost  jednotlivých  pavilonů  a  přeneseně  také  o  nadřazenost 

jednotlivých  režimů.  A  protože  americká  vláda  věřila,  že  zdejší  životní  úroveň  a 

produkce spotřebního zboží má jasnou převahu nad tou sovětskou, prvky konzumerismu 

se v různé míře objevovaly na všech výstavách. 

Zatímco  se  tedy v  poválečném období  přistupovalo  k  jeho zdůrazňování  jen 

velice  opatrně,  v  roce  1956  došlo  k  vytvoření  hlavní  strategie,  jak  konzumerismus 

využívat  k  legitimizaci  amerického  demokratického  kapitalismu  a  propojit  tak 

materiální  bohatství s vyššími duchovními hodnotami.  Koncept lidového kapitalismu 

měl  světu  ukázat,  že  USA  nepředstavují  chamtivou,  zdegenerovanou  a  nerovnou 

společnost  posedlou  nakupováním,  ale  že  obrovské  množství  spotřebního  zboží  je 

důkazem pracovitosti a ctnosti zdejších obyvatel a zároveň také důkazem o nadřazenosti 

amerického režimu nad tím komunistickým. Byl to právě demokratický kapitalismus, 

který podle nich opravdu dokázal přinést běžným lidem jejich zaslouženou prosperitu a 

vedl  k  mírovému  pokroku.  A  i  přes  to,  že  v  americké  vládě  rozhodně  neexistoval 

jednotný  názor  na  to,  jak  by  zahraniční  propaganda  měla  vypadat,  ohledně  této 

208 Ibid., 98-100, 141, 144, 155.
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myšlenky panovala celkem univerzální shoda. Tu mimo jiné dokazuje pozitivní vnímání 

Americké  národní  výstavy,  která  byla  zcela  věnovaná  výstavě  konzumerismu,  jako 

jednoho z největších úspěchů zahraniční propagandy vůbec. Díky ní a díky ikonické 

kuchyňské debatě, byl nadbytek spotřebního zboží povýšen na úroveň klíčové soutěže 

mezi západním a východním blokem.

Konzumerismus byl v propagandě spojován s následujícími hodnotami:

• Svoboda: Konzumerismus umožňoval svobodně si vybírat zboží z obrovského 

množství  produktů,  skrze  které  mohl  člověk  vyjadřovat  svou  individualitu. 

Zároveň mělo také velké množství spotřebičů osvobozovat ženy v domácnosti 

od náročné práce. Kapitalismus byl tak prezentován jako systém, který poskytuje 

volnost.

• Pokrok: Americké zboží, průmysl, firmy a investoři přinášejí více pracovních 

příležitostí, vyšší mzdy a pokrok společnosti bez násilné revoluce. Ten mohou 

ostatní státy napodobit, pokud se rozhodnou převzít tento styl života. To mělo 

ospravedlnit dominanci USA v mezinárodních záležitostech.

• Prosperita:  Obchody  a  domácnosti  naplněné  zbožím představují  viditelný  a 

hmatatelný  důkaz  o  prosperitě  amerického  kapitalismu.  Úspěch  zdejší 

ekonomiky je tedy skutečný a není jen čísly na papíře.

• Beztřídnost: Velké množství a snadná dostupnost zboží i služeb znamenají, že 

si je každý může dovolit. Konzumerismus rozmazává hranice mezi jednotlivými 

společenskými třídami a je tak univerzální zkušeností pro všechny. Kapitalismus 

tedy přináší lidem to, co komunismus slibuje.

• Rodina a domov: Spotřební zboží slouží k vytvoření šťastného a pohodlného 

života v nadbytku, usnadňuje péči o domácnost a také poskytuje zábavu dětem i 

dospělým. Nakupování zboží je způsobem jakým Američané pečují o své blízké 

a  umožněním vysoké  míry  konzumerismu  se  tak  kapitalistický  stát  skutečně 

stará o blahobyt svých občanů.

Konzumerismus  je  nesmírně  komplexním  tématem  a  za  jeho  globálním 

vzestupem  stojí  celá  řada  politických,  ekonomických,  sociálních,  kulturních  i 

historických  faktorů.  Politická  rétorika  a  tento  zidealizovaný  způsob,  jakým  byl 

prezentován v zahraničí americkou propagandou, dodnes rezonuje napříč celým světem.
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Summary

This  Bachelor  Thesis  deals  with  the  relationship  between  consumerism  and 

American propaganda during the Cold War. Its main goal was to examine the strategy 

used to legitimize democratic capitalism abroad by promoting this particular lifestyle 

and the consumption of American goods. It explores how the American government 

used consumerism in order to influence the world public in its favour. This study is 

mainly  focused  on  the  developments  in  the  1950s,  when  the  main  ideological 

framework for the use of consumerism in propaganda was developed.

The first chapter provides the necessary background for better understanding of 

the connection between consumerism and the rising anti-Americanism all around the 

world.  It  also  describes  the  birth  of  the  U.S.  information  program  with  all  of  its 

problems and obstructions that continued to limit its work later on. The most influental 

in this period was the hatred towards the USA fueled by communist propaganda, the 

animosity of the U.S. congress towards the use of overseas propaganda and the first 

attempts  to  promote  the  consumerism  as  a  part  of  rebuilding  process  for  Western 

Europe introduced by the Marshall Plan.

The  second  chapter  describes  the  activities  of  the  USIA  and  the  U.S. 

participation  in  international  trade  fairs.  They  served  dual  purpouse.  Firstly,  the 

consumerism  was  promoted  indirectly  in  order  to  expand  American  export  and  to 

establish  new markets,  which  was  something  that  helped  to  gain  the  governmental 

support  for  the  American  propaganda  as  a  whole.  It  also  deepend  the  cooperation 

between  the  information  programs  and  the  private  sector.  But  soon  enough,  the 

ideological  potential,  that  went with the enormous popularity of American products, 

revealed  itself  as  a  powerful  weapon  in  the  struggle  between  capitalism  and 

communism. The U.S. pavilions and exhibitions became an important tool in expressing 

the  American  superiority  over  the  USSR.  The  concept  of  People’s  Capitalism  was 

introduced  in  1956  as  the  main  method  for  the  use  of  consumerism  in  American 

ideology. It describes an ideal society of abundance where the goods serve as a proof of 

prosperity and classlessness for all. These efforts culminated in the American National 

Exhibition described in detail in the third chapter. After the year 1959, consumerism 

became a key element for the Soviet legitimacy as well and it created a new competition 

between the blocs about what regime can provide better living conditions and affluence 

for its people.
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Consumerism was promoted in correlation with the themes of freedom, progress, 

prosperity,  classlessness and family values. Those were the ideals used to justify the 

superiority of capitalism and the American entitlement to lead the world to peace and 

progress. It elevated materialism above shallowness and greed and created an idealized 

vision  of  better,  more  prosperous  future.  While  the  ambivalence  surrounding 

consumerism continues to this day,  those ideals promoted by the American propaganda 

still resonate in many parts of the world.
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	Areál se skládal ze dvou hlavních pavilonů a nezpočtu menších venkovních exhibic. První budovou byl geodetický dóm a druhou velký skleněný pavilon. Hlavním návrhářem se stal Jack Masey. Výstava v dómu se skládala z několika částí: speciálního filmu manželů Eamesových, RAMAC počítače od IMB a série grafických panelů o zemědělství, vzdělání, vědeckém výzkumu apod.142 Počítač byl naprogramován, aby v ruštině dokázal odpovědět na 3 500 otázek týkajících se USA.143 Film s názvem Glimpses of the USA byl promítán na 7 obrazovkách a měl diváky seznámit s různými podobami běžného amerického dne. Jednalo se o sbírku nejrůznějších krátkých klipů, které měly zobrazovat materiální blahobyt z druhé budovy v autentickém prostředí. Cíl obou pavilonů byl tedy stejný – vytvořit vizuální důkaz o prosperitě americké společnosti.144
	Pro výstavu konzumerismu byla ve skleněném pavilonu postavena speciální kovová struktura, která uvnitř budovy vytvořila několik úrovní a pater vzájemně propojených soustavou schodišť a zdvojnásobila tak výstavní plochu. USIA se snažila zajistit tu největší možnou rozmanitost zboží – organizátoři nejprve vyhledali vhodné produkty a poté ve spolupráci s ministerstvem obchodu přesvědčili danou firmu, aby je pro výstavu poskytla. Pavilon byl nakonec přeplněný kuchyňskými spotřebiči, potravinami, nábytkem, hračkami, sportovním vybavením, hi-fi systémy, barevnými televizemi, oblečením a dalšími předměty. USIA byla ale závislá na tom, co jí jednotlivé firmy skutečně poslaly. Občas se stalo, že dorazilo úplně jiné zboží, než bylo dohodnuto a kvůli nízkému rozpočtu a nedostatku času nebylo možné to napravit. Části ANE tak byly diktovány firmami, nikoli propagandisty.145 Koncem července se na výstavě podílelo více jak 800 podniků.146
	Za skleněným pavilonem byl umístěn model šestipokojového domu, který byl rozdělen na dvě poloviny, aby se do něj mohlo dostat co nejvíce návštěvníků – z tohoto důvodu se mu začalo přezdívat „Splitnik”.147 Celkem byly v areálu vystaveny 4 modely kuchyní,148 ve kterých probíhaly ukázky vaření a pečení zahrnující 110 různých druhů pokrmů.149 Dalšími prvky ANE byly úspěšné exhibice z minulých veletrhů, jako Circarama, série fotografií Family of Man150 a model supermarketu.151 Ve zbytku areálu byly roztroušeny kosmetické salóny, modely nových aut a stánky s občerstvením. Probíhaly zde také módní přehlídky haute couture i běžného oblečení.152
	USIA pro výstavu také najala 75 průvodců, z nichž bylo 27 žen a 48 mužů, z toho 4 Afroameričani. Byli ve věku 20-35 let, museli samozřejmě umět rusky a podrobit se tréninku, aby byli schopni správně zodpovídat i ty nejkontroverznější otázky o americkém životě.153
	ANE měla v SSSR představit i jakýsi koncept „obráceného turismu” pro ruské návštěvníky, protože většina z nich neměla šanci se do USA dostat. Výstava se tak soustřeďovala na jednotlivé občany a jejich individuální zážitky a touhy. Většina připravených exhibic byla interaktivní, návštěvníci byli pobízeni k tomu, aby se dotýkali vystavených předmětů, četli si knihy, otevírali jednotlivé skříně nebo ledničky a samozřejmě si i povídali s přítomnými Američany. Zdůrazňování volnosti pohybu v areálu a nepřítomnosti zákazů byl samozřejmě úmyslný.154
	3.2 Slavnostní otevření a kuchyňská debata

	„Poděkujte hospodyňce za to, že jsme se v její kuchyni mohli pohádat.”
	– Nikita Chruščov155
	Viceprezident Nixon dorazil do Moskvy 23. 7. 1959, aby následující den výstavu slavnostně zahájil. Společně s ním dorazil i Walt Disney a někteří vedoucí pracovníci firem, které poskytly materiály pro výstavu, jako právě Pepsi Cola, Eastman Kodak a Macy’s. A samozřejmě nechyběl zástup amerických novinářů.156 Chruščov pak Nixona sarkasticky přivítal v zemi „uvězněných lidí”.157
	Kuchyňská debata byla sérií spontánních výměn názorů mezi těmito dvěma muži během jejich prohlídky ANE. Dá se rozdělit na dvě části: 16 minutovou debatu v televizním studiu a 45 minutovou debatu v modelu kuchyně Splitniku.158 Setkání mezi Nixonem a Chruščovem při této příležitost nebylo domluvené: viceprezident měl pouze zahájit výstavu po boku Miltona Eisenhowera, který oficiálně vedl americkou delegaci. Chruščov na místo dorazil krátce po nich, ale podle Gilberta Robinsona, jednoho z koordinátorů výstavy, měl sovětský premiér takové nečekané návštěvy ve zvyku. Právě proto se rozhodli zahájit prohlídku v prvním barevném televizním studiu na světě, kde se tedy před zraky amerických novinářů a velkého davu sovětských pracovníků rozhořela první část kuchyňské debaty.159
	Chruščov ve svém krátkém projevu začal mírně, postěžoval si nad tím, že některé části výstavy nejsou dokončeny a odsoudil možné rozpoutání jaderné války. Prohlásil, že je nutné aby spolu SSSR a USA žily v míru a přátelství. Brzy se však začal v dobré náladě a s velkými gesty vychloubat tím, že: „… za 7 let budeme na stejné úrovni jako Amerika, a pak půjdeme ještě dál. A až vás budeme míjet, tak vám zamáváme…” Z jeho nadšených výroků lze usuzovat, že dával přednost ekonomické soutěži, před zbrojením, a pokud Američané chtěli žít pod kapitalismem, tak ať si tak žijí.160
	Nixon na jeho výroky reagoval smířlivě s tím, že předhánění se v produkci spotřebního zboží vítá, ale pokud má takováto soutěž přinést to nejlepší, je nutné aby mezi oběma národy probíhala volná výměna myšlenek. Nixon tak jmenovitě vyzdvihl konzumerismus a dodal, že tak jako je SSSR napřed v objevování vesmíru, USA jsou napřed ve vývoji televize. Jeho reakce napověděla, že možná nebyl tak tvrdým odpůrcem komunismu, jakým se v této době v USA prezentoval. V tu chvíli mu Chruščov skočil do řeči a i nadále vtipkoval. Po chvíli se oba muži nakonec shodli na tom, že je třeba mnohem častější a otevřenější komunikace mezi oběma národy. Závěr debaty ve studiu končí závazkem, že americká i sovětská televize odvysílají proběhlý rozhovor včetně překladu do příslušných jazyků.161
	V modelu Splitniku převzal iniciativu Nixon. Větou „Chci vám ukázat tuto kuchyň.” zahájil druhou, o něco vyhrocenější část debaty, díky které také dostala své jméno. Právě zde, obklopeni důkazy o americké materiální nadřazenosti, se do sebe oba politici „pustili”.162
	Předmětem jejich prvního sporu byl postoj k ženám. Nixon vyzdvihoval jejich tradiční roli v domácnosti a prezentoval jednotlivé spotřebiče jako způsob jak jim co nejlépe usnadnit práci, což u Chruščova nenalezlo podporu. Když viceprezident přesunul rozhovor k výši platů, dostupnosti a ceně podobných domů, premiér začal napadat jejich nízkou kvalitu a zdůrazňoval, že Sověti staví trvanlivě. Tam kde Nixon vyzdvihl prostor pro inovaci, Chruščov trval na svém, že některé předměty by měly vydržet věčně. Také vyjádřil pochybnosti nad tím, že to, co USA prezentuje na této výstavě, je pravdivé. Odmítl, že by sovětské občany měly všechny tyto věci ohromit. Nixon následně zdůraznil možnost svobodné volby, jako té nejdůležitější věci, která oba systémy odlišuje.163
	Chruščov se ale vysmíval přehnanému množství spotřebičů: „Nemáte i stroj, který by vám dal jídlo do pusy a zatlačil ho dolů? Mnohé věci, které jste nám ukázal jsou zajímavé, ale nejsou v životě potřeba.” Nakonec se vyhrocená atmosféra mezi nimi opět uvolnila, ale jedinou věcí, na které se oba politici nakonec shodli, byl odpor k jazzu.164
	Kuchyňská debata tak veřejně postavila socialismus a kapitalismus proti sobě v nové soutěži o to, který systém dokáze svým občanům lépe zajistit spotřební zboží. Vystavený materiální blahobyt se tak stal nositelem ideologie a součástí jednoho z ikonických okamžiků studené války.165 Samotná debata byla velkým přínosem pro USIA, která její znění rozeslala do všech zahraničních poboček.166 V USA byla odvysílána hned 25. 7. třemi hlavními televizními stanicemi a o dva dny později ji odvysílala i moskevská televize – pozdě v noci a jen s částečným překladem.167
	3.3 Sovětské reakce

	„Levi Strauss nám dali spousty džínů, [...] byly naskládané na hromadách. A všechny zmizely. Chtěli jsme, aby je ukradli.”
	– Philip George168
	S ukončením éry stalinismu zájem o konzumerismus postupně rostl. Komunisté se pomalu začali odklánět od jeho kritiky a snažili se vytvořit nějakou sovětskou alternativu.169 Chruščov byl perfektním příkladem tohoto nového přístupu, jak dokazuje i jeho vášnivá rétorika během kuchyňské debaty. Pár let před výstavou totiž zahájil plán na výstavbu nového bydlení a převedl některé vládní zdroje na vytvoření socialistických verzí spotřebního zboží. Předpokládá se tedy, že důraz na konzumerismus u americké výstavy očekával a pravděpodobně si od ní sliboval, že SSSR získá nové průmyslové a technologické kontakty, dojde k posílení obchodu a výstava by stimulovala poptávku po spotřebním zboží, což by zajistilo větší podporu pro jeho plánované změny.170 Díky Chruščovovi tak začal panovat názor, že vyšší spotřebitelská úroveň by měla být součástí úspěchu komunismu, nicméně spotřební průmysl nikdy nebyl pro SSSR tak důležitý jako těžký průmysl a vojenské výdaje.171
	Navenek se ale sovětská vláda už od začátku snažila co nejvíce oslabit vliv americké výstavy. V květnu 1959 zakázala hraní jazzu a distribuci kosmetiky, hraček a většiny tištěného materiálu. McClellan musel tvrdě bojovat za ponechání stánků s Pepsi Colou, což se mu nakonec povedlo.172 Sověti si také vyžádali odstranění desítek knih, navzdory dohodě o necenzurování vystavených předmětů.173 Také módní přehlídka se málem neuskutečnila, když letadlu s jejím personálem nebylo dovoleno přistát. A objevovaly se další problémy.174
	V blízkosti parku Sokolniki dokonce vznikla konkurenční sovětská výstava s názvem People’s Economic Achievement. Mezi návštěvníky té americké byli posíláni komunističtí agitátoři, kteří se je pokoušeli přesvědčit, aby šli raději na tu sovětskou výstavu, nebo se snažili vyprovokovat americké průvodce k nějaké konfrontaci. Zároveň také sovětská vláda kontrolovala prodej vstupenek a zpočátku se jej snažila udržet mimo veřejnost.175 Dokonce bylo z plakátů informujících o americké výstavě odstraněno, kde a jak bylo vůbec možné vstupenky získat.176 Popularitu výstavy se ale snížit nepodařilo, a po prvních deseti dnech ty nejsilnější snahy o její bojkot ustoupily.177
	Také sovětský tisk byl k výstavě velice nepřátelský. Moskovskaya Pravda např. prohlásila: „Pořadatelé výstavy předpokládali, že jakmile moskevský nebo gorkijský John Doe spatří třpytivé kuchyňské vybavení, elegantní obuv, oblečení a atypický „typický dům” Američana, dojde k závěru, že život je lepší pod kapitalistickým systémem. To se přepočítali. Sovětští obyvatelé očekávali spolehlivé informace o americkém způsobu života, ale více o technických a vědeckých úspěších, o inženýrech a vědcích. A to nenašli. Výstava je neuspokojila.”178
	Literary Gazette tvrdila, že na vystavených předmětech nebylo nic zvláštního, Izvestia se přímo vysmívala velkému množství spotřebního zboží a Komsomolskaya Pravda pak citovala moskevského návštěvníka, který měl tvrdit: „Mnoho se dá z výstavy naučit o věcech, které nemáme: o nezaměstnanosti, rasové diskriminaci, o penzích, které si lidé musí platit sami – opravdu mnoho věcí, které nedělají starosti lidem žijícím pod socialistickým systémem.”179
	Agentura Tass přirovnala vystavený model amerického domu k Taj Mahalu a Buckinghamskému paláci a tvrdila, že není možné, aby si tak bohatě vybavený dům mohl dovolit obyčejný dělník.180 Zatímco podobné útoky občas odrážely skutečné názory návštěvníků, sovětská média se ohledně konzumerismu soustředila na kritiku americké marnotratnosti, zatímco vyzdvihovala přepych, kterého by mohli dosáhnout sovětští obyvatelé. Což bylo zcela v souladu s novou Chruščovovou politikou.181
	Americká národní výstava byla přes všechny tyto snahy obrovským úspěchem a sovětští obyvatelé se sem jen hrnuli.182 Obdivovali vystavené zboží, sovětské ženy bojovaly o to, které z nich se dostane nějaké zkrášlovací procedury od amerických stylistek a u stánků s Pepsi se stály dlouhé fronty.183 Té bylo dokonce díky této výstavě povoleno, aby se začala prodávat v SSSR.184 Demonstrace vaření a pečení byly také hodně populární.185 Nejčastější kladenou otázkou počítači RAMAC byla „Co je to americký sen?” a dále byly velice časté dotazy „Kolik stojí americké cigarety?” a „Co je v typickém šatníku americké ženy?”.186 Nejvíce vychvalovanou částí výstavy byli však samotní průvodci a další pomocný personál. Návštěvníci měli velkou radost z možnosti popovídat si se „skutečnými Američany”.187 Vyptávali se jich především na ceny zboží, platy, školství a zdravotnickou péči. Podle některých měl právě tento osobní kontakt mezi Američany a Sověty ten nejpozitivnější vliv na změnu názorů o tom druhém.188
	Zaměstnanci výstavy jinak mezi návštěvníky rozdali milion pamětních odznáčků a přes dva miliony brožur, které se okamžitě staly ceněnými předměty na černém trhu. A přestože nesměli rozdávat žádné jiné produkty, brzy přišli na to, že se jen stačí ve vhodnou chvíli otočit k návštěvníkům zády.189 Kvůli bující zlodějské činnosti musela být dokonce část knižní výstavy na chvíli uzavřena. Davy lidí toužících po suvenýrech ukradli stovky knih, hraček, nástrojů a potravinářských produktů.190 Pořadatelé výstavy je neustále doplňovali, protože věděli, že čím více zboží se do SSSR dostane, tím lépe se zde udrží představy spojené s americkým konzumerismem.191
	Většina sovětských návštěvníků byla tedy z výstavy velice nadšená. Jeden ze sovětských emigrantů do USA například o ní prohlásil: „Věci, které si pamatuji nejvíc, jsou auta, Pepsi Cola a brožury. Brožury byly nádherné, tak dobré kvality … ty barvy, ten tisk. Nikdy jsme nic takového neviděli. Polaroid byl pro nás jako kouzlo.”192
	Sergej Chruščov, který navštívil americkou výstavu se svým otcem hned první den, na událost vzpomínal takto: „Panovala velká očekávání a nevěděli jsme, co tam bude. Knihy, kterých jste se mohli dotknout a otevřít je. Každý si pamatoval Pepsi Colu, ale voněla jako vosk na boty. Náš život nebyl životem v konzumeristické společnosti ale ve společnosti obětování za budoucnost.”193
	Když nic jiného, tak američtí představitelé spíše podcenili přitažlivost konzumerismu. Ve snaze prezentovat „pravdivý obraz amerického života” spíš než materiální bohatství, tak dokonce některé návštěvníky zklamali. Ti, když spatřili jen běžné oblečení, obuv a hračky, často zareagovali výroky jako „Proč jste nám neukázali to nejlepši?” a „Tohle je ubohost.“.194
	Kritiku od návštěvníků obdržela i kuchyně jako symbol pokroku – byla přirovnávána ke kleci, v níž má být podle Američanů žena navždycky zavřená ve své roli hospodyně, manželky a kuchařky – a tedy spíše ženy zotročuje, než by je osvobozovala.195
	Celkový dojem, který však americká výstava a konzumerismus pro SSSR měla znamenat a znamenala, skvěle vystihuje tento vzkaz předaný jednomu z průvodců: „Pokud tato výstava reprezentuje americký způsob života, pak je to americký způsob života, který bychom měli předběhnout.”196
	Americká národní výstava byla nesporným úspěchem pro americkou propagandu. Zároveň také představovala vyvrcholení využívání konzumerismu jako ideologického nástroje k podpoře kapitalismu a demokracie. V samotném srdci SSSR USA hrdě vystavily vizi svojí společnosti, kterou chtěli ochránit před komunismem – společnost, kde právě spotřební zboží odměňuje pracovitost, činí rodiny šťastnější, umožňuje pohodlnější život a kde velká nabídka produktů i služeb znamená naprostou svobodu jejich volby a tím i ztělesňuje svobodu člověka.
	Prostor kuchyně se pak stal jedním ze symbolů ideologického střetu mezi západem a východem. Zatímco hašteření o domácích spotřebičích může na první pohled působit poněkud směšně, kuchyňská debata v sobě nesla poselství, že studená válka není jen vojenským střetem mezi těmito velmocemi, ale také soubojem ideálů o běžném lidském životě. Přestože spolu Nixon s Chruščovem vlastně vůbec nic nevyřešili, nejdůležitější byla především Chruščovova energická reakce, v níž před sovětskou, americkou a přeneseně také světovou veřejností zavazuje SSSR k vytvoření komunistického konzumerismu, který poskytne svým občanům ještě lepší benefity, než se nachází v americké společnosti. Dalo by se říci, že podobně jako stín Sputniku donutil USA k větší angažovanosti ve vesmírném závodu, SSSR byl donucen (částečně dobrovolně) do soutěže ohledně lepší životní úrovně definované množstvím spotřebního zboží.
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