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Anotace

Bakalářská práce "Časop i s New Yorker" pojednává o vzniku a vývoji časop i su Ne\V

Yorker od jeho vzniku v roce 1925 až do jeho současné podoby v roce 2009. Nasti ň uje

období, ve kterém časop i s vznikl a z á rove ň předs tavuje několi k magaz í n ů té doby.

Pojednává o je ho zakladateli Haroldu Rossovi, o jeho ži vo tě před založením magazínu

a krocích a úsilí, které vedly k tomu, aby si mohl splnit svůj sen založit sv ůj vlastní

časop is . Práce se věnuje se prvním rokům časopisu a osobnostem, které v průb ě hu

prvního č tvrtsto le t í magazínu byly součást í Rossova týmu. Další důl e žitou osobo u

spjatou s New Yorkerem, které se práce podrobněj i věnuje byl Ross ův nástupce

William Shawn, který se stal č lenem redakce ji ž ve třicátých letech a díky svým

zkušenostem, pracovitosti a oddanosti časopisu se stal po Rossově smrti v roce 1951 na

dalších 35 let jeho druhým šéfredaktorem.

V dalších kapitolách jsou před staveni jeho t ři šé fredaktoři (Robert Gottlieb, Tina Brown

a David Remnick), kte ří postupně Shawna vystřídali na jeho pozici po jeho odchodu do

dů chod u ,

V pos lední část i práce jsou popsány struktura magazínu, ilustrace, humor a je v ní

pojednáno o je ho nej známěj š ích při spěvatelí ch.

Annotation

This bachelor thesis, "Thc New Yorker Magazíne," details the history of the title

publication, from its ľounding in 1925 to its current rendering in 2009.

Thc work's primary ern phasis revolves around the circumstances under which the

magazine was foundcd, brietly describing the atmosphere ol' media and jo urnalism in

the 1920s, while introducing some of The New Yorkerřs major contemporaries . II

likewise concentrates on ľounder Harold Ross, a crucial ľi gure in the magazine's
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history, revealing his life, tough starts as an uneducatcd reporter and journalist, and all

that contributed to the realization of his drcam in founding his own magazíne.

Consideration is also given to Ross' successor. William Shawn, who came to The New

Yorker as a young journalist in thc thirties and became editor following the forrners

cleath in 1951.

Noteworthy moments ancl people during the long editorships (Ross was an editor for 26

years ancl Shawn for 36) ol' both men are covered, with descriptions ol' their respectivc

persona Iities and shared passion for the magazine, as well as the cli fferences in the way

each ran the magazine.

Current editor, David Remnick, along with predecessors, Robert Gottlieb and Tina

Brown, are then introduced, all ol' whorn made effo rts to follow in Ross's and Shawns

philosophical Iootsteps in their approach to running the magazine. Finally, a nurnber ol'

the The New Yorkerř s most famous contributors and illustrations are prcscntcd, togethcr

with a dcscription oť the publication's physical appearance.

Klíčová slova

Spojené státy americké, Thc Ncw Yorker, Harold Ross, William Shawn, média,

magazíny, americký tisk, clějiny žurnalistiky

Keywords

Unitecl States ol' America , The New Yorker, Harold Ross, William Shawn, media ,

magazines, American press, history oťjournalism
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1.

Úvod

New Yorker je americký magazín. charakterizovan ý svými tv ů rc i jako časop i s

humori stický, který využívá komických pro st ř ed k ů k prezentaci i závažných fakt ů ,

zpráv. myšlenek a n á zorů.

Obsahem mé bakal ářské práce je popsat historii časop isu The New Yorker od jeho

vzniku v roce 1925 do současnost i. Č asop i s mě zaujal hlavně kreslenými ilustracemi.

kterými se liší ocl současnýc h magaz ín ů , a osobitým stylem kombinace f akt ů

s humorem. V práci je zachycena atmosféra panující v žurnalistice v době vzniku New

Yorkeru se zam ěřením na některé jiné časopisy č i noviny 20. let. které vznikaly či

p ů sobil y v době j eho vzniku. Ve své práci uvádím biografie pěti šé fredaktor ů , kte ří

časop i s vedli, ve spoj itosti s jejich aktivitami v New Yorkeru i mimo něj , stej ně j ako

charakteri stiku jeho proměny v průb ěhu pů soben í na trhu..

Literatura k tomuto tématu v České republice chybí. Vycházela jsem proto z literatury

ex istuj ící v poměrně malém rozsahu, kterou jsem si opatř i la ve Spojených státech.

V českých knihovnách jsou předev š ím publikace zaměřené na obecné dějiny

amerického tisku či specifické problémy médií, publikací věnovanýc h jednotlivým

časopiseckým titul ům je poskrovnu. Publikace. které jsem měl a k dispozici, obsahují

údaje, které jsou různ ě rozptýlené, takže je velice obtížné skloubit je v harmonicky

uspořádan ý celek. Většina údajll, které jsem získala ze sekundární literatury. se týká

hlavn ě zakladatele časop i su. Jen jediná z publikací, z nichž jsem čerpala , a to kniha

Bena Yagody About Town: The New Yorker and The World it made zraku 2001, je

zaměřena hlavně na vývoj časop isu a ne výhradně na osobu Rosse, jako ostatní knihy,

které jsem m ěla k dispozici.

Nejvíc e ú daj ů jsem získala pro období 20. - 80. let, a to právě z výše uvedené knihy.

Inform ace z pozděj šího období jsem byla nucena hledat na internetu a z nověj ších číse l

časopisu New Yorker. Hodně mi také pomohly údaje o newyorkersk érn humoru

obsažené v publikaci .J. Y.Leea Defining New Yorker Humor z roku 2000. Odtud a

z internetových zdroj li jsem použila kopie kreseb a ilustrací, které uv ád ím v příloze .
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Změny proti schválené tezi

1. V část i 2. a 2. 1 byly opraveny chyby na "ve 20. letech 20. století"

2. V část i 3.1 a 3.2 byly změněn y názvy podkapitol tak. aby lépe odpovídaly obsahu:

3.1 Biografi e Harolda Rosse před založením New Yorkeru

3.2 Harold Ross v období zrodu a počátku ew Yorkeru

3. Do kapitoly 4. byla pro přeh lednost za ř azena část 4.4 Shrnutí
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2.

Žum alis tika ve 20. let ech 20. století

Dvacátá léta vamerické žurnalistice jsou obdobím zábavy. Je to období

rozhlasových vysílání, film ů a také bulvárního tisku, jehož senzačnos t dala tomuto

období název .jazzov á žurnalistika" J. .J azzová žurnalistika" vyst ř ída l a žurnalistiku.

které se ří ka l o " yellow journalism", a která vrcholila kolem roku 1900, a to hl avně

v New Yorku, kde probíhal boj o výši nákladu a č tenos t i mezi novinami". Svého cíle,

kterým bylo prodat co nejvíce v ýt i sk ů , dosahovaly noviny d ůrazem na dramatičnos t.

klamnými a senzačním i nadpisy, psaním o skandálech, smyšlenými rozhovory a

přehnaným použitím Iotografir' . Éra .j azzové: žurnalistiky spadá do let 191 9 až 19244
,

Byla obdobím převážně bulvárního tisku, který se vyznačova l jednak velikostí (malým

rozměrem- formát bulvárního tisku byl polovičn í v porovnání s tradi ční novinovou

stranou), dále skandalizací a obrázky, které byly mnohdy d ůl e žit ěj š í než samotný t e x ť.

Tento druh periodik byl určen hlavně nevzděl aným č tenář ů m nebo imi grant ům" . Vedle

anglicky psaných novin existovalo pro při stěhovalce ve dvacátých letech ve Spojených

státech v íce než tisíc c izojazyčnýc h periodik7. .Jazzov á žurnalistika" vznikla v New

Yorku, kde v roce 1919 představil Joseph Medill Petterson bulvární deník The New

York Daily News, William Randolph Hearst New York Daily Mirror a později v roce

1924 Bernarr MacFadden New York Evening Graphic"s.

"Byl to reportér New York Daily News, který v roce 1928 propašoval do vězen í Sing

Sing ve státě New York skrytou minikameru, aby vyfotografova l výkon trestu smrti
9Ruth Snyder" .

I Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992.71 5 s. ISBN 0-13-739277-X.
2 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and Americe: An lnterpretive History of the Mass Media.

Vycl. 7. New Jersey: Prenticc-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN 0-1 3-739277-X .
3 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and Americe: An lnterpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. ISBN 0-1 3-739277-X.
·1 Emery, Edwin: Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive History of'the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Preruice-Hall, 1992. 715 s. ISBN 0-13-739277-X.
5 Ernery, Edwin; Emery, Michael. The Press and Americe: An Interpretive History ofthe Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992.71 5 s. ISBN 0- 13-739277-X.
(, Baughrnan, Judith S; Bruccoli, Matthew Joseph; Tornpkins, Vincent; Layman, Richard; Bondi, Richard.
Arnerican Decades 1920-1929. Vyd. I. USA.: Gacl, 1995. 500 s.
7 American Decades: 1920-1929 Baughman, Judith S; Bruccoli, Matthew Joseph; Tompkins, Vincent:
Layman, Richard; Bondi, Richard. American Decades 1920-1 929. Vyd. I. USA.: Gacl, 1995. 500 s
8 Douglas, George H. The Golden Age ol' thc Newspaper. USA : Greenwood Press, 1999. 328s
9 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press ancl America: An Interprctive History ofthe Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992.71 5 s. ISBN 0-1 3-739277-X.
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Ve dvacátých letech se rozhlas a filmová tvorba staly nej větš ím konkurentem t i š t ě n ých

m édií' ". P řijít v této nové konkurenčn í síle rozhlasu a filmu v t i š t ěné tvorbě s něčím

novým, zaj ímavěj š ím a zábavnějš ím bylo velmi obtížné. I když tyto mediální prost ředky

tvoři samostatné obory s odlišným přís t upem k t vorbě i k příj emcům. neexistují vedle

sebe zcela oddě le ně. ale vzáj emně se prostupuj í. Proto se, i když zcela ok rajově . zmíním

o rozvoj i rozhlasov ých a filmových spo lečnost í po jejich vstupu do svě ta zábavy. Emery

ve své knize The Press and America uvádí. že první komerční rádiové vysílání pro

veřej nost proběhlo v roce 1920, kdy posluchači byli hl avně z řad amatérských nad š enc ů ,

kte ří si přijímače vyrábě l i sami doma" . Zázrak v podobě rádia byl však uskutečněn díky

množství vyn á lez ů z předchozího půl stol et i' ' . Významnou osobou v počát cích rozhlasu

je Charles David Herrold, který založil rozhlasovou školu v Kaliforn ii a s pomocí

antény zaháj il pravidelné pů l hodinov é zpravodajské a hudební vystlání, které zpočátk u

měl o t ýdenní interval a v roce 1910 se stalo každodenním vysíláním. Podle Emeryho

byla Herroldova žena Sybil pravděpodobně první ženou, která měla vlastní rozhlasovou

show, a to hudební program pro mládež. A sám Herrold se považoval za prvního

vysíIatele . .Jeho rozhlasová stanice KQW (pozděj i KCBS) byla v č i nnost i od roku

1921 \3 .

Mezi první povál ečné rozhlasové stanice patři l y KDKA( Westinghouse), 8IvlK ( The

Detroit News), WWJ( The News), KQV (Pittsburg), 6ADZ ( Hollywood), později

přejmenovaná na KNX a 4XD ( North Carolina)!". Mnoho ti štěných médii si začalo

otevírat své vlastní rozhlasové stanice. Pat ří mezi ně Kansas City Star ( 1922),

Milwaukee .l ournal (1 927), Chicago Tribune (1924), Atlanta .J ournal ( 1922) a dalšíl5
.

.J ednu z nej významněj ších úloh v rozvoji rádii během roku 1921 však měl y

telekomunikační spo l eč nost i , např . American Telephone and Telegraph (stanice WEAF

nyní WNBC), Westinghouse( stanice KOKA) a General Electric (WGY). Tyto 3

spo lečnost i se v roce 191 9 spojily a vytvoři ly Radio Corporation of Arne rica, aby v roce

10 Emery, Edwin; Ernery, Michael. The Prcss and America: An Interpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prcntice-Hall, 1992. 715 s. ISBN O-1 3-739277-X.
II Emery, Edwin: Emery, Michael. The Press and Arnerica: An Interpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. ISBN O-13-739277-X.
12 Ernery , Edwin; Emery, Michael. The Press and Arnerica: An lnterpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. Ncw Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. ISBN O-13-739277-X.
13 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and Arnerica: An Interpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN O-13-739277-X.
14 Ernery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Interpretive History of'the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. IS13 N O- 13-739277-X.
' 5 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Prcss and America: An Interpretive lIistory of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prenticc-Hall, 1992. 715 s. ISBN O-13-739277-X.
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1922 zaháj ily boj o ovládnutí rozhlasového vysílání. Roku 1923 bylo v Americe 556

rozhlasov ých stanic. a i noviny se o problematiku rádií a rozhlasových hvězd velice
" I 16zaj rrna y .

Vítězně z t ěchto boj ů vycházela AT& T. která pokrývala veškerá baseballová utkání' ".

Roku 1926 debutovala stanice BC se svou č ty ř i apů l hod i novou show z tanečního sálu

hotelu Waldorť-Astoria v New Yorku a s vystoupováním hvězd Mary Garden a Willa

Rogerse i z j iných míst Ameriky. NBC provozovala d vě s ítě . Red Network (WEAF) a

Blue Network (W.JZ) a na rok získala i Pacific Coast Networkl8
.

Od roku 1929 ohrožoval NBC (National Broadcasting Company) velký konkurent BS

(Columbia Broadcasting System), kde vládl William S. Pal ley, a která vznikla na

konci roku 192819
• Právě souboj těchto dvou spo lečnost í měl za následek zkval i tnění

rozh lasov ých programll. neboť se předháněl y . která z nich přijde s lepším nápadem. I

když o posluchače neustále soupe ři ly, nem ěl y žádnou před stavu, jaký počet lidí je

poslouchá, a už v ů bec ne o tom. co zjejich programII poslouchají. Aby zjistil, kolik

poslucha č ů CBS a NBC vlas t ně má, založil Archibald M. Crossley v roce 1929

společnost Cooperative Analysis ol' Broadcasting. Jeho technika výzkumu spočívala

v tom, že obvolával domácnosti a vyptával se na to, co jej ich č lenové poslouchali

minulou noc20
.

V roce 1927 již bylo na území Spojených s t á t ů 733 rozhlasových stanic, což vedlo

k chaosu, a tak téhož roku vznikla pěti č l enná regulační rada Federal Radio Comission.

Počet rozhlasových stanic se snížil zhruba o 15021
.

Hudba byla ve dvacátých letech hlavní složkou rozhlasového vysílání. V roce 1929 se

ale jed ním z nejob líbe něj ších pořadů stala s i t uačn í kornedia Amos "n' Andy, která

16 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. ISBN 0-13-739277-X.
17 Emery, Edwin: Emery, Michael. The Press and Americe: An Interpretivc History ofthe Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. ISBN 0-13-739277-X.
18 Baughman, Judith S; Bruccoli, Matthew Joseph: Tompkins, Vincent; Layman, Richard: Bondi,
Richard. Arnerican Decades 1920-1929. Vyd. I. USA. : Gacl, 1995. 500 s.
19 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall. 1992. 71 5 s. ISBN 0-13-739277-X.
20 Baughman, Judith S; Bruccoli, Matthew Joseph: Tompkins, Vincent; l.ayrnan, Richard: Bondi,
Richard. American Decades 1920-1 929. Vyd. I. USA.: Gacl, 1995. 500 S.

2 1 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Intcrpretivc History of' thc Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN 0-13-739277-X.
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na televiznívznikla jako rozhlasová show a poprvé v roce 1951 se dostala

obrazov ky".

"Další oblíbenou č i n nos tí lidí dvacátých let byly návštěvy kin"}). Jednou z

n ej oblíbeněj š í ch postav se stal Charlie Chaplin a jeho Kid (1921), Zlaté opojení ( 1925)

a Svět l a ve l koměsta (193 1), který v roce 1919 založil se svými kolegy Douglasern

Fairbankscm a Mary Pick ťordovou spo l eč nos t United Artist Corporation. V této době

Hollywood produkoval t ři č tvrt i ny všech fi l m ů a již existovaly s po l ečn os t i Fox, Metro

Goldwyn-Mayer, Paramount, Warner Brothers, Universal a Columbia a každá z nich

měl a své producenty i herecké hvézdy" .

Roku 1927 při šel do světa filmu i zvuk a filmy se staly j eště populárněj šími než

doposud. Chodit do kina byla i v době fi nančn í krize levná a velice oblíbená

záležitost':' . V roce 1928 debutoval Walt Disney se svým Mickey Mousern a poté

následovaly Tři malá prasátka ( 1933) a Sněhurka a 7 trpasl íků ( 1937). Ve třic á t ých

letech záři ly dětské hvězdy Shirley Temple a Jackie Coogan" .

Po první světové válce pře vl ádal a v žurnalistice senzacechtivost. Mezi lety 191 9 a 1926

našly přes milion a půl č tenářů i 3 nově vzniklé noviny, a to aniž by narušily rovnováhu

již existuj ícím newyorsk ým peri odikům , Úspěchu dosáhly hl avně použitím techniky,

která charakterizuje periodika té doby, a to styl formátu bulvárních periodik a p řehnan é

"' , i c. fi,27pouzlvam totogra II .

Dvacátá léta jsou označována jako léta ,j azzové žurnalistiky" a roky následující se

vyznačuj í rapidním zvýšením d ůrazu na techniku interpretativního zpravodajství a

'I ' , 28VYSl am .

22 Emery , Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive History oť the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Preruice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN 0-13-739277-X.
23 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN O- 13-739277-X.
24 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN O- 13-739277-X.
25 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and Arnerica: An lnterpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. ISBN 0-13-739277-X.
26 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Meditl.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. ISBN O-1 3-739277-X.
27 Erne ry, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Preniice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN O- 13-739277-X.
2X Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. ISBN O-1 3-739277-X.
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V červn u roku 1919 Joseph Medill Patterson" založil The lllustrated Daily

News (New York), které se v roce 1924 staly novinami s nej větším nákladem ve

Spojených st átech". Nejprve se jim ale neda řilo. Z pů vodního nákladu 200 000 se stav

snížil na 26000 hned druhý měsíc . Jejich zakladatel kapitán Patterson si uvědomil , že

jeho cí lovými č t e nář i nejsou č tenář i britských Ti rnes ů , ale imigranti a nevzdělaní

Američané. Zahájil tedy prodej ve stáncích, kde se prodávala doposud jen ci zojazyčná

periodik a, a tento je ho pokus se mu vyplatil. Již roku 1921 pat řil y Daily News mezi

nejprodávaněj ší periodika:". Jejich nej větš ími konkurenty byly The Daily Graphic.

Konkurenční boj mezi bulvárními deníky vrcholil v roce 192632. Na titulních stranách

se objevovaly senzačn í informace, pikantnosti a fotografie slavných lidí a roku 1927

byly zraky všech č tená ř ů up ř e n y na soudní proces s vražedkyní pana Snyderse, jeho

ženou Ruth. The Daily Graphic prodávaly reportáž o Ruth Snydersové p řed výkonem

trestu smrti, ale byly to Daily News, které vyhrály tím, že získaly a uveřej n i ly fotografie

' k ·33z vy onu trestu smrti .

Pattersonovy č l ánky a fotografie byly někdy velice šokuj ící. Dokonce zašel tak daleko,

že když ztroskotal parník Vestris v Atlantickém oceánu, poslal veškeré své reportéry na

rozhovory s p ře ži v š ími a doufal, že některý z nich bude mít fotograf i z místa tragédie.

Jeden ji opravdu měl a Patterson koupil fotografii zachycující výrazy tváří pasažérů

těsně před skokem z l odě , a to za 1200 dolaril34. Po vypuknutí velké hospodářské krize

v roce 1929 zača l y The Daily News popisovat tragické osudy bankrotujících lidí. Pro

noviny to byl velký potenci ál n á m ě rů . Thc News se staly silným stoupenccn Roosvelta a

je ho Nové dohody ( New Deal)35.

~9 Joseph Medill Patterson-americk ýžurnalista a jeden z nej významnějších vydava te l ů v USA ( IH79
1946), kromě Daily News založil např . Chicago Tribune
JO Ernery , Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Inierpretive Hisiory ofthe Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. ISB O- 13-739277-X.
.1 1 Douglas, George H. The Gulden Age oťt he Newspaper. USA: Greenwood Press, 1999. 328s
J~ Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and Arnerica: An Interpretive History ol' the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715s. ISBN O- 13-739277-X.
33 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive Hisiory ať the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Preruice-Hall, )992.7 15 s. ISBN 0- )3-739277-X.
.14 Erne ry, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Interpretive History o ť the Mass Media.
Vyd. 7. Ncw Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN O-1 3-739277-X.
35 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive History o ť t he Mass Media.
VyJ . 7. New Jersey: Prentice-Hull, 1992. 71 5 s. ISBN 0-13-739277-X.
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Jedním z ed i tor ů tabloidních periodik 20. let byl Cornelius Vanderbilt, který vydáva l

noviny v San Francisku, Miami a Los Angeles. Ty však nebyly tak peprné jako bulvár

v New Yorku36
.

Noviny 30. let se j iž více věnova l y ekonomickým a politickým t émat ům, ale velké

příběhy dvac át ých let úp ln ě nevymizely. M imořádně ú spěšný byl skandální The Denver

Post, vedený Harrym Tammenem a Fredcm Bonfilsem, který ve dvacátých letech

vydě láva l více než I milion dol ar ů ročnč.

V novinách byly populární komiksy Pepek n ámořn í k nebo Winnie Winkle. V roce 1929

zača l y komiksy mít i akčn í charakter, a to v podobě Tarzana,

Období 191 0 až 1930 bylo obdobím fúzi. Majitelé novin, např. Frank A.Munsey, Cyrus

H.K. Curtis a Herman Kohlsaat skupovali a prodávali a s l učova l i noviny. Vedení

v m édiích si získaly spo lečnos t i Hearst a Scripps Howard" .

Kořeny Hearst Corporation, jedné z nej včtš ích komunikačních společnos tí , můžeme

hledat j iž v roce 1887, kdy se William Randolph Hearst prohlásil za majitele San

Franc isco Examineru, novin, které získal a poté synovi předal jeho otec, kalifornský

senátor George Hearst, a které W.R. Hearst proměni l v jedny z nejúspěšněj ších novin té

doby ve Spojených st átech". V roce 1985 Hearst koupil své druhé noviny The New

York Journal a položil tak základy legendární americké novinové dynastie. Již ve

dvacátých letech 20. století byl Hearst, přezdívaný "šéf' , znám po celé Americe a I ze 4

Ameri č an ů če t l jeho noviny. Hearstovy noviny byly průkopn íkem mnoha inovací,

např í klad barevných komiksů, a č lánky jeho světových reportérů se prodávaly ostatním

novinám, což přines lo rozvoj jeho Hearst International News Service, později p řeveden é

pod United Press lnternational. Hearst dnes (2009) vydává 15 den í ků a 49 t ýden ík ů " ,

napříkl ad San Francisco Chronicle nebo Houston Chronicle a mnoho magaz í n ů ,

např í kl ad Cosmopolitan, jeden z nej úspěš něj ších ženských č a sop i s ů, který získal v roce

1905 a byl jedním z jeho prvních magaz í n ů 40 .

36 Emery , Edwin; Ernery, Michael. The Press and Arnerica: An lnterpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 715 s. lSI3N 0- [3-739277-X.
J7 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive History of the Mass Media.
Vycl. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 7 [5 s. ISBN 0-13-739277-X.
JH Hearst [onlinc]. New York : Hearst Cornmunications Inc, c2009 , last update on January [5, 2008 [cit.
2009-04-30]. Text v anglič t i ně. Dostupn ýz WWW: <http.z/hcarst.corn/iudex.php>.
J9Wikipedia : thefree encyklopedie [online]. St.Petersburgjf' lorida) : Wikimedia Foundation, lne., 200 I.
This page was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2,876.038 č l á n ků ,

Dostupný z WWW: <hltp://en.wikipedia.org/wiki/Main_Pagc>.
40 Hearst [online]. New York : Hearst Communications [ne, c2009 , last update on January [5, 2008 [cit.
2009-04-3 0]. Text v angl i č t i ně , Dostupný z WWW: <hltp://hearst.com/index.php>.
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Společnost Scripps Howard datuje své počátky do roku 1878, kdy si Edward W. Scripps

půj čil od svých bratr ů 10000 dol arů na spu š t ě ní první americké i n formačn í revolucď " .

S touto půj čkou založil v Clevelandu noviny s cílem uspokojit čtenáře nově vznikajícího

masového publika, tvořeného měst s kými dělníky . Tento svůj model p řesunul

z Cleve landu i do jinýc h měs t , a tím založil jeden z prvních novinových řetč zc ů ve

S . ' I ' 14 ) V Opojenyc 1 statec 1 - . roce 19 7 založil United Press Intcrnational jako odpov ěď na

praktik y Associated Pressu, který v té době uzavíral exkluzivní smlouvy vždy jen

s jedněmi novinami v každé oblasti. Scrippsova spo lečnost United Press lnternational

byla naopak k dispozici všem, a tak se na desítky let stala vedoucí silou na trhu. Na

začá t k u 20. let 20. století přidal Seripps do svého názvu Howard, aby vyzdvihl rostoucí

přínos svého kolegy Raye W. Howarda, který se stal prezidentem této spo l ečnos t i . Oba

koncerny pokračovaly ve sjednocování periodik a spo lečnost Hcarst mezi lety 1918 a

1928 v rámci fúzí zp ůsob i la zánik 16 novin, aby upevnila pozice svých periodik, a

spo leč nost Scripps Howard byla zodpovědná za zánik 15 periodik v období 1923 

193443
.

20. léta byla léty inzerce a reklam/ I. Reklamní agentury byly na rozkvětu ,

expandova ly se a produkovaly nové manažery a pracovníky v rek lamě , kteří vymýšleli

nezapomenutelné slogany. Reklamní agentury také nově při š ly s měřením poslechovosti

rádií a efektivnosti psaných informaci, Um č le č t i vedoucí agentur se vzhlíželi ve sty lu

Art deco. Mezi nej zn ámn ěj ši agentury patřil y N.W. Ayer and Son, Lord and Thomas

nebo Young and Rubicam. Prosluly reklamy na cigarety Camcl nebo na automobily.

Celkové náklady na reklamu ve Spojených státech stouply z 1,5 miliardy dolarů ( 1918)

na 3 miliardy dolarů v roce 1920 a na 3,4 miliardy v roce 192945
.

Náklady na reklamu v rozhlase vzrostly z 4 mili onů dola rů v roce 1927 na 40 mil ionů

dol arů v roce 1929. K výraznému poklesu došlo vlivem hospodářské krize46
.

41 Scripps : The E.W.Scripps Company [online]. [Ohio] : Scripps Company, c2000 [cit. 2009-04- 15]. Text
dostupný v ang l ičtině . Dostupný z WWW: <http://scripps.coml>.
42 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Interpretive History ol' the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN 0-13-739277-X.
43 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Interpretive History ofthe Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN 0-13-739277-X.
44 Emery, Edwin; Emery, Michael. The Press and America: An Interprctivc History ol' the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN 0-13-739277-X.
45 Erne ry, Edwin; Emery, Michael. The I'ress and America: An Interpretive History of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall, 1992. 71 5 s. ISBN 0-13-739277-X.
46 Ernery, Edwin: Emery, Michael. The Press and America: An lnterpretive Ilistory of the Mass Media.
Vyd. 7. New Jersey: Prentice-Hall. 1992. 71 5 s. ISBN 0-1 3-739277-X.
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2.1

Magazín y ve 20. letech 20. století

Ve 20. letech 20. století díky nízké ceně tisku vznikalo mnoho magazín ů , které

zača ly nahrazovat denní tisk, na který č tenářů m nezbývalo již toli k volného č asu'" .

Lidem zá rove ň nezbývalo tolik volného č asu ke čten í denního tisku Úspěš nými se staly

například žánrové magazíny zam ěřuj íc í se na sv ě t filmu a předevš ím na Hollywood.

Mezi nej známěj ší patři nap ř . Screenland ( 1920), Screen Plny (1925), Screenbook

(1 928), Screen Stories (1929) a Screen Romance (1929)48. Mezi další oblíbená témata

patřila domácnost, ve které dominoval magazím Better Homes and Gardens (1922) nebo

pravdivé příběhy s nádechem sexuality v magazínu True Stories (1919) Berrn arra

MacFaddena49. Další skupinou č asop i sů , které se staly velmi populárními, byly tzv.

.Little Magazines ". Svůj název nezískaly podle své velikosti, ale podle výše nákladu.

Většin ou otiskovaly díla zač ínaj ících autorů a jej ich existence větš i nou netrvala dlouho,

"protože jejich vydavatelé bud' vyčerpa l i veškeré své finance nebo ztratili zájem,,5o.

Mezi tyto magazíny pat řil y např . Contact (1920-1923, New York), The Double Dea ler

(1921-1926, New Orleans), Fugitive ( 1922- 1925, Nashville) nebo Blues ( 1929-1 930,

Columbus). Další skupinou byly magazíny sponzorované uni( erzitami, což umo ž ň ovalo

jejich delší existenci. Mezi nej známěj ší z nich pa t ří Frontier ( Unvcrsity of Montana,

1920) , The Southwest Review ( Southern Methodist University; 192 ) nebo The Prairie

Schooner ( University o ť Nebraska, 1927)51 .

Mezi největší konkurenty časop isu New Yorker však patřily následující časop isy :

Vanity Fair

Jedním z n ej větších konkurentů New Yorkeru byl Vanity Fair. Tento časop is vznikl ve

třech obdobách. Poprvé vyšel v roce 1859 na Manhattanu jako humoristický časop is .

47 Baughrnan, Judith S; 8 ruccoli, Mauhew Joseph; Tompkins, Vincent; Layman, Richard; Bondi,
Richard. American Decadcs 1920-1 929. Vyd. I. USA.: Gacl, 1995. 500 S.

4X Baughrnan, Judith S; Bruccoli, Matthcw Joscph; Tompkins, Vincent; Layman, Richard; Bondi,
Richard. Americun Decades 1920-1929. Vyd. I. USA. : Gacl, 1995. 500 S.

49 Bcrrnarr MacFadden-americký specialista na zdravou výživu a t ělesný trénink, který založil sv ů j první
časopis Physical Culture v roce 1899
50 Baughman, Judith S; Bruccoli, Matthcw Joseph; Tompkins, Vincent; Layman, Richard; Bondi.
Richard . American Decades 1920-1929. Vycl. I. USA .: Gacl, 1995. 500 S.

51 8aughman, Judith S; 8ruccoli, Matthew Joseph; Tompkins, Vincent; Layman, Richard; Bondi,
Richard . American Decudes 1920-1 929. Vycl. 1. USA.: Gacl, 1995. 500 s.
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Neměl však dlouhého trvání a v roce 1863 zanikl52
. Podruh é vznikl ve Velké Británii

v roce 1868 jako spo l ečenský časop is, známý především pro svou humornou prózu a

karikatury. Vycházel až do roku 191 3, kdy ho koupila spo lečnost Conde Nast'" . Ta ho

spoj ila s časopisem Dress a vycházel dál jako Dress & Vanity Fair, ale dočkal se jen 4

č íse l. Znovu byl oživen roku 1914 a pod vedením šéfredaktora Franka Crowninshielda

se stal jedním z vedoucích č asop is ů té doby". a jeho stránká ch se čtenáři mohli

seznámit napřik lad s díly mal í ř ů Pabla Picassa, Henriho Matisse nebo Paula Gauguina.

Mezi lety 1920 - 1930 se magazín stal pří kl adem intelektuálního časopis u, píšícího o

výtvarném uměn í , divadle, li t e ra tu ře , sportu nebo fi lmu. Finanční krize zasáhla existenci

časop i su tak s i l ně, že s po lečnost Conde Nast oznámila v prosinci roku 1935, že se

Vanity Fair v b ř eznu 193655 s louč í s dalším jejich magazínem Vogue. Téměř po

padesáti letech byl ale časop is v roce 1981 opě t oživen, tentokrát pod vedením

šéfredaktora Richarda Lockeho, který byl p řed tím šéfredaktorem The New York Times

Book Review. Po třech č ís lech ho však nahradil Leo Lerman, editor časop isu Vogue.

Kdo ale časop is postavil znovu na nohy a navrátil mu jeho prestiž, byla Tina Brown,

kterou Newhouse, majitel Conde Nast, odloudil v roce 1984 z britského časop is u Tatler.

Tinu Brown po jejím odchodu do New Yorkem v roce 1992 nahradil Graydon Carter,

který má na svém kontě práci pro Timc a Life, podílel se na založení Spy a byl a je

dodnes šéfredaktorem The New York Obscrver" . Zásluhou Cartera ( A p řed ním i

Brownové) pa tř í Vanity Fair k nej ob l íben ěj ším č asop i s ů m nejen pro exkluzivní

fotografie (např. první snímky dí těte rnaželsk ého páru herc ů Toma Cruise a Katie

Holmes apod.), ale hl avně kvalitními č l á nky a velmi otev řen ými rozhovory se známými

osobnostmi (první rozhovor s Jennifer Aniston po jejím rozvodu s hercem Bradem

Pittem). Magazín je také organizátorem Vanity Fair Oscar Gala, jedné z n ej větších

spo lečenských událostí roku ve světě Holywoodu" .

51 Vanity Fair [online]. [New York] : Cond é asi Digiial. c2009, Revised January 6, 2009 [cit. 2009-04
02]. Tex t v ang l i č t i n ě . Dostupný z WWW: <hup.z/www.vanityfair.com/>.
53 Collect ing DM Magazines .' Magaz ines, Things and e ther srl/jf[ online]. 200S. Clitl Aliperti, c200S
2009 [cit. 2009-04-30]. Text v angli č ti n ě . Dostupný z WWW: <hllp://www.magazines.things-and-other
stuff.co m/>.
54 Vanity Fair [online]. [New York] : Cond é ast Digiial, c2009 , Revised January 6,2009 [cit. 2009-04
02]. Text v ang l ič t i ně . Dostupný z WWW: <http://www.vanityfair.com/>.
55 Wikip edia : the fre e encyklopedia [online]. St.Petersburgíf lorida) : Wikimedia Foundution, Inc., 200 I,
This page was lasl modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2,876,038 č l á nků .

Dostupný z WWW: <http://cn.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
5(, Vallit)' Fair [online]. [New York] : Condé Nast Digital, c2009, Revised January 6,2009 [cit. 2009-04
02]. Text v angličti ně . Dostupný z WWW: <http://www.vanilyfair.eom/>.
57 Vanity Fair [online]. [New York] : Condé Nast Digital, e2009 , Revised Junuary 6, 2009 [cit. 2009-04
02]. Text v ang li č ti ně . Dostupný z WWW: <h t t p. ř/www. van i t y fa i r . ccm/> .
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Life, JlIdge

Magaz íny Life a Judge byly velkými konkurenty Rossova ew Yorkeru. P ů vodn ě byl

každý z nich orientovaný jiným směrem ( Judge byl zaměřen na politiku a Life na

kulturu), ale postupem času se jejich obsah prolinal a témata byla podobná, že bylo

později velmi těžké je od sebe odlišit.

Life

Pů vodn ě byl Life magazínem zaměřeným na všeobecné problémy a nezaměřoval se

nijak spec i á l n ě. Vycházel v letech 1883- 1936. Založil ho ilustrátor John Ames Mitchell,

který k tomu využil svého dědi ct ví. Prvním šéfredaktorem tohoto týdeníku se stal

Edward Sanford Martin, absolvent Harvardské univerzity. Moto prvního čí s la zně l o:

.While theres life, thcre.'s hope,,5R. Tvůrci Lifu slíbili, že budou psát zábavnou formou

o náboženství, politice, li teratuře , módě , budou psát pravdomluvně a budou se snažit o

lepší atmos féru znepřáte leného světa.

Magazín záhy dosáhl úspěchu a zasloužil se o objevení mnoha ta lent ů , a to především

z výtvarných kruhů . Jedním z nich byl i Rea Irwin, který se pozděj i stal výtvarným

šéfredaktorem New Yorkeru. Life měl sice v roce 1920 250000 č rc n ář ů " , ale za

finanční krize na konci 20. let 20. století jejich poč et poklesl. Snížení zisku si vyžádalo

změn i t ho na měsíčník , ale nakonec stej ně zanikl. Henry Luce koupil práva k vydávání

tohoto magazínu a v roce 1936 založil nový Life, zam ěřený předevš ím na fotografickou

žurnalistiku. Od té doby vycházel Life pravidelně každý týden až clo roku 1972, potom

clo roku 1978 nepravidelně a konečně clo května roku 2000 , kdy oznámil sv ů j zánik,

vycháze l každý m č s í c '". Po několika měsí c íc h však zača la vycházet speciální

nepravidelná vydání časopisu Life, věnovaná vždy nějakému horkému tématu (např .

teroristické útoky v New Yorku z II . zá ří 200 I). V roce 2004 byl časopi s opět oživen ,

5X Wikipedia : the free encyklopedie [online]. St.Petersburg(Florida) : Wikimcdia Foundation, Inc., 200 I ,
This pagc was lasl modified on 9 May 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2,876,038 č lá nků.

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
5'1 Wikip edia : the fre e encyklopedia [onlinc]. St.Petersburg(Florida) : Wikimedia Foundation, lne., 200 I,
This page was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2,876,038 č lá nků .

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
611 Time Warner [online]. New York : Time Warner , c2008, last updared: March 13, 2009 [cit. 2009-04
10]. Text v an glič tině . Dostupný z WWW: <http://www.timewarner.com/corp/>.
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ale ne na dlouho. V roce 2007 u konč il tento magazín ti š těnou podobu a zachoval Sl

pouze digitální verzi na internetu.

Judge

Mezi nej větší konkurenty Lifu patři l Judge, který vycházel od roku 188 1 do roku 1947.

Byl za ložen uměl ci , k teř í se oddě l i l i od podobně zaměřeného časop is u Puck Magaz íne

(James Albert Wales, Frank Tousey, Georgc H. Jessop). Harold Ross byl jeho

šéfredaktorem před založením New Yorkeru, a to od dubna do srpna 1924. Časopis

neobstál v konkurenci a v roce 1947 zanikl'".

The Saturday Review

P ů vodn ě známý jako The Saturday Revicw ol' Literature zača l vycházet v roce 1924.

Jeho zakladatelem byl Henry Seidel Canby, který byl profesorem na Yaleské uni verzitě

a zároveň literárním kritikem časop is u Ncw York Evening Post. V roce 1952 se tento

časopi s přejmenoval na The Saturday review a o 9 let později v roce 196 1 ho koupila

spo leč nos t McCa11 Corporation. Od sedmdesátých let zača l mít časopis finanční

problémy, vystř ída l několik majite l ů a v roce 1986 zanikl. Ve stejném roce koupil

autorská práva vydavatel Penthousu Bob Guccione, několikrát využil jeho názvu pro

svou online publikaci AOL, ale od té doby není název použiv án 'r'.

TIM E CTime Magazine)

Zakladat eli periodika Time byli Briton Hadden a Henry Luce, kteří se potkali na s t ředn í

škole Hotchkiss School v Connecticutu, kde se Hadden stal šéfredaktorem školních

novin Hotchkiss Record a Luce šéfredaktorem Hotchkiss Literary Monthll 3
. Po s tředn í

škole se oba vydali na Yaleskou univerzitu, kde se Hadden stal prezidentem The Yale

61 Wikipedia : the fre e encyklopedie [onlinc]. St.Petersburgff'lorida) : Wikimedia Foundation, Inc., 200 I,
This page was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2,876,038 č lá nk ů ,

Dostupný z WWW: <hllp:/lcn.wikipedia.org/wiki/Main_Pagc>.
62 lVikipedia : the free encyklopedia [online]. St.Petersburgíf'lorida) : Wikimcdia Foundation, Inc., 200 I,
This pagc was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2,876,038 č l á nk ů .

Dostupný z WWW: <hllp://en.wikipedia.org/wiki/Main_Pagc>.
6,1 MOll , Frank Luther. A History of American Magazines. Volume 5. Sketches of 21magazines, 1905
I930.Cambridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.
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Ncws a Luce jejic h výkonným editorem. Po promoci odje l Luce na rok do Oxfordu a

poté pracoval někol i k m ě s í c ů pro Chicago Daily News. Haddcn zača l pracovat pro New

York World. V roce 1921 byla oběma kamar ádům nabídnuta práce pro Baltimore News,

kterou p řij a li hl avně proto, aby mohli pracovat spolu a diskutovat o svém snu - založení

vlastního magazínu'" . Po n ě k oli ka měsícíc h z Baltimore News odešli a zača l i tuto akci

organizovat a shánět finance na sv ůj vlastní projekt. N ejd ř ívc při šli s myšlenkou

pojmenovat svůj magazín Facts, ale nakonec vyhrál název Time. Měl to být týdeník,

který m ěl č tenáře informovat o aktuálních zprávách. Nech t ě l i , aby se podobal

ú spěšnému magazínu té doby Literary Digest, ale ch tě l i jít svým vlastním osob itým

směrem. Ch tě l i ve svém novém magazínu podávat více zpráv, zhuš těných a jasn ě

formulovan ých'" . Oba kamarádi si urči li za cíl prodat akcie v hodnotě 100 000 dolarů a

nastartovat tak sv ůj projekt. Podaři l o se ji m prodat akcie v hodnotě 86 000 dol a r ů '" , a to

větš i nou p ř ízn i vc ům , spo l u žá k ů m a rodinám s t uden t ů Yaleské univerzity. Nakonec s

fi n ančn í pomocí Hadennova dědečka , který byl bankéřem , vydali první výtisk 3. 3.

1923, který obsahoval 32 stran'" . V prvním čís l e byl uveden portrét .I osepha Gurneye

Cannona, kreslený uhlem, který se stal typickým pro titulní stranu časopisu Time. První

hlavn í zpráva byla kratší než trad i ční sloupek. Po roce vydávání portréty z titulní strany

zača ly být barevné, ale pravidlem se to stalo až po roce 193068
.

První č ís lo pr ý bylo p řij a to s totální apatií ze strany americké veřej nos t i i tisku. Tvů rc i

ho vza li k zn árn énu inzertnímu agentovi Albertu D. Lakerovi, který jim poradil, že první

výt isk by se z á roveň měl stát posledním a že nemaj í šanci konkurovat The Literary

Digestu. Ale do roku 1925 náklad časop isu dosáhl 100 000 v ý t is k ů. Prodávali je za 25

cen t ů a ročn í předpl atné za 5 do larů. V roce 1927 j iž bylo jasné, že magazín je

úspěšn ý nákladem 175 000 a hrubým příj mem z reklamy 500 000 dolarlI 6
'l .

Hadden byl šéfredaktorem prvních pě t let, než si vyměn il funkci s Lucern a stal se

generálním manažerem. Roku 1929, týden před šestým výroč ím založení časop isu,

(>4 Baughman, Judith s; Bruccoli, Matthew Joseph: Tompkins, Vincent; Layrnan, Richard; Bondi,
Richard. American Decudes 1920-1929. Vyd. I. USA.: Gacl, 1995. 500 s.
65 Mott, Frank Luther. A History ol'American Magazines. Volume 5. Sketches ol' 21 magazines, 1905
I930.Ca mbridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.

M, Mott, Frank Luther, A Hisiory ol'American Magazincs. Volume 5. Sketches ol' 21 maguzines, 1905
I930.Ca mbridge: Harvard University Prcss, 1968. 595 S.

67 Mott: Moll, Frank Luther. A History a ť American Magazincs. Volurne 5. Sketches ol'21 magazines,
1905-1930.Cambridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.
6X Mott, Frank Luther. A History a r Arnerican Magazines. Volume 5. Sketches ať 21 magazines, 1905
1930.Cam bridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.
6l) Moll, Frank Luther. A History ol' Arnerican Magazines. Volurne 5. Sketches a ť 21 magazines, 1905
1930.Cambridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.

22



Hadden zemře l na nákazu streptokokem. Po jeho smrti se Luce stal hlavním akcion á řem

Time Inc
7o

. Sloganem magazínu Time bylo po mnoho let "krátký, s truč ný ,

kompl etni'v ' ". Ve čtyřiadvaceti stránkovém časopise bylo více než 200 č lá nk ů , a ani

hlavní č lá n ky nern ěl y vě tš inou více než 200 až 300 slov. Hlavními tituly časop isu byly

Národní záležitosti, později nazvané árod, a Novinky z ciziny, později nazvané Svčt.

K nim se řad i l y Knihy, Umění , Divadlo, Kino, Hudba, Vzd ě l áni, Náboženství,

Medicí na, Právo, Věda a Finance. Později p ři byl i titul Zvířata . Byl to tedy časop i s

hodně všestranný.

Reader ' s Digest

/ si inply hunt fo r things lhal interest tne. {Ind if they do, / print them

(DeWitt Wallace)

Jeden z nej větších konkurent ů magazínu Ne\V Yorker časopis Reader's Digest, který

vychází po celém světě dodnes, byl založen jako rodinný podnik v únoru roku 1922

manžely Lilou Bell a DeWittem Wallacem72. Jeho distribuce byla výhradně poštovní a

na novinových stáncích se poprvé objev il až v roce 1929. DeWittovi přišli s nápadem,

že každé č ís l o bude selekcí vybraných č lánků z j iných č asop is ů pro všechny, kte ří

nemají čas č ís t veškeré časopi sy nebo dlouhé č lánky . Časop is nevydával smyšlené

příběhy a také se s t r i kt ně držel zásady, že nebude uve řej ň ov at inzerci. Tato zásada

vydržela až do roku 195573
. Díky absenci inzerce však byli nuceni časop is prodávat za

vyšší cenu, a to 25 cen t ů za č ís l o ( 3 dolary za rok) na rozdíl od ostatních periodik, které

se prodávaly větš i nou za 10- 15 cen t ů ": Přestože byl časop is kritizován za

zjednod ušování komplexních n ápad ů a postoj ů a byl pokládán za časop is pro

nevzd ěl ance , zvýšil se počet j eho p ředp l atitel ů z pů vodn ích 1500 v roce 1922 na

70 Baughman . Judith S; Bruccoli, Matthew Joseph; Tompkins, Vincent; Layrnan, Richard; Bondi,
Richard. American Decades 1920-1929. Vyd. I. USA. : Gacl, 1995. 500 s.
71 Moll, Frank Luther. A History ol'Arne rican Magazincs. Volume 5. Skeiches of 21 magazines, 1905
I930.Cambridge: Harvard University Prcss, 1968. 595 s.

72 Reader's Digest [online]. New York : The Reader's Digest Association. Tnc, c2009 [cit. 2009-04- 10].
Text v ang l i č ti ně . Dostupný z WWW: <h t t p . ř/www. rd . cnm/> .

73 l3aughman, Judith S; Bruccoli, Matthew Joseph: Tompkins, Vincent; Layman, Richard; Bondi,
Richard. Arncrican Decades 1920-1929. Vyd. I. USA.: Gacl, 1995. 500 S.

74 Baughman, Judith S; Bruccoli, Matthew Joseph: Tornpkins, Vincent; Layman, Richard; Bondi,
Richard. American Dccades 1920-1929. Vyd. I. USA.: Gacl, 1995. 500 s.
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2 16 000 v roce 192975
. Ve svých poč át cích m ěl kolem 64 stran, ale j iž v roce 1934

dosahoval 112 až 128 stran. V roce 1939 se dočkal svého prvního mezinárodního

vydání, a to ve Velké Británii. V současnos t i je vydáván ve 35 jazycích (i v Bra i ll ově

p ísm ě) v 52 edicích a je k dostání ve více než 100 zemích svě t a, První jeho c i zojazyčné

vydání, určené pro s tředn í Ameriku, se u skutečn il o v roce 1940, a to ve š paně lš t i ně.

Magazín je všeobecného zaměřen í a jeho formát je zhruba polo vi čn í než vě tš i n a

ostatních č asop i s ů a od svého založení si uchovává konzervativní a antikomunistický

postoj. .J en ve Spojených státech je jeho náklad pře s 10 mi li on ů v ý t i s k ů , a i přesto , že

jeho náklad o nčco v posledních letech klesl, podle Audit Bureau ať Circulation stále

pa tř í mezi nejlépe prodávané časop isy ve Spojených státech".

Better Homes and Gardens

Tento časop i s , i když pončkud j iného zaměřen í , byl jedním z nej větších úsp ě c h ů 20. let

a vychází dodnes.

Erwin Thomas Meredith, který pracoval na ministerstvu zemědě l s tv í , založil při

ministerstvu měsíčník Successful Farming a již v roce 191 3 uvažoval o vlastním

časopisu , a dokonce ho inzeroval v Successful Farming77 . Odezva nebyla obzvlášť

veliká, a tak svůj nápad u sku tečn il až v roce 1922, kdy v low ě vydal Fruit, Garden ancl

Horne, který byl plně ilustrovaný a barevný, mě l 52 stran a na první stránce byl vždy

jeho osobní dopis. Prvním editorem se stala Chclsea C. Sherlock, která přispíva la dříve

do lowa Homestead a která zaujala č lánky o bydlení slavných Ameri čan ů , které psala

od roku 1923n. První č ís l a obsahovala mnoho praktických č lá nk ů a rad vztahuj ících se

k t é mat ů m vyplývajících z názvu tohoto časop isu. Magazín byl celonárodní a nikdy

nedáva l přednos t l owě .

75 Baughman , Judith S; Bruccoli, Matthew Joseph; Tompkins, Vincent; Layman, Richard; Bondi,
Richard . Amcrican Dccades 1920-1929. Vyd. I. USA.: Gacl, 1995. 500 s.
76 Wikipedia : thefree enc yklopedie [onlineJ. S t. Pete rsburg řf' lo ri da) : Wikirnedia Foundation. Inc., 200 I,
This page was last modified on 9 March 2009 [cil. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2,876,038 č lá nk ů,

Dostupný z WWW: <http://cn.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
77 Mott, Frank Luther. A History aťArnerican Magazines, Volume 5. Skctchcs ať 21magazines, 1905
1930.Cumbridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.
n Mott, Frank Luther. A History ol'American Magazines, Volurne 5. Sketches 01' 21 magazines, 1905
I930.Call1bridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.
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Prvníc h 32 č íse l bylo ryze experimentálních. Pečlivě se zaznamenávaly reakce č t e ná řů .

Meredith nazval časop i s fórem pro výměnu nápadů a praktických informací mezi

č t enáh
7lJ

•

V prvních dvou až t řech zaváděj ících letech byla cena časop isu velice nízká, první dvě

čí s la byla dokonce zadarmo.To se změn i lo až v roce 1924, kdy i časop is změn i l své

jméno na Better Homes and Gardens, Tehdy měl časop is 50 a vice stran a jeho náklad

byl oko lo p ůl milionu.

Když Meredith v roce 1928 zemře l, mě l č asop i s již kolem 150 stran a jeho náklad

dosahoval jednoho milionu8o
. Po Meredi thov ě smrti se stal prezidentem Meredith

Publishing Copany jeho zeť Fred Bohen a viceprezidentem jeho syn E.T. Meredith Jr.

The Go lden Hook Magazine

o Vánocích roku 1924 vyšlo první č í s lo magazínu The Goldcn Book Magazíne,

vydaného Review of Reviews Corporation, o rozsahu 150 stran, bez ilustrací, ale

s atraktivní typografií'" . Jeho obsahem byly hlavně krátké příběhy známých amerických

i svě tových sp is ovate l ů, např . Balzaka, Dumase, Twaina, Dickcnse a Stevensona ř '' .

Byl to magazín, jaký do té doby nemě l obdoby, a byl velmi úspěšný . Už jeho první č ís la

byla ú p lně vyprodána. Během dvou let dosáhl nákladu 165 00083
.

Zaklada telem tohoto časopisu byl Henry Wysham Langer, který přem lu vil svého bratra

Charlese Day Langera, aby do jeho časop i s u investoval. Pro s v ůj nápad získali i Alberta

Shawa ze spo lečnos t i Review of Reviews Corporation, aby magazín publikoval.

Prvním editorem se stal Henry.

Golden Book Magazine byl plný humoru, příběhů na pokračování , které si čtenáři

oblíbili. Na konci roku 1928 Charles Langer z magazínu odešel a Henry rezignoval na

místo editora. Od ledna 1929 se stala editorkou Edith O'Dell. Magazín pod jejím

7QMott: Mott, Frank Luther. A History a ť Arnerican Magazines. Volume 5. Sketchcs ol' 21 magazines,
I905- 1930.Cambridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.

MO Mott: Mou, Frank Luther. A History a ť American Magazines. Volume 5. Sketches ol' 21 magazines,
1905-1930.Cambridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.

MI Mott: Mott, Frank Luther. A History ul'American Magazines. Volurne 5. Sketches ol'21 magazines,
1905-1930.Cambridge: Harvard University Press, 1968. 595 s.
M2 Mott: Mott, Frank Luther. A History ol'American Magazines. Volume 5. Sketches a ť 21 magazines,
1905-1930.Cambridgc: Harvard University Press, 1968. 595 s.

MJ Mott: Mott, Frank Luther. A History ol'Amcrican Magazines. Volume 5. Sketches a ť 21 magazines,
1905-1930.Cambridge: Harvard University Prcss, 1968. 595 s.
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vedením zvětš i l hl avně díky mzerci sv ů j form át a přeměnil se v časop is fikce

pravdivých p ř íb ěh ů '".

V roce 1931 však úspěchy magazínu zastavila fi nanční krize a na podzim roku 1935

. 'k1 85magazlIl zam ' .

3.

HAROLD ROSS

3.1

Biografie Haro lda Rosse před založením New Yorkeru

Harold Ross, pozděj š í zakladatel časop isu The New Yorker, se narodi l

v americkém s tá tě Colorado v roce 1892 v rod i ně uči t elky a irského ernigranta' ". Ve

třinácti letech utekl z domova i ze školy a vydal se za svým strýcem do Denveru, kde

pracova l pro The Oenver Post. P řestože se po čase k rod i ně vrátil, docházku do školy už

neobnovil. Přija l pr áci v The Salt Lake City Telegramu a posléze cestoval napří č

Amerikou a vypomáhal v různých maloměs tských novinách. Tato č i nnost mu vysloužila

přezdívku "toulavý rcport ér'ť" . P řed první světovou válkou pracoval Ross j iž pro

nejmén ě 7 významných novin, např. App eal (Kalifornie). Item ( New Orleans), Atlanta

Jo urnal, San Fran cisco Cal! nebo The Hudson Observer ( New Jerse)~ 88. Nov inářskou

zkušenost získal Ross ještě před první světovou válkou dvourn ě si čnim vedením

časop is u Marysville Appeal89v době , kdy jeho editor zemře l.

"Před válkou se Rossovi nepoda řil o uchytit se ve význačnějš íc h newyorských novinách.

V roce 191 3 se snažil získat zaměs tn á ní v The New York Times nebo něj akém jiném

známém manhattanském listu, ale nepodařilo se mu to,,90. Nakonec přij al práci reportéra

H4 MOll, Frank Luther. A History ol' Americun Magazines. Volume 5. Skctches of 21 magazines, 1905
I930.Camb ridgc: Harvard University Press, 1968. 595 s.

X5 Moll, Frank Luther. A History ol'American Magazines. Volume 5. Sketches ar 21rnagazines, 1905
1930.Cambriuge: Harvard University Press, 1968. 595 S.

x(, Thurber, James. The Years with Ross, New York: Harper Perennial Modem Classics . 2000. 274 s.
ISBN 0-06-09597 1- 1.
X7 Yagoda, Sen. About Town: The New Yorkcr and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1. 418
s. lSNB 0-306-8 1023-9.
xx Thurber , James. The Years with Ross. New York: Harper Perennial Modem Classics, 2000. 274 s.
ISS N 0-06-09597 1-1.
X~ Marysville Appeal-noviny založené v roce 1860 v Kalifornii. p ředch ůdce dnešních The Appeal
Democrat založených v roce 1926
~o Yagoda, Sen. About Town: Thc New Yorker and The \Vorld it made. USA: De Capo Prcss, 200 1.418
s. (SNB 0-306-81023-9.
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na volné noze pro The Brooklyn Eagle a Hudson Observer, kde působi l do roku 1914,

kdy se na pozvání svého otce p řest ěhoval do Salt Lake City, aby převza l rodinný

podnik, zabývající se demolicemi a prodejem sbě rných surovin91. Tato práce ho

neuspokojovala, a ani ne po roce se přest ěhoval do San Franciska za no vin á ř skou prací,

kde z ůsta l jako reportér časopi su Call, pů vodn ích novin Marka Twaina, až do roku

191 7')2 .

"v roce 191 7 se Ross přihl ás il do armády, ale nedlouho po svém příj ezdu do Francie

zj isti I, že být vojákem ho neuspokojujev'" . Brzy se však dozvědě l o volném místě

v n ově vznikaj ících armádních novinách Stars and Stripcs, kde byl p řij at na místo

reportéra a kde se ke konci války stal i editorem (19 17- 19 19)94.

Stars and Stripes je americký deník určený americkým voj ák ů m a jejich rodinám. Tento

deník vznikl již během občanské války ve Spojených státech roku 1861, kdy ale vyšel

jen č tyř i kráť". Byl obnoven během první svě tové války 8. 2. 191 8 v Paříži, kde byl

vydáván jako týdeník č leny armády, a byl určen pro vojáky pod vedením generála Johna

J. Perslinga. Po první světové válce tyto noviny opět zanikly, ale byly obnoveny během

druhé světové války v Londýně v roce 194296
.

Tam získal Ross významné redaktorské zkušenosti. Pod jeho vedením se zisky tohoto

periodika pohybovaly kolem 700 000 dolarll97
.

91 Yagoda, Ben. About Town: The lew Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1. 478
S. ISNB 0-306-81023-9.
92 Yagoda, Ben. About Town: The 1 ew Yorkerano The World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478
S. ISNB 0-306-8 1023-9.
93 Yagoda, Bcn. About Town: The New Yorker ano The World it made. USA: De Capo Press, 200 1.478
S. ISNB 0-306-81023-9.
94 Thurber, James. The Ycars with Ross. 1 ew York: Harpcr Perennial Modem Classics , 2000. 274 S.

ISBN 0-06-09597 1-1.
95 Stars and Stripes [online]. Washington, DC : Stars and Stripes, c2005 [cit. 2009-04-30]. Text v
anglič ti nč . Dostupný z WWW: <http://www.stripes.com/>.
96 Stan; and Stripes [online]. Washington, DC : Stars ano Stripes, c2005 [cit. 2009-04-30]. Text v
ang l i č t i n ě . Dostupný z WWW: <http://www.stripcs.com/>.
97 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made, USA : De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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Harold Ro ss v oh dohí zrod u a počátků ew Yo rkeru

I'm married 10 this ntagazine. lt's ull I everthink obout.

( Harold Ross)

" Po působen í ve Stars and Stripes byl Ross zkušený dost na to. aby si založil své

vlastní periodikum. A jeho věrným i pomocníky se stali jeho př át el é ze tars and

Stripes,·98.

Nej v ý znamn ěj šim i byli kapitán Franklin Pierce Adams' ", pracující před válkou pro New

York Mail a Tribune a po válce pro New York World. a seržant Alexander Woolcott100
,

newyorský divadelní kritik. Mezi další osobnosti. které mu dopomohly získat dobré

kontakty v žurnalistickém světě v New Yorku. se řadí nadporučík Grantland Rice10
I,

sportovní redaktor Tribune, Tyler "Tip" Blues. který psal pro Life a Judge a stal se také

jedním z prvních č l enů týmu New Yorkeru'l",

Po návratu z války založil Herold Ross spolu se svými třem i kolegy ze Stars and Stripes

- Woollcottern, Cyrusem leRoy Baldridgern'Ý' a Johnem T.Winterichem1o.J - t ýdeník

nazvaný .The Home Sector: A Weekly for the Nel!' Civilian Conducted by the Former

Council ol the Stars and Stripes ř, který byl vydáván od září 1919 do dubna 1920

spo lečnost í Butterick Cornpany'l" .

"Po návratu z války se Ross oddal přípravám na sp l něn í svého snu - založit a vést

vlastní č asop isv'" , P ů soben í ve Stars and Stripes pomohlo Rossovi získat velmi

významné osobní i profesní kontakty. Jeho kamarádi z války a jejich známí mu

poskytovali j eště před založením New Yorkeru a v jeho počátcích obrovskou fi nanční

podporu.V roce 1924 dal Raoul Fleischmann, se kterým se Ross seznámil při hře pokeru

a kter ý se stal milioná řem díky svému rodinnému pekárenskému podniku. Rossovi

98 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press. 200 1.478
s. ISNB 0-306-81023-9.
99 FrankIin Pierce Adams ( I881-1960)-významný americk ýs l oupkař, který psal pod pseudonymem FPA
100 Alexander Woolcott ( I887-1943)-americký kritik a autor koment á ř ů pro New yorker
101 Grantland Ricc (1880-1954)-americký sportovní žurnalista
102 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press. 200 1.478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
103 Cyrus leRoy Baldridg (1889-1977)-americký výtvarník. ilustrátor a dobrodruh
104 John T. Winterich ( 1891-1 970)-americký spisovatel
105 Yagocla, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
106 Yagoda, Bcn. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press. 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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50 000 dolar ů na založení jeho časop is u a z árove ň zař íd i l kanceláře na West Forty-fifth

Street a také dlouhodobou smlouvu na inzerci107. Dalším jeho spolupracovníkem ze

Stars and Stripes byl Alexander Woollcott, bývalý divadelní kritik pro The New York

Tirnes, který ho j eště za války seznámil s Jane Grantovou. která také pracovala pro The

New York Times a která ho po válce j iž jako jeho žena p řeml uvi la. aby se přestě hoval i

do New Yorku, ač toto město nern ěl v př íli šné ob l i bě l 08 . Dů vodem byly jeho neú spěchy .

když se zde v roce 191 3 pokoušel získat dobré místo. jak uvádím v část i 3.1.

Spolu s Jane koupili dva městs ké domy. které rozdě l i li do několi ka by t ů se s po l eč nou

velkou obývací místností. a bydleli tu s Rossovými kamarády ze Stars and Stripcs.

Tady se zanedlouho setkávali a vedli diskuze .. u kulatého stolu" (Algonquin Round

Table) če tn í newyorští literáti l o9
. Mezi č leny patř i li : Franklin Pierce Adams ( sloupkar-),

Robert Benchley ( humorista a herec). Heywood Broun ( s l oupkař a sportovní redaktor).

Marc Connelly (dramatik), George S. Kaufrnan (dramatik a režisér), Dorothy Parkere

kri t i čka . básnířka . povídkářka a scenáristka). Alexander Woolcott ( kritik a žurnalista),

Harold Ross a další. .Ross na t ěchto setkáních poznal mnoho zaj ímavých osobností.

v če t n ě Raoula Fleischmanna. kterého Jane považovala za potencionálního investora pro

dlouho zamýšlený Ross ů v sen - založit svoje vlastní periodikurrr'l ''. .Ross mě l někol ik

p řed s tav o tom, jak ým sm ě rem by se jeho záměry měly ubírat. ale nej více se mu

zamlouvalo mít SVLlj vlastní humoristický magazín. a o něm se také Fleichrnannovi

zmínil. Uvědomoval si, že nyní je ten správný čas takový magazín založit vzhledem k

.. k 'k' . I I . , I I IroZVOJ I e .ononu cy, inzerce I tec 1110 ogie . .

V tomto období založili deWitt Wallace v roce 1922 Readers Digest a v roce 1923

Britton Hadden a Henry Luce Time (budoucí konkurenti Rossova časop i s) 112 .

Časop is , který ch tě l Ross vytvo ři t . měl být humorný. Samozřej m ě v té době již byly na

stáncích humoristické časop i sy . a to zejména Life a Judge, které byly známé již od 80.

let 19. století. Judge byl ale p ů vodn ě hodně politick ýa Li fe byl známý předevš ím svým

107 Yagoda, l3en. About Town: The New Yorker and The World jl made. USA: De Capo Press, 200 1.47S
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
ION Yagoda, l3en. About Town: The New Yorker ancl The Worlcl jl made. USA : De Cara Press, 200 I. 47S
s. ISNI3 0-306-8 1023-9.
109 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Cara Press, 200 1.478
s. ISNB 0-306-81023-9.
110 Yagocla, l3en. About Town: The New Yorker andThe World jl made. USA: De Cara Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
I II Yagoda, Ben. About Town: Thc New Yorker and The World jl made. USA: De Cara Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
112 Yagoda, l3en. About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
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zaměřen ím na uměn í
l

13 . Č ím dál tím více se ale jejich obsah sbližoval a začaly se sobě

navzájem podobat. ..Ve dvacátých letech se od sebe tyto dva časo pi sy lišily jen

málo,·II.'. Ross, aby se jim i poučil a inspiroval, detailn ě studoval všechny časop i sy

tohoto spo l ečenského žánru. V roce 1924 se na 5 m ě s íc ů stal koeditorcm časop isu

Judgc, aby se seznámiI s prací pro humoristický časop i s 115.

Když získal Fleischmanna na svou stranu, měl už Ross vymyšlený i obchodní pl án. Už

c hybě lo jen jméno časop i su. Mezi návrhy byly Manhattan, New York Life, Our Town,

ale nakonec vyhrál nápad Johna Petera Tooheyc The New Yorker.

Na podzim roku 1924 rozeslal Ross reklamní letáky potencilánírn i n vesto r ů m a

p ředpl atitel ům , na nichž je seznámil se záměrem magazínu The New Yorker:

"refl ektovat slovem i obrazem metropolitní život, být interpretativní, zabývat se detaily,

ale v žádném případě nebýt skandální. Něko l i k stran bude věnováno aktuálním akcím.

vče tně tip ů pro Newyor čany, kam jít za zábavou. Nový časop i s se bude odlišovat od

ostatních č asop i s ů ilustracemi, kter ými budou zejména karikatury, ske če, kresby a

skici,,116.

"V srpnu roku 1924 skonči l Ross svoje pů soben í v magazínu Judge a spolu s

Fleischmannem si zaříd i l i kanceláře na West Forty-Iifth Street, která byla centrem tisku

v New Yorku. Měl y zde své kanceláře nap řík l ad The Smart Set, Saturday Review,

Judge nebo New York Times č i Vanity Fair" lI7 .

První tým časop isu byl co nejmenší. Při sp ěvate l i byli Rossovi kolegové od "kulatého

stolu". Významným č lenem nového týmu byl Rea lrwin, který p ů vodn ě pracoval pro

L i fe, ale nyní se stal jejich prvním uměl eckým konzultantem a designerem. Je autorem

titulní stránky prvního č ís l a, které vyšlo 21.2. 1925118
(Pří l oha 2).

.Rossovo zanícení pro splnění svého toužebného snu mít sv ůj vlastní časopis

zasahova lo nepřízni vě do jeho soukromého života··119. (Ji: v roce 1926 ž ili Ross a Jan e

l i J Yagoda, Sen. About Town: The New Yorker and The World it made, USA : De Capo Press, 200 1. 478

s. ISNB 0-3 06-8 1023-9.
\ 1·1 Yagod a, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made, USA : De Capo Press, 200 I. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9 .
115 Thurbe r, James. The Years with Ross. New York: Harper Perennial Modem Classics . 2000. 274 s.
ISBN 0-06-09597 1-1.
116 Yagoda, Ben. Abo ut Town: Thc New Yorker and The World it rnadc. USA: De Capo Press, 200 1.478 s.
ISNB 0-30 6-81023-9.
117 Yagod a, Ben. About Town: The Ncw Yorker and The World it made. USA : De Capo Press, 200 I. 478

s. ISNB 0 -306-8 1023-9 .
l i R Yagod a, Ben , About Town: The New Yorkcr and The World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
ll ') Yagoda, Berl. About Town: The New Yorker and The World it rnade. USA: De Capo Press, 200 I. 478

s. ISNB 0 -306-81023-9.
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v odd ělenych ložnicích. .Ross hyl unaveny z Jan inych [eministickych sk lonu a Jan e

netnohla vystál Rossovu posedlost časopisem':' :0. Dokonce P/~l' svolával schuzky u nich

do ma na Den díkuvzdání/l l. Jej ich man želstvi skona lo rok li 1929, ale Jan e stále

prispivala do New Yorkem. Rokli 193-1 se Ross znovu o ženil. Vzal si Francouzku Marii

Francoise Elie. piezdlvanou Fran ces. S Frances, se kterou se již rokli 1939 rozvedl, měl

Ross dceru Patricii, které by l milujícím otcem).

.,V prvních letech byly n ej větším úspěchem New Yorkeru ilusrraccv". Ross alc chtě l.

aby zaujal č tenáře hl avně text. V ř íj nu roku 1925 napsal Hugh Wileymu: ..Všichni

mluví o výtvarném umění v New Yorkeru. a to o jeho ilustracích. a Ncw Yorker byl

popsán jako nejlepší časop is na světě pro lidi. co neumí Č í s t' · I2J . Proto se Ross v

následuj íc ích letech soustřed i l na to. aby próza byla s tej ně kvalitníjako v ýtvarnástránka

časopisu . Přesto ale prvenství ve dvac át ých letech patřilo právě ilustracím. V roce 1928

vyšlo první vydání souboru nejlepších ilustrací New Yorkeru a tyto ilustrace se staly

osobi tým americk ým výtvarným stylern' r'".

,.Na rozdíl od j iných č asop is ů uváděl New Yorker seznam auto rů až na konci časop i s u,

nikoliv na začátek , jak tomu bylo zvykem ujiných časop i sů . Jedním z d ůvod ů bylo i to.

že mnoho autorů psalo pod pseudonymy a iniciálami, protože se jednalo o známé

novináře , kte řf nemohli veřej n ě psát pro konkurenční periodikum..125
.

V roce 1926 na Rossovy narozeniny vydali při spěvate lé a zaměstnanc i ew Yorkeru

speciální č ís lo , a to parodii na New Yorker. ve kterém se objevila i karikatura Rosse,

kterou namaloval jeho nejoblíbeněj ší výtvarník Ralph Bartonl26
. Karikaturu Rosse

nakreslil také Rea Irwin. Zdobila titulní stranu tohoto narozeninového vydání. Bylo to

známé vyobrazení Eustace z titulní stránky prvního č ís la. avšak s Rossov ým ob l ičeje m.

prohlížejícím si pod drobnohledem Alexandra Woolcotta ( Pří loha 3).

120 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 \. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
111 Thurber, James. The Years with Ross. New York: Harper Perennial Modem Classics • 2000. 274 s.
ISBN 0-06-09597 1- \.
122 Lee. Judith Yaross. Dcfining New Yorker Humor. Jackson: University Press of Mississippi. 2000.
427 s.ISBN 1-57806-1 98-9.
I2J Mankoff, Robert; Gopnik, Adam; Remnick, David. The Complete Cartoons of the New Yorker. New
York: Black Dog & Leventhal Publishers, 2006. 672 s.
12·1 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and Thc World it made. USA: De Capo Prcss, 200 1.478
s. ISNB 0-306-81023-9.
125 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
126 Yagoda, Bcn. About Town: The New Yorker and Thc World it madc. USA: De Capo Press, 200 1.478
s. ISNB 0-306-81023-9.
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4.

Ncw Yorkcr v letech 1925-1951

4. 1

První tý m

Mezi první č leny Rossova t ýmu, který byl z finančn ích d ů vod ů co nejmenší.

pat ř i l i Tyler "Tip" Blues, sek re tářka Helen Mars, Roy Kirk, PR poradce Philip Wylie a

nej významněj ší z nich Rea Irvin127
.

Rea Irvin byl prvním výtvarným editorem časop isu New Yorker a autorem

slavné ilustrace Eustace Tilleyhol28
(Při loha 2), která se objevila na titulní s traně

prvního č ís la New Yorkeru a byla opakovaně uváděna ve výročních č ís lech (podro bněj i

bude uvedeno v kapitole II ustrace). "Když zač a l lrwin pracovat pro New Yorker,

domníval se, že existence tohoto časopisu nebude trvat dlouho..129
• Nakonec se stal

autorem 169 titulních stran a dalších ilustraci, včetně karikatur. n á zvů rubrik atd.

v letech 1925-195813°.
Rea Irwin pocházel ze San Franciska a před p ů soben ím v New Yorkeru pracoval jako

novinový ilustrátor, herec, pianista a nakonec i jako výtvarný editor pro časopis Life,

odkud ho v roce 1924 vyhodili':" .

Rea lrwin navrhl pro New Yorker i druh písma, které se používá dodnes a je po něm

nazvané " Irvin Type"132. Inspiroval se u Allana Lewise, amerického grafika a

dřevorytc e. Rea byl zá roveň i autorem pravidel výtvarného zpracování s l o u pků a

ovlivnil značnou měrou i rozvržení a design celého časopisu.

127 Lee, Jucl ith Yaross. Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press ofMississippi, 2000.
427 s.ISBN 1-57806- 198-9
128 Lee. Judith Yaross. Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press of Mississippi. 2000.
427 s.ISBN 1-57806-198-9
129 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it rnade. USA : De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
130 GORDON, Emily. Everybody Loves Rea Irvin. l'rilll Magazine [online]. 2008, 08/0S [cit. 2009-04-
30]. Dostupný z WWW:
<http://www.printmag.com/clesign_articles/everybody_Ioves_rea_irvin/tabid/379/Defau lt.aspx>.
1.1 1 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-81 023-9.
IJ2 Lee. Jucli th Yaross. Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press ofMississippi, 2000.
427 s.ISBN 1-57806-198-9.
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4.2

První rok časopisu

.Ross defi noval New Yorker jako protiklad současných trend ů své doby" IJJ .

New Yorker byl u rčen mladým lidem. svobodným č te n á řů m nebo bezdětným p ár ům a

na rozdí l od ostatních humoristick ých č asop i sů . např. Judge. Life II College Humor.

New Yorker usiloval o č tenáře z vyšších intelektuálních a spo leč enských kruhll134
.

V roce 1924 byl nej bližším konkurentem New Yorkeru Vanity FairlJ5
. Ross se c htě l od

tohoto časopisu výrazně odlišit. "Zaměři l se na takové čtenáře Vanity Fair. ktcři by si

pote nciá l ně položili otázku: Co podnikneme s dnešním večerem,,1 3Ó? Č tenáře New

Yorkeru měl y zaj ímat kluby. divadla. galerie. knihy a další zajímavosti pestrého života

bez dětí 137 .

Během prvních m ě s íc ů po založení časop i su tým New Yorkeru poněkud tápal. Obsah

prvního čí s la neoslnil tak jako jeho slavná titulní stránka. Ross si byl j ist)'. že druhé

čí s lo vyjde za sedm dní od toho prvního, ale cíl dočkat se prvního výročí časopis u byl

dost vzdálený. A skuteč ně po dvanácti č ís lec h vydavatel Raoul Fleischnann o fic iá l ně

magazín zrušil, ale pr ývypil pří li š mnoho p ř ípitků a zapomně l ukončen í nařídit l 3 8 . Jinak

podle .I. Y. Leeho popisuje situaci Ingersoll ve svých memoárech z roku 1961 Point ol'

Departure' <". Podle jeho informací se Ross a Fleischmann sešli se svými poradci

Halleyem Triasem a Johnem Hanrahanem a prohlásili na sch ůzce v pátek 8. května

1925 magazín za mrtvý. Přes víkend si ale vše promysleli a v pondě l í ll . května 1925

byli odhodláni přes léto dát vše do po ř ádku a na podzim prorazit s vysoký m nákladem.

Podle statistik náklad v dubnu klesl pod 10 000 vý t isk ů a na této hod notě setrvával až

do říj na 1925. V lednu 1926 se j iž ale zvýšil na 20 000 výtisklil40
.

m Yagoda, Sen. About Town: The New Yorker and The World it rnade. USA: De Capo Press, 200 I. 478
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s. ISNB 0-306-81023-9.
1.16 Lee. Judith Yaross. Defining New Yorkcr Humor. Jackson: University Press of Mississippi, 2000.
427 s.ISBN 1-57806-1 98-9.
IJ7 Yagoda, Sen. About Town: The New Yorker and The World it made. US A: De Capo Press, 200 1.478
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B ěhem roku 1926 rostl i počet p řed platit el ů , kter ý se vyšplhal v únoru 1927 až na

56 000 v ý ti sk ů t ýd n ě . Zvyšoval se i zájem o inzerci v New Yorkeru. To umožnilo zv ýšit

i jej í cenu. Z pů vodn ích 150 dol ar ů za jednu inzertní stránku v roce 1915 vzrostla jej í

cena v lednu 1926 na 250 dol arů a j iž v k větnu 1926 na 400 a v listopadu na 500

I I 0 1·11 N Y k ' 'Ico aru , ew Ol' .er se unusu na č tv rtém m ístč mezi všemi americkými časop isy

. ' 142
V poctu Il1zerce .

Během prvního léta existence časop i su se zredukoval i poče t stran. a to z p ů vodn ích

d vaat ř i c et i na č t y ři advace t , V zá ř í již ale vyskoč i l poče t stran na 40 i díky zm in ě n é

inzerci 1,13, Zpočátk u byly v New York eru inzerovány parfémy. pneumatiky. plana.

automobily a knihy. a postupně i místní podniky. hotely. restaurace a kluby.

4.3

vývoj časopisu pod vedením Harolda Rosse

.'In editor prints what pleases him. If enough people like what he does he is o success

(Harole! Ross)

Ross považoval ženské publikum za tak silné. že navrhl v srpnu roku 1926

inzertn ímu oddělen í. aby dopo ručilo k li e ntům zaměři t se také na č t en ářky 'i'" . ap ř í k l ad

cigaretovým spo lečnostem bylo navrženo. aby inzerovaly cigarety spec i á l ně pro dámy.

Rubrika . která dnes vychází jen na Vánoce pod titulem "Where to Shop" se objevovala

v počátečních letech časopisu každ ýtýden pod názvem .. On and off the Avenue" a byla

věnována ženské módě. Ross měl vždy poslední slovo ke všemu. co bylo určeno k tisku.

Žádný rukopis nešel do tisku bez jeho "R" v horn ím rohu". Ross byl velmi

konzervativní. Nech tě l se odch ýlit od své před stavy o zaměřen í časop isu a zachovával

podobu prvního výtisku. Od Vanity Fair č i jiných č asop is ů se Ncw Yorker lišil i tím. že

1·11 Yagoda, Sen. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1.478
s. ISNS 0-306-81023-9.
142 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
14J Yagoda, Sen. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1. 478
s. (SNS 0-306-8 1023-9.
14·1 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and Thc World il made. USA: De Capo Press, 200 1.478
s. ISNB 0-306-81023-9.
1·15 Thurber , James. The Years with Ross. New York: Hm-per Perennial Modem Classics , 2000. 274 s.
ISI3N 0-06-095971 -1.
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veškeré fotografie nahradil karikaturami a ilustracemi. To byla výrazná grafická zm ě na

proti so učasným bulvárním č aso p is ů m , které byly na fotografiích zalo žcny 'ř" ,

Ross po někol ika měs ících od vzniku časopisu požádal Janet Flanner. americkou

žurnalistku. která v té době pracovala jako fil mová kritička pro magazín Indiana Star,

ale pozd ěji žila v Paří ži. aby při spíval a do ew Yorkem každ ých 14 dní do rubriky

.Dopisy z Paříže.. I ~ 7. Protože mezi č tenáři ew Yorkeru bylo mnoho um ělc ů. vycítil

Ross. že musí být i Ncw Yorker spojen s uměleckým m ě stem Paří ž í. Spolu se svou

ženou .J ane napsali v l é tě roku 1925 dopis Janet. ve kterém jí navrhli, aby se stala jejich

korespo ndentkou. .J ej í první dopis z Pař í že vyšel v z áří 19251
.
18

. Psala pak pro New

Yorker pod jménem Genet až do roku 1975. kdy odešla do d ů chod u 1.19. S Rossern se

seznámila u známého kulatého stolu Algonquin. Jane znala z klubu žen. které bojovaly

za ponechání svého příjmení i po svatbě l 50 .

Během prvního roku získal Ross pro ew Yorker dvaadvacetiletou Lois Longl51
, aby

psala o klubech a restauracích. Její rubrika "Tables for Two" sice skonč i l a koncem 20.

let. ale j ejí rubrika o módě "On and Ofl'the Avenue" pokračova l a až do roku 1969152
.

D ůle žitou postavou pro New Yorker byl i William Shawnl53
, který se v letech 1933

1939 stal z externího novináře pro New Yorker jeho redaktorem a poté i jeho editorem

v roce 195 21 5~ .

Dalšími d ů lež itým i postavami spjatými v tomto období s ew Yorkerem byli E. B.

White l 55 a James Thurber l 56
. E. B. White byl pravým opakem Rosse. byl tich)'. a styl

I~ I> Lee, Judith Yaross. Delining New Yorker Humor. Jackson: University Press of Mississippi, 2000.
427 s.ISBN 1-57806-198-9.
1·17 Yagoda, Berl. About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De Capo Press, 200 I. 478
S. ISN13 0-306-81023-9.
I·IR Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Press, 2001.478
s. ISNB 0-306-81023-9.
I ~ ~ Yagoda, Berl. About Town: The New Yorker andThe World it rnade. USA : De Capo Press, 200 1. 478
S. ISNB 0-306-81023-9.
150 Yagoda, Berl. About Town: The New Yorker and The World it rnadc, U A: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
151 Lois Long ( 190 1-1974) přezd lvan á Lipstick-americká s loupka řka a jedna z prvních žen v ew

Yorkeru
152 Yagoda, I3cn. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1.478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
153 Wi1\ iarn Shawn ( 1907-1 992)-americký šéfredaktor a žurnalista
15·1 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Cara Press, 200 I. 478
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155 E.B.White ( 1899-1985)-americký spisovatel znám)' p ředev š ím dě t skými knihami .Eharloue's Web" a

" Sluurt Little "
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-
jeho č lán kl'! Rosse velice zauja l1s7

• White psal pro rubriku " Notes and Cornmcnts" .

Thurber se pokoušel dostat se do New Yorkeru mnohokrát. ale jeho č lánky nebyly

př ija ty . Později přece jen několik jeho příspěvků př ij ali a jeho přá tel stv í s Whitem mu

pomohlo k tomu. že mohl v New Yorkeru pracovat. Mě l na starosti rubriku .. The Talk

ol' the Town", která se za jeho p ů soben í stala perlou magazínu. Dosáhl rychlého a

nevídaného úspěch u. který ani po č ty ř i ce t i pěti letech neochaboval' j".

Trvalé úspěšnost i nedosahoval New Yorker hl avně inzercí nebo slevami na

předpl atn ém , jak tomu bylo u j iných č asop i s ů , když se snažily získat č te náře . ale

vysokou úrovní obsahu'S9. Souběžně se zvyšováním nákladu rostla přec e jen i inzerce.

Mezi lety 1927-1 940, jak uvádí Ben Yagoda, se New Yorkcr umístil každoročně mezi

t ř emi nejúspěšněj ším i magazíny podle počtu prodané inzerce160. S rů stem nákladu New

Yorkeru rostl cnorrn ě i jeho zisk. D ů le ž it é ale bylo. že prosperita ew Yorkeru ve

t ř i cátých letech-letech velké fi n anč ní krize-stoupalaj eš tě rychleji.

Ross se rozhodl, že si bude sám vybírat reklamy k uveřejnění a že bude dbát na jejich

ú rove ň stej ně jako př i výběru ilustrací a č l á nk ů .

Také se snažil s t r i k tně od sebe odlišit obsah časopisu od inzerce a nepřipust il. aby

inzerce mě l a na č l ánky a témata jakýkoliv vliv. a tak se pro New Yorker stalo typické.

že se lidé z inzertních a ekonomických oddělení nesetkávali s lidmi z ed ičn ích

oddělen í l 6 1 . Tato zásada byla velmi př ísně dodržována.

.Jak New Yorker získával více č te n á ř ů a i nzeren t ů , musel se zvyšovat i počet stran,,162.

Bylo by jednoduché strany navíc zaplnit fotografiemi, jak to běžně d ěl ali u ji n ých

č asop i s ů , ale Ross fotografie v časopise n ec htě l a dal přednos t textul63
. ew Yorker se

tak napl ň ova l delšími č lán ky. Na nových stránkách ew Yorkeru se objev il nový typ

č l á nk ů , a to seriály na pokračování. Jedním z prvních auto rů těchto seriá l ů byl Thurber.

Tato tradice seri á l ů pevně zakotvila v časop isu v roce 1939, kdy Charles Addams

157 Thurber, James. The Years with Ross. New York: I-Iarper Percnnial Modem Classics . 2000. 274 s.
ISBN 0-06-09597 1-1.
15M Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and Thc World il made. USA: De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNI3 0-306-81023-9.
159 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorkcr and The World it made. USA : Dc Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
160 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
161 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1.4 78
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163 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World il made. USA: De Capo Press, 200 1. 478
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vytvo ř i I svou legendární Addarnsovu rodinu?'. Seriály nejen že se staly specialitou

časop isu . ale rozší řily se i dále. Mezi lety 1940 a 1942 hráli na Broadwayi pět her podle

se r i á l ů v New Yorkeru1ó5
.

Časopis používal od počátečn ích let až do roku 1992 kromě malých inovací stejný

formát. který navrhl a v prvních letech dbal na jeho udržování Rogers E. M. Whitaker,

který zača l pracovat pro New Yorker jako nezkušený chlapec bez výtvarného vzdělání a

vypracoval se až na vedoucího výtvarného odd ě leni'" . Zaveden)' formát byl schopen

při způ sobit se počtu č l á n k ů a inzerce v každém č ís l e. Na začá t k u časop i su byly

pravidelné rubriky, např. The Talk ol' the Town, následovaly další č l á nky a poezie.

Inzerce byla vždy až na konci časo p i su spolu s r ů zn ým i rubrikami ( na př. Dopisy

z Paříže) . Pravidelnou rubrikou, objevuj ící se v p ů lro č n íc h intervalech od roku 1931 až

do roku 1969, byly recenze americké poezie. psané Louisou Bogan. která se zařad i l a

mezi uznávané k ri ti čky americké poezie.l'"

Zaj ímavý byl přístup New Yorkeru k problematice finanč ní krize. která se ve Spojených

státech rozpoutala krachem na WaJl Streetu v říj n u 1929 a postupně se rozšíř i la do

celého světa a která zp ůsob i la vysokou nezaměst nanost. chudobu, nízké zisky a ztrátu

ekonomického r ů stu ve všech oblastech. Prezidentský kandidát Franklin D. Roosevelt

p ř i š e l s návrhem reformy nazývané New Deal ( ový údě l) , která pomohla ekonomice

postavit se znovu na nohy a zaj istila Roosevcltovi vítězstv í v prezidentských volbách

nad Herbertem Hooverem v roce 1932168
. V letech 1933-1 936 se podařil o ekonomiku

posílit, ale už v roce 1937 došlo opě t k recesi a výše nezaměstnanos t i se vrátila na

hodnoty z roku 1934 169
. Úplné zotavení při š l o až na konci 30. let. O hospod á řsk é krizi

byla zpočá t k u v Ncw Yorkeru jen nepatrná zmínka v č láncích na konci časo pisu .

Nereagovalo se na ni na titulní stránce až clo března 1939. kdy Konstantin Alajalov

nakresli I neupraveného prodavače , který se snažil vnutit své zboží aristokratickému

16-1 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. U A: De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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168 Wikipedia : thefree encyklopedie [onlineJ. St.Petersburg(Florida) : Wikimedia Foundaticn, Inc., 200 I.
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Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Pagc>.
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, I' 'v 170 T b l ' iparu v II11UZlI1e . o y a prvru oeezva na to. že mnoho Ameri č an ů je bez práce a

, " 171 Ob I , . I ' Inema co j íst . sa 1 magazinu SI a c sta e udržoval odstup od svě ta politiky. což bylo

v té době výj i mečné . F i nanční krize se New Yorkeru dotkla jen nepř ímo a to tím. že

snižuj ící se náklady na živobytí umožnily d v ěma nejd ůl ežit čj š ím č l en ů m Rossova týmu

časopis opustil. Thurber odešel z New Yorkeru v roce 1935. i když stále přispíval

č lánky a ilustracemi, ale už ne jako stálý zaměstnanec. A White si p ů vodn ě c h tě l udě lat

jen ročn í pauzu, ale nakonec se se ženou rozhodli odstěhovat se z ew Yorku ( Do New

Yorku se ale zase vrátili v roce 1943)172.

.,Obsah časo pi su krize ovlivnila. Humor i člá nky t ř i c á tých let se od dvacátých s i l ně

odlišovaly. Změny okolního svět a p ři nesl y nová témata a přístupy"m .

Významnými humoristy tř i cátých let byli Sidney .I oseph Perelman174 a Ogden Nash175.

"Perelmanovy články byly nejprve často odmítány. Jeho texty byly poznamenány

mícháním ž á nrů , nervozitou a vymykaly se stylu New Yorkeru. Vypracoval se ale na

uznávaného žurnalistu a má na svém kontě skoro 300 č l á n k ů vNew Yorkeru..176
. Na

rozdíl od Perelrnana byl Nash lingvistickým kouzelníkem. Jeho humoristické básně byly

' I ' v v dní I'b' , 177uc ivatne, verse nevse 111 a I lve .

Ncw Yorker se odlišoval od ostatních periodik i v psaní faktických událostí (,. ew

Yorker Fact Writing" ). Unikátní bylo. jak New Yorker umě l zkombinovat fakta

s humorern ' {". William Shawn r'ekl, že si nikdy nebyl jist, co fakta pro Rosse znamenají.

Byl si ale j ist, že je zbo žň uj e a že ho nesm írně baví179. A to nejen vtipná fakta. Velice

ho zaj ímaly neobyčejné a nepředvídatelné události. Z nich pak vybíral náměty pro

170 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorkerand The World it made. USA: De Capo Press, 2001.478
s. ISNB 0-3 06-8 1023-9.
171 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 2001. 478
s. (SNB 0-306-8 1023-9.
172 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorkerand The World it madc. USA: DeCapo Press, 200 1.478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
173 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorkerand The World it made. USA: De Capo Press, 2001. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
17·1 Sidney Joseph Perelman ( 1904-1979)- americký humorista. spisovatel a scénárista
175 Ogdcn Nash ( 1902- 1971)-americký básník
176 Lee, Jud ith Yaross, Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press ol'Mississippi, 2000.

427 s.ISBN 1-57806- 198-9.
177 Lee, Judith Yaross, Delining New Yorker Humor. Jackson: University Prcss ol'Mississippi. 2000.

427 s.ISBN 1-57806-198-9.
178 Lee, Judith Yaross. Deťi ni ng New Yorker Humor. Jackson: University Press of Mississippi, 2000.

427 s.ISBN 1-57806-198-9.
179 Yagocla, Ben. About Town: The New Yorker ancl The World it made. USA: DeCapo Press, 200 1. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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rubriku Talk ol' the Town. Nej dříve si všechna zaj ímavá témata pro tuto rubriku zapsal a

teprve pak z nich vybíral18o
•

Jednou z rubrik o událostech a případech byla i rubrika .Profile". Byla vytvo řena

Jamesem Kevinern McGuinesscm. který je považován za průkopníka tohoto druhu

, listi k I XI V ' I b ě b I kzurna lsti 'y . te co c ne yo zvykem zveřej ňovat profily a p ř íb ěhy žijících

osobností. Dnes nám j iž tento žánr phpadá naprosto normální. a tak nám snadno unikne.

že to byl New Yorker, který ho do žurnalistiky uvedl182
. Nej prve do této rubriky

při sp í vali mladí žurnalisté, ale později získal Ross pro spolupráci s New Yorkercm Alvu

J I I 83. ,I ' ,. k . b l' .. o mstona , vyznamne 10 zurna istu, .tery y nositelem Pulitzerovy ceny. Jeho formu

a styl pak p řevzali další auto ř i proli Ill.

Ačko l iv se v New Yorkeru objevovaly povídky již od roku 1928 . trvalo dlouho. než se

mu za to dostalo patřičného uznání. Již od roku 191 5 vycházela každoro čn ě kniha

nejlepších povídek Edwarda O'Bri ana, ale povídky z New Yorkeru do ní nepronikly

hned po jeho vzniku v roce 1925, ale až roku 1930. a to v omezené m í ře- jen jedna

povídka ročně l x .J . Uznání jako magazín s povídkami získal ew Yorkeru až roku 1940.

kdy vyšla kniha povídek New Yorkeru , které shromáždila č lenka Ncw Yorkeru

Katherine White l85
.

Na p ří sp ě vky do New Yorkeru byly kladeny vysoké požadavky.Vyžadovala se literární

kvalita. st ručnost a srozumitelnost.

V ýznamn ým zlomem byla pro New Yorker druhá světová válka. "Magazín se zbavil

nálepky humoristického časop isu a byl oce ňov á n pro svou politickou nestrannost' ' l/".

Bylo ale č ím dál tím t ěžší si tuto nestrannost a nezúčastnčnost zachovat. N ě k tc ř í

výtvarníci, např . Rea Irwin nebo Wallacc Morgan, využívali New Yorker jako

pro st ředek k napadání Hitlera a naci stů 187, Překvap i vě se událostmi v Evropě

180 Thurber, James. The Years with Ross. New York: Ilarper Perennial Modem Classics . 2000. 274 s.

ISBN 0-06-09597 1-1 .
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182 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Press. 2001. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
183 Alva Johnston ( 1888-1950)-americký spisovatel. který v roce 1923 získal Pulitzerovu za p ř í běh o
American Association for the Advancement ofSc ience
184 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1.478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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University Press, 1999. 251 s. ISBN 0-674-96193-5.
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zabývala sekce poezie. Bylo to ncobvyklé. protože když na konci dvacátých let

přem l ouva l White Rosse. aby tiskli vážnou poezii. tento pokus ztroskotal188 . V této době

však Ross dovolil otisknout mnoho vážn ých a silných básní o válce.

Č l án ky o roli Spoje ných s t á t ů ve válce se zača l y v New Yorkeru objevovat až v březnu

1943 ) X9 . a to v rubrice ..Reporter at Large". Jej ich autorem byl A. J. Licb ling ť", který se

podle Bena Yagocl y v této době jako jediný válkou zabýval!", Jeho články redigoval

William Shawn. ..New Yorker ale nepa t ř il mezi magazíny. které posílaly reportéry do

Evropy. Později ale New Yorker u ve řej ň o va l zprávy i j iných váleč ných reportérú··1112
•

Byl to nap ř' . John Lardner l93
• kterého do války p ů vodn ě poslal Ncwswcek, a Walter

B . )9·1 k '1 R I dernstem • .tcrc 10 oss posla o Evropy. aby psal pro Yank. obdobu Stars and

Stripes l 95
. I je ho č l ánky se v New Yorkeru objevovaly. V roce 1944 využíval New

Yorker válečných korespondent ů hojně . Jedním z nich byl Saul Steinberg, p ů sob íci jako

reportér v M i l á n ě, který pocházel z Rumunska a kterému Ross pomohl dostat se do

Spojených s t á t ů a zaměst na l ho v New Yorkeru jako výtvarníka1% .

Nejv íce váleč nýc h pří sp ěvků psali ale au toři v Americe. aniž by se vá lečných dění

zúčas tn i li1')7. Janet Flanner roku 1943 uveř ejnila pří běh své kamarádky Mary Reynolds.

která se snaž ila dostat z okupované Paří že zpě t clo Ameriky. Potom se ale v roce 1944

vrátila ke svým Dopis ů m z Paříže. V březnu 1945 v .• Letters from Cologne"

popisovala. ja kého zla se N ě rnc i dopouštěj í na vězních. a Ross tento její př íspěvek

" 1 . I i lenší I ' cl b )98oznaci za jecen z nej epsic 1 te .o y .

188 Thurber, James. The Years with Ross. New York: Harper Perennial Modem Classics , 2000. 274 s.
ISBN 0-06-09597 1-1.
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New Yorker ale st ále bojoval o to, aby byl uzn án jako časopi s píšící o válcc l
!)'! . • •To. že

New Yorkeru nebyl přizn án status válečného informátora. ubližovalo Rossovu egu. ale

hlavn ě to ohrožovalo existenci č asop i s u 'r'". Již roku 1944 bylo 12 č l e n ů C\V Yorkeru

z 25 povoláno do armády a dalších 6 je mohlo kdykoliv následovat. Vedení časo pisu se

často odvo lávalo k úřad ů m a zd ů raz ňova lo, že Ne\V Yorker o válce píše, a dokazovalo

to i 9 1 procent č lánk l! v rubrice ..Reporter at Large" v ěnovaných válce'". Ross také

zd ů razňova l , jakou roli m á magazín na morálku voj áků, a to konk rétně jeho zkrácená

verze. kter á byla č l e n ů m armády od roku 1943 distribuována zdarma. Byl to nápad Jane

Grant. která se sice v roce 1929 s Rossem rozvedla. ale stále byla akcio n ářkou

magazínu . Toto zkrácené vydání dosáhlo takové obliby, že zača l o být distribuováno

každý týden ( pů vodn ě to bylo jed nou měsíčně) a dosáhlo nákladu 150 000 výt iskll ~02.

Ukáza lo se. že to byl i výborn ý marketingový krok, protože se po válce dramaticky

zvýšil náklad. a to hl avně proto. že mnoho voj á k ů si časopi s tak oblíbilo. že zůs ta l i po

válce jeho pravidelnými čte náři . .Nebylo to ale pouze toto zkrácené vydání. které si

oblíbili, ale i originální verze časop i su. které jim posílaly za války jej ich rodiny a které

pak kolovaly po celých kas ám á ch 'ť'" .

Dalším d ůl e žit ým válečným zpravodajem byl .John Hersey, držitel Pulitzerovy ceny a

žurnalista, který je autorem legendárního č lánku o Hi rošimě. publikovaném v New

Yorkem 3 1.8.1946. který byl uznán Newyorskou univerzitou jako jeden z nejlepších

č l á nk ů 20. století2o
.
1
• Na tomto tématu se dohodl se Shawnem205

. Č lánek m ěl více než

30000 slova Ross rozhodl zařadit ho najednou do jednoho č ís la ( Pří loha 5). Tento

př í spěvek tak zaplnil celý magazín a stal se nejdelším o t i š t ě n ým příspěvkem v New

Yorkeru106.V tomto č ís le magazínu už nebyly ji né č l ánky ani žádné ilustrace. Bylo to do

té doby něco nevídaného a nikdy se to už neopakovalo. Podle Bena Yagody měl lento

199 Yagoda, Gen. About Town: The Ncw Yorker and The World it made, USA: De Capo Press, 200 1. 478
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s. ISNG 0-306-8 1023-9.
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nápad u veřej nost i p řízni vou odezvu207. Redakci zaplavilo mnoho gratulací. Zn ě n í

celého text u bylo vysíláno v rádiích po cel ých Spojených státech a zá rove ň byl text

vydán knižně .

Ross byl známý pro svou přesnost a tak si při sp ě vatel é a redak toři museli zvyknout na

tvrdý sys tém úprav. Gramatické úpravy mají pravděpodobně kořeny u Rossovy matky.

která byla učitel kou , a Ross s ní musel každ ý večer absolvovat hodiny gramatiky a

vě tnýc h rozborl'?08. Ross dbal na d ů s ledn é ov ě řov á ní fakt ů , V New Yorkcru bylo

zřízeno zvláštní oddě l en í , které se zabývalo intenzivním kontrolováním a ověřováním

všech ú d aj ů uvedených v č láncíc h , aby se do nich nevloudil něj aký omyl. Ov ěřova l i si.

že jsou všechny postavy, jména a místa uvedeny správně a přesně...V roce 1948 byla

zamítnuta b á se ň básníka Richarda Wilbura, a to proto. že obsahovala pasáž. kde malí ř

Degas věše l prádlo na EI Greca, a oddě lení pro ověřování fakt ů tento údaj prostě

I I .. . . ' ,, ?09nemo 1 o naj tt a ovent - .

Ross vytvá ře l i svá vlastní gramatická pravidla, např. užívání čárek p řed spojkou .,a" .

Podle Rossových pravidel se mčlo psát : ..red. white, and blue" místo ..red, white and

blue".

Od konce roku I941 do poloviny roku 1945 náklad lew Yorkeru vzrostlo 32 procent

na 227 000 v ýtisků , potom každoročně stoupal zhruba o 10 procent. takže v roce 1952

dosáhl 370 0002 1°.
Až do roku 1943, kdy Ross prohlásil, že je čas nechat profitovat z ú spě ch ů New

Yorkeru i jeho žurnalisty, New Yorkcr držel platy svých přisp ě vatel ů a redakto rů velmi

nízko2 11• Nejprve Ross navrhl desetiprocentní zvýšení pl atů , ale nakonec přij al

doporučen í , aby byl každému žurnalistovi vyplácen bonus podle počtu prodan ých

p ř í sp ěvků ročně . Poprvé si tak p ř i sp ěvate l é New Yorkeru mohli vyděla t za svou práci

peníze odpovídající jejich výkonu2l2
.
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V druhé po l ovině 40. let př i vedli Katherine a E.B.White do ew Yorkeru abokova.

který pro New Yorker napsal •• Double Talk:: a později .. Portrait of My Uncle", Dalšími

jeho p řísp ě vky do New Yorkeru byly pří b ěhy .. Pnin" o komickém ruském profesorovi.

.Spolupráce s New Yorkerem mu otevře la d ve ře k americkým čtenářillll" ·2IJ.

V březnu roku 1950 slavil New Yorkcr s měs íčn ím zpožděním v hotelu Ritz-Carlton 25.

výroč í svého vzniku' !". Při té příl ež i tos t i Ross a jeho tým mohli zhodnotit vývoj

časopi su . V posledních letech na sebe Ncw Yorker upoutal velkou pozornost. Jeho

úspěšnost stoupala. Zaujal č tenáře délkou svých č lá nk ů . Ross se také v roce 1949

poprvé dostal na titulní stránky novin a č asop i s ů , když se časop i s postavil proti vysílání

hudby a reklamy na •• Grand Central Station..215
. Ross a New Yorker byl i námětem pro

dvě divadelní hry na Broadwayi: ••Metropole" od Williama Waldena a ., Season in the

Sun" od \Volcotta Gibbse. Následujícího roku také měl a vyj ít o magazínu kniha ..Ross

and the New Yorker" Dalea Kramera' !".

Dalšího kulatého výroč í se ale Ross nedožil. Zemře l na rakovinu v prosinci 1951 2\7.

V redakci se všichni shodli na tom. že White bude nejlepším kandidátem na napsání

nekrologu. Byl to dojemný a z á rove ň první příspěvek. který do té doby v ew Yorkeru

R '. j21Xo OSSOV I vyse .

4.4

Shl-nutí

Harold Ross, zakladatel časopisu New Yorker, vydávaného od února 1925. už

jako chlapec vypomáhal v menších městských novinách a jako mladík psal jako

nezávislý reportér do méně vý znamných novin. V roce 191 7 po vstupu clo armády

pracoval v redakci armádních novin Stars and Stripes. Po válce se plně koncentroval na

sp l něn í svého snu-založit a vést vlastní časopi s .

~ 1 3 Yagoda, Ben. AboUI Town: The New Yorker and The World it made, USA : DcCapo Prcss. 100 1. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
~ 1 4 Yagoda, Bcn. About Town: Thc New Yorkcr and The World it rnade. USA : Dc Capo Press. 1001.478
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Při zrodu jeho časopi su a v počútcích jeho vydávání mu poskytovali fi nančn í a

odbornou pomoc jeho spolupracovníci ze Stars and tripes, příte l RamII Fleischmann.

jeho žena Jane i jin í.

P ři p ř íp rav á c h na založení časopi su hrály d ů l e ž i tou úlohu diskuze II ..kulatého stolu"

(Algonquin Round Table).

První č ís l o Rossova časo p i su New Yorkcr vvšlo v únoru 1925. Od této chvíle až do své

smrti v prosinci 1951 byl Ross ús t ředn í postavou ve vývoji ew Yorkeru.

Podle Rossovy p řed stavy byl jeho časopi s humoristický. apolitický. pestrý a zábavný.

Mě l os lovovat vzdě l an ěj š í občan y. bezdě t né dvojice. ženy. umě lce. v pod statě široký

č t ená řsk ý okruh. Zásad ně se lišil hl avně formou. ale i výběrem a uspořádán ím

p řísp ě vk ů . Nebyl skandální. nesnažil se při tahovat č tenáře provokujícími a šokuj ícími

fotogra fi emi, jak to bylo v té době u větš i ny magaz ín ů zvykem. Hned na první pohled se

New Yorkcr odlišoval od ostatních č asop i s ů , že k ilustraci nezařazova l fotografie. ale

kreslené obrázky. Byly to zejména karikatury. sk eče . kresby a skici. Titulní strana ew

Yorkeru byla t vo řena pouze kreslen ými obrázky. chybě l na ní jak ýkoliv text. Přední

stranu 1. č ís l a zdobila kresba Eustace Tilleyho. která byla tak zdaři lá a oblíbená. že se

objevova la opakovaně i v budoucích obdobích na prvních stránkách výroč n ích číse l.

Autor této ilustrace Rea Irwin byl významným ilustrátorem ew Yorkeru od roku 1925

do roku 1958, Byl také hlavním tv ůrcem designu Rossova časopi su .

Hlavním záměrem časopisu bylo seznamovat č ten á ře za použití t ext ů i ilustrací

s d ů l e ži tými událostmi ve městě a informovat je o kulturních. spo l e č e nsk ýc h a

zábavních programech a doporučovat j im. kam j ít za pobavením. na nákupy apod.

Ve 20. a 30. letech se ilustrace v New Yorkeru t ěš il y vě tš í o b l i bě než psané texty.

Neznamená to ale. že by psané př íspěvky byly nekvalitní č i nezajímavé. V časop i se

byly rubriky jako např. l.etters fro in Paris. On and Off the Avenue. Notes and

Comments. The Ta/k ol the Town a Profile. kam při sp í val i A. Johnston. nositel

Pulitzerovy ceny.

Ve 30. letech psal do časopisu příspěvky i William Shawn, pozděj ší vůd č í postava ew

Yorkeru, který zde byl v té době redaktorem. V té době obohatily obsahovou n á pl ň

časo p i su oblíbené seriály, nej zn ám čj š í z ni ch Addamsova rodina. a zača ly se tu

v pravidelné rubrice objevova t v p ůlro čn ích intervalech i literární kritiky americké

poezie Luisy 13ogan219
. Své místo zaujímaly v časopise če tné povídky.

~ I 'J Louise Bogan ( I897-1970)-americká básn ířka
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Ncw Yorker se odlišoval od ostatních magaz ín ů stylem psaní skute čn ých událostí tím.

že o nich psal s humorem.

New Yorkcr nebyl zaměřen na politi cké a ekonomické otázky. emohl se ale této

zásady držet u tak d ůle žitých ud álostí. jakými byly hospodářská krize a 2. světová

v álka.

v říjnu 1929 se o krizi zmínil jen okraj ově na poslední s t raně . a titulní stranč se

nakonec objevila kresba K. Alajalova k tomuto tématu až v březnu 1939.

Druhé svě t ové válce se New Yorker věnoval jak kresbami ( Irwin, Morgán). tak texty.

Nejv íce zauja l Ll-l crsey, držitel Pulitzerovy ceny. v srpnu 1946 pozoruhodným článkem

a Hi rošimě .

u p ř íl e ži to s ti 25. v ýro č í vzniku New Yorkeru byl velice příznivě hodnocen vývoj tohoto

časopi su v průb ěhu čtvrtstol etí . Ross mohl být spokojen. že se časopi s pod jeho

vedením dočkal velkého zájmu č tenář ů i tisku. Ross a ew Yorker se staly námětem

knihy (.. Ross and The New Yorker" od Dalea Kramera) a divadelních her :.. letropole"

od Williama Waldena (1949). která se dočkala pouze dvou představn í a .. eason in the

Sun" od Wolcotta Gibbse ( 1950) .

5.

Dal ší vy dava telé časopis u

5.1

W illia m Shaw n a New Yorke r v letech 1951-1987

5. la

W illia m Shawn

William Chon se narodil 31.8.1907 v Chicagu220
. Po pouhých dvou letech studia

opustil před časn ě v roce 1927221 vysokou školu a vydal se do Las Vegas a ového

Mexika . aby pracoval jako žurnalista. Poté se vrátil do Chicaga a po vzoru svého bratra

si změn i l jméno z Williama Chona, což podle obou bratrů znělo moc čínsky . na William

~20 IJIJC [onlinc]. London : BBC, c2009 [cit. 2009-04- IOJ. Text v angl ič ti ně . DOSIUpn)' z WWW:
<http.z/www.bbc.co.uk/>.
~ ~ I Wikip edia : thefree encyk lopedia [online1. St.Petcrsburgff'lorida) : Wikimedia Foundation, lne.. 200 I.
This page was lasl modified on 9 Mareh 2009 leit. 2009-03-28J. Anglické rozhraní2.876.038 č lánků .

Dostupný z WWW: <http.z/en.wikipedia.org/wiki/Main_Pagc>.
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Shawn
222

. V jednadvaceti letech se oženil s žurnalistkou Cecilie Lyon. kter ájako první

z man ž el ů po p říj ezd u do New Yorku v době velké hospodářské krize získala práci

v New Yorkeru a která Shawnovi práci v Ncw Yorkeru. který Shawn če tl a obdivoval

od samého začátk u. zprostřcd kova la/P. Již během prvního roku se Shawn v práci

osv ě dč i l a stal se regulérním reportérem na pln)' úvazek a psal a sbíral podklady do

rubriky Talk of thc Town. V roce 1935 j iž byl zástupcem šéfredaktora a roku 1939 se

stal editorem oddě le ní ťakt l'l
m

. Jak uvádí Ben Yagoda ve své knize About Town : The

New Yorker and the world it made z roku 200I. jedním z dů vod ů rychlého kariérního

r ů stu Shawna byla i jeho schopnost vcítit se do toho. v čem spoč ívá úspěšnost časop i s u .

a zachovat styl, který Ross c htě l, aby si magazín udržel.

Za svou 541etou kariéru v New Yorkem vydal Shawn jen jeden č l ánek podepsaný svým

jménem ( podepsaný pouze W.S.), a to v roce 1936. Tento č lánek " Thc Catastrophe'

pojednával o tom, co by se stalo, kdyby meteorit zn i č i l ew York i jeho nej bližší

okolí225
.

Ross ve svém dopise Rebece West v roce 1947 charakterizoval Williama Shawna jako

nej tvrději pracujícího a nejvíce obětavého muže, se kterým kdy pracoval' :",

"Po smrti Rosse v roce 1951 se Shawn stal šéfredaktorem New Yorkeru a po

následujících 35 let časop is vlastnil se vším všudy. ale bez jakéhokoliv legálního

podkladu'·227. Ofic iálním vlastníkem byl stále Fleishmann.

5.1b

Čas op is pod jeho vedením

Když Shawn převzal New Yorker jako jeho editor. pracoval j iž v ew Yorkeru

skoro 20 let a byl tak jedním ze stálých č l en ů Rossova týmu a posledních 12 let

222 Yagoda, Gen. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De apo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
22J Yagoda. Ben, About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capa Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
ni Yagoda, Gen. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1. 478
s. ISN13 0-306-81023-9.
m Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
226 Yagoda, Berl. About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De apo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
227 Yagoda, I3 en. About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De Capa Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
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s Rossem úzce spolupracoval. Nikdo od něho nečeka l zásadní II dramatické zrně ny a

také se žádných nedočkal. kromě jedné: Shawn mě l bližší vztah k poezii než míval

ROSS
228

. Na rozdíl od Rosse. který rád zesm ě š ňova l své konkurenty. Shawn nikdy o

ostatních nepsal kriticky nebo v ýsm ě š n ě. , hawn také nikdy nikoho nepovýšil ani novč

neobsadil na svou p ů vodn í pozici redaktora rubriky fak t ů a tuto pozici zastával i nadále.

. kd - I . ' c. d k JJf)1 • yz se sta serre a .torern -- . a rozdíl od Rosse Shawn ne rn ě l rád písemnou

komunikaci a preferoval řeš i t vše osobnímjednáním. Pokud už musel něco napsat. pak

prosiI adresáta, aby dopis spáli1230
.

I když za Shawna nedošlo k žádným drastickým změnám . m ů žeme SI přeci jen

všimnout určitého rozdílu ve vzhledu titulních stránek. Zatímco první strany za Rosse

byly provedené v ě t š i nou v jasných barvách. za Shawna byly používány tlumené barvy a

často nebyly zobrazovány postavy. Zatímco v roce 1938 bylo na titulních stránkách

vyobrazeno 36 osob, v roce 1963 byl tento počet pouze 11 231 (pří l oha 8).

V 50. letech přiby l do týmu New Yorkeru John Updike, který byl obdivovatelem cw

Yorkeru již od děts tví. kdy jeho rodina dostala předp l atné jako dárek k V á nocům. Jak

pozd ě] i uvedl. .Jvoři t pro New Yorker byla jeho velká touha··m . Již na vysoké a

dokonce i na s t řed ní škole, i když bez úspěchu. poslal do ew Yorkeru mnoho sv ých

kreseb. P ů vodn ě si totiž sebe před stavoval jako výtvarníka ew Yorkeru. Až v červnu

roku 1953 byla jeho snaha úspěšná . Poslal do redakce b á se ň ..The Lovelorn

A stronorner" , která, i když nakonec nebyla vyt i štěna . se redakčnímu t ýmu velmi

líbila233
. A měsíc po jeho promoci v roce 1954 byl konečně jeho příspěvek přijat

k vyti š těn í. a to komická b á se ň .Duet with Muffled Brakc Drums", V srpnu roku 1955

se Updike stal reportérem New Yorkeru a následující dva roky pů sobil jako redaktor

rubriky Talk of the Town, Byl považován za nejlepšího ze všech. kteří kdy pro tuto

rubriku psali23•1. Cokoliv Updike napsal. mělo vysokou ú roveň . ale nejvíce vynikaly

~~8 Corey, Mary F. The World Through a Monoele: The New Yorker at Midcentury, Cambridge: Harvard
University Press, 1999. 251 s. ISBN 0-674-96193-5.
~~9 Yagoda, Ben. AboUI Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81 023-9.
230 Corey. Mary F. The World Through a Monocle: The ew Yorker at Midcentury. ambridge: Harvard
University Press, 1999. 251s. ISBN 0-674-96193-5.
2JI Yagoda, l3en. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
2J2 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World il made, USA: De Capo Press, 2001.4 78
s. ISNB 0-306-81023-9.
m Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World ít made. USA: De Capo Press, 200 I. " 78
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
".1.1 Yagoda, Bcn. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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jeho povídky, které už roku 1966 byly vydány ve t řech knihách: The Same Door,

Pigeon Feathcrs a The Music I-Iall. Nejzn á m ěj š í jsou však jeho . ,krá l i č í" romány, za dva

z nichž (Rabbit is Rich- /980 a Rabbit ol Resl-/ 990 ) dostal Pulitzerovu cenu:m .

V období od roku 1950 do roku 1964 náklad cw Yorkeru vzro tl o 40 procent na

464 11 9 výtiskll
2J6

. V počtu inzerce byl na prvním místě mezi americk ými všeobecn ě

zam ě řen ý m i časop i s y a na druhém m íst ě po ekonomickém periodiku Business \Veek:!·n .

Obdivuhodné je, jak lehce bylo tohoto úspěchu dosaženo. Sedrndes átp ět procent č tenář ů

v pr ů zk umech magazínu mezi svými č tenář i uvedlo, že zača l o č ís t magazín na s t řed n í

nebo na vysoké škole nebo považovali New Yorker za něco, co p řecház í samozřej mě

z jedn é generace na druhoum . V magazínu ale stále vládla tvrdá pravidla t ýkajíc] se

inzerce. N ě kter á témata byla úplně tabu, nap ř, rekl ama na prádlo nebo veškerá reklama

s při l i š odhalen ými modelkami. reklama na alkohol nesmě l a přesáhnout 16 procent

veškeré inzerce239
.

Po deseti letech na místě šéfredaktora Shawn konečně připustil něj aké v ý razn ěj š i změny

podoby č l á nk ů , Mezi lety 1962 a 1964 vyšlo v ew Yorkeru n čko li v č l á nk ů . které byly

po sociální i politické stránce v historii č asop is ů ojed i ně lém. Velice úspěšný byl č lánek

"Silent Spring" (Rachel Carson), pojednávající o otázkách životního prostředí , kter ý

dopomohl ke zrušení používání DDT a jin ých pesti ci d ů v Americe. Velký zájem

vyvoval č lánek " Eichmann in Jerusalem" (Hannah Arendt), lí čící soudní proces

s Eichmannern v J eruzal ém ě , nacistou. který mě l na svědom í mnoho Židli a který byl

v Izraeli odsouzen k trestu smrti, a .Annals of Law: The Gicleon Case" ( Anthony

Lewis). pojednávající o případu Gideona, který úspěšně bojoval za to, aby mě l každý. i

ten, kdo si to nern ů že dovolit, právo na obhájce. a to v případě jakkoliv závažného

zloč i n u2.1 1 •

235 Wikip edia : thefre e encyklopedie [onlinc]. St.Pctcrsburg(Florida) : Wikimedia Foundation. Inc.. 200 I,
This page was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2,876,038 č l ánků .

Dostupný z WWW: <http://cn.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
236 Corey, Mary F. The World Through a Monocle: The ew Yorker ar Midcentury, ambridge: Harvard
University Press, 1999. 251 s. ISBN 0-674-961 93-5.
m Corey, Mary F. The World Through a Monoclc: The New Yorker at Midcentury. Cambridge: Harvard
University Press, 1999. 251 s. ISI3 N 0-674-96193-5.
m Corey, Mary F. Thc World Through a Monocle: The New Yorker at Midcentury. Cambridge: Harvard
University Press, 1999. 251s. ISBN 0-674-96193-5.
D9 Corey, Mary F. The World Through a Monocle: The New Yorker at Midcentury, Cambridge: Harvard
University Press, 1999. 251 s. ISBN 0-674-96193-5.
24U Yagoda, Ben. AboUI Town: The New Yorker and The World it made, U A: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
2·11 Wikipedia : thefree encyklopedie [online], St.Pelcrsburg(Florida) : Wikimedia Foundation, Inc.. 200 1,
This page was last modified on 9 March 2009 [cil. 2009-03-28J. Anglické rozhraní 2,876,038 č l á nků .

Dostupn ýz WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
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V šedes át ých letech se také poprvé v redakci objevili Afroamcri čun éÝ. V ew Yorkem

vládlo určité podvědomí o soužití ras. ..Ross byl ov l ivněn ve sv ých názorech výchovou

v 19.století v Coloradu a dlouho nepřij al do svého týmu žádného Afroameričana..~·I3 .

Shawn se ztotožnil s názorem. že nastal čas integrace. a proto zadal personálnímu

oddělen í úkol p řij ímat v tom duchu zaměstnance . Během několika m č s í c ů pak byli

p řij ati dva redakční asistenti, Faith Berry, absolvent Univerzity Barnard a Charlaync

Hunter, který j iž o dva roky d ří ve zap lň ova l titulni strany mnoha periodik jako jeden ze

dvou afroamerick ých s t uden t ů Georgijské un iverz i tll~.

V roce 1963 se také poprvé v New Yorkeru objevi la pře l ože ná ranná tvorba Rusa

Vladimíra Nabokovaw .

Shawn si chránil své soukromí p řed veřeností. Interview poskytoval velice vz ácn ě . Mezi

lety 1952 a 1968, kdy promluvil s reportérem Worncn's Wear Daily, se s ním neobjevil

v tisku žádný živ)' rozhovor ". Byl také znám svou vlídností. ezamital svým

report ér ům články a také žádného z nich nikdy nevyhodil. Redaktoři mu byli velmi

oddáni a těši l se u nich velké ob l i bě . Svou zásadu z ůst áva t v ústraní potvrdil i v roce

19652
-1 7. kdy žurnalista Tom Wolfe uveřej n i l v Herald Tribune dvoudílný č lánek

napadaj ící New Yorker248
. Wolfe se rozhodl napsat podle svých slov antiparodii, ve

které s nadsázkou popíše Shawna a atmosféru v časopi se , nevynechávaje ani takové

osobní detaily jako románek Shawna s Lillian Ross~-I9. která byla žurnalistkou v New

Yorkeru od roku 1945250
. Již název č l ánku byl nelichotivý: .Tiny Mummies! The Truc

Story ol' the Ruler ol' 43rd Street' s Land of the Walking Dead!..251. Shawn, kterému se

do rukou dostala kopie č l ánku j eště před jeho vytištěním, napsal do redakce l-I crald

~.I~ Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The \Vorld it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
W Corel'. Mary F. The World Through a Monocle: The New Yorker at Midcentury. Cambridge: Harvard
University Press, 1999. 25 1s. ISBN 0-674-96193-5.
~ ~ ~ Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The \Vorld itmade. U A: De Capo Press. 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
~ .1 5 Yagoda, Ben. About TOWI1: The New Yorker and The \Vorld it rnade. USA: De Capo Press, 200 1.4 78
s. ISNB 0-306-81023-9.
~~6 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The \Vorld it made. USA: De Capo Press, 200 1.4 78
s. ISNB 0-306-81023-9.
~~7 BBC [online]. London : BBC. c2009 [cit. 2009-04- IO J. Text v angličtině . Dostupnýz \V\VW:
<http://www.bbc.co.uk/>.
148 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The \Vorld it made. USA: De Capo Press, 200 1.478
s. ISNB 0-306-81023-9.
~~ <) Lillian Ross ( I927-nyní)-americká žurnalistka
~50 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Press, 200 1.478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
~5 1 Yagoda, Ben, About Town: The New Yorker and The World it made. U A: De apo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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Tribune dopis proti vydání tohoto č lánku. který však nebyl respektován, ale naopak byl

poskytnut tisku
252

. I č tenář i New Yorkeru psali protestní dopisy. zv ě řej ně no však bylo

pouze p č t z nich. Většina se shodla. že Wolfe zašel příliš daleko. ale v n ěkter ých bodech

mč l pravdu. a to např' . v nep řili š osobní atmosféře časopisu. která za doby tichého

Shawna ještě vice vzrostla25J
. ě k t č ř í zaměst nanc i se ani neznali a nebylo ani zvykem

nově p ř lc hoz í představovat. New Yorker na Wol feovy článk y nereagoval ani jedinou

zmínkou č i od pov ěd í".

Ačko l iv se magazín New Yorkeru snažilo apoliti čnost. určité politické názory na jeho

stránky pronikly. Hlavně se týkaly války ve Vietnamu. Reportéři New Yorkeru dávali

najevo. jak nesmyslná a zbytečná je tato válka. ale když se jeden z nich Michael Arlen

vyslovil ve svém č lánku j asně protiválečně. Shawn se podle slov tohoto autora naštval a

řek l, že každý č lánek má reprezentovat názor časopisu . ale že ew Yorker ještě není

připraven takovýto názor vyslovir",

Články o tom. co ve Vietnamu vidě l. napsal pro ew Yorker mladý žurnalista Jonathan

Sche11256
• kamarád Shawnova syna Wallace. Byl ve Vietnamu někol i krát a ve svých

č láncíc h zachytil své prožitky. tak jak se sk u t ěč ně staly. bez jakéhokoliv hodnocení. Po

dlouhých rozhovorech s ním Shawn dospě l k přesvědčení. že válka pojených s t á t ů ve

Vietnamu je velkým orny lemv" . 22. března 1969 byl tento názor v New Yorkem

publikován. a to jak v Shawnov ě předm l uvě šéfredaktora, tak v č lánku harvardského

profesora George Waldena25S
.

V tomto roce zemře l vydavatel Raoul Fleischmann a na jeho místo nastoupil jeho syn

Peter Fleischmann259
.

Sedmdesátá léta byla léty uve řej ň ov án í r ů zn ých manifestů. a to nejen Schellov ých

č l á nk ů o Vietnamu. ale také Harrisova č lánku o Nixonovč administrativě. i j in)!ch26o
.

m Yagoda, l3en. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Press, 2001. 478
s. ISNI3 0-306-8 1023-9.
~SJ Yagoda, l3en. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : Dc Capo Pre s. 200 1.478
s. ISNI3 0-306-8 1023-9.
~5 ·1 Yagoda. l3en. About Town: The New Yorkerand The World it made. USA: Dc Capo Press. 2001. 478
s. ISNI3 0-306-8 1023-9.
~55 Yagoda, l3en. About Town: The New Yorker and The World it made. U A: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNI3 0-306-8 1023-9.
~56 Jonathan Schell ( I943--)-amcrický novinář . spisovatel a profesor
m Yagoda, l3en. About Town: The New Yorker and The World it rnade. USA: De apo Press, 200 I. 478
s. ISNI3 0-306-8 1023-9.
~58 George Walden ( 1939--)-britský žurnalista a p ů vodn ě politik, pozd ě] i p ů sob íci na univerzitách
v Hong Kongu, Cambridge, Moskvě i Harvardu
~ 5<) The New }'orker[online]. [New York] : Condé Nast Digital, c2009 , Revised January 7. 2009 [cit.
2009-03-301.Text v ang l ič t i ně . Dostupný z WWW: <http://ww\\..newyorker.com/>.
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V po lov i ně roku 1969 před stavoval náklad ew Yorkeru 482000 v ýtisk ů, což byl

nejvyšší počet. jak ý kdy až dodnes časop i s získal. avšak v průběhu následujícího roku

kleslo pět procent
261

. •,V té dob č New Yorker nabízel polovičn í cenu studentům a

profesor ů m , což bylo poněkud problematické. protože tito č te náři tvořil i 20 procent

všech č tenMll ··
262

• Zhoršení ekonomické situace a pozice na trhu na přelomu šedesátých

a sedmdesátých let přiměl o Shawna k určitým změ ná m , které mě ly situaci zlepšit. Pro

lepší přehl ednost zača l u vádět obsah. rozpoutal široké multimediální reklamní kampaně.

na které si dokonce najal PR agenturu. a Shawn dokonce zača l vystupovat v médiích. a

to například pro Newsweek (1970), Los Angclcs Times ( 1971 ) a Times ( 1972)263.

V roce 1975 nahradil Fleischmanna ze zdravotních důvodů George Grccn, který do té

doby zastával pozici šéfa nákladového oddě lení, který měl velk ý vliv a kterému se

podařil o . že se magazín opě t vzchopil. Mezi lety 1971 a 1981 vzrostl počet předp l a tite l ů

17 I · . ' 26-1o _ procent a vzrost 1 pocet II1zerce .

V sedmdesátýc h letech začala v New Yorkeru vydávat své povídky Ann Beattie2b5
.

která ji ž od počátku byla výraznou osobností, a mnoho autor ů její styl napodobovalo.

Postavy jej ích p ř íb ěh ů i jejich jednání se pod statně lišily od jiných autorů. Psala o

přesp ří l iš vzdělanýc h lidech mezi dvaceti a třiceti lety. kteří nejsou spokojeni ve svém

zaměstnán í a jsou kuřáky marihuany. Psala s ironií a jak ýmsi osobit ým nadhledem266.

V roce 1976 Shawna šokovalo, když 22 zam ě stnanc ů New Yorkeru zfo rmovalo odbory

jako prostředek proti trvale nízkým platllln267
. Shawn svolal poradu všech interních

zam ěs tnanc ů, což bylo pro něho neobvykl é, tak jako tiskové konference. Nakonec slíbil

platy zvýš it v duchu Fleischmannovy rodiny, která byla vlastníkem New Yorkeru.

Nebylo jejím záměrem dosahovat maximálních zi sk ů a chtěla se řídit pravidlem, aby se

každému pracovníkovi vyplácelo tolik, kolik si časop i s mů že dovolit. Shawn se obával.

~60 Yago da , Ben. About Town: The New Yorkerand The \Vorld it made. U A: De Capo Press, 200 1. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
~ó l Yagoda, l3en. About Town: The New Yorkerand The World it made. U A: De Capo Press, 200 1. 4 78

s. ISNB 0-306-8 1023-9 .
~6~ Yagoda, Ben. Abo ut Town: The New Yorkerand The \Vorld it made. USA : De apo Prcss, 200 1. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
~óJ Yagoda, l3en. About Town: The New Yorker and Thc World il rnade. USA : De Capo Press, 200 1. 478

s. ISNB 0-306-81023-9.
~b-l Yagoda, l3en. About Town: The New Yorkcr andThe World it made. U A: De Capo Press, 2001. 478

s. ISNI3 0- 306-81 023-9.
~(,5 A rm Beattie ( 1947--)- americká pov ídk á řk a a spisovatelka
~I>I> Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World il made, USA: De Capo Prcss, 200 I. 478

s. ISNB 0-306-81023-9.
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s. ISNB 0-306 -8 1023-9.
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že odbory naruší neformální a demokratickou atmosféru v redakci. akonec nap al

sedmistránkový dopis o tom, jak bude hodnocení v ew Yorkeru prováděno . a souhlasiI

s pravidelnými sch ůzkam i se zástupci odbor ů , aby prodiskutovávali platy. a krize byla
. I ' 2bXzaze mana .

..Velké problémy vyvstaly, když nastal čas . aby Shawn SVOll či nnost v ew Yorkem

skonč i l a odešel do d ů chodu' r'?". Zarputi le se proti tomu bránil a sv ůj odchod stále

oddaloval. Trvalo to více než 10 let. od počátku 70. let až do roku 1987. kdy musel

Shawn New Yorker. kterému věnoval více než 50 let svého života. opustit. a to až

potom, kdy byl New Yorker prodán p ří slu šnik y Fleischmannovy rodiny a nový majitel

nebral na starého Shawna ohled. Nej d říve uvažoval Shawn jako o svém potenciálním

nástupci o Robertu Binghamovit '''. Jmenoval ho svým zástupcem. aby mohl podle jeho

práce zj istit. j estli se na funkci šéfredaktora hodí. Teprve po třech letech dospěl

k názoru. že Bingham nerná dostatečné předpoklady pro to. aby se jeho nástupcem stal.

Jako dalšího možného nástupce vytypoval redaktora Jonathana Schella, s nímž v redakci

úzce spolupracoval a s nímž si dobře rozumě l. Pracovníci v redakci s tímto návrhem

nesouhlasili' ". Od března 1978 žádal Petr Fleischmann stále nal éhav ěji hawna, aby

rezignoval. Ten sice rezignaci podal, ale rozmyslel si to s od ůvodn ě n ím . že Verdi.

Picasso či Tizian vytvářeli ve věku j eště vyšším než je on vynikaj ící díla. Fleischmann

ustoupil a žádost o rezignaci zrušil, a tak Shawn pokračova l ve své práci ve funkci

šéfredaktora až do roku 1987, kdy byl New Yorker odkoupen spo l eč nost í Advanced

Publications272
.

Rok 1984 při nes l New Yorkeru značné problémy. Náklad i prodej inzerce klesly. Na

trhu se objevily nové zájmové časopi sy Travel & Leisure, Food & Wine, Architectural

Digest nebo House and Garden, které New Yorkeru zna č n ě konkurovalyť:' . V té době

se stala Angličanka Tina Brown editorkou Vanity Fair, jednoho z nejv ět š ích konkurent ů

~6K Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De apo Press. 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
~6'J Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 2001.478
s. ISNB 0-306-81023-9.
D O Robert Bingharn ( I966-1 999)-americk)' spisovatel a zakladatel Open City Magazíne. zemře l na
~ředávkován í heroinem
_71 Yagoda, Bcn. About Town: Thc Ncw Yorker and The World it made. USA: De Capo Press. 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
m Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and Thc World it made, USA : De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
m Yagoda, Berl. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: Dc Capo Press, 200 1.4 78
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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New Yorkeru, vlastněného spo lečnost í Condé Nast2?-l. Condé ast patřila spo l ečnost i

Advanced Publications, vedenou N. I. Newhousem. která měla pod sebou 29 č a opisů

včetně Vanity Fair
m

. Newhouse mě l velký zájem získat i ew Yorker. ejprvc koupil

17 procent akcií New Yorkeru od akci onáři'! a v březnu 1985 koupil podíl Petera

Fleischmanna. který byl vážně nernocen, a jeho syn nedisponoval obchodními

schopnostmi, a proto nebyl jeho potencion ál ním pokračovatelem . abidka 200 dolarů

za akcii byla proto pro něho ncodolatelnái". Za Fl eischmann ů v podíl zaplatil cwhouse

40 milion ů dol arů a celkem za New Yorker 170 mil i o n ů dolarllm . V dubnu 1985. dva

týdny před oficiální platností převodu časo p i su do vlastnictví Newhouse, napsal Shawn

č l ánek pro rubriku "Notes and Cornments' , ve kterém vyjád ři l svoje přesvědčen í o

významu totální nezávislosti ed i torů a žu rna l is t ů na ekonomickém oddělení. Poprvé lak

prezentoval své pocity a před stavy o New Yorkeru' ".

Shawn uvěř il Newhousovým s l i b ů m, že magazín bude dál pokračovat ve stejném stylu.

ale hned od samého začá tk u se vše změni lo. Newhouse za časop i s zaplatil neu věřit el ně

vysokou sumu, a proto chtě l na něm co nejvíce vydě l a t. Shawn už ncm ěl hlavní slovo o

náplni New Yorkeru. V časopisu se objevily reklamy na spodní prádlo Calvin Klein s

polonahými modelkami, začalo se také s inzercí časopisu v televizi a letácích. Poprvé

také zavedli sníženou cenu pro předpl atitel e nebo možnost pozděj š í platby279.

Newhouse rozhodl, že nástupcem osmdesátiletého Shawna bude Robert Gottlicb. a práci

šéfredaktora mu nabídl. Teprve když Gottlieb nabídku přij a l. ewhouse o tom

informoval Shawna2XO
• V lednu roku 1987 Newhouse oznámil zaměstnancům New

Yorkeru, že Shawn chce od I. března odejít do d ů chodu a že se jeho nástupcem stane

Robert Gottlieb. Podle Shawna nebyl ale žádný termín dohodnut. Zaměstnanc i se

domnívali , že se ten, kdo v New Yorkeru nikdy nepracoval. nern ů ž e stát jeho hlavním

n-I Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Press, 2001.478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
m Wikipedia : the fre e encyklopedia [online]. St.Petersburg(Florida) : Wikimedia Foundation, Inc.. 200 \.
This page was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2.876.038 č lá nků.

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
176 BBC lonlinc]. London : BBC. c2009 [cit. 2009-04-10] . Text v angl ič t i ně. Dostupný z \ WW:
<http.z/www.bbc.co.uk/>.
~77 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Pres .2001. 478
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editorem. a napsali Gottliebovi dopis. ve kterém ho vyzvali. aby pozici odmítl. Dopis

podepsa lo 153 ž u rna l is t ů . Gottlieb ale nabízenou pozici přijal. a protest proti tomuto

rozhodnutí odešli z Ncv Yorkeru pouze čtyř i redaktoři: Jonathan . chcll. Bill

McKibben. Lillian Ross and Gwyneth Cravens2R1
•

13. února 1987 osmdesátilet)' Shawn po 54 letech svého působení v ew Yorkeru (z

toho 35 letech na místě šéfredaktora) časop is opustil. Stále ale chodíval do hotelu

Algonquin, kde redigoval č lán ky. které mu žurnalisté ew Yorkeru nosili. Doma New

Yorker. který si předpl á c el , stále ment áln ě editoval a řídi l j ako za uplynulých č asů . kdy

v něm kraloval. Vyvolávalo to v něm bolestné vzpomínky. a proto p ředplatn é zrušil.

J eš tě v z áv ě ru života spolupracoval s nakladatelstvím Simon& Schustcr. V prosinci

1992 jeho dlouhý a nesm írně plodný život skonč i l. 282

5.1c

Shrnutí

William Shawn patřil k nej významněj š ím postavám spojených s ew

Yorkerem, Pod jeho vedením dosáhl ew Yorker nej větš íc h úsp ě c h ů a mě l reputaci

nej v l i vněj š ího magazínu v americké historii. Dovedl literární žurnalistiku k dokonalosti.

Pracoval v redakci tohoto magazínu dlouhé období, od roku 1933 do roku 1987.

nejd ř í ve jako redaktor a 35 let až do svého odchodu jako šéfredaktor. I když nebyl

vlastníkem New Yorkeru, odpovědnost za něj a veškeré organ i začn í práce nesl na svých

bedrech. Ross ho charakterizoval jako tvrdě pracujícího a obětavého č lověka . Kromě

své ofi ciální funkce šéfredaktora děl al v New Yorkeru podle vzniklé potřeby so učasně

jakoukoliv jin ou pr áci, P řebíral např . agendu neobsazených míst ( úmrtí a odchody

pracovnik ů ) . Reportér New Yorkeru Calvin Trillin o něm prohlásil. že zastane práci 25

30 lidí. O Shawnovi se řík a l o , že je diktátorem časop i su . avzdory uzavřené až stydlivé

povaze si získal u zam ěstnanc ů svou č i nností velkou autoritu. Všichni oceňova l i je ho

schopnost. odbornost a pracovitost. Mnoho ž u rna l istů za ním chodilo. aby redigo al.

korigova l a hodnotil jej ich č l ánky v době. kdy už to byl starý. více než osmdesátiletý

č lověk . Tak moc si vážili jeho n á zo r ů ,

281 Yagoda, Bcn. About Town: The Ncw Yorker and The World it made, USA : De Capo Press. 200 1.478
s. ISN B 0-306-8 1023-9.
282 Yagoda, Sen. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNl3 0-306-81023-9.
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Mnoholetá Shawnova spolupráce s Rosscm ovlivnila jeho způsob vedení cw Yorkeru

po Rossově smrti. Konzervativně zachovával hlavní zásady zavedené jeho

pr-edchllclccm: časopis n ěrn ěl veřejně politicky vyhraněný názor. chtě l pobavit a

populární formou pouč it a podávat informace o spo l ečenských a kulturních událostech

ve měs tě . P řísn ě se dodržovala zásada ncpřipou št ět v ew Yorkeru reklamy na prádlo

s obnaženými modelkami a povolovat jen omezenou reklamu na alkohol. hawn se

nesnažil zvýšit prodej psaním o aktuálních hork ých tématech a s Fleischmannovými se

shodli na tom, ŽC těmto pravidl ům budou věrn i i za cenu snížení prodeje a nákladu.

K n ěkterým zm ě n á m ve vzhledu a obsahu časopisu přece jen časem došlo. Titulní strany

se odlišovaly barevnost í a množstvím uv á d ěn ý ch osobností ( Příloha 8). V letech 1962 rl

1964 se v Ncw Yorkeru objevilo něk oli k č l á nk ů se sociálním či politickým zaměřen ím,

např . o problematice životního p rost ředí, informace o procesu s Eichmannern č i

G ideonově boji za práva každého souzeného na obhájce. Pozd ěji se v cw Yorkeru

psalo ob š ím ěj í o válce ve Vietnamu, dokonce se v něm objevil i hawn ů v komentář

k tomuto tématu. Stej ně jako za Rosse i za Shawna se dodržovala zásada neprezemovat

časopis v televizi nebo propagačních letácích, ale získávat č tenáře přesným i a

pravdivými fakty.

V roce 1986 donutil pokles nákladu i inzerce vlastníky ew Yorkeru prodat ho

spo l ečnost i Condé Nast, vedené N. I. Newhousem.

Osmdesá tiletý Shawn odešel v roce 1987, nerad a po dlouhých pr ů tazfch do důchodu.

Nový majitel se odklonil od jeho i Rossových zásad a pod řídi l řízení New Yorkeru cíli

dosahovat co nejvyšších zi sk ů .

5.2.

Robert Gottlieb II New Yorker v letech 1987-1992

5.2a

Robert Gottlieb

Robe rt Gottlieb, který byl na rel at i vně krátkou dobu (pouze 5 let: od roku 1987 

1992) spjat s New Yorkerern, se narodil v roce 1931 v ew Yorku
2
l!J abyl

vysokoškolské vzdělán í na Kolumbijské un i verz i t ě . Stal se spisovatelem a má zásluhy o

2HJ Wikipedia : thefree encyklopedie [online]. SI.Petersburg(fl orida) :.Wikimcdia ! :~lI ndat i~n , Ir~c . : ,200 I,
This page was last rnodified on 9 March 2009 [cil. 2009-03-28]. Anglickérozhranl _.876.0J8 č l á n k ů.

Dostupný z WWW: <http://cn.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
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objeve ní Josepha Hellera a jeho knihy .• Catch - 22". Krom ě toho. že pracoval v New

Yorkeru jako šéfredaktor, byl editorem v knižních nakladatelstvích. Vydavatelství

Simon & Schuster opustil v roce 1987, když p řeše l do New Yorkeru2&4.

Po mnoho let spolupracoval s New York City Ballet, kde byl č lenem vedení. Vydával

knihy z tohoto pro střed í au torů Mikhaila Baryshni kova a Margot Fontcyn.i"

Dnes také pracuje jako tanečn í kritik pro časop i s New York Observer.

Šéfredaktorem New Yorkeru se stal v šestapadesáti letech v roce 1987. Vyrů sta l na

Manhattanu a již od mládí byl fanouškem New Yorkeru a snilo tom. že jednou v něm

b i 286uce pracovat .

5.2b

Časopis pod jeho veden ím

Brzy po nastoupení do funkce šéfredaktora New Yorkeru odmítl ilustrace

Jamese Stevensona287 se slovy " toto není pro nás". Stcvcnson si pomyslel: ,. Co myslíš

tím pro nás? Ty nejsi MY, já jsem My,,288. Stcvenson přes t al pro časop i s pracovat a

v ě nova l se dětským knihám281
) . Vě tš i na ostatních au to rů však s Gottliebcm vycházela

dobře a někteří si ho dokonce oblíbili a obdivovali ho. Gottlieb ujistil Newhouse, že se

bude chovat konzervati vně a že žádné radikální změny v New Yorkeru. který miluje.

dělat nebude. .,Vyslovil své odhodlání, že z New Yorkeru uděl á lepší a s i l nějš í verzi

toho jaký j e ted', a že pokud chce, aby někdo z časop i su udě l al něco j iného. on to

rozhodně nebude".29o Gottlieb se svým imagem značně lišil od svých p ř edch ů dc ů . Jeho

styl oblékání byl značně neformální. Nosil např . tenisky a t ri č ko . Překvapi l i tím. že

nechal na každém patře nainstalovat kávovary a automaty na vodu. Byl hodně hovorný

a o tev ř en ý . Na rozdíl od Shawna, který c h tě l mít vše pod vlastní kontrolou, Gottlieb se

28·1 lVikipedia : thefree encyklopedie [online]. St.Petersburg{ Florida) : Wikimedia Foundation, Inc.. 200 I.
This page was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-281. Anglické rozhraní 2.876.038 č l á n k ů .

Dostupný z W WW : <http://en.wikipedia.org/wiki/MainJ 'age>.
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nebál práci svč ř i t k ol eg ů m . Z redakce. kde dříve pů sobil . si přivedl Marthu Kaplan a

jmenoval j i na funkci zástupkyně šéfredaktora a Adama Gopnika, kterýdostal na starost

vý tvarnou stránku časop i s u . Současně pracoval jako výtvarný kritik291. a rozdíl od

Shawna, kter ý vždy mluvil v náznacích a nikdy ne přímo. Gottlicb vždv vše řekl na

rovinu. tak ja k to myslel. Pokud se mu něj aký p ř í sp ě v ě k nelíbil. autorovi to bez oh led ů

ř ek l . Podle slov Bena Yagody Gottlieb .j ak slíbil při svém nástupu do redakce cw

Yorkeru, jeho změny v časop i se byly opravdu jen mírné,,292. I když Shawnovy

žurnalisty nikdy nevyhodil. nebál se odmítnout jejich př í spěvek . Z á rove ň při vedl do

časop isu mnoho nových autorů . Staral se více o estetickou než naučnou stránku

časop isu293 . Byl velkým obdivovatelem kultury. a hl avně newyorského baletu. Rubriku

"Goings on About Town" oživil krátkými esejemi o kulturních událostech. V roce 1988

nechal vyměn i t recyklovatelné obálky, ve kterých se předp l atné posílalo. za plastový

obal. což nemělo p ří zni vou odezvu. a tak se za rok opě t k papíru vrá t iI 2l)~. ew Yorker

byl za Gottileba všestrannější než d ří ve , ale finanční situace se zhoršovala. V roce 1991

byl dokonce počet inzerce nejnižší od roku 1938. kdy si časopi s zača l vést statistiku295
•

Proto Newhouse po pěti letech Gottlieba nahradil Tinou Brown. která byla mimořádně

úspěšná ve Vanity Fair.

Shrnutí

Poměrně krátké vedení Gottlieba se dá shrnout velice s t ručně . I když m ě l jako

žurnalista značné zkušenosti z předchozí č i nnosti. ve vedení New Yorkeru se dostatečně

neosvědčil. Prosperita magazínu poklesla, i když po obsahové stránce si časopi s svoj i

dobrou ú rove ň zachoval. Gottlieb z ůsta l ve stínu velkých osobností sv ých předchůdců,

jakými byli Ross a Shawn.

291 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it madc. U A: DeCapo Press, 2001.478
s. ISN B 0-306-8 1023-9.
292 Yagoda, Gen. About Town: Thc New Yorker and Thc World it made, USA: DeCapo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
2'}] Yagoda, Ben, About Town: The New Yorker and The World it made, USA: DcCapo Press, 200 1.478

s. ISNB 0-306-81023-9.
29·1 Yagoda, S en. About Town: The New Yorkcr and The World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
295 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1.478

s. ISNI3 0-306-81023-9.

57



5.3

Tina Brown a New Vorker v letech 1992-1998

5.3a

Tína Brown

Tina Brown ( Christina Harnbley Brown). narozená roku 1953 pochází

I· 296 Iz Ang ie . Bě lem studia na Univerzitě svaté Anny v Oxfodu při sp ívala do

univerzitn ích novin lsis. J eště před promocí získala cenu Sunday Times Drama Award

za divadelní hru " Under The Bamboo" 297. Už ve 25 letech se stala editorkou magazínu

s nejstaršími kořeny v Anglii The Tatler . (P ů vodn í Tatler. podle kterého byl nový 71w

Tatler v roce 190 I obnoven, byl založen roku 1709 Richardem teelen? l&). Podař il o se

jí zaujmout č ten á ře svým osobitým stylem tak. že náklad zvýšila o 300 procent2l19
. V

roce 1982 tento magazín koupil Newhouse se SVOll společnost í Condé ast300
.

Newhouse, zaujat jejími úspěchy, jí v roce 1983 nabídl. aby se pře stěhoval a do

Spojených s t á t ů a stala se editorkou Vanity Fair301
. Pod jejím vedením v letech 1984

1992 se náklad Vanity Fair vyšplhal z 350000 na 1.1 mili onů v ýt is k ů a magazín yhr ál

č ty ři k rá t cen u " National Magazine Awards..302
.

V roce 1992 nabídl Newhouse Brownové jako další výzvu post šéfredaktorky magazínu

New Yorker303
.

2% Wikip edia : the fre e encyklope dia [online]. St.Pcrersburgíf'lorida) : Wikimcdia Foundation, lnc., 200 I.
This pagc was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2.876.038 článků .

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Pagc>.
2'17 Wikipedia : thefree encyklopedia [online]. St.Petersburgíf' lorida) : Wikimedia Foundation, Inc.. 200I.
This page was last rnodified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2.876.038 článků .

Dostupný z WWW: <http://en.wikipcdia.org/wiki/Main_Pagc>.
m Wikipedia : thefree encyklopedia [online]. St.Pctersburgífl orida) : Wikimedia Foundation, Inc.. 200I.
This page was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní2.876.038 článků .

Dostupný z WWW: <http://cn.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
299 Ra/1(/uIII House [online]. New York : Randem House. Inc.. c1995-2009 [cit. 2009-04-20]. Text v
ang l ič t i ně . Dostupný z WWW: <http://www.randomhousc.com/>.
300 Tina Brown Biography. The Huffington Post [online]. 2005 [cit. 2009-04-20]. Dostupn ýz WWW:
<http://www.hulTi ngtonpost.com/tina-brown/s>.
30 1 Tina Brown Biography. The Huffington Post [onlinc]. 2005 [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW:
<http://www.huftinglonpost.eom/tina-brown/#>.
.102 Tina Brown Biography. The /-IlIjj/ngtoll Post [onlinc]. 2005 [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WW\
<http://www.hllflingtonpost.eorn/lina-brown/#>.
.1 0.1 Yagoda, Ben. About Town: Thc New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 2001. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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5.3b

Časop is pod jejím vedením

V roce 1992 se Tina Brown stala první ženou na pozici šéfredaktorky magazínu

New Yorker. Během jej í šestileté pů sobnosti na pozici šéfredaktorky vzrostl obrat o 28

procent a prodej na stáncích o 145 procenť'" . P ředstava Tiny Brown o ew Yorkeru se

podstatně Iišila od Sbawnovyř'". Ve Vanity Fair se hodně zaměřovala na celebrity a

klepy. Po svém nástupu do New Yorkeru na rozdíl od Shawna. který byl po věstn ý tím.

že nikdy nikoho nevyhodil, Tina Brown se propouš tě n í nebála a někteř í žurnalisti

dostali v ýpov ě ď . Naopak ale přijal a do redakce postupně 75 nov ých ž urna l i s t ů . včetně

Davida Remnicka, který po jejím odchodu nastoupil na její ťunkci 3 u6 • Zamě tnanci i

média ji oslovovali Tino a ji přátel ský vztah okolí kjejí osobě velmi těšil. a rozdíl od

prudérního Shawna si libovala v provokujících t érnatcclť'". .V ýraznou změnou bylo

používání fot ografií, které se doposud v New Yorkeru neobjevilyv''" . Založila rubriku.

která se zabýva la dopisy editorovi a rubriku biografií při sp ě vatel ů s jejich fotografiemi.

Také rozložení č l á nk ů se změni lo a v rubrice Talk of the 1'011'11 se zača la uvádě t jména

autorů p ř í sp ě vk ů , dosud byly příspěvky anonymní. ovinkou b, 10. že jména auto rů se

objevovala na začátku č l á nk ů a ne až na konci jako předtím. a č l ánky také obsahovaly

v úvodu vysvčt len í, o čem budou pojednávat309
. Tina Brown také vyžadovala kratší

č l ánky a zřídka povolila k tisku č lánek na pokračován í. Snažila se ze všech sil. aby se o

New Yorkeru mluvi10 a psalo. Nebylo výj irnkou, že nechala některé čís lo časopisu

před ě lat t ě sn ě než šlo do tisku, jen aby do něj mohla zařad i t něj akou nejnověj š í

zprávu3 lo . Aby se zvýšila hodnověrnost na rychlo publikovaných údaj ů. vzrostlo

oddělen í ověřován í fakt ů z 8 na 16 č l en ů. "Aniž by kritizovala své předchůdce Gottlieba

a Shawna, Tina Brown v rozhovorech uváděl a . že se chce více přiblíž i t Rossově

JO·I Tina Brown Biography. The Huffington Post [online]. 2005 [cil. 2009-04-20J. Dostupný z WWW:
<http://www.hII ffingtonpost.com/tina-brown/á>.
J05 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. U A: De Capo Pres ,200 1.478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
JD6 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made, U A: Dc Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
J07 Yagcda, Gen. About Town: The New Yorker andThe World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478

s. ISNB 0-306-81023-9.
JOR Yagoda, Gen. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Press, 200 I. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
JO~ Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and Thc World it made. USA: De Capo Press, 200 1.478

s. ISNB 0-306-81023-9.
J IO Yagoda, Gen. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: DcCapo Press, 200 1.478

s. ISNB 0-306-81023-9.
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.....----- ---- -

před stav ě časo p i s u , a to podle jejích slov, krátkými a rů zno rod ý m i články..311 . Dbala na

dodržování vyrovnaného poměru mezi texty a grafi kou. Ncjv ět š ími konkurenty New

Yorkeru byly New York Times ( v oblasti horkých novinek), New York Rcview ar
Books ( kritikami a esejemi), Architectural Digest a Vanity f-air (inzercír' " . V prodeji

reklamy se jí ale vyhrávat nedařil o, Čtenáři již nebyli časop i su tak oddaní jako kdysi. I

když obrat a náklad za jejího pů soben í významn ě rostl , počet prodané inzerce z ů s t á va l

stejný. Ča sopis zaj ímal spíše starší č tenáře . V roce 1995 bylo 70 procent č tenář ů

starších než 45 let a 49 procent starších než 50 letm . .J ejí úspěchy ve vedení New

Yorkeru jí přinesl y řadu oceně ní. V roce 1992 získala titul editor roku od National Press

Foundation. Také New Yorker získal za jejího řízení četná ocenění. např. George Polk

Award (4x), Overseas Club Awards (5x) a National Magazine Awards ( IOx), včetně

ceny za všestrannou dokonalost, což bylo poprvé v historii časop i su ( 1995)314 .

V l étě roku 1998 zasáhl časop is velký šok - Tina Brown rezignovala. Získala lákavou

nabídku od Miramax f-i lms3l5
,

5.3e

Shrnutí

Tina Brown nastoupila do New Yorkeru v roce 1992. Provedla změny nejen

v personálním obsazení redakce, ale i ve formální a obsahové náplni časop i su . Znovu

prokázala sv ůj talent, organ i začn í i odborné schopnosti k úspěšnému vedení časop i su .

Opakovalo se to, čím už oslnila d ří ve ve Vanity Fair. Prodej New Yorkeru během jejího

šestiletého řízení výrazně stoupl. Byla velice oblíbená. Spolupracovníci i média ji

oslovovali "Tino" a ji to t ěš il o. Zkrácením psaných přísp ě vk ů se New Yorker vrátil

k podobě, j akou měl za Rosse, ale velice výrazně se od ní odlišil zařazován ím fotograf í.

Úspěchy Tiny Brown byly stvrzeny tím, že získala početné ceny pro sebe i New Yorker.

(George Polk Award (4x), Overseas Club Awards (5x) a National Magazine Awards (

3 11 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: Dc Capo Press, 200 I. -1 78
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
m Yagcda, Berl. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1.478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
31.1 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World il made. USA : De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
3 11 Tina Brown Biography. The Hiff ington Post [online]. 2005 [cil. 2009-04-201· Dostupný z WWW:
<hltp://www.hllffingtonpost.com/lina-brown/#>.
3 15 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De Capo Press, 2001.478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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IOx), vče tně ceny za všestranou (lok I • b I' 'ona osl. coz yo poprvé v historii časopisu (

I995)316.).Jcj í náhlé rozhodnutí odejít v roce 1998 z redakce New Yorkem a

spolupracovat s Mirarnax Films bylo pro časop is velkou ztrátou.

5.4

David Remnick a New Yorkcr a s o u časn os t

5.4a

David Remnick

David Remnick se narodil v roce 1958 v New Jersey' !' , Po absolvování

Princetonsk é univerzity psal pro Washington Post, a to mimo jiné jako zpravodaj

z Moskvy. Za svou knížku Lenin's Tomb: The Lasl Days of the Soviet Union získal

Pulitzerovu cenu v roce 199431x. Po deseti letech ve Washington Post se stal v roce

1992319 interním žurnalistou New Yorkeru. Jeho č lánek o boxerovi Miku Tysonovi

z roku 1997 přinesl New Yorkeru oceněn í National Magazine AwardJ20
.

5.4b

Časopis pod jeho vedením

Newhouse mě l nejprve jiného kandidáta na pozici šéfredaktora New Yorkeru, a

10 Michaela Kinsleyho, ale nakonec se rozhodl, že tím správn ým nástupcem Tiny

Brown bude David Remnick321. Remnick byl právě tak posedlý jako Tina Brown tím,

aby byl New Yorker viditelný a aby se o něm mluvilo i psalo322
.

J 16 Tina Brown Biography. 711e Huffington Post [online]. 2005 [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW:
<htlp://www.hufnngtonposl.com/tina-brown/#>.
J 17 Wikipedia : thefree encyklopedie [online]. St.Pelersburg(Florida): Wikimedia Foundation, Inc.. 2001.
This page was last modified on 9 March 2009 [cil. 2009-03-28J. Anglické rozhraní 2.876.038 č lá nků .

Dostupný z WWW: <hltp://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
JIH WOOD , Gaby, The quiet American. 711e Observer [online]. 2006. lIO. September 10 [cit. 2009-04-20).
Dostupný z WWW: <http://www.guardian.co.uk/theobserver12006/sep/IOlobservermagazine>.
WJ Yagcda , S en. About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De Capo Press, 2001. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
J21J Wikipedia : thefree encyklopedie [online]. SI.Pelcrsbllrg(Florida) : Wiki rnedia Foundarion. Inc.• 200 1.
This page was last modified on 9 March 2009 [cil. 2009-03-28). Anglické rozhraní 2,876,038 č lánk l .

Dostupný z WWW: <http://en.wikipcdia.org/wiki/Maill_Page>.
ni Yagoda, Sen. About Town: Thc New Yorker and Thc World it made. USA : De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
m Yagoda, Sen. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
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Když mu bylo nabídnuto místo šéfredaktora New Yorkeru, nem ěl žádné zkušenosti s

prací šéfredaktora kromě ří zení magazínu na st řed n í škole. Náhl ýa ne č ekan ý odchod

Tiny Brown si vyžádal rychlé řešen í. Remnickovi nezbylo nic jiného. než pustit se do

ří ze ní časop isu bez patřičných zkušeností. Zhostil se toho úkolu znamen i tě . Nc\V Yorker

má nejvyšší počet stálých předplatitel ů ze všech č asop is ů ve Spojených státech a jeho

náklad je I milion výtiskli323
.

Po nástupu na post šéfredaktora provedl Remnick v systému Tiny Brown urč i té změny.

Snížil počet č l á nků o celebritách a bibliografi e při spěva t el li již nedoprovázej í jej ich

fotografie. "Výj i mečnými prvky č l á n k ů současného magazínu jsou inteligence. hluboká

vynikaj ící znalost tématu a zaměřen í na detail. které do nich tým zkušených auto rů .

dopisovatelll, report é r ů a redaktorů vkládá·.324 .

5.4c

Shrnutí

David Remnick je pátým šéfredaktorem časopi su New Yorker za 84 let jeho

existence a říká se o něm , že je ze všech nejméně výstřední. Protože Tin ě Brown vděč í

za své postavení, nikdy se nevyj adřuj e kriticky kjej ímu zp ůsobu vedení časop i su . "On

sám je velmi skromný a nijak nezd ů raz ňuj e svůj význam pro časop i s,·J25. ale jeho p ř ínos

pro časopis j e značný . New Yorker má nejvyšší počet p ředp latitel ů ze všech č asop i sů ve

Spojených státech a jeho náklad je milion v ý t isk ů. Rernnick v jednom z mnoha

interview s ním řek l .i ' ž e neděl á průzkumy o tom, co by č t enář i ch tě li č í st. ale zařazuj e

do časo pisu to, co se líbí jemu a co zajímá jeho samotného··J26
.

m WOOD . Gaby, The quiet American, The Observer [onlinc]. 2006, no. September 10 [~ i l. 2009-04-20].
Dostupný z WWW: <http://www.guardian.co.ukJtheobscrver/2006/sep/lO/observcrmagazllle>.
J2.I Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : De Capo Press, 2001. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
HS WOOD . Gaby. The quiet American, The Observer [online]. 2006, no. September 10 [ ~ i t. 2009-04-20].
Dostupný z WWW: <http://www.guardian.co.ukJtheobscrver/2006/sep/1O/observermagazlllc>.
J16 COUSSIN. Orna. How 10 pul a legendary magazine back on its fect. Haaretz : Haaret: Dai/)'
Newspuper [online]. 2006, IlO. 09/02 [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW:
<http://www.haaretz.coll1/hasen/objecls/pages/PrilllArticlcEn.jhtml?ilemNo=680598>.
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G.

Thc Ncw Yorker dnes

G.I

Struktura časopisu

New Yorker se od ostatních č asop i s ů odlišuj e již na první pohled. Titulní stránka

je výtvarným dílem, uměl ecky hodnotným plakátem (p říl ohy 14.18 a 19). Krom ě jména

časop isu zde nenalezneme texty. N á m ě tem jsou často ironická vyobrazení ze života.

Titulní stránka nenaznačuj e obsah časop isu, č te nář je nucen nahlédnout dovnitř, aby

zjistil, o čem New Yorker píše. Výjimkou jsou pouze výtisky prodávané na novinových

stáncích, které jsou navíc opatřeny letákem, který je součás t í titulní stránky a kter ý

upozorňuj e na články v časop isu . Každoročně v únoru také vychází výroční čí s lo

magazínu s Eustacem Tillym na titulní stránce ( podrobn ěj i o něm je pojednáno

v kapitole Ilustrace). Výjimkou byly pouze roky 1998 a 1999, kdy David Rcmnick bez

jakéhokoliv vysvětlen í vydal č ís la s titulní stránkou, která nebyla oslavou Eustace.

( Př í l oha 20).

Po otevření časopisu následuje obsah, který je doplněn kresbou Eustace Tillyho. Od

roku 1925 až do roku 1969 nebyl v časop isu obsah uváděn327 , a ani dnes na n ěj není

kladen velký d ůraz. .Te větš i nou vtěsnán mezi inzerci a je poněkud ncp řesný" .

Č lánky v New Yorkeru se řadí podle obsahu do určitých kategorií. ,.Z počátku

docházelo k probl ém ům některé č lánky umístit do vhodné kategorie, dnes jsou tyto

rubriky nazvány tak neurčitě , že č lánek v podstatě o čemko l iv je možné do jedné z nich

přiřadit' , 3 29 . Nalezneme zde např. sekce jako .Reflections", " Onward and Upward with

the Arts", " Letters frorn.." č i " Fiction". "Poslední z nich uvádě l a v počá teč n ím období

magazínu kolem tří fi ktivních č lá nků , jak ale magazín přecházel od humoru více

327 MEANEY, KT. Redesigning The New Yorker, Pl. 2: A Visual Critique. A/GA [online]. 2007. no. July
\O[cit. 2009-04- 15]. Dostupný z WWW: <http://www.aiga.org!content.cfm/redesigning-thc.ncw-yorker

part-2
. 28 MEANEY, KT. Redesigning Thc New Yorkcr, Pl. 2: A Visual Critique. A/GA fon.line]. 2007, no. July
\O[cit. 2009-04- 15]. Dostupný z WWW: <http://www.aiga.org!content.cfm/rcdeslgnlllg-the.new-yorker
part-2
329 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA : Dc Capo Press, 2001. 478

s. \SN8 0-306-8 1023-9.
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k žurnalistice, smyšlené příb ěhy byly více nahrazovány reáln ými příbčhy" JJO . Dnes

v čís l e větš i nou nalezneme pouze jeden fikti vní příběh, a to na konci časop isu .

V kategorii Recenze nalezneme hodnocení knih, fi l m ů, divadelních her, i televizních

pořad ů . Jedna rubrika je také věnována poezii. V každém č ísle nalezneme al espo ň dvě

básně.

U New Yorkeru je unikátní druh písma a celková úprava. Časopi s je věrn ý výtvarn ému

návrhu pocházejícímu od Irwina ( viz kapitola První tým časop i su a P ři spěva te l é ) , i

když drobných zmčn se za éry Tiny Brown do čk al ''" .

Na stránkách, které následují obsah, se do čteme o p ři sp ě vatel íc h tohoto č ísla nebo si

pře č teme dopi sy č ten ář ů redakci.

Následuje významn á rubrika "Go ings on about Town", podle které si kul turychtiv ý

Newyorčan m ů ž e naplánovat své kulturní vyžití na dalších 14 dní. Naleznerne zde

programy všec h kulturních akcí, např, vystoupení na Broadwayi, divadelních, baletních.

operních a filmových představení a informace o koncertech a nočních klubech.

Po přečten í vyčerpávajícího přehledu všech kulturních akcí se dotaneme k sekci " Talk

of the Town", která je opět opatřena kresbou Eustace Tillyho. Tato rubrika patří

k dů le ž i t ým základům New Yorkeru. Začíná podsekcí " otes and Comments". která

začínala jako satirický úvodník, který v průb ěhu let omezil humorné rysy a stále více se

při bli žoval seriózní žurnalistice. Dnes přináš í vysoce odborné politické analýzy,

P ů vodn ě byly č l ánky této rubriky anonymní, dnes se ale autoři těchto p ř ísp ě vk ů pod

svými články podepsují. Zaj ímavostí této rubriky je i část" Breaknews' zahrnující

zprávy z jiných periodik, které jsou sm ě šn é překlepy nebo jinými chybamiJJ2
,

Na další stranu je zařazena nověj ší rubrika o ekonomice. Po t ěchto pravidelných

rubrikách následuj í č lánky, které se čís lo od čísla liší. Co mají ale společ ného je, že se

s t r i k tně přidržují zásad zavedených za Rossova vedení. Jednou z nich je. že veškeré

texty j sou řazeny do t ří s loupců, které zavedl již na počátku lrwin. Sloupce jso u

ě k d ' k ' - id k ide i ě k lik I )))pone ' u uz e a na ra ex se vej e j en ne ' 0 I ' S ov ,

.1.10 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 2001.478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
.1.1 1 Yagcda, Ben. About Town: The New Yorker andThe World it made. USA: De Capo Press, 2001. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
m BBC [online]. London : BBC, c2009 [cil. 2009-04-10]. Text v angl i čtin ě . Dostupný z WWW:
<http://www.bbc.co.uk/>.
m MEANEY. Kl'. Redesigning l'he New Yorker, Pl.2: A Visual Critique. A/GA ~on.lin el . 2007, no. July
lOlcil. 2009-04- 15]. Dostupný z WWW: <http://w\V \V.aiga.orglcontenl.cfm/rcdeslgnmg-thc-new-yorkcr
part-ž
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Každý č lánek je ilustrován kresbou a od 90. let (do té doby nebyly v cw Yorkeru

uve řej ňov á ny žádné fotografi e) někdy i fotograf í3 3~ . Fotografie se objevují v ew

Yorkeru je n výj mečnč a jsou peč li vě vybírány. Dbá se na jejich um ěleckou hodnotu.

Kreslené seriály jsou roztroušeny různ ě po celém časop i su. evztahují se ke č lá nk ů m .

které doprovázej í, a u některých je dokonce t ěžké pochopit. co vl astně vyjadřuj í.

P ů vodn ě vycházel v každém č ís le celostránkov ý kreslený seriál, dnes. i když ew

Yorker tuto tradici stále zachováva. j iž to ncní tak pravidclnč" .

Inzerci je také podrobována důk ladn é kontrole. proto mohou vyjít jen vkusné reklamy.

Reklama nesmí odvádět pozornost od č l á nk ů . Ty jsou totiž pro New Yorker to
'd ol " ,.,,136neJ u ezitejsr .

Konec magazínu je větš i nou věnován kritikám nebo fikti vním př í b č h ů m nebo např .

soutěž i o nej lepší ilustraci New Yorkeru.

Ve výtisku New Yorkeru z 27.dubna 2009, jsem si ověři la. že struktura popsána výše

podle ú daj ů , jak ji popisuje internetová stránka bbe337
• je dodržována do ou č asnos t i.

S t ručně ji popíši.

Na titulní strance je obrázek, kde v pozadí je na třetině plochy Bílý d ům , v popředí na

zeleném trávníku, zabíraj ícím dvě t řetiny plochy, mal)' černý psík s bílými skvrnami na

hrudi a na paci čkách ( P ří loha 10). Za obsahem v úvodu následují t ř ís l o upcov é

pravidelné rubriky ( stej ně jak uvedeno podle citací výše). V rubrice The Ta/k ol the

T()\I'/1 je mimo jiné koment á ř k 39. výroč í založení Dne země, zaměřený na ekologické

otázky. Na stránkách 22-61 jsou obšírné č lánky několika př i sp ě vate l ů , týkajlcí se

nejrůzn ěj š í ch témat, a na stránkách 62-75 dvě kritiky: první se týká populární hudby.

druhá eseje E. A. Poca " The Philosophy oť Cornposition", kde vysvět l uje dllvody. pro č

napsal b á se ň The Raven. Reklama je uváděna roztroušeně mezi ostatními příspěvky . a

každé stránce jsou mezi text při řazeny drobné kresby a kreslené vtipy s textem ( Pří loha

17). Mezi č lánky je vsazeno několik básní a někol i k fotografií. Jedna strana je věnována

barevnému komiksovému příběhu ( Spring Cleaning).

JH Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker andThe World it made. U 1\: De Capo Press, 200 I. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
.1.15 BBC [online]. London: BBC, c2009 [cit. 2009-04-10]. Text v angl i č t i n ě . DOSIlIpn)' z WWW:
<http.z/www.bbc.co.uk/>.
.1.1(, Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De Capo Pre s, 200 1.478

s. ISNB 0-306-81023-9.
m BBC [online]. Lonclon : BBC. c2009 [cit. 2009-04-\0]. Text v ang li č t i n ě . Dostupný z W\ W:
<hup . ř/www . bbc . co . u k/> .
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ew Yorkeru

6.2

Osob itý sty l časopisu

New Yorker byl Rossem založen jako časopis humoristický. nepolitický.

informující o d čn í v metropoli, lokálně zaměřen)' na kulturu a zábavu. V průb ěhu

dlouhé doby, po kterou vychází, se tato podoba měn il a . Jeho obsah už není určen jen

obyvate l ům metropole. ale i lidem z j iných míst Spojených s t á t ů i z jiných kout ů svě ta .

Č l á n ky v časo p ise jsou dnes zaměřeny i na nelokální problémy. zajímající širší okruh

č te ná řů (ekologie, spo l ečenské a politické události doma i ve světě . recenze. komentáře .

úvahy). Vážné události a zaj ímavosti jsou uváděny vtipnou formou.

Při všech těch změnách ale časopis lpí konzerva t i vně na původn í podob ě a stylu.

Ponechává si (nebo je m ěn í nevýrazně) p ů vodn í design a formu: č l eně n i tex t ů do tří

s l oupc ů , zavedené zařazování hlavních rubrik.

Od jin ých č asop i s ů se odlišuje červenou barvou nadpis ů , a tím. že reklama je omezená a

nepotlačuj e texty, i tím, že zařazuje jen málo fotografií. Příspěvky

nejsou skandální a mají svým obsahem i formou vysokou úroveň.

Nejvíce se osobitý styl časop isu projevuje u ilustrací a ve způsobu spojování psan ých

p ř í sp ě vk ů s kresbami a otextovanými vtipy. Drobné kresbičky a vtipy s legendou

prostupuj í všemi psanými př ísp ě vky ( přílohy 15. 16 b aJ 7). Vtip a humor jsou součást í

inteligentní ch a zajímavých č l á nků .

Ze všeho nejvíce se New Yorker odlišuje od ostatních podobně zaměřenýc h č asop i sů

originalitou titulní stránky. Je to nepopsaný kreslený plakát s vysokou umě l eckou

hodnotou-j e vtipný, poetický. poutající svou barevností ( přílohy 14, 18 a 19).

Grafick á úprava New Yorkeru, i když v osobitém pojetí vychází ze stylu Art deco
338

.

Tento moderní dekorativní styl se poprvé prezentoval v roce 1925 v Paříži na výstav ě

dekorativního umění a ve 20. a 30. letech se rozšíři l v Evropě i U A
339

. ,tá rysy mnoha

sm ě r ů ( např. kubismu. futurismu, secese). Projevoval se v mnoha oblastech ( např .

m Yagoda, Sen. About Town: The New Yorker and Thc World it made. USA : Dc Capo Press, 200 I. 478

s. ISNB 0-306-81023-9.
.1.1 ') Wikipedia : thefree encyklopedie [online] . St.Pclersburg(F lorida) :.W~k imcd ia .F~undal i o n. lrlc.} OOI.
This page was last modified on 9 Marcli 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní _.876.038 č lánk u .

Dostupný z WWW: <htlp://en.wikipedia.org/wiki/Main_Pagc>.
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automobilový průmysl , filmová tvorba, architektura, grafika). Návrat k tomuto stylu

nastal v 60. letech a udržuje se až do sou č asnos t r''" .

V New Yorkeru ho lze nalézt v jednotlivých liniích a výrazných konturách kreseb.

v barevnosti titulních stran i grafické úpravy (č i s té barvy) a v použití výrazných písmen.

6.2a

Osobitý humor časopisu

Magazín je určen vzdělaným a inteligentím č t en ář ů m a tomu také odpovídájeho

humor. V roce 1952 W. I-I. Audcn označ i l New Yorker za nejlepší humoristický č asop i

a Tina Brown v roce 1994 označ i la ilustrace New Yorkeru za ameri cké národní

bohatství34I .

Pro New Yorker je charakteristické, že humor prostupuje texty prózy i poezie. Tvů rc ům

časopisu se dař í propojovat fakta s humorem. I vážná témata jsou uváděna zábavnou

od lehčenou formou. Není to humor primiti vní, ale vysoce inteligentní. Provokuje

k zamyšlení.

Nejn á zorn ěji se osobitý newyorkerský humor projevuje v ilustracích. Už za vedení

Rosse byly kvalitní, protože jim při suzoval velký význam342. Každý týden se scházeli

Ross, lrwin, Wylie a Katherine Angell a pečli vě vybírali z velkého množství zaslaných

kreseb. Např . v roce 1934 vybírali ze 600 - 1000 obr á zků" . Do jednoho č ís la z nich

zařad i l i asi tucet skic, 2-3 karikatury, něk oli k drobných obr á zk ů a 6-8 ilustrací

d , ' , , I , ·1·1oprovaze] ICIC 1 text .

Humor obrázk ů byl založen na kontrastech: malá tlustá matka - vysoká hubená dcera

( P říloha ll), tlustí policisté a titěrné vozítko ( P ří lo ha 11 ); na podobnosti osob a situací

se zvířaty: milenci na l avi čce - zamilovaní ptáci na s tromě ( Pří loha l l). stejný účes

J·IO Wikipedia : thefree encyklopedie [online]. St.Petersburgff'lorida) : \vikimedia Foundation, lnc., 200 I,
This page was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2,876.038 č lánkl.

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/MainJ Jagc>.
J·I I Lee, Judith Yaross, Dcfining New Yorker Humor. Jackson: University Press of Mississippi, 2000.
427 5.1SBN 1-57806-198-9.
141 Yagoda, Berl. About Town: Thc New Yorker and The \Vorld it madc. USA : De Capo Press, 2001. 478

s. ISNB 0-306-81023-9.
3·1J Lee. Judith Yaross. Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press of'Mississippi, 2000.

427 s.ISBN 1-57806-198-9.
)·14 Lee, Juclith Yaross. Defining New Yorker I-tumor. Jackson: University Press of Mississippi. 2000.

427 s.ISBN 1-57806-198-9.
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ženy a jejího pudla; na barevných rozdílech: rudé tulipány na okně černé střechy : na

koexistenci přírody a techniky: vlak proj í ž d ěj i c i krajinou s řekou3.1 5 .

V kresbách 20. a 30. let se hl avně setkáváme s l o ká l ně zabarven ým s i tuačn ím humorem

( směšnost postav, regionální zvyky)346. Kresby zobrazují komické sk utečné či

fantastické příběhy , ironizují překotnou industrializaci č i nej rozl i č něj š í směšné situace.

Z velkého množství p ř íkl ad ů s ituač ního humoru uvádím Irwingovu kresbu

s businessmanem utírajícím svým kapesníkem výhled z okna v metru u cedule

vyzývaj ící k udržování č istoty s podtitulkem "Kooperace" ( P ří loha 16 a)341,

N čkte r é humoristické ilustrace 20. a 30. let vyboč ují z charakteristiky New Yorkeru

jako nepolitick ého časop i su. Ironizuj í např. antisemitismus ve vyšší spo l ečnos t i (Příloha

12 ), jiné poukazují na snobismus v těchto kruzích (P ří loha 12 a)3-18.

.Již v l étě roku 1925 začaly V New Yorkeru vycházet kreslené vt i pně pantomimické

příb ěhy , koláže a kreslené seriály z běžného života obyvatel New Yorku. Nikdy

nepře šl y v polit ickou satiru. Tak např. od června do zář í 1927 vycházel v časopisu

humorný seriál Ala Frueha " Mayor Hylan' s Peoples", zaměřený více na obyčejný

život Newyorčanů než na krtiku starosty. Kresby Frueha zachycují prost řed í středn í a

nižší vrstvy ( prostřed í ulic, metra, malých bytll) a odvracejí se od zam ěřen í na

. '1 ří d 3-19pnVl egovanou tn u ,

Po několik let (1926-29) se v New Yorkeru objevovaly kreslené seriály Helen

Hokinsonové. Serie šestnácti kreseb je zaměřená na život mladých strádaj ících žen,

které dosáhnou úspěchu ( př íl oha 13)350.

.Jako doklad osobitého zařazování vtipných kreseb a anekdot mezi řádky psan ých t extů ,

tak typické pro New Yorker, uvádím črty I.Kleina a O.Soglowa z konce 20. let ( p řílohy

15 a 16b).

Současný způsob vkládání vtipných kreseb a komentovan ých vt ipů do textu je patrn)' na

příkladech uvedených v příloze 17.

.1 15 Lee, Judith Yaross. Defi ning New Yorker Humor, Jackson: University Press ol'Mississippi, 2000. 427
s.ISBN 1-57806-1 98-9.
.1.\(, Lee, Judith Yaross. Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press ol'Mississippi. 2000.
427 s.lSBN 1-57806-198-9.
.1 ·17 Lee, Judith Yaross, Defi ning New Yorker Humor. Jackson: University Press ol'Mississippi, 2000.
427 s.ISBN \-57806-\98-9.
.14X Lee, Judith Yaross. Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press ol'Mississippi , 2000.
427 s.ISBN \-57806-\ 98-9.
m Lee, Judith Yaross, Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press ol'Mississippi , 2000.
427 s.ISBN \-57806-\98-9.
.1 50 Lee, Judith Yaross. Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press ol'Mississippi, 2000.

427 s.ISBN 1-57806-\98-9.
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6.3

čtenáři

.Ross ji ž p ři zakládání New Yorkeru ho předurči l pro vzdělané a ambiciózní

č t en á ře , k teří pokládají č ten í bulvárních č asop is ů za ztrátu času a kte ří se c htěj í č t e n ím

magazínu nejen vzdělávat, ale i pobavit, vyžadují zábavu vtipnou. inteligentní a

vkusnou'ť " . Již od prvních let časop is dokázal, že tyto čtenáře dokáže zaujmout. a

hl avně si j e udržet. Zatímco větš i na týmu Ncw Yorkeru pocházela ze s třed ní

spo lečenské vrstvy, chtě l i, aby jejich č tenář- i byli lidé pat ř í cí do vyšších společenských

kruhll352
. Ross nenabízel jen magazín, ale určitý životní styl. A Newyorčany tento

magazín nadchl svou ojedi nělou formou a jí odpovídajícím obsahem a stylem. Ross

chtě l, aby byl časopisu zaměřen l okálně pouze na Newyor čany . V prvních letech

opravdu větši na č ten ářů žila v New Yorku, ale ve t ř i c átých letech již 30 % z jeho

82000 č tenář ů bydlelo v j iných částech Spojených s tá tů a v roce 1945j iž 73 % č t enář ů

b I· N - 353ne y I ewyo rcany .

Samozřej mě že tato představa , že se časop is zaměří pouze na úzkou společenskou

vrstvu, nernohla být v praxi dodržována. New Yorker, aby obstál v konkurenci. musel

se snažit o to, aby co nejvíce podchytil široký okruh č tenář ů . Za druhé světové války se

napříkl ad zaměři l na vojáky, kteř í mu pak po jejím skončen í z ůsta l i věrn í. Svými

podrobnými informacemi o kulturních akcích je uži tečný čtenář-ům hledajícím poučen í i

pobavení, hl avně mladým lidem. Zařazením Dop i s ů z Paříže oslovil uměl ce a milovníky

umění. Četnou čtenářskou obec představují ženy, j imž jsou poskytovány informace o

. 1- k , ,3S4moce a o na upovam . .

Takže časopis v současné době svým inteligentním obsahem. vtipnými ilustracemi.

detailními pravdivými a přesnými fakty a zajímavými realistick ými i fikti vními č lá nky

oslovuje spoustu č ten ářů i ze s tředn ích a nižších vrstev, kteří jsou inteligentní a chápou

často i filozofick y náročnou n ápl ň časopisu .

JSI Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200 1. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
J52 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: DeCapo Press. 2001. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
m The Univers itv of Virginia : American Studies [online). Charlottesville,Virginia : The Universit)'ať
Virginia, c2009 : L~st Modified: 16-0 ct-2008 [cit. 2009-04-10). Text v angli č tině. Dostupný z WWW:
<http://xroads.virginia.edll/- UG02/NewYorkcr/ee! itor.htmI>.
JS4 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The Worle! it rnade. USA: De Capo Press, 2001. 478
s. lSNB 0-306-81023-9.
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V roce 200 I magazín založil své webové stránky. a tak umožnil svým čtenářům pří tup
, . _ . J"i5

k magazll1u 1 pres mternet - .

V roce 2003 také poprvé v historii byl počet p ředp l at ite l ů nejvyšší v jiném státu než

New Yorku . To, že magazín zasahuje hl avn ě do vyšších sociálních tříd. i když má své

přízni vce ve s t ředn í i nižší spo lečenské třídě . potvrzuje i fakt. že v roce 2005 byl

prům ěrn ý roční přijem p ředp l atitel e magazínu 80 957 dolaril356.

6.4

Ilustrac e

New Yorker je znám svým v ýtvarn ým uměním . Prvním výtvarným editorem byl

Rca Irwin, který se pravidelně každé úterý scházel s Philipern \Vyliem a pozd ěji i

s Katharine Angell, aby vybrali výtvarné příspěvky k uve řej něn í. Každý t ýden chodily

do redakce stovky výtvarných př ísp ě vk ů a tato ..komise" musela vybrat jen ty nej lepší a

odepsat při sp ěvatelům s verdiktem "p ř ij atý, odmítnutý nebo k před ě l án i " . Většina

p ř í sp ě vků byla však odmítnuta a častým d ů vodem nebyla nedokonalost výtvarného

p ří sp ěvku , ale jeho nevhodnost pro časop i s . Například kresba Jamese Thurbera.

pozděj šího výtvarníka New Yorkeru, byla odmítnuta, protože hlavním námětem byli

tuleni a tuleni v New Yorku nežij r ".

Unikátní byly titulní strany New Yorkem a to za vedení všech ed i to rů New Yorkem

(p ří lohy 14, 18 a 19). .Umě lc ů m bylo řečeno. že mají první stránku pokládat za plakát.

který hodnotnou uměleckou formou ztvá rň uje zábavné téma. Obrázky mají pouze či stě

výtvarn ě bez použití textu vysvětlova t záměr autora. Slova nemají č ten ářům vnucovat.

jak mají ilustraci chápat"m .

Po mnoho let byla považována za jednu z nejúspěšněj š ích ilustrací ( samozřej mě po

slavném Eustaci Tillym) ilustrace z roku 1928, nakreslená Carlem Rosem
359

. Byl to

obrázek matk y a malé holčičky sedících u večeře ; maminka povídá: .. to je brokolice.

155 The New Yorker [online]. [New York] : Coud éNast Digital, c2009 . Revised January 7, 2009 [cit.
2009-03-30]. Text v an uli čtin ě . Dostupný z WWW: <http://www.ncwyorkcr.con .
356 Wikipedia : the free~lJcl'klopedia [online]. St.Pctcrsburg(Florida) : Wikimedia Foundat ion, Inc., 200I.
This page was l asťmod i fi ed on 9 March 2009 [cit.2009-03-28]. Anglické rozhraní 2.876,03 8 článkl .

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main] age>.
357 Lee, Judith Yaross, Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press of Mississippi. 2000.

427 s.ISBN 1-57806-198-9.
m Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De apo Press, 200 1. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
35'1 Carl Rose ( 1903-1 971 )-amcrický kres líř

70



drahoušku" a hol č i č k a odpovídá" já říkám. že je to špenát. a do háje s ním" (příloha

9 16ll 'I k I I ' ' .r . ato .onverzace se sta a utern a I predlohou písní. Rose mimo jiné přisp íval do

Pupular Science nebo Saturday Evening Post a v roce 1958 získal za své ilustrace

ocěněn í National Cartoonist Society Awarď'" .

Ve t ři c á t ých letech byly něk teré ilustrace v cw Yorkeru natolik oblíbené. že byly často

znovu otiskovány v reklamě nebo i v j iných publikacích. Často se stávalo. že jejich

auto ř i poskytovali 15 až 40 op ě tovn ých tiskli ilustrací ročně362 .

Ncjv ě t š i úlohu hrály ilustrace samozřej mě v časop i su samotném. kde nahrazovaly

fotografie a barvu.

Ross nabádal své umělce , aby jejich kresby představova l y věrohodné situace. ale mnoho

nejlepších kreseb bylo založeno na triku nebo nedorozuměn í. byly nep řirn ě řcn é nebo

měnil y p ů vodn í situaci363
. Příkladem jsou kresby Otty oglowa a jeho ilustrace

mluvících zv í řat , scény z nebe nebo opu š t ě n ých ostrov ů . oglow'" poprvé uveřejnil

s v ůj komiks The Little King ( p ří loha 1). znám)' obrázkovými příběhy s málo slovy. bez

d ia l og ů, což budilo dojem pamtomimického příběhu. Tvorbu těchto komiksových

ser iá l ů zaháj il v roce 1931 a pokračova l v nich až do své smrti v roce 1975. Za tuto

tvorbu získal v roce 1966 ocěněn í National Cartoonists Society Reuben AwardJ65
.

Ve t ři c á t ých letech p ů so bili v New Yorkeru tři významní il ustrátoři : William SteigJÓó
•

Georgie Price367 a Charles Addams ( Údaje o Ch.Addamsovi jsoou uvedeny v čás t i

P ř i s pěvate l é). Price po svých zkušenostech v časop i sech Judge a Life při šel roce 1929

do New Yorkeru ji ž se svým vyhran ě ným stylem a při spíva l svými kresbami do tohoto

magazínu po 60 let. Byl znám pro sv ůj unikátní grafický styl. vyznačuj í cí se tím. že

mnoho jeho kreseb bylo namalováno jedinou čarouJ68 . Steig. který svou první kresbu

prodal New Yorkeru v roce 1930 a stal se tak populámím. že od tohoto roku vyšlo

JhO Lee. Judith Yaross. Delining New Yorker Humor. Jackson: University Press o ť Mississippi. 2000.
427 s.ISBN 1-57806-198-9.
) />1 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200\. 478
s. ISNB 0-306-81023-9.
) h~ Lee, Judith Yaross. Delining New Yorker Humor. Jackson: University Prcss of Mississippi, 2000.
427 s.ISBN \-57806-198-9.
)63 Yagoda, Ben, About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De Capo Prc s. 200\. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
.1/. 1 O.Soglow ( 1900-1 975)-americký kresl í ř známý pro komiks The Little King
365 lVikipcdia : filc fre e encyk lope dia [onlinc], St.Petersburg(Florida) : Wik imedia Foundation, Inc.. 200I.
This page was l asťmod ili ecl on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2.876.038 č lánků .
Dostupn ýz WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
),," W.Stcig ( 1907-2003)-americká kres l íř, soc ha ř' a autor dětských knih
:(,7 G.Pricc ( 190 1- 1995) americký kre sl íř . ' . . . .
.' '' X Lee, Juclith Yaross. Definin g New Yorker Humor. Jackson: University Prcss ol MISSISSippi. 2000.

427 s.ISBN 1-57806-1 98-9.
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V New Yorkeru přes 1600 je ho kreseb. z nichž 117 tvoři l o titulní stránky'?". Jako

šedesátilet)' se rozhodl zkusit psát dětské knihy. a byl v této č i nnost i velice ú sp ě š n ý .

Steig je pf'cdevším znám pro postavu Shreka, velmi úspěšného fi lmového pohádkového

hrdinu37o
.

Po mnoho let byl výtvarn ým editorem Lee Lorenz. kter ýpro cw Yorkcr zača l kreslit

v roce 1956 čl který se v roce 1973 stal jeho výtvarným šé fredaktorenr' ". a tomto

postu setrval až do roku 1993. Do roku 1998 ale stále zastával i nadále pozici

výtvarného redaktora. V roce 1995 vydal první komplexní knihu o grafi ce magazínu

The Art of the New Yorker:/ 925-/ 995, která vyšla v nakladatelství KnopfJn
. a postu

výtvarného redaktora ho vystř i da l Robert Mankoff který od svého nástupu vydal 14

kolekcí výtvarného umění New Yorkeru, z nichž jedna z nejobsáhlejších pochází z roku

2004 a na 656 stránkách představuje ta nejlepší díla za posledních 80 letm .

Od dubna roku 2005 zača l magazín uve ř ej ň o vat na poslední stránce soutěž o nej lepší

kresbu New Yorkeru. Účastníci hlasování dostávají možnost zí kat v í těznou kresbu

podepsanou autorem.

Magazín New Yorker získal cenu společ nosti American ociety of Magazine Editors za

nejlepší titulní stranu roku 2008 v kategorii obálka s nejlepším nápadem za ilustraci

v ý ro č n í ho vydání. kde ilustrátor Seth upravil lrwinovu ilustraci Eustace Tillyho na

"Eustace Tillarobama ". Zn ázorň uje hrací kartu, kde jedna tvář Eustace představuj e

Baracka Obarn u a druhá Hillary Clinton (p ř i lo ha 7 Obr. a). V dalších 3 kategoriích byl

nominován v kategorii nejlepší obálka roku, v kategorii obálka s námětem volného času

a v kategorii nejlepší zpravodajská obálka (příloha 7. Obr.b.c.d)m .

W J Lee. Judith Yaross. Defining New Yorker Humor. Jackson: University Press of Mississippi. :WOO.

427 s.ISBN 1-57806-198-9 .
370 Wikipedia : th e f ree encyklopedia [online]. St.flelcrsburg(Florida) : Wikirnedia Foundatiou. Jnc.. 2001.
This page was lasl modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28] . Anglické rozhraní 2.876.038 č lánků.
Dostupný z WWW: <hllp:llen.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
371 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorkcrand The World it made. USA: De Capo Press, 200I. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
1 7 ~ lI'ikipedia : th e fre e encyk lopedie [onlineJ. St.PClcrsbllrg(Florida) : Wikimedia Poundarion. Inc.. 100 I.
This page was lasl modified on 9 Marcli 2009 [cit. 2009-03-18]. Anglické rozhraní1.876.038 článků .
Dostupný z WWW: <hllp:llen.wikipcdia.org/wiki/Main_Pagc>.
m Wikipe dia : thefree encyk/opedia [onl ine]. SLPctersburg\Florida) : Wikill1~d i ?
Foundation, Inc.• 200 I, This page was lastlll odificd on 9 March 2009 [CIt.2009-03-28]. Anglické
rozhraní 2.876,038 č l á n k ů . Dostupný z WWW: <hllp:llcn.wikipedia.org/wiki/Main_l'agc>. .
371 Magazin e Publish ers ofřA merica [online]. American SOCiCIYol'American E~ i tors . c2008.[cll. 2009
05-0II. Dostupn ýz WWW: <http://www.magazinc.org/asme12008-bcst-magazllle-covers-wlllncrs.aspx>.
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Eustace Tilley

První ilustrací na titulní s traně časop i su New Yorkcr byl " elegán" pozoruj ící motýla

skrze monokl, který byl pozděj i americkým humoristou Coreyem Fordem nazv án

Eustace Tilley ( příl oha 2). Ford si jeho p řij men í , které mu vždy připada lo humorné

..půj č i l " od své tety a křest n í jméno bylo pravděpodobně inspirované spolužákem

z vysoké školi75
. Původn ě mě l a být první ilustrace na titulní stráně úplně jiná. Měly

tam být zobrazeny závěsy, odhalující pohled na Manhattan, ale postava Eustace ji na

poslední chvíli nahradila376
. Eustace Tilley se stal hrdinou seriálu ., The Making of the

Magazine" , který vznikl v srpnu roku 1925 a který byl zařazován na vnitřní stranu

titulní stránky. Postavu Eustace nakreslil Rea lrwin, jak uvádím v kapitole První tým

časop isu .

..Postave Eustace v seriálu byla mladší než pů vodn í ilustrace na první titulní straně

New Yorkeru v únoru 1925, na hlavě mě l cylindr a nosil pruhovanékalhoty a žaker ·J77
.

Tento charakter se stal jak ýmsi maskotem New Yorkeru, který se objevuje na stránkách

časop isu , na promo materiálech a t é m ě ř každoročně na výročn ích č íslec h časopisu

( př í lo h a 2 1).

6.5

75.výročí založe ní

V únoru 2000 oslavil New Yorker 75. výročí svého založení a při té příl eži tos ti

vydal Bob Mankoff , karikaturista a výtvarný redaktor, působ ící v ew Yorkem od roku

1997, kolekci nej lepších výtvarných p ř í sp ě vků od založení časop i su až do roku 2000

, k - I . C' C' II . ( "I I ,, )378 ' ''' 0''nazvanou The New Yor er 7) / 1 Anniversary artoon () ection pn o ia -t . tl -t

stránkách m ů ž eme obdivovat výtvarné skvosty um ě lců .J amese Thurbera, Charlese

Adamse, Williama Steiga a mnoha dalších. Bob Mankoff je zá roveň zakladatelem a

.175 Yagoda, Berl. About Town: The New Yorker and The \Vorld it made. USA: De Capo Press, 200 I. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
)7(, Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The \Vorld it made. USA: De Capo Press, 2001. 478

s. ISN13 0-306-81023-9.
377 Yagoda, Ben. About Town: The New Yorker and The World it made. US;\: De Capo Press, 2001. 478

s. ISNB 0-306-8 1023-9.
37X The Ne w Yorker (online). [New York) : Condé Nast Digital, c2009 , Revised January 7, 2009 [cit.
2009-03-30). Text v a ng l ič t i n ě . Dostupný z WWW: <hllp://www.nell.yorker.coml>.
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prezidentem banky výtvarn ého umění New Yorkeru The Cartoon Bank37'l. Trad ičně

byla titulní strana únorového vydání věnována ilustraci ve stylu Eustace Till yho,

tentokrát je Eustac ův obličej nahrazen fotografií psí hlavy ( příloha 6). V tomto p ř ípad ě

111 1Ižcme pozorovat jakousi modernizaci v tom. že kresbaje kombinovaná s fotografi í.

7.

P řis p ěva teJé

Od roku 1925 měl New Yorker ohromné množství p ři sp ě vate l ů , N ě kte ři z nich

byli známými osobnostmi, někteří se stali populárními jeho zásluhou. V následuj ící

kapitole představ ím n ě kter é z nich.

7.1

James Thur ber

James Thurber38lJ byl jedním ze skalních č l en ů New Yorkeru. P ů sobi l v něm více

než 30 let jako žurnalista i jako ilustrátor. Do New Yorkem následoval svého přítele

Whita v roce 1927 po p ů soben í v New York Evening Post381
• ejprve zača l pracovat

jako reportér, ale když White v roce 1930 našel některé z jcho kreseb v koši a byl j imi

tak nadšen, že je určil k publikaci, zača l Thurber pracovat pro New Yorker i jako

ilustrátor a o bě funkce pak zastával až do padesátých let. V roce 1958 vydal

biografickou knihu memo á rů o Rossovi The Years with Ross.382

.1 79 Wikipedia : the free encyklopedie [online]. St.Petersburg(Florida) : Wikimedia Foundarion. lne.. 200 I.
This page was l asťmod ilied on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2.876.038 č l á nků ,

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
JKOJames Thurber (1894-1961)-americký spisovatel a ilustrátor
JKI Thurber, James. The Years with Ross. New York: Harper Perennial Modem Classics , 2000. 274 s.

ISBN 0-06-09597 1-1.
3R2 Thurber, James. The Years with Ross. New York: Harper Perennial Modem Classics , 2000. 274 s.

IS13 N 0-06-095971-1.
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7.2

Woleott Gibbs

Mayb e he do esn't like anything. b lil he can do anything,

(Harold Ross)

Wolcott Gibbs JHJ byl jedním z pů vodn ích zam ě s tnanc ů New Yorkem. arodil

se v roce 1902 a jako šestadvacetiletý roz š í ři l v roce 1928 ROSSlIVtým384 a zůsta l mu

věrný až do své smrti v roce1958385
. Gibbs vynikaljak v próze tak v poezii.do Ncw

Yorkeru psal povídky, divadelní kritiky a recenze knih. Byl zároveii autorem komedie

inspirované d ěn ím v New Yorkeru Seaso n in the SII I1. která se hrála na Broadwayi

v letech 1950-5 1 a která parodovala New Yorker a Rosse386
.

7.3

Charles Addams

Charles Addarns, narozený roku 191 2 v New JerseyJ87. byl známým

v ýtvarn íkem a karikaturistou. Byl milovníkem dě l Arthura Conana Doylea a Edgara

Allana Poca a scény z jej ich knih se staly námětem jeho vlastních dělJXX . Již na středn í

škole se stal výtvarným editorem školního časopisu Weather Vane. Studoval uměn í na

Newyorské un ive rz i tě a jeho snem bylo kreslit pro magazín New Yorker. Posílal

vytrvale clo redakce své kresby, až nakonec roku 1932 byla jedna z nich ; I forgot my

skates' vybrána k publikaci. V roce 1942 poslal do redakce New Yorkeru kresbu ..

1KJ Wolcott Gibbs (1902-1958)- americký žurnalista, dramatik a divadelní kritik
JH-I Thurber, James. The Years with Ross. New York: Harper Perennial Modem Classics , 2000. 274 s.
ISBN 0-06-0959 7 1-1.
JH5 BBC [online], London : BBC, c2009 [cit. 2009-04-1OJ. Text v angli č ti n ě . Dostupný z WWW :
<http://www.bbc.co.uk/>.
JHt. Yagoda, Sen. About Town: The New Yorker and The World it made, USA : De Capo Press, 2001.478
s. ISNS 0-306-8 1023-9.
JH? lVikipedia : the free encyk/opedia [onlineJ. St.Petersburg(Florida) : Wik imedia Foundatlon, Inc.. 200 I.
This page was l a sť mod i fi ed on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28J. Anglické rozhraní 2,876,038 č lánků .
Dostupný z WWW: <http://cn.wikipedia.org/wiki/Main_Page>. •
m Yagoda, Sen . About Town: The New Yorker and The World it made, USA: De Capo Press, 2001. 478
s. ISNS 0-306-81023-9.
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Downhill Skier", kter á mu zaj istila místo v ew Yorkeru na plný úvazek. a i když. pak

kreslil i pro jiné časop i sy, t vořil i nadále pro New Yorker až do konce vého života' Q.

První jeho nej známěj ší kresby groteskních a morbidních postav pozdějšího znám ého

seriálu Addamsova rodina vznikly roku 19373
<10. Později ho televizní producent Davv

Levy přim ěl vytvo ři t s i t uačn í komedii, založenou právě na t ě c h to charakterech. 'eriál

byl u váděn na televizní stanici ABC v letech 1964-1 966. Addamsova díla balancuj í

mezi ironi í a humorem. Jsou zn ám á i témata, v nichž se vyskytuje kanibalismus či

manželské vraždy. Acldams byl zna č n ě kontroverzní osobností. Vvrnvkal se normě. . '

choval se v ý s t ředn ě a podivínsky. Svou t ř e t í ženu si napří kl ad vzal na hřb i tově pro

domácí maz líčky a jeho dům byl vybaven nejr ů zn ěj š ím! předměty - mučícím i nástroji .

kušemi. brněními. lebkami nebo stolem na balzamování mrtvol. používan ým

k . .. k ' 19 1. se rV l ľOval1l .avy .

7.4

Woody Allcn

Allan Stewart Konigsberg se narodil v New Yorku roku 1935 a roku 1952 si

změn i l jm éno na Woody Allan392
. Zača l totiž psát vtipy. které posílal do nejr ů zn ěj š í c h

novin v New Yorku. a protože byl velmi stydlivý, nech tě l. abyjeho spolužáci vědě l i . že

je jejic h autorem. kdyby je některé noviny otiskly.

Po s t řed n í škole zača l studovat komunikaci a film na uni verz i tě v New Yorku. a protože

nebyl zrovna nej lepším studentem, musel vysokou školu opustit. Zača l se plně věnovat

literární č i nnost i . Psal scé n á ře pro The Ed Sullivan Show, The Tonight how nebo jiné

I . . - I 393te eV IZ I1l porac y .

V šedesátých Ictech zača l psát krátké p říb ěhy pro r ů zn é časop i sy. z nichž

nej významněj ší byl The New Yorker. Jeho první povídka byla vyt i štěna v ew

Yorkeru v roce 1966 pod názvem " The Gossage-Vardcbedian Paper .. a od této doby až

JH9 Yagoda, Gen. About Town: The New Yorker andThe \Vorld it made. USA: De Capo Pn: ,200 I. -1 78
s. ISN13 0-306-8 1023-9.
Nu Yagoda, B CII. Aboui Town: The New Yorker and The \Vorld it made. USA: De Capo Press, 200I. -1 78
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
J'JI Yagoda, Gen. About Town: The New Yorker and The World itmade. USA: De Capo Press, 200I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
J92 13 ENEDIKTSSON, J óhannes. Woodv A/len lonlinej. Reykjavík. : c2002-200-l [cit. 2009-0-1 -15 ]. Texl
v ang li č ti n ě . Dostupný z WWW: <http:·ll lVoodyallen.com/>. .
)'JJ 13 ENEDIKTSSON, J óhannes. IVoo(ŽI' Allell [online]. Reykjavík. : c2002-2004 [Cll. 2009-0-1- 15 1. Text
v angl i čtině . Dostupný z WWW: <http://\\'oodyallen.com/>.
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do roku 1980 mu v New Yorkeru vyšlo 28 povídek. z nichž většina byla vydána kni žn ě,

např. Gel/ing Even a Witho ut Fea/her.\,39-1.

7.5

.JOII Lee Andersen

Jan Lee Andersen, narozený v roce 1957. je mezinárodním invcstigativn írn

reportérem. který píše pro New Yorker jako reportér na plný úvazek. S New Yorkcrern

zača l spolupracovat v roce 1998395 a zaměstnancem se stal roku 1999.

Byl zpravodaje m z vál ečných oblastí (Afgánistán. Irák apod). Psal také pro The New

York Times , Harpers, Life č i The Nation396
. Práci reportéra zača l v roce 1979 pro

anglicky psaný týdeník Lima Times v Peru a v 80. létech již psal pro Tirne Magazí ne

č lánky z ce lé centrální Ameriky.

Je autorem biografie marxistického revoluc i onáře Che Guevary: Che Guevara: A

Revolutionary Lifc z roku 1997 a dalších knih. V pr ůb ěhu pří pravy na tuto knížku

nalezl v Bolívii Che Guevarovo poh řebiště s jeho ostatky.

Zapoj il se také do přípravy nejr ů zn ěj š ích dokumentů o Panamě, Bolívii. Guatemale a

Bosnč
397

.

7.6

Art Spicgc lman

Arthur Spiegelman se narodil roku 1948 ve Švédsku a se sv ými rodi č i emigroval

do Spoje ných Státll39X• .I iž na střed ní škole studoval kreslení corniks ů a \' 16 letech se

tomuto žánru zača l věnovat profesi onálně . Po skončen í vysoké školy. kde studoval

W I Yagoda, Berl. About Town: The New Yorker and The World it made. USA: De Capo Press, 200I. 478
s. ISNB 0-306-8 1023-9.
.1'l5The New Yorker [online]. [New York] : Condé Nast Digital, c2009. Revised Jarmary 7. 2009 [cit.
2009-03-30]. Text v angli čtin ě . Dostupný z WWW: <http://www.newyorker.con .
1'!ó Wikipedia : the [ree encyklopedie [onlineJ. St.Petersbll rg(Florida) : Wikimedia Foundation, lnc., 200l ,
This page was last' ll1odified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28J. Anglické rozhraní2.876.038 č lánků .

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main] age>.
1')7 Wikipedi a : thefree encyklopedia Ionline]. St.Pelersbllrg(Florida) : Wik imedia Foundation, lnc., 200I.
This page was last modified on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní2.876,038 č l á nk ů,

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
.1')8 Comic 8 00k Database IonlineJ. Cornic l3 00k Database, c2005-2009 Icit. 2009-03-28].Text v
nng l i č t i n ě . Dostupný z WWW: <http://www.coll1 icbookdb.com/creator.php?ID=5328>.
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uměn í a filozofii. se stal č lenem hnutí ; Underground Cornix movemenr : :J kreslil pod

pseudonymy ( nap ř' . Joe Cutrate) do rů zn ýc h publikací undergroundového zam ě řen í.

Roku 1980 spolu se svou ženou Francoise Mouly založil magazín Raw. na jehož

stránkách dal prostor i zač í naj í cím um ěl c ů nr'".

V publikaci .. Maus' ve Funny Animals z roku 1972 zobrazuje picgelmann zážitky

sv ých rodi či'. z koncentračního tábora. Toto dílo se pokládá za počátek grafické novely;

vznikala mezi lety 1980 až 1986 a získal za ni v roce 1992 Pulitzerovu cenu. 'Iyši v ní

personifikova ly Židy a kočky N ěmce .

Spiegelman je autorem mnoha ilustrací a hl avně tituln ích stran New Yorkeru. Krom ě

této aktivit y zača l v 90. letech 20. století také vydávat dě tský magazín .. linie Lit",

k . b di .. . d ' 1' I ~ oo.tery u 1 zajern 1 ope yc 1 .

7.7

Jonathan Franzcn

Jonathan Franzen žije V New Yorku. Je spisovatelem a stálým zaměstnancem

magazínu The New Yorker~ol . Narodil se v Chicagu v roce 1 95 9~o2 . Jeho prvními

romány jsou The Twenty-Seventh City z roku 1988 a Strong lotion z roku. 1992 V

roce 200 I získal cenu National Book Award v kategorie fi kce za svou kontroverzní

knihu The Co rrect i ons~o3 .

3 '~) Comic Book Datl/base [online]. Comic Book Database, c2005-2009 [cit.2009-03-281· Text v
ang l ič t i ně . Dostupný z WWW: <http://www.COlllicbookdb.colll/crcator.php?ID=5328>.
~lJO lI'ikipedia : the fre e encyklopedie [online]. St.Petersburglf'lorida) : Wik imedia Foundation, Inc.. 200I.
This page was last modilicd on 9 March 2009 [cit. 2009-03 -28]. Anglické rozhraní 2.876.03 8 článků .
Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
~lJ l The New York er [online]. [New York] : Coud éNast Digital, c2009. Revised January 7, 2009 [cit.
2009-03-30]. Text v ang l ič t i ně . Dostupný z WWW: <http://www.newyorkcr.con .
I O~ Wikipedia : the free encyklopedia [online]. St.Petersburg(Florida) : Wikimedia Foundation, Inc.• 200I.
This page was last modifiect on 9 March 2009 [cit. 2009-03-28]. Anglické rozhraní 2.876,038 č lánků .
Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
IOJ'\/acl/;i/!al1 [online]. New York : Macmillan Publishers, c2008 [cit. 2009-04-10]. Text v anglič t i ně.

Dostupný z WWW: .
<http://us.macmiIlan.com/Authorlixtras.aspx?AuthorKey=455325&m_typc=4&m_contenlld=2865#cmsc

ontcnt.
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8.

Závě r

Ve své bakal á řs k é práci jsem se zabývala historií magazínu New Yorker.

V úvodních kapitolách jsem se pokusila vy l íč i t ve s t ručnost i stav žurnalistiky ve 20.

letech, tedy v době , kdy časop i s vznikl. Neopomn ě la jsem uvést něk teré časopisy. které

bud' v této době vznikaly nebo i delší dobu p ů sobi l y a které mohly být potencionálními

konkurenty nového časo p is u. Tyto údaje mají zd ů razn i t . že v této době nebylo snadné

založit nový časop is.

Dále jsem p ředsta vi l a v chronologickém pořadí pět významných osobností spjatých

s tímto časo pisem a pokusila jsem se postihnout změny. úspěchy i neúspěchy časo p isu

v tom kterém období. Nejvíce info rmací se mi podařil o získat o zakladateli časo p isu

Rossovi, který ho vedl po č tvrtsto let í a vtiskl mu podobu. kterou si s urč itými změnam i

ponechává dodnes. Také o jeho nástupci Shawnovi. který časop isu zasvět i l sv ůj život a

opustil ho až v osmdesáti letech, toho bylo hodně napsáno. Protože obě tyto osobnosti

p ů sobily v Ncw Yorkem mnoho let. j sou údaje o jejich životě a o časop isu v té době

hojněj ší než u dalších jej ich n á sl edovn í k ů Gottlieba a Tiny Brown. kte ří časopis vedli 5

6 let. O současném šéfredaktorovi Remnickovi, který p ů sob í v če le č asop is u j iž 10 let.

jsem mohla citovat jen několi k útržkovitých ú d aj ů.

V práci j sem se hl avně zabývala vývojem časop isu za p ů soben í v ů d č íc h osobností a

pokusila jsem se podat charakteristiku časopi su-j eho osobitou strukturu. styl a humor i

charakteristiku lidí, kteří se na jejím vytvá řen í podíleli ať už tím. že časop is vedli, nebo

že přisp ívali svými reportážemi, č lánky č i slavnými ilustracemi.
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Resumé

The prcscnt bachclor thcsis introduces The New Yorker Mogazine,

At thc corn mencemcnt, a clescription of the aunosphere in media cluring the twcnties is

offered, with a fo cus on somc o ť t he most popular magazines of thc day.

ln the next chapter focus shift s to founder I-I arolcl Ross. provicli ng a bricf description ol'

his life ancl the genesis a ť his journalistic career. Explained are the circumstances undcr

which the magazine was founclecl in 1925 as well as Harol ď s efforts to breath lifc into

this new magazíne. This part ol" thc thcsis likewise conccntratcs on The New Yorkerř s

first cditorial team, first issue, and first year, at large, plus all thc progrcss and

milestones ol' Ross' 26th-year-long ccl itorship.

Ensuing chapters introclucc Ross' successors. beginning with the most irnportant.

William Shawn, who began working for the Ncw Yorker in the 1930s. assuming the

role ol' editor, after Ross' s death in 1951 ancl remaining in that station for the next 35

years.

After detailing the successful years uncler both Ross' and Shawns direction. the thesis

briefly showcases the rnagazines most reccnt editors, Robert Gottlieb, Tina Brown

along with the currcnt holcler ol' that postion, David Remnick.

FinaIly, the closing scction 1ll0 VCS to concentratc on The New Yoker Magazine itself, its

contributors, structure, humor and thc artwork for which it has become so Iarnous.
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