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Abstrakt
Diplomová práce „Sociální odpovědnost médií na příkladu Edwarda R. Murrowa“
pojednává o vývoji konceptu sociální odpovědnosti médií v americkém rozhlasovém
a televizním vysílání od 20. do 50. let dvacátého století a demonstruje ji na příkladech
vysílání reportéra a moderátora vysílací sítě CBS Edwarda R. Murrowa. Práce se
podrobněji věnuje rozboru historického kontextu vzniku vysílání odpovědného ke
společnosti, představuje klíčové události, regulační orgány, kořeny konceptu sociální
odpovědnosti médií a tendence jeho vývoje. Zaměřuje se nejprve na rozvoj
rozhlasového vysílání, vznik potřeby určitého stupně regulace a získání dominantního
postavení komerčních vysílacích medií na vysílacím trhu na konci 30. let. Dále se
zabývá vznikem televizního vysílání na konci 40. let a jeho rozvojem v 50. letech.
Projevy sociální odpovědnosti jsou demonstrovány na příkladech Murrowova
rozhlasového vysílání z Londýna během druhé světové války a dále televizního vysílání
v pořadu See It Now z doby mccarthismu v první polovině 50. let. Práce dále
podrobněji rozebírá některé Murrowovy rozhlasové a televizní pořady a jeho působení
v CBS od konce 30. let až po jeho odchod na počátku 60. let.

Abstract
The master’s thesis “The Social Responsibility of Media in the Example of Edward
R.Murrow” describes the development of social responsibility of media in the American
radio and television broadcasting in the 20’s - 50’s of the 19th century and it
demonstrates that in the examples of a CBS’s reporter and anchorman, Edward
R. Murrow. The thesis inquires the historical context in which the responsibilities of
broadcasters came about describing the key events, regulatory authorities and the
inception of the socially responsible media concept and its development trends. Firstly,

the text focuses on the development of radio broadcasting, new demand for some level
of control, and on the gaining dominance of commercial broadcasting media on the
broadcasting market of the late 30’s. Furthermore, the thesis analyzes the origins of
television broadcasting of the late 40’s and its progress in the 50’s. The instances of
social responsibility are demonstrated in the examples of Murrow’s London radio
broadcasts during the WWII and his latter TV show ‘See It Now’ in the McCarthyism
era of the early 50’s. Moreover, the thesis scrutinizes some of Murrow’s TV and radio
shows and looks at his activities in CBS from the late 30’s up to his retirement in the
early 60’s.
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1 Úvod
0B

Tématem této práce je představení konceptu sociální odpovědnosti amerických
vysílacích médií – seznámení s kořeny vzniku konceptu, jeho vývojem až po vytvoření
teorie sociální odpovědnosti médií – a demonstrace jeho používání na příkladu
rozhlasového a televizního vysílání Edwarda R. Murrowa.
Murrow je považován za jednu z nejvýraznějších postav americké rozhlasové
a televizní žurnalistiky 40. a 50. let dvacátého století. V rozhlasovém zpravodajství je
jeho jméno spojeno především s vysíláním z doby druhé světové války, kde působil
nejen jako reportér, ale i jako ředitel evropského zpravodajství americké vysílací sítě
CBS. V 50. letech proslul především jako moderátor televizního pořadu See It Now, ve
kterém se dokázal postavit senátorovi Josephu R. McCarthymu, jež byl v době naplno
probíhající studené války symbolem tzv. mccarthismu – pronásledování a vyšetřování
osob podezřelých ze sympatií ke komunismu i všemu, co komunismus pro americkou
společnost představoval.
Murrow byl velkým zastáncem žurnalistiky odpovědné k posluchačům, později
divákům, a snažil se v oblasti vysílacího zpravodajství prosazovat i témata, jež byla
určitým způsobem kontroverzní, na druhou stranu ale poukazovala na důležité
společenské jevy nebo události, kterým se pro jejich nízký komerční potenciál ostatní
vysílací média nechtěla věnovat. Ve svých pořadech kladl Murrow důraz ne na prosté
předávání faktů a informací, jež bylo do té doby běžně používáno, ale na popsání
kontextu a vysvětlení souvislostí. Přesto ale publiku dokázal zprávu o události předat
tak, aby byla nezaujatá – ať už se jednalo o reportáž ze střechy bombardovaného
Londýna za druhé světové války, vánočního vysílání z Koreje v první polovině 50. let
nebo precizně provedená kritika postupů McCarthyho vyšetřování.
Edwarda R. Murrowa a jeho vysílání, v němž klade důraz na sociální
odpovědnost, jsem si vybral z důvodu mého dlouhodobého zájmu o americkou historii
20. století, související zejména se studenou válkou. Období mccarthismu jsem se
podrobně věnoval ve své bakalářské práci

Mccarthismus a jeho projevy

v československém tisku (2009), ze které zde také čerpám, a to zejména v období
věnovaném 50. letům, především v souvislosti s bojem Murrowa a McCarthyho.
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Celou práci jsem rozdělil na čtyři pomyslné, chronologicky řazené celky. První
část se věnuje představení historického kontextu rozvoje rozhlasového vysílání, v další
části představuji Murrowo působení v CBS v době druhé světové války. Třetí oddíl je
věnován konceptu sociální odpovědnosti a poslední část se věnuje Murrowovi a jeho
televiznímu vysílání.
Na americké rozhlasové vysílání ve 20. a 30. letech se zaměřuji od jeho počátků,
kdy mělo ještě experimentální charakter, přes konflikty dvou různých přístupů –
komerčního a neziskového – ke koncepci vysílání ve veřejném zájmu, až po získání
značné převahy komerčních vysílatelů. Popisuji vznik vysílacích sítí a dále představuji
klíčové instituce a principy regulace vysílání, které ovlivnily pojetí vysílání ve veřejném
zájmu. V závěru první části se pak věnuji okolnostem, vzniku a rozvoji rozhlasového
zpravodajství a jeho nového, interpretativního pojetí.
Druhá část je zaměřena již přímo na Murrowa – nejprve na jeho práci v oblasti
mezinárodního vzdělávání, začátky spolupráce se CBS až po Murrowo působení
v Evropě. Zde se podrobněji věnuji jeho vysílání z doby těsně před druhou světovou
válkou (informování o kapitulaci Rakouska) a následně se zaměřuji na zpravodajství
z let 1939 až 1945. Na ukázkách vybraných rozhlasových reportáží z bombardování
Londýna, Berlína a osvobození koncentračního tábora v Buchenwaldu demonstruji
schopnost Murrowa a jeho zpravodajského týmu „Murrow’s Boys“ vystihnout a popsat
události tak, aby byly pro posluchače nejen zajímavé, ale aby mu také dokázaly přiblížit
atmosféru války a lidi, kterých se bezprostředně i vzdáleně dotýká.
Následuje kapitola o vzniku konceptu sociální odpovědnosti, od jejích kořenů ve
třicátých letech, přes aktivity hlavního regulačního úřadu Federální komunikační
komise až po zprávu Hutchinsovy komise, jejíž závěry byly hlavními východisky
formulace teorie sociální odpovědnosti v práci F. Sieberta Čtyři teorie tisku. Vedle
představení základních rysů teorie sociálních odpovědnosti se věnuji i její kritice, která
poukazuje na některé její rozpory v oblasti regulace vysílání a normativních požadavků
na média.
Poslední část práce je zaměřena na rozvoj televizního vysílání a následně na
Murrowovo působení v CBS jako ředitele zpravodajství a veřejných záležitostí,
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a především pak jako moderátora pořadu See It Now. Zvláštní pozornost je věnována
letům 1953 a 1954, kdy Murrow odvysílal několik kontroverzních dílů s McCarthym –
tato vysílání v práci podrobněji popisuji. Stručně se věnuji ještě dalším Murrowovým
pořadům, jeho postavení v CBS a jeho odchodu na počátku 60. let. Závěr této kapitoly
je věnován Murrowu odkazu.
V práci jsem čerpal z publikací zahraničních autorů, z nichž většina nevyšla
v českém překladu, proto v případě citací vždy do poznámky uvádím anglický originál
(čeští autoři se Murrowovi, historii americké žurnalistiky a vysílacích médií věnují jen
okrajově). V publikacích zabývajících se historií amerického vysílání ve dvacátém
století je Murrow většinou uváděn jen v souvislosti se svým londýnským
zpravodajstvím a dále ve vztahu k vysílání See It Now a boje s McCarthym.
Vzhledem k omezené dostupnosti publikací věnujícím se přímo Murrowovi
i americkému vysílání čerpám v práci také z internetových zdrojů, ve většině případů
z odborných článků nebo textů vzdělávacích institucí. Jako další zdroj využívám
dobové audio- a videozáznamy dostupné rovněž z internetu. Většina těchto záznamů se
opakovaně věnuje především londýnskému zpravodajství a vysílání s McCarthym,
nepodařilo se mi např. (až na v práci uvedené výjimky) získat záznamy jiných dílů See
It Now nebo rozhlasových vysílání, které by se netýkaly druhé světové války.
Oproti původní tezi jsem se rozhodl omezit široký záběr Murrowovy činnosti na
jeho působení v CBS a nevěnovat se tak jeho kariéře ředitele United States Information
Agency v první polovině 60. let. Murrow v této době již nevystupoval ve vysílání (nebo
jen minimálně), a přestože jeho činnost byla i nadále spojena se sociální odpovědností
médií, vychází z velké části z toho, co je popsáno v práci. Vzhledem k omezení rozsahu
tématu nejsou v práci představeny události 60. let.
Dále v práci nejsou podrobně popsány obecné důsledky přijetí konceptu sociální
odpovědnosti, namísto toho jsou tyto důsledky demonstrovány přímo na Murrowově
činnosti.
Cílem této práce je objasnění vzniku konceptu sociální odpovědnosti médií
a jeho přijetí americkými vysílacími médii na příkladu rozhlasového a televizního
vysílání Edwarda R. Murrowa.
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2 Vysílání ve 20. a 30. letech
1B

2.1 Spojené státy ve 20. a 30. letech
13B

Počátek 20. let ve Spojených státech byl ve znamení velkých sociálních
a ekonomických změn. Po skončení první světové války vyhrál prezidentské volby
v roce 1920 republikánský kandidát Warren G. Harding, jehož zvolení odráželo nálady
ve společnosti, kdy „Američané byli ‚unaveni problémy, měli až po krk ideálů a už je
nebavilo chovat se ušlechtile‘. (…) Většina národa hlasovala pro Hardingem slibovaný
‚návrat k normálním poměrům‘.“ 1 Harding zaměřil pozornost na hospodářský růst
F

F

a začal podporovat průmyslové podniky (daňové úlevy atd.). Současně se snažil
o ochranu domácí produkce před levnější konkurencí ze zahraničí prostřednictvím
zvýšení dovozních cel.
V první polovině 20. let byla „(…) střední třída (…) pohlcena novým světem
podnikání a spotřeby, jenž vnikl pokrokem v oblasti komunikací, dopravy a podnikové
organizace.“ 2 Calvin Coolidge, který byl zvolen po Hardingovi v roce 1924, se stal
F

F

symbolem počátku nové éry konzumního způsobu života, stejně tak i jeho následovník
dřívější ministr obchodu, Herbert Hoover, zvolený v roce 1928. Oba republikánští
prezidenti se věnovali podpoře bohatých průmyslníků a výrobců a tím přímo
podněcovali Američany ke spotřebě. Hospodářská konjunktura měla dopad i na
vznikající rozhlasové vysílání, kdy na konci roku 1922 bylo mezi lidmi na tři miliony
rozhlasových přijímačů. 3
F

F

„Hon za vysokou výkonností, (…) poháněl kola sériové výroby a spotřeby
v průběhu dvacátých let a stal se hlavním krédem republikánských vůdců.“ 4 Pozice v té
F

F

době vznikajících zemědělských a dělnických odborových organizací nebyla příliš silná,
protože byly od doby stávek v roce 1919 spojovány s podvratnou činností a bylo na ně
pohlíženo jako na „rudou hrozbu“, která chce oslabit hospodářský růst. V říjnu 1929 se
však ukázalo, že „po celá dvacátá léta sílící názor, že americké podnikání vstoupilo do
nové éry trvalého růstu,“ 5 byl založen na špatných předpokladech a naplno propukla
F

F

z nadvýroby pramenící hospodářská krize.
1

In: TINDALL, George B. USA, str. 543.
In: Tamtéž, str. 548.
3
In: Tamtéž, str. 549.
4
In: Tamtéž, str. 550-551.
5
In: Tamtéž, str. 556.
2

7
Složitá hospodářská situace trvala až do roku 1932, kdy se objevila naděje na
hospodářský růst a stabilizaci poměrů v osobě nově zvoleného prezidenta demokratické
strany Franklina D. Roosvelta, který dokázal se svým balíčkem opatření, tzv. New
Dealem („Nový úděl“), zahrnujícím hospodářská opatření a státní zásahy do ekonomiky,
vyvést Spojené státy z krize.

2.2 Regulace ve vysílání
14B

Rádiové vysílání ve Spojených státech na počátku 20. let dvacátého století
procházelo poměrně bouřlivým rozvojem. Hudební a vzdělávací pořady, rádiové show,
sportovní komentáře a v neposlední řadě zpravodajské relace budily zvědavost a zájem
o nové médium, které v následující dekádě na mediálním trhu upevnilo svou pozici,
jejíž součástí byl i nově vymezený vztah k rádiovému publiku. Na druhé straně
chybějící legislativa a s ní související vlna pirátských vysílání, agresivní reklama
a nástup monopolů rychle se rozvíjejícího nového odvětví vyvolávaly u posluchačů
zmatení a volaly po regulaci. 6
F

První pokusy o regulaci vysílání byly vyvolány nutností zabezpečit některé
frekvence pro námořní dopravu a potřeby státu tak, aby nedocházelo k rušení tohoto
vysílání. Zákon z roku 1912 nově ukládal soukromým vysílatelům povinnost získat
nejprve licenci od ministerstva obchodu. Ta měla zaručit, že nebude docházet k rušení
vládních a námořních frekvencí. 7 Toto opatření se ale neukázalo jako dostatečně účinné,
F

F

když i přes licencí stanovené vlnové délky si je ve skutečnosti vysílatelé vybírali sami,
protože ministerstvo obchodu, do jehož agendy bylo rádiové vysílání zařazeno, nemělo
dostatek kompetencí pro jeho účinnou regulaci. Zákonem byly pouze stanoveny
frekvence, na kterých směly různé druhy stanic vysílat a povinnost každého vysílatele
zaměstnávat speciálně vyškoleného technika pro vysílání. Ještě v roce 1920 neměl
Herbert Hoover, ministr obchodu, dostatek pravomocí, aby „určil jednotlivé frekvence,
výkon, vysílací časy nebo lhůtu, na kterou byla licence poskytnuta.“ 8
F

6

F

In: EMERY, Walter, B. Broadcasting and Government, str. 26.
In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 271.
8
Přeloženo z originálu: „He had no authority to specify particular frequencies, power, hours of operation
or the period of a license.“ (In: EMERY, Walter, B. Broadcasting and Government, str. 27.)
7

8

2.2.1 Počátky vysílání
29B

Rozhlasové vysílání mělo zpočátku především vzdělávací funkci – do roku 1926
bylo spuštěno více než 200 univerzitních stanic, na komerční vysílání bylo veřejností
nahlíženo jako na zneužívání rozhlasu. 9 Některé komerční rádiové stanice totiž využily
F

F

chybějící legislativy, jež by omezovala jejich vysílání, a tak se již na počátku 20. let
ukázalo, jak silné médium je rozhlasové vysílání při inzerování nejrůznějších výrobků
lokálních firem, ale i služeb a produktů samotných vysílatelů. 10 . Hoover se díky svému
F

F

zájmu o novou technologii a rozvoj rádiového vysílání aktivně snažil získat podporu
Kongresu pro prosazení nové legislativy. V roce 1922 uspořádal první Národní
rádiovou konferenci, která se měla pokusit problém komplexně popsat a navrhnout
řešení, umožňující přijmout legislativu, jež by regulovala vysílání v té době více než
21 tisíc rádiových stanic. 11
F

F

I přes Hooverovu snahu, kdy byla na jeho popud v roce 1923 založena Národní
asociace vysílatelů (National Association of Broadcasters), která se měla řešením
situace zabývat, se stále nedařilo najít shodu na koncepci vysílání ani během několika
následujících let a hrozilo, že s narůstajícím počtem stanic, především ve velkých
městech, nebude kvůli vzájemnému rušení možné vysílání přijímat. 12
F

V roce1924 Hoover prohlásil, že „musíme mít pravidla pro vysílání, jinak bude
celý éter zablokován chaosem, a je nutné přijmout opatření, která éter udrží volný
a svobodný pro jeho plný rozvoj,“ 13 a o rok později na čtvrté Národní radiové
F

F

konferenci vyhlásil „(…) filozofii, která se stala základem pro vládní regulaci vysílání
(…), a sice, že ‚éter je veřejným médiem a jeho využití musí být ku prospěchu
veřejnosti,‘ a že v centru ‚pozornosti v oblasti rádiového vysílání je, a vždy bude
obrovské množství posluchačů, milionů v počtu, celostátní v šíření (vysílání). Nejsou

9

In: McCHESNEY, Robert, W. America, I do mind dying. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/why/why514m.shtml >)
10
Např. pořad stanice WEAF The Eveready Hour sponzorovala společnost National Carbon Company,
která na oplátku dostala ve vysílání prostor k propagování baterií pro rozhlasové přijímače. (In: EMERY,
Walter, B. Broadcasting and Government, str. 21.)
11
Z celkových 21 065 stanic bylo 16 898 amatérských, 2 762 patřilo lodím, 569 bylo rozhlasových stanic,
39 bylo stanic na pobřeží a 12 stanic vysílalo do zámoří. 279 vládních stanic navíc využívalo pro vysílání
122 z celkových 151 vysílacích kanálů. Zbývající kanály využívalo přes 17 000 soukromých stanic všeho
druhu. Celkový počet přijímačů byl v té době ve Spojených státech okolo dvou milionů. (In: Tamtéž,
str. 27.)
12
In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 275.
13
Přeloženo z originálu: „(…) ‚we must have traffic rules, or the whole ether will be blocked with chaos,
and we must have safeguards that will keep the ether free for full developement.“ (In: EMERY, Walter, B.
Broadcasting and Government, str. 28.)
U

U

9
vhodné žádné druhy konfliktu mezi vysílatelem a posluchačem… jejich zájmy jsou
společné, neboť jeden by bez druhého nemohli existovat.‘“ 14
F

2.2.2 Zákon o rádiích
30B

Teprve v roce 1926, kdy situace již byla nezvladatelná (např. i kvůli
několikanásobnému rušení vysílání několika stanic na stejných frekvencích) 15 , vyvinuli
F

F

představitelé vlády, vzdělávání, náboženství, průmyslu a pracujících nátlak na Kongres
a Senát a následující rok byl schválen zákon o rádiích (Radio Act), který umožňoval
nově ustavené Federální rádiové komisi (Federal Radio Commission) vydávat,
obnovovat a zamítat vysílací licence na celostátní úrovni, což umožnilo přesněji
vymezit vysílací pásma pro soukromé, amatérské a další vysílatele. Zákon dále stanovil,
že ministr obchodu, který nyní získal veškeré pravomoci ohledně vydávání licencí,
nebude smět rušit licence a bude povinen informovat komisi v případě, že by vydání
nebo prodloužení licence některého vysílatele mohlo být kontroverzní. Noví žadatelé
navíc museli předložit odůvodnění, jakým způsobem bude jejich vysílání přispívat
k veřejnému zájmu. 16
F

Rádiové stanice využívaly k přenosu kromě vysílačů i linky telefonních
a telegrafických společností, které se s rozvojem vysílání staly součástí mezistátního
podnikání a jejichž regulace nebyla v kompetenci Federální rádiové komise.
„Telegrafické a telefonní společnosti stále více využívaly rádio pro komunikaci v rámci
svého domácího i zahraničního podnikání. Ve stejné době byl rozvoj rozhlasového
průmyslu stále více závislý na používání telefonních linek a kabelových zařízení,
především v souvislosti s rozvojem (vysílacích) sítí.“ 17
F

F

Společnost Bell Systems, kterou vlastnila American Telephone & Telegraph (dále
jen AT&T), prodala v roce 1926 svou síť rádiových stanic a plně zaměřila svou činnost
na druhou část podnikání, kterou bylo poskytování telefonních linek ostatním
14

Přeloženo z originálu: „(…) a philosophy that was to become the basis for government regulation of
broadcasting (…); that ‚the ether is a public medium, and its use must be for public benefit;‘ and that the
main ‚consideration in the radio field is, and always will be, the great body of the listening public,
millions in number, countrywide in distribution. There si no proper line in conflict between the
braodcaster and the listener… Their interests are mutual, for without the one the other could not exit.‘“
(In: EMERY, Walter, B. Broadcasting and Government, str. 29.)
15
In: Tamtéž, str. 29.
16
In: Tamtéž, str. 29-30.
17
Přeloženo z originálu: „The telegraph and telephone industries more and more were making use of
radio for point to point communication in both domestic and foreign business. At the same time, the
expansion of the broadcasting industry depended greatly upon the use of wire and cable facilities,
particularly in the development of network operations.“ (In: Tamtéž, str. 32.)

10
vysílatelům. Bell Systems byl vlastníkem tohoto technického patentu a díky svému
„(…) rozsáhlému pokrytí a restriktivní politice dosáhl dominantního postavení na poli
vysílání.“ 18 Vysílatelé byli na poskytování služeb Bell Systems závislí, ale jejich činnost
F

F

byla, na rozdíl od Bell Systems, regulována Federální rádiovou komisí. Komise ale
neměla pravomoc přimět Bell Systems k přijetí principu, aby poskytování služeb
rádiovým stanicím také považovala za součást odpovědnosti vyplývající ze služby
veřejnosti. Závislost vysílatelů však podle komise omezovala rozvoj celého odvětví,
a proto bylo potřeba sjednotit postup rádiových, telefonních a telegrafních regulačních
orgánů, aby ve veřejném zájmu nedocházelo ke zneužívání monopolního postavení Bell
Systems vůči rádiovým stanicím a sítím. 19
F

2.2.3 Federální komunikační komise
31B

S podporou prezidenta Roosevelta byla v roce 1933 iniciována studie, jež měla
za cíl popsat současný model legislativy vztahující se k rádiovému vysílání a telefonním
a telegrafním linkám a která měla na základě zjištění navrhnout ve spolupráci s vládní
komisí novou národní strategii regulace vysílání. Závěry této studie ukázaly, že celé toto
odvětví spadá pod množství regulačních orgánů, 20 které mají v jeho rámci větší či menší
F

F

kompetence a že nejefektivnější cestou je sloučení všech těchto institucí pod jednu
federální komisi, která převezme všechny existující pravomoci.
Byl tak přijat zákon o komunikaci (Communications Act) z roku 1934, který
stanovil sedmičlennou Federální komunikační komisi (Federal Communication
Commission – dále jen FCC), jež oficiálně převzala kontrolu nad rádiovým vysíláním
i všemi telekomunikacemi. FCC mohla vedle schvalování a prodlužování licencí nově
i odmítnout prodloužení vysílací licence a tím účinněji regulovat počet vysílatelů,
neměla však možnost používat jakoukoli podobu cenzurních opatření. 21
F

F

Licence vydávané na tři roky opravňovaly své majitele k provozování rádiového
vysílání. Poté si majitel licence musel zažádat o její znovuobnovení, do kterého „(…)
mohla komise (pozn. – FCC) zahrnout obsah vysílání z předchozího období, na jeho
základě rozhodnout, zda bude vysílání nadále sloužit veřejnému zájmu, zda je pro
18

In: EMERY, Walter, B. Broadcasting and Government, str. 32.
In: Tamtéž , str. 32.
20
Rádiové vysílání bylo regulováno Federální rádiovou komisí, mezistátní telefonní a telegrafické služby
řídila z části Mezistátní obchodní komise (Interstate Commerce Commision), z části Ředitel pošt
(Postmaster General) a prezident. (In: Tamtéž, str. 33.)
21
In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 275.
19

11
veřejnost vhodné nebo nutné a tím i jestli stanice může ve svém vysílání pokračovat.“ 22
F

F

Tímto opatřením a faktem, že v zákoně nebylo přesně vymezeno, co znamená „veřejný
zájem, vhodnost nebo nutnost“ vysílání, mohla i bez použití cenzury přimět vysílatele
k určité formě autoregulace. 23 Kromě dodržování vysílacích frekvencí FCC „(…)
F

F

požadovala, aby každý majitel vysílal nějakou formu pořadu ‚menšinového zájmu‘,
např. náboženské nebo zpravodajské (většinou méně než 5 procent týdenního vysílacího
času), které měly být vytvořeny danou stanicí a nebýt součástí pořadů přijímaných
vysílacími sítěmi.“ 24
F

2.3 Vznik vysílacích sítí
15B

Jako první začala na přelomu let 1919 a 1920 pravidelná vysílání připravovat
společnost Westinghouse. Se svou experimentální stanicí 8XK při vysílání hudebních
nahrávek zjistila, jaké nové obchodní možnosti a potenciální spotřebitelský trh vytváří
rádiové vysílání, když místní obchodní dům odvysílal reklamu na rádiové přijímače
značky Westinghouse. Hned poté začal Westinghouse se svou stanicí KDKA pravidelné
vysílání, které v roce 1920 přinášelo mj. zprávy z voleb, kdy proti sobě tehdy stáli
James M. Cox a Warren G. Harding. 25
F

Na počátku 20. let bylo rádiové vysílání komerčním sektorem považováno za
určitou formu prostředku k již provozovanému podnikání. Společnosti původně
zakládaly rádiové stanice, aby ve vysílání upoutaly na své výrobky a služby – kromě
Westinghouse se přidávaly další společnosti, které prodávaly rádia a další vybavení
nutné pro přenos a příjem rádiového vysílání nebo tisk, který v rádiu zpočátku
nespatřoval nový komunikační kanál, jehož prostřednictvím může šířit své zprávy, ale
spíše účinný nástroj na propagaci prodeje vydávaných titulů (např. Detroit News,
Kansas City Star, Chicago Daily News a další.). 26
F

22

F

Přeloženo z originálu: „(…) FCC could consider past performance – including programming – to
decide whether ‚public interest, convenience, or necessity‘ would be served by continuation of the
station“ (In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953,
str. 29.)
23
Např. v roce 1934 v souvislosti se zrušením prohibice se zdvihla vlna protestů týkajících se reklamy na
alkoholické nápoje ve vysílání. Komise nemohla vysílání cenzurovat, vydala ale prohlášení, ve kterém
upozorňovala, že při žádosti o obnovení licence bude posuzováno, jestli těmito reklamami přispívají
stanice k vysílání ve „veřejném zájmu“. (In: Tamtéž, str. 32-33.)
24
Přeloženo z originálu: „The FCC required that all licenses holders air some ‚minority interest‘
programming (usually less than 5 percent of its weekly schedule) – news or religious – some of which
should originate with the station and not to be mere network ‚feed‘.“ (In: BAUGHMAN, James, L. The
Republic of Mass Culture, str. 20.)
25
In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 271.
26
In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 272.
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2.3.1 NBC
32B

Dominantní pozici na vysílacím trhu však získaly společnosti, které měly díky
svým možnostem – technickému zázemí a již existující vysílací síti – značnou výhodu
před konkurencí menších provozovatelů. Westinghouse, General Electric a AT&T
provozovaly ještě před začátkem 20. let své vlastní rádiové stanice v řadě velkých měst.
V roce 1919 společně koupily od Velké Británie Marconiho patent vysílací technologie
a spolu se svými vlastními patenty založily Radio Corporation of America (dále jen
RCA). Již o tři roky později se ale projevilo velmi silné postavení AT&T v rámci RCA.
AT&T byla vlastníkem a provozovatelem telefonních a telegrafických linek, jež stanice
využívaly pro vysílání, profitovala z jejich zpoplatňování a mohla tak ostatní stanice ve
vysílání i omezovat. Díky tomu mohla získat výhodu pro vysílání vlastní experimentální
stanice WEAF, která „v srpnu 1922 oznámila, že bude podporovat vysílání reklamy (…)
a tím (de facto) začala komercializace rádiového vysílání.“ 27
F

F

Teprve v roce 1925 ředitel RCA David Sarnoff rozhodl, že vytvoří k „(…) RCA
dceřinou telefonní společnost, která bude neomezeně přijímat inzerci, (…) (AT&T) se
s výhledem zajištěných příjmů ze zpoplatňování telefonních linek nabídla, že ukončí své
vysílací aktivity (aby se vyhnula vytvoření konkurenční telefonní společnosti). WEAF
byla v roce 1926 prodána RCA a ihned nato RCA, GE a Westinghouse založily jako
dceřinou společnost National Broadcasting Company.“ 28
F

National Broadcasting Company (dále jen NBC) začala vysílat v listopadu 1926,
od ledna 1927 měla již dvě vysílací sítě („červenou“ WEAF a „modrou“ WJZ), ale když
o čtyři roky později vznikla ještě třetí síť, byly General Electric a Westinghouse
donuceny v rámci federální antitrustové politiky přeuspořádat své podíly v RCA a část
jich odprodat společnosti Victor Phonographs. Z této třetí sítě vznikla v roce 1945
American Broadcasting Company (dále jen ABC).

27

In: Tamtéž, str. 272.
Přeloženo z originálu: „Sarnoff was planning to create an RCA subsidiary that could accept
unrestricted advertising, the telephone company, secure with the prospect of mounting revenues from
leasing its lines, offered to withdraw from the broadcasting business. WEAF was sold to RCA in 1926 and
immediately RCA, GE and Westinghouse incorporated the National Broadcasting company as an RCA
subsidiary (…).“ (In: Tamtéž, str. 274.)
28

13

2.3.2 CBS a MBS
33B

V druhé polovině 20. let byla v New Yorku založena nová vysílací síť Columbia
Broadcasting System (dále jen CBS), kterou v roce 1929 koupil podnikatel William
S. Paley s původním záměrem ji využít jako podporu pro podnikání své rodiny. Paley se
ale rozhodl, že ze CBS udělá silnou vysílací síť, která bude schopna konkurovat NBC. 29
F

F

Na rozdíl od NBC, která si nechávala platit od svých stanic fixní poplatek za
vysílací hodinu, Paley zvolil jinou taktiku, která lépe reflektovala možnost prodeje
inzerce na národní úrovni. Nabízel stanicím naprostou volnost ve výběru pořadů, které
budou od CBS přebírat (mohly tedy přebírat veškeré vysílání, ale stejně tak se mohli
rozhodnout k přebírání jen některých pořadů nebo nemuseli odebírat nic), ale zároveň
požadoval, aby CBS mohla kdykoli vstoupit do jejich vysílacího plánu a umístit do něj
sponzorovaný pořad. Díky tomu se počet stanic CBS začal rychle zvyšovat –
z původních 19 v roce 1928 na 97 v roce 1935. 30
F

Dalšími důležitými osobnostmi nové vysílací sítě byli Edward Klauber, bývalý
novinář New York Times, a Paul W. White, také novinář a pracovník agentury United
Press, kteří začali v CBS připravovat zázemí pro vytváření zpravodajských pořadů.
Paley totiž chtěl, aby se CBS, na rozdíl od NBC, která v té době vysílala většinu
zábavních pořadů, věnovala veřejným záležitostem a zpravodajským pořadům.
Paley „(…) během snahy zorganizovat věci tak, aby precizně fungovaly, zjistil,
že je vybízen k tomu být ochráncem ‚svobody projevu,‘ ‚svobody tisku,‘ ‚svobody
vyznání,‘(…),“ 31 proto se postupně snažil omezit vysílání kontroverzních osobností,
F

F

jakou byl např. otec Coughlin 32 a namísto toho prosazoval pořady, jakými byly Church
F

F

of the Air, University of Chicago Round Table a další, které vysílal zdarma v době, kdy
CBS neprodala vysílací čas sponzorovaným pořadům. 33
F

Třetí sítí se v roce 1934 stala Mutual Broadcasting System (dále jen MBS), jež
vznikla sloučením čtyř nezávislých stanic – WOR (New York), WGN (Chicago), WLW
29

V roce 1934 měla CBS 94 přidružených stanic, NBC v obou provozovaných sítích 127 stanic.
(In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 274.)
30
In: BARNOUW, E. A History of Broadcasting in the United States, vol. II – 1933 to 1953, str. 57-58.
31
Přeloženo z originálu: „(While) (…) trying to organise things in workmanlike way, he found himself
called on to be the guardian of ‚freedom of speech,‘ ‚freedom of the press,‘ ‚freedom of religion,‘ (…)“
(In: BARNOUW, E. A History of Broadcasting in the United States, vol. II – 1933 to 1953, str. 60.)
32
Otec Coughlin ve svém vysílání kritizoval socialismus, komunismus i kapitalismus, mezinárodní
bankéře, prezidenty Hoovera i Roosevelta, Židy atd. (In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and
America, str. 324.)
33
Pořad Church of the Air, ve kterém se pokaždé střídali různí kazatelé, byl náboženským vysíláním;
America’s Town Meeting of the Air byly přenosy ze zasedání zástupců měst. (In: BARNOUW,
E. A History of Broadcasting in the United States, vol. II – 1933 to 1953, str. 60.)
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(Cincinnati) a WXYZ (Detroit). Zaměřovala a sdružovala především malé stanice, které
si nemohly dovolit vyrábět drahé pořady, na které vysílací sítě měly prostředky. 34
F

F

I přesto, že MBS vstoupila na vysílací trh se značným zpožděním, dokázala se
v konkurenci dvou již zavedených sítí udržet.

2.4 Komerční a veřejné vysílání 35
16B

F

V rychle se rozvíjejícím a rostoucím odvětví se v polovině 20. let stále
ukazovalo, že i přes velký komerční potenciál nového média stále hraje důležitou roli
vzdělávací vysílání. V roce 1925 bylo ve Spojených státech 128 stanic zaměřujících se
na vzdělávací vysílání. Většinou šlo o vysílání škol a dalších veřejných institucí, které
mělo do značné míry amatérskou formu a které bylo kvůli omezeným prostředkům
nepravidelné, protože vysílatelé často neměli čím naplnit vysílací čas. 36
F

F

Důležitost vzdělávacích pořadů v počátcích amerického vysílání byla patrná
i z přístupu některých komerčních vysílatelů, kteří se tím dostávali do konfliktu
s nezávislými, veřejnými vysílateli. Komerční vysílatelé se pokoušeli „(…) přesvědčit
federální regulační orgány, značnou část veřejnosti a také mnoho vzdělavatelů, že není
potřeba mít takové množství nezávislých nekomerčních vysílatelů.“ 37 David Sarnoff,
F

F

v roce 1924 viceprezident RCA, prohlásil na Rádiové konferenci, že „(…) (rozhlasové
odvětví) musí zabezpečit spolupráci již zavedených částí, které budou dlouhodobě
sloužit národní kultuře, aby mohly vysílat hudební, vzdělávací a zábavní pořady.‘
Komerční stanice by měly nejen vysílat, ale také financovat pořady ‚přispívající
k veřejným a vzdělávacím zájmům.‘“ 38
F

34

In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 322-323.
Termín veřejné vysílání je překladem výrazu „public broadcasting“, jež představuje různé podoby
vysílání „ve veřejném zájmu“. Ve Spojených státech je to FCC, jež uděluje a provádí kontrolu vysílacích
licencí a po vysílatelích požaduje, aby dodržovali právo veřejnosti na informace – tzn. aby jejich vysílání
bylo nestranné, nepředpojaté a rozmanité. Na rozdíl od amerického pojetí je britský systém „myšlenky
služby veřejnosti“ pojatý jiným způsobem – přesně definuje principy takového vysílání. Např. požaduje,
aby vysílání zohledňovalo menšinové zájmy a uspokojení širokého spektra zájmů, omezuje možnost
financování vysílání z reklamy, podporuje konkurenci mezi pořady nebo prosazuje zachování vysílání, jež
je nezávislé na vládě. (In: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, str. 152-153.)
36
In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Fumbled. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop1.shtml >)
37
Přeloženo z originálu: „Commercial operators persuaded federal regulators, much of the public, and
many educators as well that there was little need far independent noncommercial broadcasting.“
(In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Fumbled. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop1.shtml >)
38
Přeloženo z originálu: „(…) must secure cooperation of the established elements that have long served
our national culture in order that the air may carry the supreme music, education and entertainment of
the country.‘ Commercial stations should not only broadcast but also pay for programs ‚contributed by
public and educational interests.‘“ (In: EUGENE, Leach E. Tuning out Education, část It would have
35
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Reformní zástupci nezávislých vysílatelů, kteří nesdíleli tento optimistický
přístup k soukromým vysílatelům, považovali za „(…) absurdní a nezodpovědné povolit
komerčním hodnotám ovládnout vysílání stejně, jako se to stalo v mnoha dalších
oblastech amerického života. (…) Věděli, že pokud by hlavním motivem byl zisk, nikdy
by neslyšeli takovou žurnalistiku a pořady o kontroverzních veřejných tématech, jaké by
mohlo rádio přinášet.“ 39
F

2.4.1 Komerční versus nezávislí vysílatelé
34B

Komerční stanice prosazovaly přístup tzv. kooperace (cooperation), kdy
poskytovaly školám, univerzitám a dalším institucím vysílací čas, který se jim
nepodařilo prodat, hradily náklady na vysílání a zároveň si zlepšovaly svou reputaci
tím, že prostřednictvím vzdělávacího vysílání sloužily veřejnosti. Naopak školy, jako
např. University of Chicago nebo Columbia University, využívaly této možnosti proto,
že nemusely provozovat vlastní nákladné vysílání a měly přístup k relativně velkému
publiku komerčních stanic. 40
F

Vzdělávací vysílání tak aktivně podporovaly a provozovaly veřejné i komerční
stanice, ale s růstem počtu vysílatelů se začínal projevovat nedostatek vysílacích
frekvencí. Když navíc v letech 1926 a 1927 vznikly vysílací sítě NBC a CBS, začala se
prosazovat ziskovost komerčního vysílání. Vysílací sítě využívaly svého monopolního
postavení při prodeji reklamy a sponzorovaných pořadů na národní úrovni 41 a postupně
F

F

se s komerčními stanicemi pokoušely „vyplatit“ nezávislé vysílatele, aby jim přenechaly
své vysílací časy a frekvence. 42
F

V této době vstoupily do vysílacího odvětví dvě nadace, které se rozhodly
podporovat vzdělávací vysílání. Paynův fond se zaměřil na podporu nekomerčních
vysílatelů, především škol, a Carnegie Corp., jež podporovala myšlenku kooperace, se

been a boost for public radio — but the report fizzled. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop2.shtml >)
39
Přeloženo z originálu: „(They thought it) absurd and irresponsible to permit commercial values to rule
broadcasting as they did so many other ares of American life (…). (…) if their primary motivation was
profit, the reformers knew they would never hear the type of journalism and controversial public affairs
programming that radio could produce.“ In: McCHESNEY, Robert, W. America, I do mind dying.
Dostupné z WWW: < http://www.current.org/why/why514m.shtml >)
40
In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Honeymoon of Cooperation. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop1.shtml >)
41
In: Siebert, Fred S.: The Four Theories of the Press, str. 80.
42
In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Gold Rush. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop1.shtml >)
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začala podílet na financování vzdělávacích pořadů pro dospělé vysílaných komerčními
stanicemi, především sítěmi NBC a CBS. 43
F

2.4.2 Podpora kooperace
35B

Na návrh Národní vzdělávací asociace (National Educational Association),
který pramenil z úspěchu univerzitního vysílání v počátcích 20. let, byla v roce 1925
založena poradní komise, která měla za úkol prozkoumat možnosti a požadavky
posluchačů a nezávislých i komerčních vysílatelů a následně doporučit směr, kterým se
má vzdělávací vysílání ubírat. Iniciativy se chopila Carnegie Corp. která komisi v roce
1929 dokázala přesvědčit, aby vyslovila podporu principu kooperace. 44
F

Zástupci nezávislých vysílatelů se pokoušeli komisi varovat před monopolním
postavením, kterého mohou díky kooperaci komerční stanice dosáhnout a navrhovali,
aby nekomerční stanice získaly od Federální rádiové komise vyhrazené kanály a byly
tak chráněny před komerčními stanicemi (v souvislosti s probíhajícími společenskoekonomickými reformami New Dealu a snahou vlády poskytovat veřejnosti důležité
informace doufaly, že budou moci posílit svou pozici). 45
F

F

V roce 1930 došlo k vytvoření dvou lobbystických organizací, které vystupovaly
jako poradní skupiny Federální rádiové komise, 46 a které měly podporovat zájmy
F

F

nezávislých a komerčních vysílatelů. National Advisory Council on Radio in Education
(dále jen NACRE) zastupovala komerční vysílatele (tj. zájmy komerčních stanic, sítí a
Carnegie Corp.) a prosazovala vzdělávání v duchu kooperace. Naproti tomu National
Committee on Education by Radio (dále jen NCER) byla financována z grantů Paynova
fondu a podporovala nezávislé a školní vysílatele vzdělávacích pořadů.

43

NBC a Carnegie Corp. uzavřely v roce 1929 dohodu, která NBC umožnila mít značný vliv na
rozhodování o podpoře vysílání ze strany Carnegie Corp. (In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education,
část Haunted by a Nightmare: the BBC. Dostupné z WWW: < http://www.current.org/coop/coop2.shtml >)
44
In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Factions Divide the Wilbur Committee. Dostupné
z WWW: < http://www.current.org/coop/coop2.shtml >
45
Nekomerčním vysílatelům se nakonec podařilo prosadit vyhrazení 15% vysílacích kanálů (In: LEACH,
Eugene, E. Tuning out Education, část Blunt Warnings. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop2.shtml >)
46
V rámci Federální rádiové komise byla ustanovena tzv. Wilburova komise, která měla provést výzkum
v oblasti vzdělávacího vysílání a vydat doporučení a která měla celou oblast na starosti. (Vedoucím této
komise byl R. L. Wilbur, který se dříve angažoval v nezávislém vzdělávacím vysílání.) (In: LEACH,
Eugene, E. Tuning out Education, část Corporate Liberalism. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop1.shtml >
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„Rivalita mezi NACRE a NCER významně ovlivnila směr vzdělávacího vysílání
v průběhu 30. let,“ 47 protože obě skupiny se staly hlavními mluvčími dvou přístupů
F

F

vystupujících proti sobě v oblasti vzdělávacího vysílání. Zatímco NACRE „(…)
prosazovala liberální koncepci rozhlasového vzdělávání jako zdroje obohacujícího a
povznášejícího odpočinku, NCER naopak kladla důraz na odborné vzdělávání a
akademický styl výuky,“ 48 a poukazovala na to, že NACER je z velké části pod kontrolou
F

F

komerčních vysílatelů, kteří ji ovlivňují a jejím prostřednictvím prosazují své zájmy. 49
F

NACRE se snažila přitáhnout co největší část publika, protože podle jejího
ředitele Severina Tysona měly být zrušeny pořady, které nejsou „(…) připravovány tak,
aby dosáhly na velké publikum a byly jím přijaty, (protože) to se zdálo být tím hlavním
využitím rozhlasu,“ 50 a to, podle Tysona, odborné vzdělávací pořady prosazované
F

F

NCER nebyly. NACRE, která obviňovala NCER, že své posluchače nudí, argumentovala
ve své výroční zprávě z roku 1931, že systém soukromých stanic je již dostatečně silný,
aby dokázal zvládnout úlohu poskytování vzdělávacího vysílání. 51
F

2.4.3 Vzdělávací pořady
36B

Zvýšená poptávka po informacích, a tím i po věcném a veřejném, tj.
nekomerčním využití rádia v letech 1929-1931 – tedy v době probíhající hospodářské
krize – vedla NACRE k vytvoření velkého experimentálního vzdělávacího projektu, na
kterém spolupracovaly kromě jednotlivých soukromých stanic i NBC a CBS. Od konce
října 1931 začaly komerční stanice vysílat pořady, jakými byly např. Aspects of the
Depression (rozhovory s významnými ekonomy o probíhající krizi) nebo Psychology
47

Přeloženo z originálu: „The rivalry between NACRE and NCER would materially shape the course of
educational broadcasting in 1930s.“ (In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop3.shtml >)
48
Přeloženo z originálu: „(…) NACRE promoted a liberal-arts conception of radio education, as a source
of enrichment and uplifting recreation, in contrast to the (…) NCER emphasis on vocational training and
academic instruction.“ (In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část For uplift or instruction?
Dostupné z WWW: < http://www.current.org/coop/coop3.shtml >)
49
Kooperaci podporovala i řada škol i univerzit, jejichž představitelé často měli vazby na komerční sítě
(např. L. Farand, ředitel univerzity v Cornwall, získal pro tuto školu od GE a Westinghouse technické
vybavení pro univerzitní vysílání). Robert M. Hutchins, později v roce 1947 předseda Komise pro
svobodu tisku, se po svém zvolení do vedení NACRE stal i členem poradní rady NBC. (In: LEACH,
Eugene, E. Tuning out Education, část Educators in top posts. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop3.shtml >)
50
Přeloženo z originálu: „(NACRE should steer clear of programs not) ‚planned to reach and to be
received by large audiences. It would seem that this is the principal use of radio.‘“ (In: LEACH, Eugene,
E. Tuning out Education, část To charm the Big Audience. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop4.shtml >)
51
In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část To charm the Big Audience. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop4.shtml >
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Today, na jejichž výrobě se podílela NACRE a které posluchačům nabízely poučení
zábavnou formou. 52 Tyto a další pořady 53 byly financovány z grantů Carnegie Corp.
F

F

F

F

nebo jiných sponzorů a stanicím se tak vyplatilo je nasazovat i do hlavních vysílacích
časů. Díky tomu si např. University of Chicago mohla dovolit vysílat pořady, které by
jinak byly příliš nákladné (např. pořad University of Chicago Round Table, vysílaný
v letech 1933 – 1935, který byl diskusí tří akademiků na dané téma, se dokázal vyhnout
škrobenému stylu klasické výuky a přitom neztratit vysokou intelektuální úroveň). 54
F

Když ale v polovině 30. let začaly docházet prostředky z grantů, ukázalo se, že
NACRE se svým vzdělávacím experimentem neuspěla. Komerční stanice nebyly
ochotny (nebo si nemohly dovolit) výrobu těchto pořadů samy financovat a tento
ambiciózní projekt tak musel být ukončen. Carnegie Corp. totiž stále kladla velký důraz
na početné publikum, a proto i přes kritizování komerčních vysílatelů ze strany Robert
M. Hutchinse 55 , že „(…) rozhlas nebude nikdy vzdělávat, pokud jediná podmínka
F

F

každého pořadu bude počet lidí shromážděných okolo přijímačů (…), (a že komerční
stanice) využívají ‚své takzvané vzdělávací pořady z politických důvodů – aby ukázaly,
jak jsou společensky angažované.‘“ 56
F

F

2.4.4 Konec kooperace
37B

FCC, jež vznikla v roce 1934 jako nástupce Federální rádiové komise,
vypracovala studii, na základě které doporučila Kongresu, že již nemá smysl poskytovat
vládní ochranu a pomoc neziskovým vysílatelům a ti tak byli de facto ponecháni na
volném trhu s komerčními vysílateli. FCC potvrdila o rok později princip kooperace
jako správný přístup ke vzdělávacímu vysílání a tím také posílila vedoucí roli
komerčních vysílatelů. Ti se totiž obávali, že pokud by FCC prosadila vládní regulaci
52

In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část To charm the Big Audience. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop4.shtml >
53
Např. CBS vysílala pořad American Labor and the Nation; NBC vysílala Art of America (sponzorováno
americkými galeriemi a muzei) nebo American Must choose (sponzorováno Foreign Policy Association).
In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Primetime NBC. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop4.shtml >
54
In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část The University of Chicago Round Table. Dostupné z
WWW: < http://www.current.org/coop/coop4.shtml >
55
Robert M. Hutchins byl v letech 1927-1929 děkanem Yaleské právní školy, od roku 1929 pak působil
jako prezident University of Chicago, v letech 1945-1951 zastával funkci rektora. Hutchins se angažoval
v rozhlasovém vzdělávání coby zastánce kooperace a jeho University of Chicago byla součástí projektu
University of the Air. Ve 40. letech se stal vedoucím (Komise pro svobodu tisku – viz kapitola
3.1 Hutchinsova komise).
56
Přeloženo z originálu: „Radio would never educate, if the sole test of every program is the number of
people gathered around the receiving sets. (…) The industry had been usually ‚its so-called educational
programs either for political reasons – to show how public-spirited they are.‘“ (In: LEACH, Eugene,
E. Tuning out Education, část Heresy. Dostupné z WWW: < http://www.current.org/coop/coop5.shtml >)
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nekomerčních stanic, vznikla by v americkém éteru obdoba britského vysílacího
systému, která by posílila regulaci a o to komerční stanice nestály. 57 Především NBC
F

F

a CBS hlasitě vystupovaly proti regulaci ze strany vlády a „(…) argumentovaly svými
statistikami, že již nyní věnují velkou část svého vysílacího času vysílání v zájmu
veřejnosti (CBS odhadovala tuto část na 70 procent vysílacího času).“ 58
F

Odpor konzervativních zástupců veřejného vysílání nakonec kvůli nedostatečné
podpoře nedovolil NCER prosadit vytvoření „(…) ‚paralelního veřejného vysílacího
systému,‘ provozovaného vládou, který by ‚obohacoval, ale nevytlačoval soukromé
vysílatele,“ 59 a umožnil tak komerčním sítím získat dominantní pozici. „(…) Systém
F

F

vysílání byl nastaven především ve prospěch komerčních vysílatelů,“ 60 neziskoví
F

F

vysílatelé tak zůstali závislí na grantech nadací a korporací a byli nuceni věnovat se
tématům a pořadům, které nebyly pro komerční vysílatele zajímavé, protože jim nebyli
schopni konkurovat. Ti měli z rozhodnutí FCC dále vysílat v duchu kooperace, závěry
FCC z roku 1935 je ale ve skutečnosti osvobodily od jejích intervencí do svého
vysílání. 61
F

F

V roce 1938 NACRE ukončila svou činnost, protože komerční stanice získaly
díky svým aktivitám (např. podpoře vzdělávacího experimentu NACRE nebo tvorbě
vlastních pořadů 62 ) důvěru FCC a tím výrazně posílily svou pozici.
F

F

FCC se v témže roce ještě rozhodla navýšit počet již rezervovaných AM kanálů
nezávislým vysílatelům, o dva roky později pak byly vyhrazeny další FM kanály. Po
roce 1945 se vysílatelé začali zajímat o nové masové médium – o televizi. V této době
již FCC příliš nepodporovala návrat k myšlence kooperace a „budoucnost vzdělávacího

57

In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Back to the FCC. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop5.shtml >
58
Přeloženo z originálu: „(The commercials) countered with statistics showing that they were already
devoting huge proportions of their airtime (Paley of CBS estimated 70 percent) to public-interest
broadcasting.“ (In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Back to the FCC. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop5.shtml >)
59
Přeloženo z originálu : „(…) ‚parallel public broadcasting system,‘ to be operated by the government,
that would ‚supplement, not supplant‘ private industry.“ (In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education,
část Renounced militance. Dostupné z WWW: < http://www.current.org/coop/coop5.shtml >)
60
Přeloženo z originálu: „(…) system was established primarly to benefit the commercial broadcasters.“
(In: McCHESNEY, Robert, W. America, I do mind dying. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/why/why514m.shtml >)
61
In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Flag-waving. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop5.shtml >
62
NBC vysílala např. Town Meeting on the Air (1935), později spustila i University of the Air nebo pořad
American School of the Air (1942); CBS vysílala „odlehčenou verzi“ pořadu Round Table s názvem The
People’s Plarform (1938). (In: LEACH, Eugene, E. Tuning out Education, část Flag-waving. Dostupné
z WWW: < http://www.current.org/coop/coop5.shtml >)
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

20
vysílání zůstala čistě na stovkách nezávislých stanic, které tak obsadily větší vysílací
spektrum.“ 63
F

2.5 Nový přístup ke zpravodajství
17B

Jak již bylo zmíněno, nezávislí vysílatelé se ve 20. a 30. letech věnovali hlavně
vzdělávacímu vysílání. Komerční vysílatelé, a to především rozhlasové sítě, až do
poloviny 30. let do svého vysílání umísťovaly zpravodajství jen velmi zřídka, protože
„většina sponzorů neměla zájem o zpravodajské pořady a ti, kteří měli, očekávali, že
budou moci mít právo veta (při výběru zpráv).“ 64 NBC ve své největší „červené“ síti
F

F

nevysílala žádné denní zpravodajství, „modrá“ síť a stejně tak i CBS vysílaly
zpravodajské pořady jen jednou denně, a to ještě v okrajových vysílacích časech. 65
F

F

(Jednou z mála výjimek bylo zpravodajství March of Time magazínu Time, který od
roku 1928 pravidelně přinášel postupně do všech čtyř sítí každý týden krátké shrnutí
nejzajímavějších událostí.) 66
F

Paul W. White se snažil vytvořit v CBS oddělení, které by se plně věnovalo
zpravodajství – získal pro síť korespondenty ve velkých městech, ale tím se CBS dostala
do oblasti, kde začala konkurovat novinám a zpravodajským agenturám. Ty se tak
začaly od CBS odvracet, stejně jako její inzertní klienti před strachem ze špatné
publicity začali odcházet ke konkurenční NBC. 67
F

Zpravodajské agentury nechtěly přijít o svůj monopol v dodávání zpráv rádiím,
proto využily svého silného postavení a nabídly, že budou CBS a NBC dodávat krátké
zpravodajské bulletiny a ty se na oplátku nebudou snažit o vlastní zpravodajský servis.
Tím se ale ve vysílání vytvořil prostor pro stanice, jež nebyly vázány touto dohodou
a které mohly vysílat zpravodajství získávané ve spolupráci s novinami. Navíc noviny
samy začaly zakládat a kupovat vlastní stanice, aby mohly své zpravodajství šířit více

63

Přeloženo z originálu: „The future of educational broadcasting clearly lay with the hundreds of
Independent stations that then occupied channels in the enlarged broadcast spectrum.“ (In: LEACH,
Eugene, E. Tuning out Education, část Fatel inertia. Dostupné z WWW:
< http://www.current.org/coop/coop5.shtml >)
64
Přeloženo z originálu: „Most sponsors did not want news programming; those that did were inclined to
expect veto rights over it.“ (In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2.,
1933 to 1953, str. 17.)
65
NBC vysílala v „modré“ síti zpravodajství Lowella Thomase, v CBS připravoval Boake Carter společně
s Erwinem C. Hillem pořad The Human Side of the News. (In: Tamtéž, str. 17.)
66
In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 323.
67
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 20.
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kanály. Rostoucí zájem o rozhlasové zpravodajství a sílící tlak stanic nakonec přiměl
zpravodajské agentury od této politiky ustoupit. 68
F

F

V souvislosti se změnami spojenými s New Dealem a dále s událostmi
v Evropě 69 se stanice zaměřily více na zpravodajství, u kterého již nestačila forma
F

F

bulletinů dodávaných „na klíč“ zpravodajskými agenturami nebo novinami. Zejména
obsáhlejší zahraniční zpravodajství vyžadovalo hlubší zasazení do kontextu.

2.5.1 Rooseveltovy reformy
38B

Od svého nástupu do úřadu na počátku roku 1933 začal prezident Roosevelt
uskutečňovat svůj New Deal – posílení státní regulace ekonomiky, oživení
skomírajícího zemědělství i krizí ochromeného průmyslu. 70 Reformy se týkaly
F

F

i prosazení změn v sociální oblasti – např. v zákoně o pracovněprávních vztazích, kdy
byla posílena pozice odborů 71 nebo se Rooseveltovi podařilo v roce 1935 prosadit zákon
F

F

o sociálním zabezpečení 72 či zvýšení daně z příjmů osob a podniků, které ročně
F

F

přesahovaly 50 000 dolarů. 73 Tyto a mnoho dalších složitých změn bylo potřeba
F

představit

běžným

F

Američanům.

Roosevelt

využil

rozšířenosti

a

popularity

rozhlasového vysílání a jeho prostřednictvím obhajoval a vysvětloval svou politiku.
Roosevelt také prosadil soubor zákonů, kterými de facto započal tzv. politiku
izolacionismu – nejen tím, že USA nesmějí hospodářsky pomáhat ani jinak zasahovat
do záležitostí cizích států, ale i „(…) vyššími celními bariérami, atmosférou ‚rudé
hrozby‘, hlásáním ‚stoprocentního amerikanismu‘ a přísnými přistěhovaleckými zákony
(…).“ 74 Izolacionismus a zákony s ním spojené se později ukázaly jako hlavní překážka
F

F

pro vstup Spojených států do druhé světové války.
68

In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 21-22.
Vedle domácích událostí přinášel nástup Hitlera k moci či vpád Mussoliniho do Somálska nová témata,
o kterých mohl rozhlas informovat.
70
In: TINDALL, George B. USA, str. 567.
71
Šlo o tzv. Wagnerův zákon, který zakazoval zaměstnavatelům zasahovat do činnosti odborů a stanovil
nové způsoby vyjednávaní odborů se zaměstnavateli, dík čemu „(…) zachránil většinu pracovněprávních
záruk obsažených v zákoně o obnově průmyslu a pod jeho ochranou odborová činnost rychle sílila.“
(In: Tamtéž, str. 574.)
72
Zákon o sociálním zabezpečení obsahoval mj. plán na vytvoření penzijního fondu, programu na
podporu v nezaměstnanosti. (In: Tamtéž, str. 574.)
73
Tento zákon byl označován jako „ždímačka na bohaté“ a Roosevelt si za jeho prosazení vysloužil
kritiku např. ze strany vydavatele W. R. Hearsta, který o něm prohlásil, že „(…) daň z majetku
představuje ‚ve své podstatě komunismus.‘ (…) Roosevelt sám (však) zdůraňoval, že (…) ‚bojuje proti
komunismu (…),‘ ale že záchrana tohoto (kapitalistického) systému před revolučním zmatkem vyžaduje
rovnoměrnější ‚rozložení majetku‘.“ (In: Tamtéž, str. 575.)
74
In: Tamtéž, str. 586.
69
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2.5.2 Rozvoj rozhlasového zpravodajství
39B

Vysílatelé se s rozvojem vysílání v druhé polovině 20. let dostávali do konfliktu
s dalšími médii, a to především s novinami. Rozhlasové stanice získávaly stále více
svých příjmů z inzerce a ve vysílání se zaměřily na zpravodajství. Podle zprávy
rozhlasové komise Americké národní vydavatelské asociace z roku 1927 vlastnilo 48
novin rozhlasovou stanici, více než dvě třetiny sponzorovaly pořady stanic a 97 novin
vysílalo prostřednictvím rozhlasu své zpravodajství. 75
F

Zájem veřejnosti o zpravodajství z prezidentských voleb v roce 1928 (vysílání
poslouchalo deset milionů posluchačů) inspiroval některé vysílatele, aby rozšířili své
zpravodajské programy a začali zaměstnávat pracovníky redakcí novin, kteří pro ně
zpravodajství připravovali a vysílali (jednou z prvních byla stanice KFAB, která
zaměstnala šéfredaktora místních novin Lincoln Star, aby pro ni vysílal zpravodajskou
relaci). 76 „Někteří novinoví vydavatelé si později stěžovali, (…) že rádio využívá zájmu
F

F

veřejnosti o zpravodajství jako něčeho, co může využít k přilákání inzerentů.“ 77
F

2.5.3 Interpretativní zpravodajství 78
40B

F

Vlivem sociálně-ekonomických změn, technologického pokroku (nejen v oblasti
vysílacích médií) a zintenzivnění vzájemné provázanosti ekonomických a politických
skupin ve Spojených státech i v zahraničí bylo potřeba najít nový způsob k prezentaci
zpráv. 79 Nový přístup k objektivitě zpravodajství ve 30. a 40. letech znamenal odklon od
F

F

pouhého předávání faktů publiku, kdy byl kladen důraz na „kdo co udělal, kdo co řekl“
– nový „(…) koncept byl založen na přesvědčení, že čtenář (posluchač) potřebuje mít
určitou událost zasazenou do odpovídajícího kontextu, pokud má skutečně sloužit
k předložení pravdy.“ 80
F

S počátky rozvoje interpretativního zpravodajství souvisí i zvýšená popularita
rozhlasu, který byl již od počátku 30. let schopen pokrýt hlavní události doby. Změny,
které souvisely s reformními opatřeními New Dealu začínaly mít složitější obsah,
a protože se ve velké míře týkaly i obyčejných lidí – dělníků, zemědělců, řadových
75

In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 275.
In: Tamtéž, str. 274.
77
Přeloženo z originálu: „Some newspaper publishers complained, justifiably, that radio was using
public interest in newscasts as one selling point in attracting advertising.“ (In: Tamtéž, str. 276.)
78
Přeloženo z originálu: „The intepretative reporting“ (In: Tamtéž, str. 311.)
79
In: Tamtéž, str. 311.
80
Přeloženo z originálu: „(…) new concept that was based on the belief that reader needed to have
a given event placed in its proper context if truth was really to be served.“ (In: Tamtéž, str. 311.)
76
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zaměstnanců – bylo potřeba je srozumitelně představit. Šlo například o zpravodajství
týkající se vytváření kolektivních smluv, se kterými bylo spojeno i mnoho stávek
a dělnických nepokojů – „zpravodajské pokrytí probíhajících stávek vždy bylo součástí
celonárodního zpravodajství, ale širší výklad problémů ve vztahu zaměstnanců
a managementu se nyní stal cílem dobrých reportérů.“ 81
F

Rozhlas informoval i o průběhu volební kampaně Roosevelta, který dokázal
nového média využít a po svém zvolení začal vysílat pořad Hovory od krbu („fireside
chats“), ve kterých posluchače informoval a vysvětloval jim kroky své vlády a vládních
opatření. 82 Roosevelt dokázal, jako žádný jiný prezident před ním, efektivně
F

F

komunikovat s médii – během dvanácti let svého úřadování vystoupil před média téměř
tisíckrát a také jako první prezident začal pořádat tiskové konference. 83
F

Důležitost interpretace zpráv si uvědomoval i šéf CBS Paley, který ale zároveň
prosazoval, aby se názory vysílatelů nepromítaly do vysílání.

2.5.4 Vytváření sítí korespondentů
41B

S větší poptávkou po zpravodajství začala CBS budovat vlastní zpravodajské sítě
v New Yorku, Washingtonu D.C., Los Angeles, Chicagu i v Londýně, aby byla schopna
pokrýt nejdůležitější události a nebyla tak stále z velké míry závislá na zpravodajských
agenturách, podobně jako NBC. 84
F

Přímo ve Spojených státech začínalo od 30. let působit několik nových
komentátorů zpravodajství – pro NBC vysílal zpravodajské analýzy Upton Close
(v letech 1933 až 1944), pro CBS vysílal zprávy a komentáře Boak Carter (1923 až
1938). Mezi dalšími komentátory pak byli např. Dorothy Thompson, Raymond Swing
(vysílal s MBS, po válce poté spolupracoval se CBS) nebo Elmer Davis.
Stále důležitějšími se stávali i komentátoři zahraničního zpravodajství. Prvním
takovým se pro CBS stal v roce 1930 Hans von Kaltenborn, který vysílal týdenní
komentáře událostí ze zahraničí. Díky zkušenostem (jako zpravodajský komentátor
pracoval již od roku 1922) a kontaktům „(…) dokázal (pro posluchače) najít smysl ve
81

Přeloženo z originálu: „Coverage of strikes had always been a part of the nation’s news report, but
fuller interpretation of the problems of labor-management relations now became good reporters‘ goal.“
(In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 312.)
82
„Díky (Rooseveltovým) cestám a projevům, tiskovým konferencím konaným dvakrát týdně
a rozhlasovým ‚hovorům od krbu‘ vyzařovala z kdysi odtažitého Bílého domu vitalita a vřelost.“
(In: TINDALL, George B. USA, str. 571.)
83
In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 303-304.
84
In: Tamtéž, str. 321-322.
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zmatku ve světě, své komentáře zakládal na četných cestách (po světě) a citu pro
slušnost.“ 85 Své schopnosti pak naplno projevil ve svém zpravodajství v revolučním
F

F

Španělsku v bojích na hranicích s Francií a ve zpravodajském pokrytí podpisu
mnichovské dohody v roce 1938. 86
F

Vývoj událostí v Evropě začínal klást vyšší nároky na množství zpravodajů –
vedle Kaltenborna v Evropě působil v polovině 30. let jako stálý zpravodaj ještě Max
Jordan z NBC, ostatní informace přebíraly sítě od zpravodajů domácích i zahraničních
tiskových agentur. V roce 1935 posílil evropský tým CBS Edward R. Murrow.

85

Přeloženo z originálu: „(…) made sense of the turmoil in the world, basing his comment on extensive
travels and on his own decent instincts.“ (In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 324.)
86
In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str. 324.
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3 Edward R. Murrow
2B

3.1 Období před druhou světovou válkou
18B

Edward R. Murrow, vlastním jménem Egbert Roscoe Murrow, se narodil 24.
dubna 1908 v Severní Karolíně ve Spojených státech. V roce 1926 nastoupil Murrow na
studia na Washington State College v Pullmanu, kde velmi brzy začal vynikat jako
schopný řečník. 87 O tři roky později byl vyslán coby zástupce školy na výroční
F

F

konferenci National Student Federation of America (dále jen NSFA). Murrow byl po
pronesení své „(…) řeči, ve které naléhal na vysokoškolské studenty, aby se více
zajímali o národní a světové problémy a méně se zabývali (vysokoškolskými)
bratrstvími, fotbalem a zábavou,“ 88 zvolen jejím prezidentem.
F

F

V roce 1930, kdy se v Evropě začínaly stále silněji projevovat protiněmecké
postoje související s postupným prosazováním nacistů, 89 byl Murrov vyslán z New
F

F

Yourku, kde právě zařizoval kancelář NSFA, do Bruselu na Mezinárodní studentský
kongres. Tam se jako jeden z mála postavil za německé studenty s názorem, že by
„mladí Němci neměli být trestáni za činy svých předků ve Velké válce.“ 90 Po návratu
F

F

zpět do Spojených států se Murrow poprvé setkal s oblastí rozhlasového vysílání, když
získával pro CBS z pozice fundraisera NSFA hosty pro vysílání University of the Air.

3.1.1 Institute of International Education
42B

Murrow měl ve svých dvaceti dvou letech již poměrně velké zkušenosti z oblasti
vzdělávání, když ho v roce 1932 oslovil Stephen Duggan, ředitel Institute of
International Education (součást Carnegie Corp.; dále jen IEE), s nabídkou práce na
pozici svého asistenta. 91 Murrowovou pracovní náplní tak byla nejen organizace
F

F

akademických debat mezi evropskými a americkými univerzitami pro NSFA 92 , ale také
F

F

zprostředkovávání výměn vědců mezi univerzitami pro IIE. 93
F

87

In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 15.
Přeloženo z originálu: „ (…) speech urging college students to become more interested in national and
world affairs and less concerned with ’fratelitites, football, and fun‘.“ (In: Tamtéž, str. 16.)
89
In: Tamtéž, str. 17.
90
Přeloženo z originálu: „(…) Those young Germans should not be punished for their elders actions in
the Great War.“ (In: Tamtéž, str. 17.)
91
In: Tamtéž, str. 19.
92
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 76.
93
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 19.
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V Německu se mezitím začala projevovat rostoucí moc nacistů diskriminací
a perzekucí režimu „nepohodlných“ osob z oblasti vědy a vzdělávání. 94 Duggan
F

F

ustanovil Emergency Committee to Aid Displaced German Scholar 95 , jejíž vedení
F

F

připadlo právě Murrowovi a která měla za úkol pomoci emigrovat několika stům
utečeneckých vědců a učenců nejen z Německu, ale i z Itálie a Španělska
a zprostředkovat jim umístění na některé z amerických univerzit či v jiných
vzdělávacích a výzkumných institucích. 96
F

Murrow takto pomohl i několika akademickým pracovníkům ze Sovětského
svazu, čehož si o dva roky později všimly „Hearstovy noviny, jež uveřejnily článek
o Komunistické škole propagandy, která byla sponzorována americkým IIE.
V padesátých letech pak tohoto využil (…) McCarthy, když se snažil očernit Eda
Murrowa.“ 97
F

I přes komplikace s umisťováním německých uprchlíků do škol a dalších
institucí – bylo potřeba důkladně prověřit, zda nejsou sympatizanty s nacistickým
režimem – se Murrowovi podařilo přesvědčit Rockefellerovu a Carnegieho nadaci, aby
dotovaly zaměstnávání německých i dalších uprchlíků. Murrow později o práci pro
komisi řekl „Byla to ta nejuspokojivější věc, které jsem se kdy zúčastnil a která přispěla
k mým znalostem politiky a mezinárodních vztahů víc, než jakékoli jiné období mého
života.“ 98
F

3.1.2 Počátky v CBS
43B

Murrow měl pocit, že nemá v IIE dostatek prostoru k seberealizaci, 99 proto
F

F

v roce 1930 přijal nabídku CBS spolupracovat na přípravě vzdělávacích programů
University of the Air, kdy měl měsíčně domluvit jednoho hosta. Díky svým kontaktům
94

In: Tamtéž, str. 21.
Komise v roce 1933 dokázala zachránit více než 300 evropských vědců a učenců před holocaustem. (In:
1930s: Fighting Totalitarianism. Dostupné z WWW: < http://www.iie.org/en/Who-WeAre/History/1930s >)
96
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 20-21.
97
Přeloženo z originálu: „Just over two years later, the Hearst newspapers carried the story of
a Communist propaganda school sponsored by the American IIE. In the 1950s Joseph McCarthy would
use the Hearst story to smear his antagonist Ed Murrow.“ (In: Tamtéž, str. 20.)
98
Přeloženo z originálu: „It was the most personally satisfying undertaking in which I have ever engaged,
and contributed more to my knowledge of politics and international relations than any similar period in
my life.“ (In: The Life and Work of Edward R. Murrow, an archives exhibit. Radio News Broadcasting
and CBS in the Twenties and Thirties. Dostupné z WWW:
< http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/iie.html >.)
99
Duggen, kterému v té době bylo již 70 let, využíval Murrowa stále jen jako asistenta a nenabízel mu
žádný další postup v rámci IIE, proto se Murrow rozhodl, že začne spolupracovat i se CBS.
(In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 23.)
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a schopnostem dokázal k účasti ve vysílání přimět významné osobnosti tehdejší doby,
jakými byli mj. Albert Einstein, Gándhí nebo dokonce i německý prezident Paul von
Hindenburg. 100
F

Po několika letech externí spolupráce získal Murrow v roce 1935 v CBS místo
na pozici Director of Talks. Tu před ním zastával Raymond Swing, který se chtěl na
vysílání podílet raději jako reportér než jako jeho koordinátor. 101 (Swing později vysílal
F

F

z New Yorku týdenní pořad jako komentátor BBC.) 102 Protože Murrow v té době
F

F

nevystupoval ve vysílání, mohl se dál věnovat i práci v oblasti vzdělávání pro IIE
a přestože v Dugganově komisi svou činnost o rok později ukončil, s IIE spolupracoval
i nadále. 103
F

V roce 1936 dokázal Murrow vysílání významně pomoci při získávání
zajímavých hostů, kteří ve vysílání komentovali vzestup Německa, situaci v Itálii, kde
se k moci dostal Mussolini nebo vypuknutí války v Etiopii. Zde poprvé Murrow narazil,
když chtěl, aby „(…) ve vysílání získali prostor mluvčí obou stran etiopské otázky,
protože BBC (pozn. – šlo o londýnské vysílání CBS) rozhodla, že mít mluvčího Itálie,
který by prostřednictvím jejich technologického vysílacího zázemí mohl mluvit
k americkým posluchačům, by bylo zneuctěním sankcí, jež Liga Národů uvalila na
fašistický režim v Římě.“ 104
F

3.1.3 Evropské vysílání CBS
44B

V roce 1937 rezignoval Cesar Saerchinger na pozici ředitele CBS pro Evropu,
protože neviděl v evropském vysílání pro Spojené státy žádnou budoucnost. 105
F

F

Viceprezident CBS Edward Klauber nabídl Saerchingerovu pozici Murrowovi. Ten

100

In: Tamtéž, str. 23-24.
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 76.
102
Jeho vysílání se stalo velmi ceněným – „(…) jeho kvalita byla spíše ve struktuře než ve formulaci,
každé jeho vysílání bylo přesně vyvážené a plné vnitřního napětí.“ (Přeloženo z originálu: „ (…) his
quality was less in phrasing than in structure, Each broadcast was a minutely balanced entity full of
internal tensions.“ In: Tamtéž, str. 148.)
103
V letech 1946 a 1948 byl předsedou představenstva IIE, účastnil se spolu s Eleanor Roosveltovou
konferencí a pomáhal se získáváním mecenášů pro financování IIE. (In: The Life and Work of Edward R.
Murrow, an archives exhibit. IIE and CBS Radio. Dostupné z WWW:
< http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/iie2.html >.)
104
Přeloženo z originálu: „Ed’s plan to present speakers on both Aires of the Ethiopia question fell flat
when the BBC decided that having a spokesman for Italy be heard in the United States through the BBC’s
circuit to New York would violate League of Nations sanctions against the Fascist government in Rome.“
(In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 27.)
105
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 76.
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nabídku přijal a 1. dubna 1937 se i se svou ženou Janet (vzali se v roce 1934)
přestěhoval do Londýna. 106
F

CBS v oblasti zahraničního zpravodajství do té doby ztrácela nejen na svého
největšího rivala NBC, ale i na MBS (pro kterou v té době pracoval Raymond Swing),
protože se v Evropě zaměřovala především na nezpravodajská témata. „Americké
vysílání (CBS) z Evropy se v té době nevěnovalo závažným tématům té doby, (…) rádio
mělo být především o zábavě, ne o zpravodajství.“ 107 Vysílalo se z předem připraveného
F

F

a sestříhaného záznamu nebo šlo o dlouhodobě plánovaná vysílání, ne o přímé vstupy
z terénu. 108
F

MBS v roce 1936 odvysílala své první zpravodajské shrnutí událostí, kdy „(…)
Raymond Gram Swing nabídl ve svém pořadu World Events analýzu zpravodajství, kde
v pěti vysíláních vysvětlil okolnosti nástupu Hitlera k moci (…).“ 109 NBC uvedla svůj
F

F

první zpravodajský přímý přenos již v roce 1934, kdy „Max Jordan odvysílal zprávu
o atentátu na kancléře Engelberta Dollfusse v Rakousku a pokračoval ve vysílání
mezinárodních přímých přenosů i v následujících letech.“ 110 Kromě zahraničního
F

F

zpravodajství nabízela NBC svým posluchačům i občasná shrnutí zahraničních
událostí 111 – snažila se budovat si v Evropě pověst americké BBC. 112
F

F

F

Murrow se takto nastavené podobě zahraničního vysílání CBS zpočátku
podřizoval (vysílalo se zpravodajství z Wimbledonu, společenských událostí a slavností,
či příležitostné rozhovory s politiky). Ale protože „hlavní úkol vedoucího CBS v Evropě
byl stejný jako úkol každého jiného zaměstnance CBS ve Spojených státech, a sice
předstihnout NBC,“ 113 Murrow se snažil změnit přístup vedení CBS k evropskému
F

F

106

In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 27-28.)
Přeloženo z originálu: „American broadcast from Europe had little to do with the weighty issues of the
day. (…) Radio was about entertainment, not news.“ (In: Tamtéž, str. 29-30.)
108
In: EDWARDS Tamtéž, str. 29-30.
109
Přeloženo z originálu: „(…) Raymond Gram Swing (1887-1968) offered news analysis in his program
World Events, which were five weekly broadcasts explaining the rise of Hitler for Mutual Broadcasting
System (MBS).“ (In: The Life and Work of Edward R. Murrow, an archives exhibit. Radio News
Broadcasting and CBS in the Twenties and Thirties. Dostupné z WWW:
< http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/cbseurope.html >.)
110
Přeloženo z originálu: „Max Jordan (…) did an onsite news broadcast in 1934 about the assassination
of chancellor Engelbert Dolfuss in Austria and continued to do international onsite news broadcasts in
the following years.“ (In: The Life and Work of Edward R. Murrow, an archives exhibit. Radio News
Broadcasting and CBS in the Twenties and Thirties. Dostupné z WWW:
< http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/cbseurope.html >.)
111
In: The Life and Work of Edward R. Murrow, an archives exhibit. Radio News Broadcasting and CBS
in the Twenties and Thirties. Dostupné z WWW:
< http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/cbseurope.html >.
112
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 29-30.)
113
Přeloženo z originálu: „The main job of the CBS representative in Europe was the same as the job of
any CBS emloyee back home: beat NBC.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of
broadcast journalism, str. 30.)
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zpravodajství. Podařilo se mu získat pro své vysílání Winstona Churchilla, který doufal,
že americké publikum bude více naslouchat jeho varování před nástupem nacismu
v Německu a nebezpečím, které ukrývala politika appeasementu britského premiéra
Nevilla Chamberlaina. Murrow bral Churchillova varování vážně a v očekávání
vypuknutí konfliktu se snažil získat pro evropské zpravodajství CBS reportéry
a korespondenty, kteří by měli nejen zkušenosti s novinářským povoláním, ale zároveň
by se orientovali v evropských záležitostech. 114
F

Prvním takovým zpravodajem byl William L. Shirer. 115 Ten koncem 20. let
F

F

pracoval jako reportér Paris Tribune a zároveň byl i korespondentem Chicago Tribune.
V době krize na počátku 30. let působil rok jako dopisovatel ve Španělsku a od roku
1934 pracoval pro Hearstovu informační agenturu Universal Wire Service. Odtud byl
v srpnu 1937 propuštěn a hned nato se potkal právě s Murrowem, který ho najal jako
vídeňského korespondenta CBS. 116
F

F

S Murrowem se stále více snažil zaměřit evropské vysílání CBS na zpravodajství
o aktuálních událostech a na zvyšující se napětí na celém kontinentě. Shirer měl
podobný názor na to, co by CBS měla svým posluchačům poskytnout namísto
zábavných pořadů: „Okamžitý přenos zpráv o události od reportéra přímo k posluchači,
který sedí ve svém obývacím pokoji tak, že může sledovat, co se právě děje… to bylo
něco naprosto nového. Nebyla tu žádná prodleva, žádné editování nebo přepisování
jako v novinách. Posluchač dostával informace přímo od reportéra, věděl o tom, co se
děje, ve stejný okamžik.“ 117 Přesto nesměli ani jeden přímo vstupovat do vysílání –
F

F

Shirer pouze dodával informace a Murrow celé vysílání koordinoval, 118 až do března
F

F

1938, kdy Hitler provedl v Rakousku státní převrat.

3.1.4 Anšlus Rakouska
45B

V polovině února 1938 se rakouský kancléř Kurt von Schuschnigg podvolil
nátlaku Hitlera a znovu zlegalizoval zakázanou nacistickou stranu. Murrow se společně
114

In: Tamtéž, str. 31.
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 77.
116
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 32.
117
Přeloženo z originálu: „Instantaneous transmission of news from the reporter to the listener, in his
living room, of the event itself, so that the listener could follow it just as it happened… was utterly new.
There was no time lag, no editing or rewriting as in a newspaper. A listener got straight from a reporter,
and instantly, what was taking place.“ (In: Tamtéž, str. 34.)
118
Shirer: „(…) ani já, ani Murrow nebudeme v rádiu mluvit osobně. New York (pozn. – centrála CBS) si
přeje, abychom pro tento účel zaměstnávali novinové dopisovatele. My máme vysílání jen zařizovat.“
(In: SHIRER, William, L. Berlínský deník, str. 65.)
115
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s Shirerem snažili přesvědčit vedení CBS, aby mohli o událostech americké posluchače
informovat, „rádio však nemělo zájem o zprávy z první ruky. New York si (…)
nevyžádal vůbec nic, neboť měl momentálně největší starosti se vzdělávacím pořadem
(…) – sbor školních dětí nebo něco takového.“ 119 Když kancléř 12. března kapituloval
F

F

a Rakousko tak oficiálně ztratilo svou nezávislost, Shirerovi nebylo umožněno tuto
zprávu odvysílat, protože nacisté kontrolovali rádio a nikomu přístup k vysílání
nepovolili. Shirer se spojil s Murrowem, který navrhl, aby Shirer přiletěl místo něj do
Londýna a podal do vysílání očité svědectví. Mezitím bylo spojení do Spojených států
obnoveno a zpravodaj NBC Max Jordan tak dokázal předat zprávy rychleji než CBS.
Paley proto požadoval, aby CBS přinesla jako první souhrn a analýzu proběhnuvších
událostí. 120
F

Pokyny z New Yorku od Whitea byly následující: „Chceme dnes v noci
evropský souhrn. V jednu hodinu ráno vašeho času chceme vás (pozn. – Shirera)
a nějakého člena parlamentu z Londýna, samozřejmě Eda Murrowa z Vídně a americké
novinové dopisovatele z Berlína, Paříže a Říma. Půlhodinový pořad. (…) Jste schopni
to s Murrowem zvládnout?“ 121 Shirer, který byl nyní v pozici hlavního koordinátora
F

F

v Londýně, souhlasil, spojil se telefonicky s Murrowem a rozdělili si úkoly – Murrow
si vzal na starosti vysílání z Berlína a Vídně, Shirer měl zařídit přenos z Londýna,
Paříže a Říma. Přestože měli oba dobré kontakty jak na zahraniční zpravodaje
v různých evropských městech, tak na technické pracovníky ústředen a vysílačů, nebylo
po stránce organizační ani technické snadné připravit takový pořad. 122 Na účast ve
F

F

vysílání přistoupili zpravodajové International News Service Frank Gervasi v Římě
a Pierre Hus v Berlíně. Pro pařížské vysílání se podařilo získat Edgara A. Mowrera,
dopisovatele Chicago Daily News a v Londýně souhlasila poslankyně Ellen
Wilkinsonová, že poskytne do vysílání oficiální vyjádření k anšlusu. 123
F

V New Yorku pak 14. března 1938 v osm hodin večer byly odvysílány přímé
vstupy z Londýna a Paříže informující o postoji Británie a Francie k Hitlerově akci.
Murrow pak informoval z Vídně o kolaboraci Rakušanů. Spojení s Římem se
nepodařilo, jelikož v Itálii nebyli schopni během tak krátké doby technicky vysílání
119

In: Tamtéž, str. 71.
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 38.
121
In: SHIRER, William, L. Berlínský deník, str. 78.
122
Shirer: „Neměl jsem nejmenší ponětí, jak to udělat – a ještě k tomu za osm hodin. Sice jsme už dva tři
takové pořady v minulosti dělali, ale těm vždy předcházely měsíce technických příprav.“ (In: Tamtéž,
str. 78.)
123
In: SHIRER, William, L. Berlínský deník, str. 78-80.
120
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připravit. Přesto Shirer přečetl do vysílání poznámky nadiktované Gervasim, že Itálie
proti anšlusu neprotestuje. Celý souhrn pak ukončil „z Washingtonu senátor Lewis
Schwelenbach z Výboru zahraničních vztahů, který řekl, že německá anexe Rakouska
jsou problémy Evropy,“ 124 a že se Spojené státy nebudou v těchto záležitostech
F

F

angažovat. Vysílaný souhrn měl v USA velký ohlas, Paley chtěl, aby hned následující
den byl vysílán další. 125
F

F

S použitím několika zdrojů informací Murrow, Shirer a jejich spolupracovníci
odvysílali reportáž o událostech, které vzápětí ve vysílání analyzovali a dokázali jako
první využít možností, které vysílací média nabízí a učinit tak nejen technologický, ale
především žurnalistický průlom v rádiovém vysílání. 126 „(…) Vymysleli a uskutečnili
F

F

tak něco, co se později stalo standardní formou prezentování zpravodajství. Rádiové
zpravodajství od té doby už nikdy nebylo tvořeno zprávami hlasatelů, kteří referovali
o předem připravených událostech, jakými byly nejrůznější slavnosti či jiné
zajímavosti.“ 127
F

3.1.5 Objektivita zpravodajství CBS
46B

Z důvodu politiky izolacionizmu, kterou Spojené státy vůči Evropě od konce
první světové války prosazovaly 128 a snahám Roosevelta a jeho administrativy se do
F

F

záležitostí evropských a jiných států nevměšovat 129 se i vysílací sítě snažily, aby kvůli
F

F

svému vysílání nemohly být obviňovány ze snahy ovlivňovat veřejné mínění, kdy na
jaře 1937 „(…) devadesát čtyři procenta tazatelů dala přednost snahám
o neangažovanost ve válce před úsilím válce zabránit.“ 130 Když však již byla v roce
F

F

1938 válka téměř nevyhnutelná, „(…) americké veřejné mínění, (…) podpořilo veškerá
opatření na pomoc evropským demokraciím s výjimkou války.“ 131
F

124

Přeloženo z originálu: „(…) remarks from Washington by Senator Lewis Schwellenbach of the Foreign
Relations Committee who said that German annexation of Austria was Europe’s business.“
(In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 40.)
125
In: Tamtéž, str. 38-41.
126
In: Tamtéž, str. 40.
127
Přeloženo z originálu: „(Murrow, Shirer and company) had just devised and executed what became the
routine format for presentation of news.No longer would radio news consist of announcers assigned to
cover carefully preplanned events as if they were parades or mere curiosities.“ (In: Tamtéž, str. 40.)
128
In: TINDALL, George B. USA, str. 586-7.
129
Roosevelt ve třicátých letech prosadil sérii zákonů o neutralitě, kterou prosazoval až do roku 1939, kdy
Kongres povolil americkým firmám pomoc Evropě v podobě vývozu zboží a zbraní. (In: TINDALL,
George B. USA, str. 592-594.)
130
In: Tamtéž, str. 594.
131
In: Tamtéž, str. 595.
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Šéf CBS Paley trval na tom, že názory vysílatelů se nesmějí dostávat do
zpravodajství, že mají být vyhrazeny pouze do pořadů, ve kterých je vedena vyvážená
diskuse. V roce 1937 prohlásil: „Nikdy nesmíme mít (nic jako) redakční stranu, stejně
jako se nikdy nesmíme pokoušet být na žádné straně jakékoli diskutabilní otázky.“ 132
F

F

Tento přístup platil i pro reportéry, pro které bylo třeba definovat, co je a co není ve
vysílání povoleno. Paley vydal prohlášení, ve kterém mj. stanovil, že „(…) CBS bude
mít zpravodajské analytiky, ne komentátory. Zpravodajský analytik (…) je reportér,
který analyzuje zprávy, aniž by k nim zaujímal stanovisko.“ 133 To byl jeden z důvodů,
F

F

proč nakonec ve vysílání skončili např. otec Coughlin nebo William J. Cameron,
protože ve svém vysílání vyjadřovali otevřeně své názory. 134 Problémy s objektivním
F

F

analyzováním událostí měl i komentátor CBS Hans von Kaltenborn, který trval na tom,
že bude vysílat dál své komentáře z pozice první osoby a bude k nim přidávat svá
subjektivní hodnocení založená na zkušenostech. I on se však později dostal do
konfliktu nejen se CBS, ale i se svým hlavním sponzorem General Mills, který ho
přestal podporovat ve chvíli, kdy Kaltenborn odmítl vysílat „zpravodajské analýzy“
namísto svých „komentářů“. 135
F

Při vytváření sítě zpravodajů v Evropě kladla CBS velký důraz na zachování
objektivity požadované pro americké vysílání. Každý korespondent se měl držet
obecných zásad CBS, které mj. zakazovaly vyjadřování osobních pocitů a názorů na
válku, kdy se korespondent musel „(…) snažit rozlišit fakta od fám, oficiální informace
od polooficiálních z ‚nejvyšších míst‘ a dalších od klepů, (…) aby americký posluchač
zůstal tím nejlépe informovaným na světě (…) a tím znovu dokázat, že rozhlas hraje
nesmírně důležitou roli při udržování toho nejlepšího z demokracie.“ 136
F

F

NBC i MBS také oznámily, že v době války a jejího zpravodajského pokrytí
nesmějí jejich zpravodajové vyjadřovat ve vysílání své názory a snažit se zachovávat
objektivitu. 137 Součástí tohoto prohlášení bylo, že zpravodajové mj. „(…) nesmí
F

132

F

Přeloženo z originálu: „We must never have an editorial page. (…) We must never try to further either
side od any debatable question.“ (In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States.
Vol. 2., 1933 to 1953, str. 135.)
133
Přeloženo z originálu: „CBS would have news analysts, not commentators. A news analysts (…) was
a newsman who analysed the news, but promoted no view.“ (In: Tamtéž, str. 135.)
134
In: Tamtéž, str. 135.
135
General Mills nechtěli být spojováni, stejně jako většina inzerentů, s kontroverzním vysíláním.
(In: Tamtéž, str. 135.)
136
Přeloženo z originálu: „(…) We must try to distinguish fact from rumor, official information from
semiofficial ‚high sources,‘ and so on, and from mere gossip. (…) (the conflict progresess) will continue
to keep the American listener the best informed in the world. (…) and thus demonstrate once more that
radio plays a tremendous part in the maintenance of all that is the best in a democracy.“ (In: WHITE,
Paul, W. Covering a War for Radio, str. 85)
137
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 136.
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vyjadřovat vlastní úsudek nebo vybírat či opomenout zprávy za účelem vytvoření
jakéhokoli záměru (…) nebo říkat něco ve snaze ovlivnit činy nebo názory ostatních
v jakémkoli směru. (…) Zpravodajova východiska pro hodnocení by měla být (…)
neosobní, upřímná a čestná.“ 138
F

F

Díky těmto v praxi používaným metodám byly stanice, jejichž vysílačů američtí
reportéři využívali, ochotny respektovat jejich snahu o objektivní zpravodajství
a nesnažily se jim vnucovat svůj pohled a názory namísto získaných faktů. 139
F

CBS i ostatní sítě tak v roce 1937 (v očekávání vypuknutí válečného konfliktu)
prosadily určitou formu autoregulace přijetím profesního kodexu, jež můžeme
považovat za projev odpovědnosti vůči publiku. Zavedení regulace prostřednictvím
přijetí profesionálních standardů nejen vysílacích médií požadovala o deset let později
ve své závěrečné zprávě i Hutchinsonova komise. 140
F

F

3.2 Murrow’s Boys
19B

3.2.1 Mnichovská dohoda a počátek války
47B

Murrowovi i Shirerovi bylo jasné, že se Hitler nespokojí jen se získáním
Rakouska 141 a to se také potvrdilo 30. září 1938 v Mnichově. Zpravodajské pokrytí
F

F

mnichovských událostí měl v CBS na starosti Kaltenborn, který „proplétal události
dohromady – překládal, komentoval, vykládal a vysvětloval podle toho, jak cítil, že bylo
třeba.“ 142 Přestože oficiální kopii mnichovské dohody získal jako první Max Jordan
F

F

z NBC, byl to nakonec Murrow, komu se ještě předtím podařilo zprávu o jejím
podepsání zachytit v rozhlase, a tak byla CBS první, která z Evropy o československé
krizi informovala. 143
F

138

Přeloženo z originálu: „(No news analyst) (…) is to be allowed to express personal editorial
judgement or to select or omit news with the purpose of creating any given effect, or (…) (no news
analyst) is to be allowed to say anything in an effort to influence action or opinion of others one way or
the other. (…) His basis for evaluation should (…) be impersonal, sincere, and honest.“ (In: WHITE,
Paul, W. Covering a War for Radio, str. 91)
139
In: Tamtéž, str. 91
140
In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část Self-Regulation is Absent. Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >
141
Chamberlain řekl Murrowi (mimo záznam), že Francie, Velká Británie i Itálie jsou ochotny obětovat
Německu československé Sudety, aby uspokojily Hitlera a zachovaly mír v Evropě. (In: EDWARDS,
Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 43)
142
Přeloženo z originálu: „(On CBS it was) Kaltenborn who threaded the drama together – translating,
commenting, interpreting, explaining as he felt the need.“ (In: BARNOUW, Erik. A History of
broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 80.)
143
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 43-44.
U
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Murrow dokázal v září 1938 díky svému vysokému pracovnímu nasazení
koordinovat v době československé krize vysílání do New Yorku z Londýna, Prahy,
Paříže a dalších měst. „(…) osobně se účastnil třiceti pěti přenosů a připravil nebo se
podílel na přípravě celkových 151 krátkovlnných programů z dalších evropských míst.
Vysílání se 28. září dostalo do závratného tempa, kdy (Murrow) odstartoval vysílání
v sedm hodin ráno. Poté uvedl monolog Franka Grandina z Paříže, dále komentátora
z britské dolní sněmovny, souhrn událostí z Prahy a interpelaci Pierra Bedarda projevu
premiéra Daladiera. Poté spojil CBS do Berlína na vysílání Williama Shirera a zpět do
Prahy za Vincentem Sheeanem. Současně Murrow uvedl arcibiskupa z Canterbury
a později Stephena King-Halla. Vysílání pak ukončil okolo šesté hodiny ráno
londýnského času závěrečným shrnutím z Paříže a Československa.“ 144
F

V očekávání pozdějších událostí, kdy Murrow i Shirer tušili, že po
Československu bude následovat Polsko, dostal Murrow od Paleyho i Whitea svolení
k vytvoření týmu zpravodajů, kteří by byli schopni pokrýt ve vysílání nadcházející
události. „Murrow pokračoval v najímání nových lidí ve stejném duchu, v jakém začal
se Shirerem – vybíral je podle toho, jak dokáží uvažovat a přemýšlet, ne podle toho,
jestli mají hlas vhodný pro vysílání,“ 145 a jako pařížského zpravodaje najal Thomase
F

F

B. Grandina, který sice neměl zkušenosti s vysíláním nebo žurnalistikou, ale měl velký
přehled o dění ve Francii. 146
F

Když Hitler v září 1939 obsadil Polsko, Velká Británie a Francie vyhlásily
Německu válku. Několik dní po napadení Polska přerušily NBC i MBS své evropské
zpravodajství – „vysílání bylo přísněji regulováno (…) a vysílací sítě byly zastrašovány
varováními Rooseveltovy administrativy, aby se během války chovaly zodpovědně.“ 147
F

F

NBC a MBS se proto rozhodly utlumit své aktivity, čehož Murrow a jeho kolegové plně
144

Přeloženo z originálu: „Murrow participated personally in thirty-five transmissions and arranged or
was directly concerned with a total of 151 short-wave programs from other European points. The tempo
reached a dizzy pace on September 28, when he began his day at 7:00 A. M. with a personal broadcast.
He then put on a monologue from Frank Grandin in Paris, a commentator introduced from the House of
Commons, a pickup from Prague, an interpellation by Pierre Bedard of Premier Daladier's speech. Then
Murrow connected CBS with Berlin to hear William Shirer, went back to Prague for Vincent Sheean.
Presently Murrow introduced the Archbishop of Canterbury, later Stephen King-Hall. He ended his day
around 6:00 A.M. London time with final summaries from Paris and Czechoslovakia.“ (In: The Life and
Work of Edward R. Murrow, an archives exhibit. A Day's Work. Dostupné z WWW:
< http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/cbseurope.html >)
145
Přeloženo z originálu: „Murrow continued the hiring pattern he’d begun with Shirer, recruiting people
for their brains and not the sound of their voices.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the
birth of broadcast journalism, str. 45.)
146
In: Tamtéž, str. 43-45.
147
Přeloženo z originálu: „Broadcasting was more rigidly regulated in 1939, and the networks were
indimidated by warnings from the Roosevelt administration that the networks should behave responsibly
during the war.“ (In: Tamtéž, str. 46-47.)
U

U
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využili. Když se „NBC a MBS po několika měsících vrátily k evropskému zpravodajství,
CBS již využila získané výhody a prosadila se na vůdčí pozici v rozhlasovém
zpravodajství.“ 148
F

F

3.2.2 Nedostatek rozhlasových zpravodajů
48B

Až do roku 1939 zaměstnávala CBS v Evropě pouze tři zpravodaje 149 , kteří
F

F

pracovali výhradně pro ni – Murrowa v Londýně, Shirera, který měl pokrývat oblast
střední Evropy se sídlem v Berlíně (později v Ženevě) a Grandina, jež vedl pařížskou
centrálu. Kromě nich však měla dohodu i s řadou dalších korespondentů „ve všech
hlavních městech a měla také domluvenu spolupráci s několika zpravodajskými
agenturami, jež by v případě mimořádných událostí, jako byla například česká krize,
dovolily svým korespondentům vysílat pro CBS.“ 150 Díky kreditu, který CBS svým
F

F

zahraničním zpravodajstvím získala u posluchačů a kritiků ve Spojených státech a také
v souvislosti s rostoucí oblibou rádiového zpravodajství 151 se White v červenci 1939
F

F

vypravil do Londýna, aby s Murrowem a ostatními probral rozšíření zpravodajského
týmu.
Společně se dohodli, že „by měli okamžitě získat zvláštní zpravodaje, kteří by
měli být všichni Američané a kteří by pracovali přímo pro CBS v potenciálně
problematických oblastech, jakými byly např. Varšava, Řím, Skandinávie, Nizozemí,
Balkán a Turecko.“ 152 Murrow pak postupně vybral a najal korespondenty, kteří
F

F

vytvořili tým zpravodajů CBS v Evropě: Shirer a Russel Hill v Berlíně; Grandin
v Bukurešti; William L. White v Helsinkách; Mary M. Breckinridge ve Stockholmu;

148

Přeloženo z originálu: „By the time NBC and MBS returned to war coverage a few months later, CBS
had taken advantage and asserted itself as the leader in radio news.“ (In: Tamtéž, str. 47.)
149
Zpravodaj Hans von Kaltenborn čelil kvůli svým komentářům, ve kterých často vyjadřoval svá
hodnocení a přesvědčení problémy s Klauberem a v roce 1940 přijal nabídku NBC a ukončil svou
spolupráci se CBS. (In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to
1953, str. 136.)
150
Přeloženo z originálu: „(…) we had ‚string men‘ in virtually every capital and had a working
arrangement with certain press associations whereby in emergencies, such as the Czech crisis of the year
before, we could call upon their correspondents to broadcast for us.“ (In: WHITE, Paul, W. Covering a
War for Radio, str. 84)
151
Podle průzkumu v červenci 1939 ve státě Indiana více než 67% dotázaných uvedlo, že víc než ostatní
programy v rádiu je zajímá zpravodajství. V jiném průzkumu pořádaném v 19 různě velkých amerických
městech (velikostně od Salt Lake City po New York City) uvedlo 65% dotázaných, že jako hlavní zdroj
zpravodajství upřednostňují rádio před tiskem. (In: Tamtéž, str. 83)
152
Přeloženo z originálu: „We decided that we should immediately obtain special correspondents of our
own, all of whom should be Americans, in prospective trouble centers such as Warsaw, Rome,
Scandinavia, the Low countries, the Balkans, and Turkey.“ (In: Tamtéž, str. 84)
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Eric Sevareid, Bill Henry a Larry Leseur ve Francii; Erland Echlin (společně
s Murrowem) v Londýně; Cecil Brown v Římě. 153
F

3.2.3 Vznik Murrow’s Boys
49B

Murrow’s Boys se začalo používat jako označení skupiny zpravodajů, kteří pod
Murrowovým vedením vysílali zpravodajství CBS o válce v Evropě a kteří o událostech
informovali novým způsobem. Murrow do svého týmu vybíral spolupracovníky, kteří
dokázali klidně a nestranně 154 předat zprávu o události tak, aby ji posluchač pochopil
F

F

a dokázal zařadit do širších souvislostí, tedy do odpovídajícího kontextu. Pro dosažení
co největší objektivity se záměrně snažili vyhnout argumentaci, jejíž „absence byla
jedním z klíčů k úspěchu: argumentace vytvářela své vlastní protilátky.“ 155 Jejich
F

F

úkolem bylo „vypíchnout fakta obou stran události, poukázat na rozporuplnosti se
záznamy (…) a mít na paměti, že je důležité, aby posluchač nejen věděl, ale i pochopil
a že jeho úkolem je pomoci posluchači událost posoudit, nikoli ji sám posuzovat.“ 156
F

Rozhlasové zpravodajství, které do té doby bylo většinou strukturováno do
podoby obvyklé pro tisk, jež nebyla pro rozhlas vhodná, muselo projít výraznými
změnami. 157 U posluchače bylo potřeba vzbudit pocit, že je součástí popisované události
F

F

a že „je to on, kdo tam je a pravděpodobně má lepší představu o tom, co se na místě
děje, než ten, kdo se u popisované události přímo nachází.“ 158
F

F

Murrow a jeho kolegové dokázali díky „častému čtení mezi řádky propagandy
vysílané z evropských stanic předvídat, mít připravené zpravodaje a na dny
rozplánovaná vysílání, aby jim neunikly žádné mimořádné události. (…) Během jednoho
roku od 1. září 1939 do 1. září 1940 bylo naplánováno více než 2200 zahraničních
vstupů. (…) Mezi nimi bylo mnoho vynikajících vysílání, které byly ukázkou toho
nejlepšího druhu žurnalistiky.“ 159 Šlo například o vysílání Williama L. Whitea z finské
F

153

F

In: Tamtéž, str. 84-85.
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 151.
155
Přeloženo z originálu: „The absence of argumentation was one of the keys to their success:
argumentation produces its antidots.“ (In: Tamtéž, str. 151.)
156
Přeloženo z originálu: „(Analyst) should point out the facts on both sides, show contradiction with the
record (…). He should bear in mind that (…) it is important that people should not only know but
understand, and his function is to help the listener judge, but not to do the judging himself.“ (In: WHITE,
Paul, W. Covering a War for Radio, str. 90.)
157
In: WHITE, Paul, W. News on the Air, str. 8-9.
158
Přeloženo z originálu: „The radio listener (…) has the feeling that he, himself, is participating in living
history. He is there and probably he has a much better idea of what is going on than the people who are
physically attending the event.“ (In: WHITE, Paul, W. News on the Air, str. 24.)
159
In: WHITE, Paul, W. Covering a War for Radio, str. 87.
154

37
fronty o Vánocích 1939, Shirerovo vysílání o kapitulaci Francie v Compiègne 160 nebo
F

F

reportáž Mary M. Breckingidge z Norska o pohřbu obětí norského tankeru Altmark
potopeného britským námořnictvem. 161
F

Nejvýraznějším zpravodajem celé skupiny byl Murrow, ze kterého se díky
zpravodajským souhrnům o evropských událostech postupně začínala stávat ve
Spojených státech hvězda – byl chytrý, osobitý, příjemný na poslech a zároveň
autoritativní. 162 Podle Murrowa „(…) posluchači začínali očekávat od transatlantického
F

F

vysílání více, než jen katastrofy nebo klamání (…) a zprávy a projevy státníků.
Očekávali, že uslyší autentický přízvuk svých spojenců a politické, sociální
a ekonomické klima, ve kterém vznikalo.“ 163
F

F

3.3 This is London 164
20B

F

Když byla podepsána 22. června 1940 kapitulace Francie, zůstala Velká Británie
poslední evropskou zemí, která nacistickému Německu stále vzdorovala. V srpnu 1940
zahájila německá letadla bombardování britských továren, letišť a dalších vojenských
cílů, které mělo předcházet plánované invazi, od 7. září začala německá letadla
bombardovat Londýn. 165 Právě během této doby se Murrow proslavil ve Spojených
F

státech,

když

F

posluchačům

přibližoval

ve

svých

reportážích

atmosféru

z bombardovaného města – jako očitý svědek popisoval ze střech domů průběhy náletů,
jejich ničivé následky a odhodlanost Britů se nevzdat.
V atmosféře války v Evropě a bránící se Velké Británii vrcholila ve Spojených
státech kampaň před prezidentskými volbami. Roosevelt v nich nakonec porazil
republikánského kandidáta Wendella L. Wilkieho a v listopadu 1940 byl zvolen do
svého třetího funkčního období. 166 „29. prosince 1940 sdělil Roosevelt národu ve svém
F

F

160

Shirer a Williamem C. Kerkerem z NBC byli jediní dva korespondenti, kteří zůstali v Compiègne, kde
bylo právě podepisováno německo-francouzské příměří. Všichni ostatní reportéři odcestovali do Berlína,
kde mělo být příměří oficiálně vyhlášeno a média o něm směla referovat. Shirer tak dokázal předat do
Spojených států zprávu o faktické kapitulaci Francie, o několik hodin dříve, než zprávu zveřejnil
německý rozhlas a tisk. (In: WHITE, Paul, W. Covering a War for Radio, str. 88-89.)
161
In: WHITE, Paul, W. Covering a War for Radio, str. 87.
162
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 41.
163
Přeloženo z originálu: „(…) radio listeners ‚have come to expect of transatlantic broadcasting
something more than stunting or transatlantic trickery. They expect to hear not only the news and the
speeches of statesmen. They expect to hear the authentic accent of their allies. They want to hear not only
the news but the political, social, and economic climate in which it is made.“ (In: The Life and Work of
Edward R. Murrow, an archives exhibit. The 'Murrow Boys' - a group of foreign correspondents during
World War II. Dostupné z WWW: < http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/cbseurope.html >.)
164
Touto frází Murrow otevíral svá transatlantická vysílání, později byla vydána i stejnojmenná kniha
s jejich přepisy.
165
In: Wikipedia. Battle of Britain.. Dostupné z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Britain >.
166
In: TINDALL, George B.: Dějiny států, USA, str. 598.
U

U
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U
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‚hovoru od krbu‘, že se musí stát ‚velkým arzenálem demokracie‘, protože hrozí pád
Británie.“ 167 V Kongresu se mu 11. března 1941 pak podařilo prosadit zákon o půjčce
F

F

a pronájmu, 168 který mu umožňoval poskytnout Winstonu Churchillovi zbraně a další
F

F

docházející materiál pro obranu před německými útoky. I přes pomoc Velké Británii
však Roosevelt stále doufal, že jeho země nebude muset do války vstoupit a bude moci
zůstat oficiálně neutrální. 169
F

3.3.1 Londýn ve válce
50B

Již na počátku vypuknutí války v roce 1939 Murrow vysílal reportáže, které se
sice většinou týkaly informací z oficiálních míst a průběhu války, ale v některých se
zaměřoval na běžný život obyvatel Londýna. Komentoval zatemnění Londýna: „Nevím,
co si myslíte o lidech, kteří kouří cigarety, ale já je mám rád, zejmnéna v noci
v Londýně. To malé, nevýrazné, červené žhnutí je vemi vítaným orientačním bodem.
Zabraňuje srážkám, není díky němu nutné neustále zastavovat, dokud konečně přesně
nenajdete ty neurčité hlasy kdesi ve tmě.“ 170
F

F

Ve vysílání uměl zdůraznit důležité věci i na relativních maličkostech, jakými
bylo např. v Anglii oblíbené téma počasí: „Něco se stalo s konverzací v Londýně. Není
jí tu mnoho. Potkáte přítele, vyměníte si odhady o posledních diplomatických tazích,
zeptáte se na společného kamaráda, který byl povolán a poté ztichnete. Nic se nezdá
důležité, dokonce ani počasí. (…)“ 171 Dokázal také vystihnout typické povahové rysy,
F

F

jakými byly např. konzervatizmus či britský humor: „Dnes jsem si šel koupit klobouk –
můj oblíbený obchod byl pryč, rozbombardovaný na kusy. (…) Šel jsem do jiného
obchodu koupit nějaké baterie do svítilny. Prodavač řekl: ‚Nemusíte si jich kupovat
tolik. Máme jich dost na celou zimu.‘ Ale já odpověděl: ‚Co když tady už nebudete?‘
167

In: Tamtéž, str. 598.
Zákon o půjčce a pronájmu „(…) zmocňoval prezidenta k prodeji, převodu, výměně (…) či jinému
nakládání se zbraněmi a dalším zařízením a dodávkami ‚kterékoliv zemi, jejíž obranu prezident považuje
za životně důležitou pro obranu Spojených států‘.“ (In: Tamtéž, str. 598.)
169
In: TINDALL, George B.: Dějiny států, USA, str. 599.
170
Přeloženo z originálu: „I don't know how you feel about the people who smoke cigarettes, but I like
them, particularly at night in London. That small dull, red glow is a very welcome sight. It prevents
collisions, makes it unnecessary to heave to, until you locate the exact position of those vague voices in
the darkness.“ (In: The Life and Work of Edward R. Murrow, an archives exhibit. London Broadcasts.
Dostupné z WWW: < http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/cbseurope2.html >.)
171
Přeloženo z originálu: „Something has happened to conversation in London. There isn't much of it.
You meet a friend, exchange guesses about the latest diplomatic move, inquire about a mutual friend who
has been called up, and then fall silent. Nothing seems important, not even the weather.“ (In: The Life
and Work of Edward R. Murrow, an archives exhibit. London Broadcasts. Dostupné z WWW:
< http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/cbseurope2.html >.)
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Dál v ulici bylo několik zbořených budov. On odpověděl: ‚Samozřejmě, že tu budeme.
Pracujeme v tomto oboru již sto padesát let…‘“ 172
F

Tyto reportáže a zpravodajské souhrny přesto nebyly tím hlavním, proč si
Murrow získal ve Spojených státech oblibu publika i kritiků – tím se teprve měly stát
jeho rozhlasové reportáže z Němci bombardovaného Londýna.

3.3.2 „London after dark“
51B

Americké sítě vysílaly své zpravodajství z ústředí BBC, které jim v suterénních
místnostech poskytlo technické zázemí. Během bombardování Londýna, které trvalo až
do 10. května 1941, vycházel Murrow i s mikrofonem ven z krytu a popisoval v přímém
přenosu americkým posluchačům okolní dění. Se svým pořadem „London after dark“
vysílal reportáže z londýnského nočního života. CBS, stejně jako ostatní sítě,
nedovolovala v té době pouštět do vysílání nahrávky, protože ty si přidružené stanice
mohly samy pustit, a proto musel Murrow vyrazit do ulic, pokud chtěl skutečně zachytit
atmosféru během bombardování. 173
F

F

Jeden ze speciálů tohoto pořadu z 24. srpna 1940, který se skládal ze shrnutí
situací z různých míst Londýna po jednom z náletů, vysílal Murrow z Trafalgar square,
protože „(…) chtěl, aby jeho posluchači slyšeli zvuky války.“ 174
F

F

V tomto speciálním půlhodinovém vysílání 175 nejprve hlasatel CBS v New Yorku
F

F

oznámil vysílání, poté přepojil do Londýnského ústředí CBS, odkud byli dále
přepojováni jednotliví zpravodajové – Murrow z Trafalger square popisoval průběh
náletu – sirény, hledání letadel světlomety a střelbu na ně, přesun lidí do krytu, následně
Robert Bowman přinášející reportáž z jednoho z luxusních londýnských hotelů, kde
právě probíhal společenský večer s hudbou, množstvím drahého jídla a tancem, dále
zpravodaj BBC Raymond Glendenning z kulometného hnízda a Larryho Lesueura ze
střelecké baterie (Air Raid Battery), kteří popsali, jak probíhal útok v těchto místech
obrany města. Následoval vstup Erica Sevareida z tančírny Hammersmith Palais, poté
172

Přeloženo z originálu: „Today I went to buy a hat – my favorite shop had gone, blown to bits. (…)
I went to another shop to buy some flashlight batteries. The clerk said: ‚You needn’t to buy so many. We’ll
have enough for the whole winter.‘ But I said: ‚What if you aren’t here?‘ There were buildings down in
that street, and he replied: ‚Of course, we’ll be here. We’ve been in business here for a hundred and fifty
years…“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 54-55.)
173
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 52.
174
Přeloženo z originálu: „Ed (Murrow) wanted his listeners to hear the sound of war.“ (In: EDWARDS,
Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 51.)
175
Záznam vysílání „London after dark“ z 24. srpna 1940. (In: Radio Days. Radio Events: London After
Dark. Dostupné z WWW: < http://www.otr.com/ra/news/londonafterdark_082440.mp3 >.
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Vincent Sheean z Piccadilly, který popsal ruch, jež i přes právě skončený nálet na této
londýnské třídě vládl a reportéři Michael Standing, Vincent von Thomas z BBC
referovali o situaci na londýnském nádraží. Celý souhrn pak uzavřel J. B. Priestley
vysíláním z Whitehall a připomněl významné historické události, které se k tomuto
místu váží.
Murrow a jeho kolegové ze CBS a BBC tímto a podobnými vstupy chtěli
americkému publiku ukázat, že Velká Británie je hrdá na své tradice, že má za co
bojovat a že hlavní město i přes velký tlak způsobený bombardováním je odhodláno
čelit svým vlastním způsobem. Během přenosu Murrow např. položil mikrofon na zem,
aby zachytil kroky lidí mířícím do protiletadlového krytu – ukázal tak, že
běžní Londýňané během náletů nepanikaří, že útokům pevně vzdorují a když tyto útoky
skončí, pokračují dál „ve svém životě“ (jak ukázal Robert Bowman se svým vstupem
z hotelu nebo Erica Sevareid svým přenosem z tančírny).
Přestože Murrow chtěl vysílat své noční přímé přenosy přímo ze střechy sídla
rozhlasu, nebylo mu to kvůli možnému odposlechu vysílání německými letadly
povoleno (aby Němci díky vysílání nezískávali informace potvrzující zasažení cílů),
přesto mu nakonec bylo uděleno povolení vysílat z okolních domů. Britská vláda si od
vysílání slibovala, že zprávy o „(…) statečných Britech čelících osamoceně nacistům
navzdory bombardování bylo to, co Britové chtěli, aby Američané slyšeli a co podle
nich mohlo vyburcovat Washington k poskytnutí podpory.“ 176
F

F

První z řady živých vstupů z londýnských střech provedl Murrow 22. září
1940 177 , kdy klidným, rozvážným hlasem popisoval, jak probíhá okolní bombardování:
F

F

„(…) Letadlo je stále velmi vysoko. Dříve dnes večer jsme mohli slyšet občasné…
Znovu! To byly exploze přímo nad námi! Dříve dnes večer jsme slyšeli množství bomb,
posouvajících se a plížících k místu shození několik bloků odsud. Právě nyní nad námi –
výbuchy protiletadlové palby. Děla vedle stále ještě nestřílejí. Světlomety nyní hledají

176

Přeloženo z originálu: „(…) (Ed’s) repors of a brave Britain standing alone against the Nazis despite
the Blitz was just what London wanted Americans to hear and might galvanize some support from
Washington.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 52.)
177
Některé zdroje uvádějí, že první Murrowovo vysílání bylo 20. září 1940 (In: Radio Days. Radio
Events: London rooftop during the blitz - 9/20/40. Dostupné z WWW:
< http://www.otr.com/murrow.shtml >), další, že bylo 21. září 1940 (In: EDWARDS, Bob. Edward R.
Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 52.) a další, že bylo až 22. září 1940 (In: NPR. Sept.
22, 1940: "I am standing on a rooftop looking over London...". Dostupné z WWW:
< http://www.npr.org/player/v2/mediaPlayer.html?
action=1&t=1&islist=false&id=5422698&m=5422916 >.)
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téměř přímo nad námi… za chvíli uslyšíte dva výbuchy, které budou nyní o něco blíže…
tady jsou! Ten tvrdý, studený zvuk…“ 178
F

Vzhledem k probíhajícím událostem bylo obdivuhodné, že Murrow, který o sobě
ve vysílání mluvil jako o „reportérovi“ (tzn. ve třetí osobě) se snažil, aby jeho vysílání
stále bylo co nejobjektivnější, aby nevyjadřoval žádné přesvědčení a nikomu
nestranil. 179 „Byl si vědom toho, že většina Američanů nechtěla být součástí války a že
F

F

jakýkoli náznak snahy je do války zapojit by byl napadán. Jeho úlohou bylo být
reportérem, a tak se jí držel.“ 180 Londýnské vysílání mělo dopad i na americkou
F

F

zahraniční politiku, kdy Roosevelt mohl využít pro-britsky naladěného veřejného
mínění k prosazení pomoci Velké Británii. Churchill soukromě přičítal velké zásluhy na
Rooseveltově opuštění politiky izolacionizmu a uspíšení poskytnutí půjček právě
Murrowovi 181 a jeho vysílání. 182
F

F

F

3.3.3 Po „Bitvě o Británii“
52B

V červnu 1941 zaměřili Němci svou pozornost na Sovětský svaz a Londýn si
mohl vydechnout. Tým CBS dosáhl velkého uznání ve Velké Británii i ve Spojených
státech, Murrow sám získal cenu amerického Overseas Press Club a několik dalších
ocenění za své zpravodajství. 183 Ukončení náletů na Londýn sice přineslo úlevu
F

F

vyčerpané Velké Británii, ale napadení Sovětského svazu „znamenalo pro rozhlas
rychle rozšířit své působení v globálním rozměru.“ 184 Murrow musel přijmout nové
F

F

reportéry, protože po obsazení Francie odjel z Evropy pařížský zpravodaj Grandin, po
178

Přeloženo z originálu: „(…) The plane is still very high. Earlier this evening, we could hear
occasional… Again! Those were explosions overhead! Earlier this evening, we heard a number of bombs
go sliding and slithering across to fall several blocks away. Just overhead now – the burst of the
antiaircraft fire. Still nearby guns not working. The searchlights now are feeling almost directly
overhead… now you will hear two bursts a little nearer in a moment… there they are! That hard, stony
sound…“ (Záznam vysílání z 22. září. 1940. In: NPR. Sept. 22, 1940: "I am standing on a rooftop
looking over London...". Dostupné z WWW: < http://www.npr.org/player/v2/mediaPlayer.html?
action=1&t=1&islist=false&id=5422698&m=5422916 >.)
179
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 140141.
180
Přeloženo z originálu: „He was aware that most Americans wanted no part of the war, and that any
hint of an effort to involve them would be attacked. His role was that of reporter, and he held to it.“
(In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 141.)
181
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 57.
182
Murrow 9. března po schválení pomoci Velké Británii Kongresem odvysílal reportáž, ve které
zdůraznil, co to pro Brity znamená z psychologického i praktického hlediska a snažil se opatrně
zdůraznit, jak důležitá je nyní rychlost dodání. (In: Tamtéž, str. 146-147.)
183
In: EDWARDS Tamtéž, str. 58.
184
Přeloženo z originálu: „For radio it meant activity rapidly expanding toward global dimensions.“
(In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 149.)
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měsíci útoků na Velkou Británii odjel do Spojených státu Sevareid a v prosinci 1940 ho
následoval i Shirer. 185 K evropskému týmu CBS se tak připojili v roce 1941 Howard K.
F

F

Smith (Berlín) a Charles Collingwood (Londýn) a další reportéři, kteří nově pokrývali
oblasti východní Evropy, Asie a Dálného Východu (tým CBS pod vedením Paula White
měl v té době na padesát zpravodajů – vlastních reportérů nebo korespondentů). 186
F

Murrow sám po odražení německých útoků v Británii dlouho nezůstal
a v listopadu 1941 se vrátil do Spojených států, kde se z něj mezitím stala hvězda – toho
se Murrow rozhodl využít a celou zimu jezdil po konferencích, jejichž výtěžek byl
věnován na pomoc Britům, byla dokonce vydána kniha s přepisy jeho londýnských
vysílání. 187
F

I se svou ženou byl Murrow 7. prosince 1941 pozván na večeři k prezidentovi
Rooseveltovi, který mu později ve své oválné pracovně sdělil, že Spojené státy byly
napadeny v Pearl Harbouru a vstoupí do války. Murrow „(…) si nebyl jistý, jestli právě
získal důvěrnou informaci a rozhodl se, že ano – a tuto exkluzivní zprávu nakonec
nezveřejnil. Následující den (…) poslouchal Roosevelta, který žádal (Kongres)
o vyhlášení války.“ 188
F

Po krátké pauze se Murrow v dubnu 1942 znovu vrátil do Londýna, odkud
pokračoval ve svém vysílání a koordinaci práce zpravodajů svého týmu (např.
Collingwood následoval spojence do bojů v Africe, LaSueur se přemístil do Káhiry,
kterou hájila britská armáda 189 ). V březnu 1943 Churchill Murrowovi nabídl místo
F

F

programového ředitele BBC. Přátelé Murrowovi radili, aby nabídku přijal, jeho ale
„(…) pobavilo, když si představil opačnou situaci – kdy by Britovi bylo umožněno vést
americkou vysílací síť,“ 190 a rozhodl se odmítnout.
F

185

F

In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 56-57.
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 149.
187
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 62.
188
Přeloženo z originálu: „(Murrow) (…) was uncertain whether he’d just received privileged
information. He decided he had – and did not report his exklusive. The next day (…) he heard FDR ask
for a declaration of war.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast
journalism, str. 62.)
189
Britské jednotky v Egyptě, bránící se proti útokům Němců a Italů, byly posíleny anglo-americkými
silami, které vedl generál Dwight Eisenhower. V květnu se téměř čtvrt milionu německých vojáků
Spojencům vzdalo a ti získali kontrola nad územím severní Afriky. (In: TINDALL, George B. USA,
str. 613.)
190
Přeloženo z originálu: „Ed was amused to think of the reverse situation – a Brit being allowed to run
an American network“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism,
str. 64.)
186
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3.3.4 Bombardování Berlína – „Orchestradet Hell“ 191
53B

F

Díky vstupu Sovětského svazu a Spojených států do války se začala situace
v Evropě obracet v neprospěch Německa – po porážce Němců v severní Africe se
v červenci 1943 vylodilo asi 250 000 britských a amerických vojáků na Sicílii, koncem
roku 1943 začali spojenci s nálety a bombardováním německých měst. 192
F

Murrowovi se 2. prosince 1943 naskytla šance letět jako zpravodaj s posádkou
jednoho z bombardérů. „Murrow dychtil být svědkem shazování britských bomb na
německá města poté, co sám přežil německé bombardování Británie,“ 193 a bez povolení
F

F

svých nadřízených z New Yorku se náletu zúčastnil. Po návratu pak odvysílal reportáž,
ve které dokázal posluchače naprosto vtáhnout do děje – od vzlétnutí bombardéru
Lancaster, na jehož byl palubě („Vzlétnutí bylo jemné jako hedvábí. (…) Slunce zrovna
zapadalo, a jeho rudá, tlumená záře vytvářela ohnivé řeky a jezera na vrcholcích
mraků.“ 194 ), přes let směrem na Berlín („Interkom se probral k životu a Jock (pozn. –
F

F

pilot) řekl: ‚Dvě letadla nalevo.‘ Jack, vzadu v letadle, řekl: ‚Ano, pane, jsou to
Lancastery.‘ Posádka pracovala jako celek a neplýtvala slovy.“ 195 ) až po samotné
F

F

bombardování Berlína („Nezdálo se, že by na nás někdo střílel, ale bylo stále větší
a větší světlo. Najednou se přímo před námi objevila ohromná kapka žlutého světla,
další napravo a nalevo. Letěli jsme přímo proti nim. Jock mě upozornil na střelbu
naslepo a světlice nalevo a napravo. Ale my jsme pokračovali. Přímo před námi byl
celý řetěz světlic vypadající jako semafor. Další Lancaster se začal stáčet napravo od
nás a zdálo se, že ho přitom světla podpírají.“ 196 ).
F

F

Murrow tak dokázal posluchači popsat atmosféru, která provází letecký útok –
profesionalitu posádky, dlouhé hodiny letu a čekání na dosažení města až po
191

„Orchestrated Hell“ je název Murrowovy reportáže o bombardování Berlína, kterého se na palubě
jednoho z letadel zúčastnil. (In: Radio Days. Radio Events: Orchestrated Hell! - December 3, 1943.
Dostupné z WWW: < http://www.otr.com/orch_hell.shtml >.)
192
In: TINDALL, George B.: USA, str. 616.
193
Přeloženo z originálu: „Having endured all those German bombs over Britain, Murrow was anxious to
witness British bombs being dropped on Germany.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the
birth of broadcast journalism, str. 62.)
194
Přeloženo z originálu: „The takeoff was smooth as a silk. (…) The sun was going down, and its red
glow made rivers and lakes of fire on tops of the clouds.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and
the birth of broadcast journalism, str. 68.)
195
Přeloženo z originálu: „The intercom came to life, and Jock said, ‚Two aircraft on the port beam.‘
Jack, in the tail, said ,‘Okay, sir, they’re Lancs.‘ The whole crew was a unit and wasn’t wasting words.“
(In: Tamtéž, str. 69.)
196
Přeloženo z originálu: „No one seemed to be shooting at us, but it was getting lighter all the time.
Suddenly a tremendous big blob of yellow light appeared dead ahead, another to the right, and another to
the left. We were flying straight for them. Jock pointed out to me the dummy fires and flares to the right
and left. But we kept going in. Dead ahead there was a whole chain of flares looking like stoplights.“
(In: Tamtéž, str. 71.)
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neuvěřitelnou záplavu barev, hluku, která pohltí všechny smysly, a přesto ve svém
vysílání zůstal objektivní, i když by jistě po zkušenostech z bombardovaného Londýna
bylo snadné zaměřit se na srovnávání pohledu útočníka a napadeného. Posluchači
umožnil vhled do práce pilotů a členů posádky bombardéru, kteří svůj úkol –
bombardování měst – již považují za rutinní práci („Včera odpoledne. (…) (pozn. – po
vyvěšení letového plánu na Berlín) ke mně přišel mladý pilot se starýma očima a řekl
mi: ‚Koukám, že dnes večer zase pracujeme.‘ To je přístup s jakým je tato práce dělána.
Není to příjemná práce; je to hrozně vyčerpávající práce.“ 197 ). Pouze prostřednictvím
F

F

svého vyprávění v rádiu dokázal vykreslit atmosféru náletu, zvuky i barvy a věrně tak
zprostředkovat posluchačům prožitou zkušenost. Za reportáž o bombardování Berlína
získal svou první Peabody Award. 198
F

3.3.5 Buchenwald a konec války
54B

Zlomem ve válce se 6. června 1944 stalo vylodění spojeneckých vojsk
v Normandii. Spojenci začali vytlačovat Němce ze západní Evropy a osvobozovat jimi
dobytá území. Reportéři Murrow’s boys postupovali společně se spojeneckými
jednotkami a podávali do Londýna informace, které byly dále předávány do Spojených
států. Sevareid zpravodajsky pokrýval osvobozování Francie, nový člen týmu Richard
C. Hottelet byl u setkání amerických a sovětských vojsk na Labi, Murrow se později
připojil k armádě generála Pattona a zúčastnil se tak mj. osvobození koncentračního
táboru Buchenwald nedaleko Weimaru 12. dubna 1945. 199
F

Příchod do osvobozeného koncentračního tábora byl pro Murrowa natolik
zdrcující, že odmítl vysílat a přenechal tuto exkluzivní zprávu ostatním reportérům
(naneštěstí ve stejný den zemřel i prezident Roosevelt, takže osvobození tábora nebylo
zprávou dne). 200 O tři dny později Murrow odvysílal reportáž, ve které vylíčil, v jakých
F

F

podmínkách vězni žili a jak s nimi bylo zacházeno. „Dovolte mi vám nyní říci, co byste
197

Přeloženo z originálu: „Yesterday afternoon, when the tapes were stretched out on the big map all the
way to Berlin and back again, a young pilot with old eyes said to me, ‚I see that we are working again
tonight.‘ That’s the frame of mind in which the job is being done. The job isn’t pleasant; it’s terribly
tiring.“ (In: Tamtéž, str. 71.)
198
In: Peabody Awards. Personal Award for Outstanding Reporting of the News. Dostupné z WWW:
< http://www.peabody.uga.edu/winners/details.php?id=1159 >. (Paebodyho cena (Georgie Foster Peabody)
se od roku 1941 každoročně udílí za mimořádné úspěchy a výkony v oblasti rádiového a televizního
vysílání. Ocenění se udílejí v kategoriích vysílací žurnalistika (broadcast journalism), dokumentární
tvorba, vzdělávací pořady, pořady pro děti a zábavné pořady – In: Wikipedia. Peabody Awards. Dostupné
z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/Peabody_Award >.)
199
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 81-82.
200
In: Tamtéž, str. 82.
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viděli, pokud byste se mnou byli ve čtvrtek (pozn. – 12. dubna 1945). Nebude to
příjemný poslech. Pokud právě obědváte nebo nemáte chuť slyšet, co Němci udělali,
nyní je ten správný čas vypnout rádio, protože mám v úmyslu vám říci o Buchenwaldu.
(…) Nyní mi toto dovolte říci v první osobě, i když zde jsem ta nejméně důležitá
osoba.“ 201
F

V rozhovoru s jedním z bývalých pracovníků tábora prošel baráky a další zázemí
tábora. „Požádal jsem o prohlídku baráků. Byly obývány Čechoslováky. Když jsem
vešel, obstoupil mě dav a nažil se mě zvednout na svá ramena. Byli příliš slabí. (…)
Když jsem došel doprostřed baráků, přišel ke mně muž a řekl: ‚Pamatujete si mě. Jsem
Petr Zankl, dřívější starosty Prahy.‘ Pamatoval jsem si ho, ale nepoznal jsem ho.“ 202
F

F

Murrow prošel ještě další zařízení tábora a americkým posluchačům tak poskytl přímé
svědectví o jedné z hrůz války – o koncentračních táborech. Ukončením svého vysílání
pak dokázal přimět posluchače, aby si uvědomili zásluhy svého prezidenta a i přes
popsané hrůzy dokázali být hrdi na svou zemi a vědět, jaká byla cena tohoto vítězství.
„Pokud jsem vás urazil tímto poměrně slabým vylíčením, ani v nejmenším toho nelituji.
Ve čtvrtek jsem tam byl a mnoho lidí v mnoha jazycích žehnalo jménu Roosevelt. Po
mnoho let byl pro ně symbolem jejich nadějí. (…) V Buchenwaldu o prezidentovi mluvili
těsně před tím, než zemřel. Pokud existuje lepší epitaf, historie ho nezaznamenala.“ 203
F

Murrow osobně v Buchenwaldu těžce nesl, že nedokázal ve své práci pro IIE ve
30. letech pomoci uniknout více lidem z Německa. 204 Po skončení války v Evropě
F

F

Murrow ještě dále vysílal z Londýna, na jaře 1946 se pak vrátil zpět do Spojených států.

201

Přeloženo z originálu: „Permit me to tell you what you would have seen, and heard, had you been with
me on Thursday. It will not be pleasant listening. If you are at lunch, or if you have no appetite to hear
what Germans have done, now is a good to switch off the radio, for I propose to tell you of Buchenwald.
(…) And now, let me tell you this in first person, for I was the least important person there, as you shall
hear.“ (In: Tamtéž, str. 82-83.)
202
Přeloženo z originálu: „(…) I asked to see one of the barracks. It happened to be occupied by
Czechoslovakians. When I entered, men crowded around, tried to lift me to their shoulders. They were too
weak. (…) When I reached the center of the barracks, a man came up and said, ‚You remember me. I’m
Peter Zenkl, onetime mayor of Prague.‘ I remembered him, but did not recognize him.“ (In: EDWARDS,
Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 83.)
203
Přeloženo z originálu: „If I’ve offend you by this rather mild account of Buchenwald, I’m not in the
least bit sorry. I was there on Thursday, and many men in many tongues blessed the name of Roosevelt.
For long years his name has meant the full measure of their hope. (…) At Buchenwald, they spoke of the
president just before he died. If there be a better epitaph, history does not record it.“ (In: Tamtéž, str. 8889.)
204
In: Tamtéž, str. 89.
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3.4 Studená válka a boj proti komunismu
21B

„Konec války otevřel pro Spojené státy novou éru. Změnil Ameriku
v supervelmoc (…). Vojensky a ekonomicky se Spojené státy staly nejsilnější zemí
světa.“ 205 Brzy po válce se americké zájmy ve světě začaly střetávat se sovětskými
F

F

a jejich vzájemné vztahy se velmi rychle ochlazovaly. Spojené státy se odmítly vrátit
k politice izolacionizmu z doby před válkou a rozhodly se upevnit své velmocenské
postavení.
V roce 1946 přednesl prezident Spojených států Harry S. Truman návrh
Kongresu na finanční pomoc Řecku a Turecku, ve kterých probíhala občanská válka
mezi příznivci komunistů a prozápadní vládou. Trumanův projev se stal známý jako tzv.
Trumanova doktrína, protože prezident v ní totiž vyslovil přesvědčení, že „(…) to musí
být právě Spojené státy, kdo podpoří svobodné lidi, kteří se pokoušejí ubránit
vyzbrojeným menšinám nebo vnějšímu tlaku.“ 206 O rok později pak byl schválen tzv.
F

F

Marshallův plán, 207 který v kombinaci s Trumanovou doktrínou v podstatě uvedl do
F

F

praxe americkou politiku zadržování komunismu a boje proti němu. Některými
historiky je Trumanova doktrína považována za počátek studené války. 208
F

Boj proti komunismu se stal i jedním z hlavních témat kampaně prezidentských
voleb. Truman v kampani vedle výrazného podporování občanských práv 209 dokázal
F

F

propojit vnější a vnitřní komunistické nebezpečí a vzít tak republikánské straně jedno
z jejích tradičních témat. 210 Komunismus v očích veřejnosti ohrožoval Spojené státy,
F

F

a to nejen za jejich hranicemi (pronikání sovětského vlivu do evropských zemí, jež
ohrožovalo zájmy Spojených států), ale i doma a tohoto se Truman rozhodl využít. 211
F

„Veřejné mínění si ‚alespoň zpočátku s komunistickým ohrožením hlavu nelámalo:
zabývalo se jím málo jak uvnitř, tak mimo USA. Na druhé straně byl pro (veřejné
mínění) (…) komunismus čímsi mlhavým: důkaz komunismu mohlo eventuálně

205

In: TINDALL, George B. USA, str. 629.
In: TINDALL, George B. USA, str. 637.
207
Marshallův plán byl reakcí amerického ministerstva zahraničí na škody, které v Evropě způsobila
druhá světová válka. Šlo o program finanční pomoci nabídnutý všem evropským zemím (včetně
sovětského Ruska a zemím po jeho politickým vlivem). (In: Tamtéž, str. 637.)
208
Za počátek studené války je některými historiky považována Trumanova doktrína z 12. března 1947
(In: Tamtéž, str. 637), někteří za její počátek považují Churchillův projev ve Fultonu z 5. března 1946
(In: MRÁZ, J. Mccarthismus a jeho projevy v československém tisku, str. 6) a jiní ještě dřívější Stalinův
projev z února 1946 (In: tamtéž, str. 6).
209
Truman prosazoval prosazení odstranění „oddělování lidí na základě rasy, barvy pleti, víry nebo
původu.“ (In: TINDALL, George B.: Dějiny států, USA, str. 639.)
210
In: MRÁZ, J. Mccarthismus a jeho projevy v československém tisku, str. 10.
211
In: Tamtéž, str. 12.
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představovat schvalování rasové rovnosti, systému sociálního zabezpečení či uznání
lidové Číny.‘“ 212
F

F

Tím, že Truman prosadil komunismus jako jedno z hlavních témat své kampaně,
přenesl do americké společnosti obavy a strach z toho, co může pro Američany
představovat 213 – tedy ohrožení amerického způsobu života a výrazně tak pomohl
F

F

k posílení vlivu státních orgánů ve společnosti. Téma boje proti komunismu využil
v roce 1950 republikánský senátor Joseph R. McCarthy, který byl až do poloviny 50. let
hlavní postavou tzv. mccarthismu, který byl jednou z nejvýraznějších částí honu na
čarodějnice. 214
F

212

In: Tamtéž, str. 13.
In: Tamtéž, str. 13.
214
„Hon na čarodějnice mccarthismu předchází a přežívá ho.(…) Honem na čarodějnice je nazýváno
období dějin Spojených států mezi lety 1947 – 1957, kdy byli Američané a další obyvatelé Spojených států
kontrolováni, vyšetřováni a pronásledováni svou vládou a jejími institucemi pro svou politickou orientaci.
Svobodná volba politického smýšlení, zaručená americkou ústavou, byla podřízena zájmům politických
elit, kterým byl boj proti komunismu zpočátku prostředkem, jak posílit svou moc, ale později přerostl do
takových rozměrů, že zachvátil celou americkou společnost.“ (In: MRÁZ, J. Mccarthismus a jeho projevy
v československém tisku, str. 13.)
213
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4 Sociální odpovědnost médií
3B

Pokles zájmu amerického publika o rozhlasové zpravodajství v poválečných
letech a naopak větší zájem o zábavní pořady vedl vysílatele ke změně přístupu ke
zpravodajství – namísto vážných, politických témat se zaměřili na senzační a zábavní
funkci zpravodajství. 215 V polovině 40. let měly vysílací sítě problémy s prodejem
F

vysílacího času, a

F

proto v neprodaných

blocích

vysílaly

podpůrné 216
F

F

nebo

nesponzorované, často zpravodajské pořady. 217
F

F

Toho se snažili využít zadavatelé inzerce, kteří ale neměli zájem být spojováni
s jakýmikoli kontroverzními tématy. Proto se rozhlasoví reportéři a analytici snažili
věnovat takovým tématům, kterými by proti sobě nepoštvali vládní představitele a tím
tak nezpůsobili odchod inzerentů. 218
F

F

FCC 219 začala v roce 1945 podrobněji prověřovat předchozí vysílání žadatelů
F

F

o prodloužení licence. FCC do té doby prodlužovala licence jen na základě technického
doporučení a svůj zájem soustředila především na diverzitu vlastnictví médií. Ukázalo
se, že některé stanice nedodržují podmínky, které měly stanovené v licenci
a několikanásobně překračují vysílání sponzorovaných pořadů a reklam na úkor pořadů
věnujících se veřejným záležitostem. 220 Na základě provedeného výzkumu byl v roce
F

1946 vydán report, tzv. Modrá

F

kniha (Blue Book), která „(…) nastínila budoucí

standardy veřejného zájmu.“ 221 Po vydání Modré knihy se sešli zástupci FCC, NBC
F

F

a CBS, aby se společně shodli na důležitosti vysílání podpůrných programů, které se
zabývaly mj. pro sponzory nezajímavými tématy nebo se zaměřovaly na služby
neziskových skupin. 222
F

Počáteční zájem vysílatelů o podporu nesponzorovaného vysílání ve veřejném
zájmu poměrně rychle opadl a FCC začala být ještě v roce 1946 kritizována za to, že jí
vysílací sítě přenechaly značnou část své suverenity, a že tak může zasahovat do
215

In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of mass culture, str. 19.
Přeloženo z originálu: „Sustaining (programs).“
217
Šlo např. o přenosy z městských zasedání, debaty významných občanů nebo zaměření na velká
společenská témata. (In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of mass culture, str. 19.)
218
In: Tamtéž, str. 21.
219
Viz kapitola 1.2.3 Federální komunikační komise.
220
Např. televizní stanice WBAL vysílala 507 sponzorovaných pořadů týdně, stanice KIEV vysílala
průměrně 1034 reklamních oznámení týdně a jen 8 oznámení věnujících se veřejným záležitostem.
(In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 227.)
221
Přeloženo z originálu: „(The report) (…) would outline future standards of public interests.“
(In: Tamtéž, str. 228.)
222
In: Tamtéž, str. 231.
216
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vysílání a regulovat ho. Modrá kniha „(…) byla odvážnou snahou dát význam význam
‚veřejnému zájmu‘, která ale neuspěla.“ 223
F

4.1 Hutchinsova komise
22B

Již na konci roku 1942 iniciovali Henry A. Luce, vydavatel magazínů Time, Life,
Fortune, a Robert M. Hutchins 224 diskuzi s odborníky z mediálního odvětví o svobodě
F

F

tisku, která o rok později vedla ke vzniku Komise pro svobodu tisku 225 (Commission on
F

F

the Freedom of the Press, dále jen Hutchinsova komise; Hutchins, který se již od 30. let
angažoval v oblasti vzdělávacího vysílání a kooperace komerčních vysílatelů
a nezávislých tvůrců rozhlasových pořadů, byl vedoucím této komise). Hutchinsova
komise 226 provedla rozsáhlou studii amerických médií, ve které se zaměřila na svobodu
F

F

vyjádření médií, na její ohrožení vládními a jinými zásahy a na zodpovědnost médií,
kterou mají vůči společnosti. 227
F

F

4.1.1 A Free and Responsible Press
55B

Na základě výsledků studie Hutchinsovy komise pak byla v roce 1947 vydána
závěrečná zpráva (A Free and Responsible Press), která konstatovala, že svoboda
amerických médií je v ohrožení, protože s velkým rozvojem médií se pro lidi zvyšuje
jejich důležitost, ale zároveň se snižuje možnost lidí prostřednictvím médií šířit své
názory a představy. Dále upozornila na to, že k ohrožení svobody médií může dojít
v případě, že média neslouží zájmům společnosti nebo nejsou schopna adekvátně
naplnit její potřeby. Pokud jsou média řízena tak, že společnost jejich praktiky odsuzuje,
může dojít k posílení regulace nebo až k převzetí jejich kontroly. 228
F

Především v souvislosti se zahraničním zpravodajstvím mají „(…) média
zodpovědnost o nich (pozn. – o zahraničních událostech) informovat takovým způsobem,
223

Přeloženo z originálu: „(Blue book) (…) had been a bold effort to give meaning to ‚public interest‘, but
it failed.“ (In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953,
str. 234.)
224
Hutchinsova dřívější činnost v oblasti vzdělávacího vysílání a podpory kooperace (viz kapitola 1.4.3
Vzdělávací pořady)
225
Pojem „Press“ zde zahrnuje média jako taková, tedy nejen tisk, ale i rozhlas, filmy a knihy.
226
Komise se skládala většinou z akademiků, kteří byli spojení s University of Chicago nebo Yale.
(In: NERONE, John, C. Last Rights: Revisiting four theories of the press, str. 80.)
227
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 228.
228
In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část The Problem. Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >
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aby byly pochopeny. Je nutné předávat pravdu o faktech,“ 229 zpravodajství jako takové
F

F

by se pak mělo více věnovat veřejným záležitostem (některé vysílací stanice mu věnují
jen 2 až 10 procent vysílacího času). 230 Výběr zpráv by neměl odrážet osobní zájmy
F

F

majitelů mediálních organizací nebo lobbystických skupin. 231 Zpravodajství pak často
F

F

nesouvisí s životy skutečných lidí a je „(…) nesmyslné, nezáživné, zkreslené a
přetrvává u něj nepochopení,“ 232 prezentovaných zpráv.
F

F

Hutchinsova komise se zaměřila i na rozhlasové vysílání, ve kterém kritizovala
zvyšující se vliv inzerentů a společností, které investují do tvorby pořadů a reklamy
někdy až tři čtvrtiny svých příjmů a mají tak možnost výrazně ovlivňovat, co posluchači
uslyší. 233 Reklamní vstupy by podle komise měly být „(…) oddělené od sdělení, která
F

F

nejsou inzertní. Veřejná diskuse by neměla být vytvářena centrální autoritou
a ‚prodávána‘ veřejnosti.“ 234
F

F

4.1.2 Autoregulace mediálního odvětví
56B

Podle Hutchinsovy komise by k těmto krokům měli vysílatelé přistoupit sami
v rámci autoregulace (např. prostřednictvím přijetí závazných profesních kodexů), 235
F

F

protože FCC nemá možnost do vysílání zasahovat nebo jej jakkoli cenzurovat. Vysílání
by tedy mělo být provozováno v souladu s veřejným zájmem, jak vysílatelům ukládaly
jejich vysílací licence, a ne jak odhalila studie, jejíž zjištění byla popsána v roce 1946

229

Přeloženo z originálu: „(…) (the) press has a responsibility to report them in such a way that they can
be understood. It is necessary to report the truth about the fact.“ (In: Nieman Reports. 1947: Freedom
for What?, část What the Public Needs of the Press. Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.)
230
In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část Concentration of Control. Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.
231
In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část The Failure of the Press. Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.
232
Přeloženo z originálu: „(The result is) (…) meaninglessness, flatness, distortion and the perpetuation
of misunderstanding“ (In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část The Failure of the Press.
Dostupné z WWW: < http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-forWhat.aspx >.)
233
In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část Who Runs Radio? Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.
234
Přeloženo z originálu: „(Sales talk) (…) should be separated from material which is not advertising.
Public disscussion should not be manufactured by a central authority and ‚sold‘ to the public.“
(In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část Who Runs Radio? Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.)
235
In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část Self-Regulation is Absent. Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.
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v Modré knize. „Rádio se nemůže stát řádným prostředníkem komunikace, dokud bude
ovládáno inzerenty.“ 236
F

F

Rizika nápravy spočívají podle komise v roli vlády, která svými zásahy „(…)
může vyléčit problémy svobody médií, ale pouze s tím rizikem, že svobodu médií
v průběhu uzdravování zabije.“ 237 Nedochází ke zpochybňování přístupu k mediálnímu
F

F

odvětví jako soukromému podnikání. Komise ale upozorňuje, že toto podnikání nejen
ovlivňuje, ale je i ovlivňováno veřejnými zájmy a jako takové by se mělo snažit veřejné
zájmy povznášet a „(…) převzít zodpovědnost za službu potřebám veřejnosti.“ 238 Média
F

F

by se tak měla snažit chovat zodpovědně a informovaná společnost by je svými činy
měla k této zodpovědnosti přesvědčovat. 239
F

Publikum si však samo často není vědomo, jak velká moc je soustředěna vlivem
koncentrace vlastnictví v rukou velmi malých skupin. Ty pak mohou prostřednictvím
médií publikum ovlivňovat a přitom nesplňovat požadavky na úroveň informovanosti
svobodné společnosti, protože nejsou k dispozici dostatečně silná alternativní média,
která by na tyto nedostatky upozornila. 240
F

F

Kromě změny přístupu samotných médií ve smyslu výše popsané autoregulace
by tak k různorodosti a kvalitě služeb médií mohly pomoci i neziskové instituce, které
by působily jako alternativní komunikační kanál ke komerčním médiím (např.
knihovny, školy nebo církve, „(…) které by publiku nabídly ty nejlepší ideje Ameriky
a ukázaly současné rozhlasové pořady tak hloupými, jakými mnohé z nich skutečně
jsou.“ 241 Pokud např. se vysílatelé podle FCC „(…) nevypořádají s přílišnou
F

F

komercializací svého vysílání, je možné, že vláda bude donucena jednat,“ 242 a přistoupit
F

F

236

Přeloženo z originálu: Radio cannot become a respectable agency of communication as long as it is
controlled by the advertisers. (In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část Radio Should Control
Advertisers. Dostupné z WWW: < http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedomfor-What.aspx >.)
237
Přeloženo z originálu: „ (Government action) (…) might cure the ills of freedom of the press but only
at the risk of killing the freedom in the process.“ (In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část
Remedy. Dostupné z WWW: < http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-forWhat.aspx >.)
238
Přeloženo z originálu: „ (The Press) (…) should assume responsibility of service the public needs.“
(In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část What the Press Can Do. Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.)
239
In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část Remedy. Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.
240
In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část What Can Be Done By the Public? Dostupné
z WWW: < http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.
241
Přeloženo z originálu: „(Nonprofit institutions) (…) which should put before the public the best
thought of America and make the present radio programs look as silly as many of them are.“ (In: Nieman
Reports. 1947: Freedom for What?, část What Can Be Done By the Public? Dostupné z WWW:
< http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-for-What.aspx >.)
242
Přeloženo z originálu: „(Unless broadcasters) (…) deal with over commercialization, government may
be forced to act.“ (In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část Self-Regulation is Absent.
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k regulaci. A to i navzdory Prvnímu dodatku ústavy 243 , který, podle Hutchinsovy
F

F

komise, neopravňuje velké mediální organizace k nezodpovědnému chování. 244
F

4.2 Teorie sociální odpovědnosti
23B

„Postavení, úlohu a moc tisku, resp. sdělovacích prostředků chápe (teorie
sociální odpovědnosti) jako privilegium, které s sebou nese závazek odpovědnosti vůči
společnosti. Úkolem sdělovacích prostředků je tuto odpovědnost rozpoznat a učinit z ní
základ své politiky, aby uspokojily informační potřeby společnosti. Pokud tisk, resp.
sdělovací prostředky tuto odpovědnost nerozpoznají, musí jiná instituce dohlédnout na
to, aby základní funkce masové komunikace byly společnosti poskytnuty. Roli této
instituce, jenž jako jediná disponuje dostatečnou silou, převzala vláda, která v případě
ohrožení svobody a zájmů občanů ze strany sdělovacích prostředků může proti těmto
zasáhnout. Zásahy by ale měly být citlivé, protože tato instituce disponuje prostředky,
jejichž použití může svobodu občanů (a ve svém důsledku i médií) bránit, ale stejně tak
zničit.“ 245
F

4.2.1 Čtyři teorie tisku
57B

Na zprávu Hutchinsovy komise reagovali v roce 1956 Fred Seaton Siebert,
Theodore Peterson a Wilbur Schramm vydáním práce Čtyři teorie tisku (The Four
Theories of the Press). Autoři ve své práci navrhovali možnost rozdělení mediálních
systémů podle čtyř přístupů, které kladou na média různé normativní požadavky.
Z vývojově nejstarší autoritářské teorie 246 se vyvinula sovětská teorie, jež „(…)
F

F

přidělila médiím roli kolektivního agitátora, propagandisty a vzdělavatele při budování
komunismu.“ 247
F

Teorie sociální odpovědnosti, které se věnujeme podrobněji

F

v následujících kapitolách, byla vývojovým následníkem liberální, resp. libertariánské
teorie, jejíž hlavní myšlenky vycházely z dob osvícenství – média (resp. tisk) mají
Dostupné z WWW: < http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-forWhat.aspx >.)
243
První dodatek Ústavy Spojených států – viz Příloha č. 1
244
In: Nieman Reports. 1947: Freedom for What?, část What Can Be Done By the Government?
Dostupné z WWW: < http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100551/1947-Freedom-forWhat.aspx >
245
In: MRÁZ, J. Mccarthismus a jeho projevy v československém tisku, str. 17.
246
Autoritářská vychází ze stanovení jasných pravidel pro svobodu tisku a sankcí, jež stanoví politické
elity. Stanovená pravidla mají sloužit ochraně těchto elit a zavedených společenských pořádků.
(In: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, str. 154.)
247
In: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, str. 154.
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sloužit jako volný trh myšlenek a idejí s žádnými nebo minimálními zásahy ze strany
vládnoucí autority. 248
F

F

Přestože byla později platnost Čtyř teoriích tisku zpochybněna, 249 můžeme její
F

F

Teorii sociální odpovědnosti (dále jen TSO) považovat za reflexi přístupu médií ke
společenské odpovědnosti a úloze vlády v polovině 20. století. Tedy v době probíhající
studené války, která jistým způsobem odráží a podtrhuje rozdílnost přístupů TSO
a sovětské teorie k roli médií ve společnosti – „(…) čtyři teorie tisku se zabývají do
takové míry dichotomií mezi soutěžícími modely Spojených států a Sovětského svazu, že
dávají jen málo prostoru pro skutečné odlišnosti světových mediálních systémů.“ 250
F

Hallin a Mancini dále upozorňují, že Čtyři teorie médií považují média vždy za
„(…) ‚závislou proměnnou‘ vůči ‚systému sociální kontroly‘, který ‚reflektují‘,“ 251 a tím
F

F

také vylučují možnost fungování v opačném směru, a sice že by média ovlivňovala
ostatní sociální struktury. 252
F

4.2.2 Kořeny sociální odpovědnosti médií
58B

TSO vychází především z normativních požadavků na média, která popsala
Hutchinsova komise a které se zčásti objevily např. v Modré knize. Ideologicky pak
nachází své kořeny v liberální teorii tisku 253 a v obecné rovině souhlasí s úkoly, které na
F

F

média tato teorie klade. 254 Kriticky se ale zaměřuje na jejich výklad, kdy považuje např.
F

F

za nedostatečnou službu, jež média poskytují politickému systému, informování
veřejnosti nebo obrany individuálních svobod. Kritizuje také způsob poskytování

248

Americká média byla začleněna do prvního dodatku ústavy, jejich práva tak v podstatě vycházela
z práv jednotlivců a zaručovala médiím mj. právo na svobodu projevu. Podrobněji o problematice pojetí
médií jako jednotlivců nebo institucí viz kapitola 3.2.2 Kořeny změny přístupu.
249
Jejich kritice se věnuje např. John C. Nerone v knize Last Rights: Revisiting four theories of the press,
(1995) nebo Daniel C. Hallin a Paolo Mancini v knize Systémy médií v postmoderním světě (2004).
250
In: HALLIN, Daniel, C. MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě, str. 38.
251
In: Tamtéž, str. 37.
252
In: Tamtéž, str. 37.
253
In: SIEBERT, Fred, S. The Four Theories of the Press, str. 75.
254
Podle liberální teorie mají média: „1) sloužit politickému systému poskytování informací, diskuze a
debaty o veřejných záležitostech; 2) informovat veřejnost, aby byla schopna si sama vládnout; 3) bránit
práva jednotlivců jako „hlídací pes“ vlády; 4) sloužit ekonomickému systému (…); 5) poskytovat zábavu;
6) dosáhnout finanční soběstačnosti, aby se mohla oprostit od nátlaku individuálních zájmů.“ (Přeloženo
z originálu: „1) servicing the political system by providing information, discussion, and debate on public
affairs; 2) enlightening the public so as to make it capable of self-government; 3) safeguarding the rights
of the individua by serving as a watchdog against government; 4) servicing the economic system (…); 5)
providing entertainment; 6) maintaining its own financial self-sufficiency so as to be free from the
pressures of special interests.“ In: SIEBERT, Fred, S. The Four Theories of the Press, str. 74.)
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zábavy publiku, stejně jako i snahu vlastníků médií, kteří si finanční soběstačnost
vykládají jako maximalizaci svých zisků. 255
F

Liberální teorie tisku uvažovala o svobodě tisku stejně jako o svobodě jedince –
tisk byl považován pouze za prostředek této svobody, za extenzi lidského práva na
svobodu projevu. 256 S rozvojem tisku a vznikem dalších médií však přestala mít média
F

F

tento charakter a začala být chápana jako instituce, které tedy nemohou disponovat
stejnou svobodou jako jednotlivci. Mohou být považována jen za jakýsi depozitář
svobody jedinců, za kterou ale nesou odpovědnost. 257
F

F

Vlivem prosazování neoliberalismu ve Spojených státech (kdy v liberální,
kapitalistické společnosti začala vláda posilovat svou pozici – Rooseveltův New Deal,
přizpůsobení výroby válečným potřebám atd.) docházelo v polovině 20. století k určité
deziluzi médií, jež vyplývá i ze závěrů Hutchinsovy komise 258 : na jedné straně měla být
F

F

média svobodná, aby mohla plnit svou úlohu strážce demokracie a svobody, na straně
druhé měla pracovat v zájmu veřejnosti a tím ve své podstavě svou svobodu omezit. 259
F

F

V polovině dvacátého století byla kritizována nevyváženost zábavních
a seriózních pořadů rozhlasového i televizního vysílání a nedostatek pořadů, které by se
věnovaly kontroverzním tématům. 260 To souviselo se snahou komerčních vysílatelů
F

F

vyhnout se kritice ze strany politiků a neztratit tak inzerenty, kteří nechtěli být spojováni
s kontroverzními pořady. 261
F

Na základě průzkumů z 30. a 40. let se ukázalo, že média dokáží své publikum
přimět ke změně názoru nebo postoje k danému tématu a v polovině 50. let začínala
vyvstávat obava, že by tohoto mohli vlastníci médií zneužít ve svůj prospěch.
„Pozorovatelé se obávali, že zpravodajství a fakta budou nahrazována zábavou (…)
a média orientovaná na zisk tak sníží kulturní úroveň.“ 262 Vláda navíc nebrala příliš
F

F

vážně zprávu Hutchinsovy komise, ani o rok dříve zveřejněnou Modrou knihu, jež
255

In: SIEBERT, Fred, S. The Four Theories of the Press, str. 74.
První dodatek Ústavy Spojených států (viz příloha č. 1)
257
In: NERONE, John, C. Last Rights: Revisiting four theories of the press, str. 5.
258
Hutchinsova komise požaduje, aby média fungovala pomocí autoregulace, zároveň ale připouští
možnost zásahu státu. Podobně nejednoznačně také vykládá roli vlády v mediálním systému – zatímco
požaduje, aby vláda hrála pasivní roli při ochraně veřejného zájmu, tj. aby do ochrany veřejného zájmu
nezasahovala (liberální přístup), předpokládá rovněž aktivní roli vlády coby garanta jeho ochrany. Podle
závěrů komise se tyto dva přístupy doplňují, není ovšem stanoveno, kdy pasivní úloha přechází v aktivní
a naopak. (In: Tamtéž, str. 93.)
259
In: Tamtéž, str. 6.
260
In: SIEBERT, Fred S. The Four Theories of the Press, str. 80.
261
In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass Culture, str. 21.
262
Přeloženo z originálu: „The observrers worried that news and facts were being superseded by
entertainment (…) and that profit-driven media debased the level of the general culture.“ (In: NERONE,
John, C. Last Rights: Revisiting four theories of the press, str. 13.)
256
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zdůrazňovaly důležitost společensky odpovědného chování médií (tzn. důraz na
zpravodajství, které bude „úplným, pravdivým, vyčerpávajícím a inteligentním
zaznamenáním denních událostí v kontextu, který jim dává smysl,“ 263 ) a v roce 1951
F

F

schválila dodatky k zákonu o komunikaci, 264 který dával majitelům vysílacích licencí
F

F

nové záruky prodloužení a tím ztěžoval další regulaci vysílání. 265
F

Poválečné čtenářské publikum se spíše než o politicky předpojaté zpravodajství
zajímalo o iterpretativní prezentování zpráv. 266 Tisk na tyto změny dokázal postupně
F

F

reagovat, když např. Chicago Tribune v polovině 50. let měnil svůj obsah – začal být
méně konzervativně a politicky zaměřený. 267 Rozhlasové vysílání se v té době stále
F

F

snažilo věnovat zábavě a vyhýbat se vážnějšímu pojetí zpravodajství. 268
F

4.2.3 Kritika teorie sociální odpovědnosti
59B

Je možné kritizovat teorii, která požaduje, aby „(…) upřímný, pracovitý,
svědomitý tisk přispíval k volnému toku informací důležitých k samosprávě? Tento cíl je
obdivuhodný, ale je zároveň součástí liberální teorie tisku.“ 269
F

F

Podle Neroneho nejde o novou teorii, jen o jiný přístup k naplnění veřejného
zájmu a tím pouze o nový druh liberální teorie. Zatímco liberální teorie očekává, že
v dlouhodobém období dojde k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím naplnění
soukromých a individuálních zájmů, TSO, jež vychází z neoliberálního přístupu, se
spoléhá na momentální veřejný zájem a na jeho realizaci v krátkém období, vycházejí
z ad hoc analýz a zdůraznění různosti veřejného zájmu. 270
F

Mluvčí, které v tomto případě představují média, podle liberálního přístupu
mohou využít své svobody projevu, aniž by své projevy museli složitě ospravedlňovat
centrální autoritě – vládě, jež je považována za hlavního nepřítele svobody projevu.
Naproti tomu neoliberální přístup požaduje po mluvčích, aby ve veřejném zájmu byly

263

In: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, str. 150.
Zákon o komunikaci z roku 1934 (Communication Act) – viz kapitola 1.2.3 Federální komunikační
komise.
265
In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass Culture, str. 32.
266
In: NERONE, John, C. Last Rights: Revisiting four theories of the press, str. 81.
267
In: Tamtéž ,str. 81-82.
268
In: Tamtéž, str. 83.
269
Přeloženo z originálu: „(a goal of) (…) an honest, industrious, conscinentious press comitted to the
free flow of all information necessary of all information necessary to self-government? The goal is
admirable – but it is also consistent with classic liberal or libertarian theory.“ (In: Tamtéž, str. 90)
270
In: Tamtéž, str. 91.
264
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všechny jejich promluvy a mluvčí tak mohou jen těžko publikum přesvědčit, že
i nepříjemné promluvy mohou být ve veřejném zájmu. 271
F

Neoliberální přístup se více než zneužití moci vládou obává velkých korporací
a nevládních organizací. 272 TSO v tomto případě vychází ze závěrů Hutchinsovy komise,
F

F

jež „(…) zakládala svou výzvu k odpovědnosti na tom, co liberálové považovali za
zveličování významu moci médií,“ 273 a sice že pokračování zneužívání svobody tisku
F

F

bude vyžadovat zavedení regulace. Zodpovědnost za její zavedení tak přenáší přímo na
média, která svým chováním přinutí vládu tímto způsobem jednat. 274
F

TSO přenáší zodpovědnost za ochranu veřejného zájmu, činí tak rozlišením
legálního a morálního práva médií – přestože mají média legální právo svobody
projevu, jejich morální právo by jim mělo nařizovat, aby jednala ve veřejném zájmu, jak
to navrhovala Hutchinsova komise: „(…) povaha svobody médií je v konečném
důsledku službou veřejnosti (…). Média tak nemají morální právo nesloužit veřejnému
zájmu,“ 275 což ve své podstatě omezuje svobodu médií. V souvislosti se službou
F

F

veřejnosti je nutné zmínit, že TSO se nevěnuje veřejnoprávnímu vysílání. 276
F

F

„Studium komunikace, a zvlášť studium žurnalistiky mělo vždy velmi normativní
charakter.“ 277 TSO i liberální teorii lze považovat za normativní, ovšem ve snaze
F

F

o přiblížení se normativnímu ideálu, tj. konceptu informování médii popsanému výše,
může dojít k opomenutí řady důležitých funkcí – např. podpory hodnoty konsenzu. 278
F

F

4.2.4 Shrnutí TSO
60B

Důvěra americké společnosti v tisk již od doby osvícenství s sebou přinášela
i odpovědnost tisku za důvěryhodnost zveřejněných informací. „Prezentováním více
než jednoho pohledu na uveřejňovaná fakta a oddělováním zpráv a názorů redakce
urychloval tisk čtenářům utřídění jejich myšlenek (…)
271

a tím usnadňoval odhalení

In: NERONE, John, C. Last Rights: Revisiting four theories of the press, str. 91.
In: Tamtéž, str. 92.
273
Přeloženo z originálu: „The Hutchins commission based its call for responsibility on what libertarians
consider to an exaggerated sense of the power of the media.“ (In: Tamtéž, str. 92.)
274
In: Tamtéž, str. 99.
275
Přeloženo z originálu: „(...) the nature of the press’s freedom is ultimately in serving the public (…).
The press has no moral right not to serve public interest.“ (In: Tamtéž, str. 95-96.)
276
McQuial uvádí, „vysílání jako služba veřejnosti“ se vyskytuje v zemích západní Evropy
(In: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, str. 159-160.), za které můžeme ve
Spojených státech považovat neziskové vzdělávací vysílání – viz kapitola 1.4 Komerční a veřejné
vysílání.
277
In: HALLIN, Daniel, C. MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě, str. 41.
278
In: Tamtéž, str. 42.
272
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pravdy.“ 279 Podle dalšího ze závěrů Hutchinsovy komise má tisk „(…) sloužit jako
F

F

fórum pro výměnu názorů a kritiky,“ 280 má vytvářet reprezentativní obraz společnosti,
F

F

jejích hodnot a cílů a v neposlední řadě zajišťovat společnosti přístup k informacím 281 –
F

F

„jakmile budou zpravodajové naplněni smyslem pro odpovědnost, budou bojovat za to,
že veřejnost má právo na přístup k informacím, právo být informována a že tisk (média)
jsou prostředníkem ve zrušení bariér k volnému toku zpráv.“ 282
F

Odpovědné chování médií je na lokální úrovni (microlevel) etickým
požadavkem na jednotlivce, kteří pracují v mediálním, tj. specifickém komunikačním
prostředím,

kdy

v

tomto

prostředí

fungují

různé

standardy

odpovědnosti

a profesionalismu 283 (např. etické kodexy vysílacích médií, tištěných médií, filmu atd.).
F

F

Na globální úrovni (macrolevel) lze v teoretické úrovni očekávat nějakou formu
dohledu, která zajistí, aby média operovala ve veřejném zájmu, do kterého by měla
patřit i jejich vzdělávací funkce. 284
F

Podle Neroneho TSO kombinuje několik různých teoretických přístupů. První je
konzervativní model, který očekává, že se média budou chovat v duchu liberalismu –
tedy tržně s důrazem na zisk. 285
F

F

Druhým je umírněný model, který navrhuje omezení zisku jako hlavního motivu
při prezentaci zpravodajství a názorů. 286 Tento model prosazuje vytvoření žurnalistické
F

F

elity, která bude chráněna před necitlivými zásahy vlastníků médií. Taková skupina
žurnalistů pak bude moci svobodně sloužit společnosti, „(…) jež je také necitlivá, ale ne
tak mazaná jako jsou bohatí a mocní. Takto chráněné společenství profesionálů umožní
více konkurenční a individualistické společnosti pracovat s trochou spravedlnosti.“ 287
F

F

Poslední, radikální model, 288 prosazuje změnu nejen přístupu médií, ale
F

F

i proměnu společnosti – média podle tohoto modelu nemají být odpovědná svými
279

In: MRÁZ, J. Mccarthismus a jeho projevy v československém tisku, str. 18.
Přeloženo z originálu: „(…) to serve as ‚a forum for the exchange of comment and criticism.“
(In: SIEBERT, Fred, S. The Four Theories of the Press, str. 89.)
281
In: Tamtéž, str. 91.
282
Přeloženo z originálu: „As newsmen became imbued with a sense of responsibility, they contended that
the public had a right to be informed, and that the press was the agent of the public in breaking down the
barriers to the free flow of news.“ (In: Tamtéž, str. 91.)
283
In: NERONE, John, C. Last Rights: Revisiting four theories of the press, str. 121.
284
In: Tamtéž, str. 122.
285
In: Tamtéž, str. 122.
286
In: Tamtéž, str. 122.
287
Přeloženo z originálu: „(public) (…) that is, of course, also crass but not as canny as wealthy and
powerfull. Thus, a protected community of professionals will allow a larger competitive, individualistic
society to operate with a modicum of fairness.“ (In: NERONE, John, C. Last Rights: Revisiting four
theories of the press, str. 122.)
288
In: Tamtéž, str. 122-123.
280
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službami pouze jednotlivým, konkurenčním publikům, ale mají se „(…) podílet na
podpoře a vytváření komunitní veřejnosti.“ 289
F

I přesto, že Čtyři teorie tisku považují TSO za svůj normativní ideál, nelze TSO
univerzálně aplikovat na všechny mediální systémy, které přejaly liberální model médií.
Konkrétně u rozvojových zemí navrhuje McQuial přijetí tzv. rozvojové teorie médií, jež
by kladla důraz na „(…) primárnost úlohy národního rozvoje (…); snahu o kulturní
a informační autonomii; podporu demokracie a solidaritu s jinými rozvojovými
zeměmi.“ 290 Demokraticko-participační teorie se pak soustředí na horizontální typy
F

F

interakce v malých nebo lokálních skupinách, komunitách či subkulturách. Tato teorie
akcentuje fungování menších, nezaujatých médií a participaci na fungování médií
namísto konzumace mediálních obsahů masových médií. 291
F

Zmíníme ještě jednu z mnoha dalších teorií primárně vycházejících z Čtyř teorií
tisku, a to Picardovu sociálnědemokratickou teorii, která „(…) na rozdíl od teorie
‚společenské odpovědnosti‘ a ‚libertariánské‘ (…) teorie poskytuje legitimní možnost
veřejného zásahu, či (…) kolektivního vlastnictví, aby byly zajištěny opravdová
nezávislost na dílčích zájmech, přístup k médiím a různorodost názorů.“ 292
F

289

Přeloženo z originálu: „(media) (…) should be engaged in supporting and creating a communitarian
public.“ (In: Tamtéž, str. 123.)
290
In: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, str. 157-158.
291
In: Tamtéž, str. 158.
292
In: Tamtéž, str. 159.
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5 Poválečné vysílání (1945 – 1950)
4B

V době po druhé světové válce se rozhlas stal nejoblíbenějším zdrojem
zpravodajských informací. 293 Komerční rozhlasové stanice se až v polovině případů
F

F

rozhodly stát součástí některé z národních vysílacích sítí (CBS, NBC, ABC, nebo MBS),
ostatní stanice byly často ve vlastnictví některého z novinových vydavatelů nebo patřily
pod jednu z místních vysílacích sítí. 294
F

Během let 1945 až 1948 nebylo věnováno příliš mnoho pozornosti novému
médiu – televizi. 295 Vysílatelé i vydavatelé tištěných médií se v poválečné době zaměřili
F

F

na růst v oboru, ve kterém již působili a neměli zájem vynakládat prostředky na
pronikání na v té době ještě experimentální trh – FCC musela nejprve vyřešit technické
otázky spojené s přenosem televizního signálu; do té doby nebylo pro komerční
vysílatele nové médium atraktivní. 296
F

5.1 Murrow po návratu z Evropy
24B

Na jaře 1946 se Murrow vrátil do Spojených států jako rozhlasová hvězda. Díky
svému evropskému vysílání měl skvělou pověst, která se promítla i do posílení jeho
pozice v CBS 297 – byl jmenován do funkce viceprezidenta CBS a zároveň ředitele
F

F

zpravodajství a veřejných záležitostí. Ze CBS odešel i Klauber a na místo prezidenta
nastoupil v roce 1946 Frank Stanton.
Po svém návratu začal Murrow přijímat další reportéry do svého týmu 298
F

F

a pracovat na nových zpravodajských pořadech. Kolem Murrowa tak vznikla skupina
zpravodajů, kteří „(…) se začali zbývat zásadními tématy, národními i mezinárodními,
které ‚zahrnovaly mimořádný průzkum a přípravu.“ 299 Vznikly tak pořady jako As
F

F

Others See Us (shrnutí zahraničních zpráv o Spojených státech), CBS Views the Press
293

Podle průzkumů dávalo přednost rozhlasovému zpravodajství před novinovým 62 procent dotázaných.
(In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass Culture, str. 16.)
294
In: Tamtéž, str. 17.
295
In: Tamtéž, str. 31.
296
In: Tamtéž, str. 46.
297
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 237.
298
K původním Murrow’s Boys (viz kapitola 2.2 Murrow’s Boys) přibyli další zpravodajové pro Evropu
(např. David Schoenbrun – Paříž; Alexander Kendrick – Vídeň) nebo Střední východ (George Polk).
(In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 94.)
299
Přeloženo z originálu: „(…) to tackle major issues, national and international, ‚and involving
extraordinary research and preparation‘.“ (In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the
United States. Vol. 2., 1933 to 1953, str. 237.)
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(pořad, který se věnoval žurnalistice tištěných médiích) nebo částečně zábavní, částečně
dokumentární You Are There, do kterého byly najímáni herci, kteří mluvili jako
historické postavy, s nimiž moderátor „dělal“ rozhovor. 300
F

F

Murrow se coby ředitel zpravodajství pokoušel v roce 1947 „(…) stanovit
jasnou redakční politiku CBS. Připravil pracovní verzi zprávy, jež přiznávala, že
dosažení naprosté objektivity je téměř nemožné, ale že CBS bude považovat čestnost
a poctivost za cíl své práce a bude velkorysá při poskytování vysílacího času pro různé
úhly pohledu na kontroverzní témata.“ 301 Ale ještě před uveřejněním zprávy bylo
F

F

vzhledem k obratu politiky Spojených států vůči Sovětskému svazu (Trumanova
doktrína, Marshallův plán) ze strany vlády výrazně doporučeno, aby se vysílání
neodchylovalo od „vládní linie“. Murrow tak na protest proti zákazu vydání své zprávy
v létě roku 1947 rezignoval na post viceprezidenta CBS a věnoval se dále pouze
vysílání. 302
F

FCC v roce 1949 začala prosazovat novou politiku v duchu tzv. doktríny
spravedlnosti (the fairness doctrine), jež požadovala po majitelích licencí, aby v případě
kontroverzních témat týkajících se veřejných záležitostí byl dán ve vysílání prostor
oběma stranám k vyjádření a představení obou pohledů. 303 Přestože se tento přístup stal
F

F

standardem a obecnou normou zpravodajství a významně „(…) přispěl k představě, že
publikum má právo být informováno o významných záležitostech,“ 304 jeho slabinou byla
F

F

paradoxně sama vysílací média. Rozhlasoví reportéři a analytici komerčních médií totiž
vysílali už od druhé poloviny 40. let tak, aby proti sobě nepopudili představitele vlády
a pokud možno se vyhnuli kontroverzním tématům, která by mohla vést k odchodu
sponzorů nebo ke zvýšené regulaci vysílání. 305
F

Nedlouho po své rezignaci na post viceprezidenta, v září 1947, Murrow převzal
úlohu hlasatele večerních zpráv The News 'til Now po Robertu Troutovi, který nakonec
odešel ke konkurenční NBC. 306 Patnáctiminutový souhrn zpráv pak vysílal pod názvem
F

300

F

In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 93-94.
Přeloženo z originálu: „(…) to establish a clear editorial policy at CBS. He had drafted a report that
was to acknowledge that absolute objectivity was nearly impossible but that CBS would have fairness as
its goal and be generous with airtime for multiple points of view on controversial issues.“ (In: Tamtéž,
str. 96.)
302
In: Tamtéž, str. 97.
303
In: MCQUAIL, Denis. Media performance, str. 51.
304
Přeloženo z originálu: „(the fairness doctrine) (…) has contributed to the concept of the right of the
public to be informed on matters of significance.“ (In: Tamtéž, str. 51.)
305
In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass Culture, str. 21.
306
CBS a NBC si v té době snažily v rámci konkurenčního boje vzájemně přetáhnout lidi a s nimi i jejich
úspěšné pořady; CBS se podařilo získat představitele zábavní pořadů, jakými byly např. Amos’n’Andy
(Freeman Gosden a Charles Correll) nebo Fibber McGee and Molly (Jim Jordan a Marian Jordanová).
(In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass Culture, str. 35.)
301

61
Edward R. Murrow with the News po následujících dvanáct let. Murrow se v něm mj.
věnoval Marshallovu plánu nebo vyšetřování pronikání komunistů do Hollywoodu,
které bylo jednou z prvních demonstrací rozmáhajícího se honu na čarodějnice. 307
F

Sílící nepřátelské postoje vůči komunismu ve Spojených státech ovlivňovaly
stále více zahraniční i domácí politiku – klesal zájem veřejnosti o zahraniční
zpravodajství, redaktoři a moderátoři začínali vyhlašovat svou protikomunistickou
orientaci a ministerstvo obrany dokonce začalo pracovníky médií přesvědčovat, aby
vysílali provládně. 308 Díky své rozhlasové popularitě „(…) byl Murrow užitečný
F

F

Hooverovi (pozn. – tehdejší ředitel FBI) jako potenciální skalp, stejně tak byl užitečný
Forrestalovi (pozn. – tehdejší ministr obrany) jako možný tvůrce politiky.“ 309 Murrow
F

F

však odmítl aktivně spolupracovat jak s Hooverem, tak s Forrestalem a dále se věnoval
vysílání. 310
F

5.2 Rozvoj televize
25B

Za počátek komerčního televizního vysílání můžeme považovat rok 1948, kdy se
v prodeji objevily první televizory. Z již etablovaných rozhlasových sítí se na televizní
vysílání začaly v roce 1947 připravovat tři – CBS, NBC a ABC, 311 k nim se přidala ještě
F

F

společnost DuMont. 312 Dosah televizního vyslání byl do konce 40. let omezen
F

F

především na velká města nebo lokality v okolí vysílačů televizních stanic, teprve od
počátku 50. let, kdy AT&T rozšiřovala svou kabelovou síť, se televizní signál začal šířit
i do dalších menších měst na severu Spojených států, od roku 1952 i do měst v jižní
části země. 313
F

307

Přestože je hon na čarodějnice často zaměňován za tzv. mccarthismus, jedná se o dva podobné, přesto
ne stejné fenomény. „O mccarthismu hovoříme jako o jedné z výrazných kapitol honu na čarodějnice, a to
jako o období od roku 1950, kdy se Joseph R. McCarthy oficiálně zapojil do tažení proti komunistům, až
do roku 1954, kdy byl jako senátor odvolán Kongresem ze své funkce. ‚Hon na čarodějnice mccarthismu
předchází a přežívá ho.‘ Honem na čarodějnice je nazýváno období dějin Spojených států mezi lety 1947
– 1957, kdy byli Američané a další obyvatelé Spojených států kontrolováni, vyšetřováni a pronásledováni
svou vládou a jejími institucemi pro svou politickou orientaci. Svobodná volba politického smýšlení,
zaručená americkou ústavou, byla podřízena zájmům politických elit, kterým byl boj proti komunismu
zpočátku prostředkem, jak posílit svou moc, ale později přerostl do takových rozměrů, že zachvátil celou
americkou společnost.“ (In: MRÁZ, J. Mccarthismus a jeho projevy v československém tisku, str. 13.)
308
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 99-100.
309
Přeloženo z originálu: „(Murrow) (…) was useful to Hoover as potential Scyll, but useful to Forrestal
as a shaper of policy.“ (In: Tamtéž, str. 100.)
310
In: Tamtéž, str. 100.
311
NBC bylo z rozhodnutí FCC nařízeno v roce 1943 prodat jednu ze svých dvou vysílacích sítí, ze které
v roce 1945 vznikla ABC (viz kapitola 1.3.1 NBC).
312
In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass Culture, str. 41.
313
In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass Culture, str. 43.
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Přestože se počty televizních přijímačů v domácnostech rychle zvyšovaly, 314
F

F

počet televizních stanic zůstával v první polovině 50. let poměrně nízký. 315 Důvodem
F

F

byl nedostatek volných vysílacích kanálů, jež by mohly televize využívat – televizní
kanál totiž pro své šíření potřeboval třikrát více prostoru ve vysílacím spektru než
rozhlasové vysílání. FCC tak pozastavila vydávání televizních licencí, než bylo v roce
1952 rozhodnuto o novém technickém modelu vysílání, podle kterého začaly televize
vysílat na nových UHF frekvencích (Ultra High Frequency) namísto dosavadních VHF
frekvencích (Very High Frequency). 316
F

Přesto ale rozšíření vysílacího spektra nevedlo k větší konkurenci mezi
televizními stanicemi – díky početnému publiku, které CBS a NBC mohly na rozdíl od
ABC a DuMont „nabídnout“ inzerentům, 317 mohly investovat do nákladného vývoje
F

F

televizních programů, protože „(…) měly dostatek zdrojů na to, aby si mohly dovolit
prodělávat (což dělaly), dokud si celý národ nezvykl na televizní vysílání.“ 318 Kvůli
F

F

nedostatku inzerentů věnovaly ABC i DuMont velkou část svého vysílacího času
přenosům jednání nejrůznějších vládních a jiných komisí, zasedání Spojených národů
a další pořady, jejichž vysílání bylo „ve veřejném zájmu“, mj. jiné i McCarthyho
slyšení. 319 CBS ani NBC v 50. letech již nepotřebovaly vyplňovat programy těmito
F

F

přenosy – „(…) na rozdíl od ABC a DuMont měly CBS i NBC svůj denní vysílací plán
sestavený ze seriálů a diskusních pořadů; žádný z nich nebyly ochotny obětovat na oltář
‚veřejné služby‘.“ 320 CBS i NBC zaměřily svou pozornost na tvorbu zábavních pořadů,
F

F

jež vycházely z konceptů rozhlasového vysílání buď přímo převedením formátu na

314

V roce 1948 mělo televizi (jednu nebo více) 0,4% domácností, v roce 1950 to bylo 9%, v roce 1951
23,5%, v roce 1952 již více než třetina domácností a v roce 1956 již téměř dvě třetiny amerických
domácností. (In: Tamtéž, str. 41-42.) I když se statistiky o počtu televizních přijímačů různí – např. podle
jiných údajů mělo v roce 1950 televizi 13% (In: EMERY, M., EMERY, E. The Press and America, str.
373.), můžeme říci, že počet domácností s televizními zažil v 50. letech bouřlivý rozvoj.
315
In: Tamtéž, str. 373.
316
Přenos prostřednictvím UHF dovoloval příjem tři až pět kanálů, bylo ale nutné mít pro přijímání
speciální konvertor, jež si většina diváků nechtěla pořizovat. Kvůli pozastavení udělování televizních
licencí tak měly CBS a NBC vůdčí postavení na trhu. (In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass
Culture, str. 46.)
317
In: Tamtéž, str. 46.
318
Přeloženo z originálu: „(…) CBS and NBC had the resources to lose money (which they did) until the
entire nation took up the TV habit.“ (In: Tamtéž, str. 45.)
319
In: Tamtéž, str. 50-51.
320
Přeloženo z originálu: „(…) unlike ABC nad DuMont, both CBS and NBC had daytime schedule of
soap operas and talk programs; none would be sacrificed on the altar of ‚public service‘.“(In: Tamtéž,
str. 51.)

63
obrazovku, 321 nebo nových pořadů, jakými byly např. estráda The Ed Sullivan Show
F

F

(1948), sitcom I Love Lucy (1951) nebo Happy Days (1952).
Televizní stanice se zaměřovaly především na zábavu, kterou přebíraly rozhlasu
jeho publikum, zpravodajství místních stanic a vysílacích sítí se často omezovalo na
patnáctiminutové předčítání novinových titulků. Jack Gould 322 v roce 1956 prohlásil, že
F

F

„to nejlepší, co může televize udělat (pozn. – v oblasti zpravodajství) (…) je rychlý
přehled denních událostí. Neexistuje nic jako nepřetržité, důkladné pokrytí, jako malé
prospěšné zhodnocení významnosti hlavních událostí nebo nezbytný komentář k tomu,
aby divák sám přemýšlel (pozn. nad prezentovanými informacemi).“ 323
F

F

ABC, CBS i NBC přestávaly na přelomu 40. a 50. let podporovat rádiové vysílání
a své rozhlasové hvězdy se snažily přetáhnout do televize – rozhlas se pro Američany
stával médiem, které konzumují na pozadí jiných činností. 324 Stejně jako i jiní (např.
F

F

Bob Hope) přesunul i Murrow svou pozornost k televizi.

321

Šlo např. o situační komedie (Andy’n’Amos, Texaco Star Theater M. Berleho), přenosy divadelních
dramat, soutěžní pořady nebo sportovní přenosy. (In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass
Culture, str. 47.)
322
Jack Gould byl novinářem (pracoval např. pro New York Times) a respektovaným kritikem televizního
vysílání, jemuž vyčítal nedostatečné zaujetí pro veřejné záležitosti a veřejný zájem. (In: Wikipedia. Jack
Gould.. Dostupné z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Gould >)
323
Přeloženo z originálu: „The best that TV can do (…) is a quick newsreel once-over of day’s events.
There is no sustained coverage in depth, little helpful evaluation of the significance of the headline
virtually no imperative comentary to stimulate the viewer to do some thinking for himself“
(In: BAUGHMAN, James, L. The Republic of Mass Culture, str. 60.)
324
In: Tamtéž, str. 66-67.
U

U
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6 See It Now
5B

V roce 1950 začal Murrow společně s Fredem Friendlym připravovat pro CBS
rozhlasový pořad Hear It Now. „Týdenník Hear It Now bylo vytvořen na základě
formátu magazínu s různými ‚zvuky‘ aktuálních událostí, jakými byla například
dělostřelba z války v Koreji (…).,“ 325 Pořad navazoval na úspěšnou sérii gramofonových
F

F

nahrávek projevů Churchilla, Roosevelta a dalších významných osobností z doby
hospodářské krize a druhé světové války s názvem I Can Hear It Now, jež vznikla
z iniciativy Friendlyho a na níž se Murrow podílel coby vypravěč. 326 Po (komerčním)
F

F

úspěchu Hear It Now se Murrow s Friendlym pustili do příprav televizní verze pořadu,
See It Now, jehož první díl byl odvysílán 18. listopadu 1951. 327
F

6.1 Počátky vysílání See It Now
26B

Murrow a Friendly chtěli divákům představit nové médium z jiné perspektivy:
„‚(…) Rozhodli jsem se zkusit, jako experiment, vysílat show z místa, kde vznikají
všechny televizní pořady… z kontrolní místnosti.‘ (…) Murrow věřil, že zobrazení
‚opravdového‘ bude zajímavější, více vzrušující a důležitější než většina vymyšlených
zábavních pořadů, jež dominovaly televiznímu vysílání.“ 328
F

Murrow sám ve vysílání připustil, že on i jeho kolegové jsou možnostmi nového
média ohromeni a společně se pokusí ukázat jeho nové možnosti: „Mým záměrem není
být vám na očích jinak, než se občas naklonit nad kameramanovo rameno a říci několik
slov, které mohou pomoci osvětlit nebo vysvětlit, co se právě děje.“ 329 Následně pak na
F

F

dvou televizních obrazovkách přepojí na přímý přenos z východního pobřeží v New
Yorku a na druhé obrazovce se spojí s reportérem na západním pobřeží v San Franciscu
325

Přeloženo z originálu: „The weekly Hear It Now was modeled on a magazine format, with a variety of
"sounds" of current events, such as artillery fire from Korea (…)“ (In: The Museum of Broadcast
Communication. See It Now. Dostupné z WWW: < http://www.museum.tv/eotvsection.php?
entrycode=seeitnow >)
326
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 105-106.
327
In: Tamtéž, str. 106.
328
Přeloženo z originálu: „‚(…) as an experiment, we have decided to try doing the show from where all
television shows have to originate… the control room.‘ (…) Murrow believed portrayal of the ‚real‘ to be
more interesting, exciting and important than the largely fictional entertainment programs that
dominated television programming.“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person,
and the making of a ‚Masscult Personality‘, str. 4.)
329
Přeloženo z originálu: „My purpose will be not to get in your eyes anymore than I can lean over the
cameraman shoulder occasionally and say a word which may help to illuminate or explain what is
happening.“ (In: YouTube. See It Now. Dostupné z WWW: < http://www.youtube.com/watch?
v=I7fu5M5OFe8 >)
U

U

U
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a poprvé tak mohou diváci vidět přímý televizní přenos z východního a západního
konce Spojených států v jeden moment. 330
F

F

Tuto demonstraci v prvním vysílání See It Now pak Murrow uzavřel
konstatováním, že „(…) … žádná novinářská doba ještě nikdy nezískala nástroj pravdy
s takovými možnostmi, jako rodící se televize… Jsme si vědomi elektronického zázraku,
který máme nyní ve svých rukou. Jako lidské bytosti pouze doufáme, že se s tím
dokážeme vypořádat; že jako reportéři tuto zbraň nikdy nezneužijeme.“ 331 Murrow měl
F

F

velký respekt z potenciálu, který televize měla – nemyslel si, že by se vyrovnala
rozhlasu ve smyslu přenosu zpravodajství, protože jí chyběla mobilita, kterou podle něj
měli rozhlasoví reportéři na rozdíl od těch televizních. Spíše se obával, že by „(…)
televize mohla sloužit jako velice mocná, zesílená scéna pro sdělení demagogů, pokud
by se dostala do špatných rukou (…).“ 332
F

F

Díky své pozici uvnitř CBS (hlavní zpravodajský moderátor s vysokou prestiží)
i editorské nezávislosti, jež mu zaručoval jeho kontrakt se sponzorem See It Now,
společností ALCOA (Alumiunium Company of America) a blízkým vztahem se šéfem
CBS Paleym, 333 se Murrow mohl pouštět i do vysílání, jež se zabývalo kontroverzními
F

F

tématy. See It Now se jako první televizní pořad zabýval např. válkou v Koreji (1950 –
1953), procesem odzbrojování 334 či politikou – o televizi se tak poprvé dalo uvažovat
F

F

jako o zpravodajském médiu – „vzdělaní lidé konečně mohli bez rozpaků přiznat, že
doma mají televizor.“ 335
F

F

Počáteční zařazení vysílání See It Now v době „ghetta nedělního odpoledne“ se
na počátku roku 1953 přesunulo na úterý večer. Nedělní vysílání nemělo příliš velkou
sledovanost, diváci totiž často trávili volné odpoledne jinde než u televize. Se zvýšením
kontroverze témat, souvisejících mimo jiné se zaměřením se na vyšetřování senátora
330

In: YouTube. See It Now. Dostupné z WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=I7fu5M5OFe8 >
Přeloženo z originálu: „(…) no journalistic age was ever given a weapon for truth with quite the scope
of this fledgling television… We are aware of the electronic wonder entrusted to our fingers. As human
beings, we only hope that we are up to it; as reporters we only hope that we never abuse it.“
(In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 4-5.)
332
Přeloženo z originálu: „(…) television could serve as an extremely powerful amplified theatre for the
messages of a demagogue if it got in thw wrong hands (…).“ (In: Tamtéž, str. 5.)
333
In: Tamtéž, str. 5.
334
Na počátku 50. let představil kontroverzní koncept boje proti komunismu v podobě konceptu tzv.
„masivní odplaty“ a politiky „na ostří nože“. Šlo o přístup, který měl Spojeným státům umožnit pomocí
zastrašování oslabit pozici Sovětského svazu a Číny v jihovýchodní Asii, kde se tyto dvě komunistické
země snažily rozšířit svůj vliv prostřednictvím podpory komunistických hnutí v okolních státech. Spojené
státy tak navrhovaly „v místně omezených válečných situacích“ použití jaderných zbraní. Tato politika
přispěla mj. k ukončení války v Koreji. (In: TINDALL, George B. USA, str. 671-673)
335
Přeloženo z originálu: „Finnally, educated people would admit without shame that they owned a TV
set.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 107.)
U
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McCarthyho, se vedení rozhodlo pořad přesunout – „CBS to přinášelo nejen více
prestiže, kdy kritici schvalovali vysílání zpravodajského dokumentárního pořadu
v hlavním vysílacím čase, ale pořad také zaplnil v té době nevyužitý vysílací čas.“ 336
F

6.2 Boj s McCarthym
27B

McCarthyho vyšetřování vládních úředníků a dalších státních zaměstnanců se
stalo tématem See It Now již po jednom měsíci od začátku vysílání, v prosinci 1951.
Murrow poukázal na senátorovy vyšetřovací metody na případu státního úředníka
Owena Lattimora, 337 když nejprve ze záznamu pustil McCarthyho, který si stěžoval na
F

F

očerňování své osoby ze strany některých médií. Následně pak divákům pustil krátký
film se záznamem McCarthyho projevu, ve kterém útočí na Owena Lattimora. Murrow
tak bez použitého subjektivního hodnocení nepřímo, s pomocí názorných ukázek,
demonstroval rozpor mezi senátorovými slovy a vysílání uzavřel: „Zdá se, že rozdíl
mezi pomlouváním a otevřeným útokem záleží na tom, čí pověst je nabírána na rohy.“ 338
F

F

Počátkem roku 1952 odvysílal Murrow tříminutový rozhovor s McCarthym, ve
kterém se senátora mj. ptal na práva obviněných ve vyšetřování. McCarthy na Murrowy
otázky neodpovídal a naopak se pustil do obviňování senátora W. Bentona, který se ho
údajně snaží vykázat ze senátu. Murrow v dalším dílu See It Now vyvrátil s pomocí
zápisu z předchozího vysílání McCarthyho lživá nařčení a připravil rozhovor se
senátorem Bentonem o McCarthyho taktice ve vyšetřování. 339
F

Po tomto vysílání se zdálo, že se Murrow tématu McCarthyho vyšetřování
vyhýbá, mnozí nechápali, že se na McCarthyho stranu nepřidá, nebo naopak na senátora
ve vysílání nezaútočí. „Friendlymu se zdálo, že si Murrow šetří síly na nějakou
rozhodující akci na bojišti, které bude pečlivě vybráno.“ 340
F

336

F

Přeloženo z originálu: „It not only bring more prestige to CBS, as critics approved of the network
broadcasting a news documentary program in prime-time, but the program also entered a previously
empty slot.“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of
a ‚Masscult Personality‘, str. 6.)
337
Owen Lattimore byl profesorem na Univerzitě Johna Hopkinse, specialistou na Dálný východ. V roce
1950 byl obviněn McCarthym ze špionáže pro Sovětský svaz. (In: TOINET, Marie-France: Hon na
čarodějnice1947-1957, Mccarthismus, str. 30-31.)
338
Přeloženo z originálu: „„It would appear that the difference between smearing and straightforward
attack depends up on whose reputation is being gored.“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now,
Person to Person, and the making of a ‚Masscult Personality‘, str. 8.)
339
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 108.
340
Přeloženo z originálu: „It seemed to Friendly that Murrow was harboring his energies for some
decisive action, on a battlefield to be chosen with care.“ (In: BARNOUW, Erik. A History of
broadcasting in the United States. Vol. 3., from 1953, str. 46.)

67
Murrow si dlouho nebyl jistý, jestli má využít své síly k boji proti McCarthymu
a jeho rostoucí moci – „jeho silná víra v občanské svobody a v právo na nesouhlas se
střetávaly s jeho přesvědčením o žurnalistické objektivitě a odpovědnosti komentátora
nepouštět do vysílání politicky zaujaté komentáře.“ 341 Přesto se nakonec rozhodl proti
F

F

vyšetřování vystoupit, impulzem se mu stala na podzim roku 1953 kauza Mila
Raduloviche.

6.2.1 Případ Radulovich
61B

Prvním vysíláním považovaným za počátek Murrowova útoku na McCarthyho
bylo vysílání týkající se příslušníka amerického letectva Mila Raduloviche v říjnu 1953.
Radulovich (původem ze Srbska, jež bylo v té době součástí Jugoslávie a tím i zemí
spřátelenou se Sovětským svazem) byl požádán velením leteckých sil o rezignaci nikoli
proto, že by letectvo zpochybňovalo jeho loajalitu, ale proto, že jeho sestra a otec byli
obviněni z podvratné činnosti, protože „údajně četli ‚podvratné noviny‘ a věnovali se
‚pochybným‘ aktivitám, jež nebyly blíže specifikovány.“ 342
F

F

Murrow nechal jeho vyjádření nafilmovat, stejně jako vyjádření jeho blízkých.
Ve snaze o co nejobjektivnější zpracování tohoto kontroverzního tématu se pokoušel
získat do vysílání i vyjádření letectva, ale na opakované žádosti se mu žádného
nedostalo a vznikla tedy otázka, zda má v tomto případě v kauze pokračovat, dokud
nemá k dispozici názory obou zúčastněných stran. „Murrow ale považoval za špatný
přístup, aby jedna strana tím, že mlčí, znemožňovala vysílání diskuze.“ 343 Murrow tedy
F

F

informoval vedení CBS, letectvo i ministerstvo obrany o plánovaném vysílání a znovu
žádal o vyjádření. 344
F

F

Vysílání See It Now o Radulovichově případu bylo naplánováno na 20. října
1953. Radulovich ve svém vyjádření vystihl podstatu svého obvinění, jež bylo učiněno
na základě nepodložených důkazů, které ve skutečnosti nebyly namířeny přímo na jeho
341

Přeloženo z originálu: „His strong beliefs in civil liberties and the right of dissent clashed with his
commitment to journalistic objectivity and the responsibility of broadcaster to keep partisan political
comment out of the news.“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the
making of a ‚Masscult Personality‘, str. 8.)
342
Přeloženo z originálu: „(…) allegedly read ‚subversive newspapers‘ and engaged in activities that
were ‚questionable‘. These activities had not been specified.“ (In: BARNOUW, Erik. A History of
broadcasting in the United States. Vol. 3., from 1953, str. 46.)
343
Přeloženo z originálu: „But Murrow regarded this as a dubious policy since it allowed one side, by
silence, to veto broadcast discussion.“ (In: Tamtéž, str. 47.)
344
Přestože CBS povolila vysílání tohoto dílu See It Now, odmítla se podílet na financování jeho reklamy
– Murrow a Friendly tak inzerát v New York Times v hodnotě $1500 hradili ze svého. (In: BARNOUW,
Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 3., from 1953, str. 47.)
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osobu, ale na jeho rodinu: „Pokud budu souzen svými příbuznými, budou po mých
dětech chtít, aby se mě zřekli? … Budou muset vysvětlovat svým přátelům, proč je jejich
otec bezpečnostním rizikem? (…) Vidím v tom řetězovou reakci, která nemá konce.“ 345
F

F

Murrow ve vysílání oznámil, že letectvo ani ministerstvo vnitra se zatím ke
kauze nevyjádřilo a nabídl jim prostřednictvím See It Now prostor v pořadu i technické
zázemí pro přípravu odpovědi. Vysílání pak uzavřel tak, že divák neměl pochyb o tom,
co si má o celé kauze myslet (tedy že Radulovich je v právu), a přitom nevyjádřil žádné
subjektivní hodnocení: „Věříme, že syn by neměl být trestán za hanebnosti svého otce,
i kdyby byly prokázány; a to v tomto případě nebyly…. Ať se stane cokoli v oblasti
vztahu jednotlivce a státu, způsobujemesi to sami… Mě a Fredu Friendlymu se zdá… že
o tomto tématu by se mělo diskutovat donekonečna.“ 346
F

Gould Morrowovo vysílání označil za „(…) velký krok vpřed v televizní
žurnalistice. See It Now představoval snad první případ, kdy se velká síť a sponzoři
shodli na pořadu s rázným redakčním stanoviskem ve věci národní významnosti
a kontroverze.‘“ 347 Přestože Murrow ve vysílání nezmínil McCarthyho, ani jeho
F

F

vyšetřování, bylo jasné, že (především z uvedené ukázky z konce vysílání) se svou
obecně řečenou kritikou vztahu jednotlivců a státu v souvislosti s vyšetřováním má na
mysli metody senátora McCarthyho.
O dva měsíce později zaslalo do See It Now letectvo filmové vyjádření, že
žádost o rezignaci Raduloviche byla stažena, jeho působení v americkém letectvu není
po zvážení pokládáno za bezpečnostní riziko a může tedy nadále zůstat v jeho
službách. 348
F

345

„Přeloženo z originálu: „If I am going to be judged by my relatives, are my children going to be asked
to denounce me? … Are they going to have to explain to their friends why their farther’s a security risk?
(…) I see a chain reaction that has no end.“ (In: Tamtéž, str. 49.)
346
Přeloženo z originálu: „We believe that the son shall not bear the iniquity of the father, even though
that iniguity be proved; and in this case was not… Whatever happens in the whole area of the
relationship between the individual and the state, we do it ourselves… it seems to Fred Friendly and
myself… that this is a subject that should be argued about endlessly.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R.
Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 111.)
347
Přeloženo z originálu: „It was a long step forward in television journalism. The program marked
perhaps the first time that the major network (…), and the (…) sponsors (…) consented to a program
taking a vigorous editorial stand in a matter of national importance and controversy.“ (In: GOULD,
Jack. Watching television come of age: the New York Times reviews, str. 82.)
348
In: BARNOUW, Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 3., from 1953, str. 50.
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6.2.2 Good Night and Good Luck
62B

Po odvysílání dílu s Radulovichem se McCarthy pokusil Murrowa odradit od
dalších pokusů napadat ho ve vysílání – pohrozil Murrowovi, že pokud bude dále
pokračovat, McCarthy upozorní na novinové články z roku 1935, které Murrowa
obviňovaly z financování sovětské školy propagandy z amerických zdrojů. 349 Když
F

F

Murrow obdržel od McCarthyho staré kopie článků, nařídil svému týmu, aby začal
shromažďovat informace o senátorovi, jeho slyšeních a natáčených vysíláních. Murrow
se mezitím v See It Now zaměřoval na projevy mccarthismu, jež se týkaly Pátého
dodatku Ústavy, 350 odposlouchávání, vyšetřování odborů, činnosti komisí HUAC a SISS
F

F

a dalších, jen ne McCarthyho. 351
F

Po nasbírání dostatečného množství materiálu odvysílali Murrow a Friendly
9. března 1954 díl See It Now s názvem „Report on Senator Joseph R. McCarthy“.
Murrow hned v úvodu diváky upozornil, že „See It Now se bude celou půl hodinu
věnovat reportáži o senátorovi Josephu R. McCarthym, vyprávěné hlavně jeho vlastními
slovy a filmovými záznamy.“ 352 Reportáž označil jako kontroverzní a nabídl, že „(…)
F

F

pokud senátor bude cítit, že jsme jeho slov a záznamů zneužili a bude si přát sám
odpovědět, bude mu v tomto pořadu dána příležitost.“ 353
F

F

Následně začal Murrow pouštět televizní a audio záznamy McCarthyho
vystoupení během slyšení a vysvětlovat, proč a v čem senátor lže. Šlo například
o ukázku vyšetřování Reeda Harrise, zaměstnance Kanceláře válečných informací
(Office of War Information) který byl obviněn z členství v ACLU (American Civil
Liberties Union). 354 Senátor během přenosu dvakrát zopakuje, že ACLU je na seznamu
F

F

organizací podezřelých z podvratné činnosti – přitom ve skutečnosti ACLU nebyla v té
době na žádném ze seznamů – a „(…) má (pozn. – ACLU) ve svých spisech dopisy
349

Murrow v té době pracoval pro Institute of International Education, mj. i na výměnných programech
učenců ze Sovětského svazu (viz kapitola 2.1.1 Institute of International Education.)
350
„(…) obžalovaní se nemohli odvolat na část Pátého dodatku Ústavy, kdy ‚(…) nikdo nesmí být nucen
svědčit sám proti sobě (…)‘, protože by ‚to vypadalo, že tím přiznávají svou vinu: nemuseli by už sice
dále vypovídat, ale stálo by je to pověst i kariéru.‘“ (In: MRÁZ, J. Mccarthismus a jeho projevy
v československém tisku, str. 12.) Pátý dodatek Ústavy Spojených států – viz Příloha č. 2.
351
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 112-113.
352
Přeloženo z originálu: „Tonight, See It Now devotes the entire half hour to report on Senator Joseph
R. McCarthy, told mainly in his own wordss and pictures.“ (In: YouTube. Edward R Murrow vs Joe
McCarthy. Dostupné z WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=e4LZsDqSSfk >)
353
Přeloženo z originálu: „(…) our report on senator McCarthy is by the definition controverisal… (…)
If the Senator feels that we have done violence to his words and pictures and desire to speak the answers
for himself, an opportunity will be afforded in this program.“ (In: YouTube. Edward R Murrow vs Joe
McCarthy. Dostupné z WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=e4LZsDqSSfk >)
354
American Civil Liberties Union je nezisková organizace věnující se lobbyingu, soudním sporům
a komunikaci. (In: Wikipedia. American Civil Liberties Union. Dostupné z WWW:
< http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_Liberties_Union >)
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uznání (pozn. – za svou činnost) od prezidenta Trumana, prezidenta Eisenhowera
a genrála MacArthura.“ 355 Přesto McCarthy dokázal pomocí nátlaku Harrise zmást
F

F

a vynutit si tak jeho přiznání.
Podobným způsobem pokračoval ve zbytku pořadu, kdy demonstroval, jak si
senátor protiřečí ve svých současných a dřívějších projevech, kdy např. tvrdil, že
existence dvou hlavních stran je důležitá pro americkou svobodu (televizní záznam),
aby o několik měsíců později prosazoval vládu jedné strany (audio záznam) a zrušení
demokratické strany, o níž tvrdil, že se dopustila velezrady. 356
F

F

Murrow se dále věnoval McCarthyho kritice extrémně levicového tisku
a rozhlasu, o nichž senátor tvrdil, že ho očerňují. Murrow ukázal divákům ve studiu
vysokou hromadu novin, které McCartyho kritizují (byly mezi nimi např. tituly jako
New York Herold Tribune nebo Chicago Tribune, tedy ne přímo levicově zaměřené
noviny) a přečetl několik kritických úvodníků. Poté ukázal několikrát nižší sloupec
titulů, jež McCarthyho podporovaly, čímž demonstroval McCarthyho skutečnou
mediální podporu, tedy ne takovou, jakou senátor prohlašoval, že má. 357
F

„Pořad sestával (…) z vynikajícího porovnání filmových klipů McCarthyho,
který ‚vybuchoval, smál se vlastním vtipům, (…) odporoval si a ignoroval svědky před
svou komisí.‘ Oddělené klipy byly odlehčovány Murrowovými komentáři a opravami
McCarthyho lží.“ 358
F

F

Na základě předvedených ukázek, vysvětlení souvislostí a kontextu událostí pak
Murrow uzavřel do té doby své nejkontroverznější vysílání, ve kterém kritizoval
McCarthyho metody a snahu o úmyslné, oportunistické matení veřejnosti („Je nutné
nejprve provádět vyšetřování před tím, než jsou schváleny zákony. Ale hranice mezi
vyšetřováním a perzekucí je velmi tenká a senátor z Wisconsinu ji mnohokrát překročil.
Jeho hlavním záměrem bylo zaměnění vnitřního a vnějšího komunistického nebezpečí
v myslích veřejnosti.“ 359 ) a obhajoval občanské svobody a právo na spravedlivý proces
F

F

355

Přeloženo z originálu: „(…) (ACLU) holds in its files letters of commendation from president Truman,
president Eisenower, and general MacArthur,“ (In: YouTube. Edward R Murrow vs Joe McCarthy.
Dostupné z WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=e4LZsDqSSfk >.)
356
In: YouTube. Edward R Murrow vs Joe McCarthy. Dostupné z WWW:
< http://www.youtube.com/watch?v=e4LZsDqSSfk >.
357
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 112-113.
358
Přeloženo z originálu: „(…) the program consisted (…) of brilliant juxtaposed film clips of McCarthy
‚belching, laughing at his own jokes (…), contradicting himself, and ignoring witnesses before his
subcommittee.‘ Separating the clips were understated comments and corrections of McCarthy’s lies by
Murrow.“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of
a ‚Masscult Personality‘, str. 8-9.)
359
Přeloženo z originálu: „It is necessary to investigate before legislating. But the line between
investigation and persecution is a very fine one and the junior Senator from Wisconsin has stepped over
it repeatedly. His primary achievement has been in confusing the public mind between the internal and
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(„Nesmíme zaměňovat nesouhlas a neloajalitu, musíme mít vždy na paměti, že obvinění
není důkazem a že usvědčení závisí na důkazech a na právním procesu. (…) Nejsme
potomky bojácných lidí, lidí, kteří se bojí psát, mluvit nebo asociovat a obhajovat
názory, jež jsou momentálně nepopulární.“ 360 ).
F

F

Murrow nenápadně upozornil na to, že za současnou situaci je částečně
odpovědný každý a že náprava leží ne v omezení McCarthyho, ale ve změně přístupu
společnosti. („Toto není čas mlčení pro ty, kteří odmítají metody senátora McCarthyho,
ani čas pro ty, kteří je schvalují. Můžeme odmítnout naše dědictví a historii, nemůžeme
však uniknout před odpovědností za důsledky. (…) Prohlašujeme se, a skutečně jsme,
ochránci svobody, (…) ale nemůžeme bránit svobodu venku a opustit ji doma.“ 361 ). Na
F

F

závěr ještě apeloval na diváky, aby si byli vědomi toho, že přestože byl McCarthy
představitelem užívání těchto metod, nebyl jediný. Byl pouze symbolem fenoménu,
který se stal součástí celé společnosti, jež se jím nechala ochromit („A čí je to vina? Ve
skutečnosti ne jeho (pozn. – McCarthyho). On nestvořil atmosféru strachu, jen ji
zneužil. A to vcelku úspěšně. Cassius měl pravdu: ‚Chyba, drahý Brute, není v našich
hvězdách, ale v nás samých.‘ Dobrou noc a hodně štěstí.“ 362 ).
F

F

Po odvysílání tohoto dílu následovala téměř okamžitá odezva ze strany diváků –
do studia začali volat diváci a pořad chválili, stejně tak i reakce ostatních médií byly
veskrze příznivé (moderátor večerních zpráv Channel 2, Don Hollenbeck, několik
sekund po skončení See It Now prohlásil ve svém vysílání: „Nevím, jestli jste nyní
viděli to, co já, ale chci říct, že se ztotožňuji s tímto pořadem i s tím, co právě řekl Ed
Murrow. Nikdy jsem nebyl na CBS pyšnější!“ 363 )
F

F

external threat of Communism.“ (In: YouTube. Edward R. Murrow - See It Now (March 9, 1954).
Dostupné z WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=anNEJJYLU8M&feature=related >.)
360
Přeloženo z originálu: „We must not confuse dissent with disloyalty. We must remember always that
accusation is not a proof and that conviction depends upon evidence and due the process of law. (…) We
are not descended from fearful men, not from men who fear to write, to speak, to associate and to defend
causes which were for the moment unpopular.“ (In: YouTube. Edward R. Murrow - See It Now (March 9,
1954). Dostupné z WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=anNEJJYLU8M&feature=related >.)
361
Přeloženo z originálu: „This is no time for men who oppose Senator McCarthy’s methods to keep silent
or for those who approve. We can deny our heritage and our history, but we cannot escape responsibility
for the result. (…) We proclaim ourselves, as indeed we are, defenders of freedom (…), but we cannot
defend freedom abroad by deserting it at home.“ (In: YouTube. Edward R. Murrow - See It Now (March
9, 1954). Dostupné z WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=anNEJJYLU8M&feature=related >.)
362
Přeloženo z originálu: And whose fault is that? Not really his. He didn’t create this situation of fear, he
merely exploited it. And rather successfully. Cassius was right: ‚The fault, dear Brutus, is not in our stars,
but in ourselves.‘ Good night and good luck.“ (In: YouTube. Edward R. Murrow - See It Now (March 9,
1954). Dostupné z WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=anNEJJYLU8M&feature=related >.)
363
Přeloženo z originálu: „I don’t know whether all of you have seen what I just saw, but I want to
associate myself and this program with what Ed Murrow has just said, and I have never be prouder of
CBS!“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 9.)
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6.2.3 McCarthyho odpověď a Murrowova reakce
63B

McCarthy se rozhodl, že nabídky odpovědi na Murrowovo vysílání využije
a natočil na náklady CBS film, který poslal do See It Now. Murrow ho promítl 6. dubna
1954 s tím, že jakékoli komentáře k tomuto filmu odvysílá až v následujícím dílu. 364
F

Přestože vysílání mělo být odpovědí na díl See It Now z 9. března 1954,
McCarthy se v něm zaměřil jiným směrem. Nejprve napadl Murrowa za jeho působení
v Institue of International Education, 365 a dále ho obvinil, že byl členem odborového
F

F

hnutí Industrial Workers of the World, jež je „(…) teroristickou organizací považovanou
ministrem spravedlnosti Spojených států za podvratnou (…).“ 366 Spojil také např.
F

F

profesora Harolda Lakiho, britského socialistu, s Murrowem, když přečetl věnování
Laskiho knihy Revolution of Our Times, v němž figuruje i Murrowovo jméno („(…)
knihu věnoval ‚mým přátelům E. R. Murrowovi a Lathamu Tichenerovi (…).‘ Nyní jsem
zcela ochotný nechat americký lid rozhodnout, kdo ponechává výhodu našim
nepřátelům.“ 367 )
F

F

Na mapách pak demonstroval rozšíření komunismu ze Sovětského svazu
z počátku dvacátého století do Evropy, Asie s Střední Ameriky a uvedl, že takové
množství lidí se pod komunistickou nadvládu dostalo s přispěním „(…) skupiny
pomahačů komunistické propagandy, mezi kterými jsou i přátelé pana Edwarda
R. Murrowa.“ 368
F

Murrow v následujícím vysílání See It Now z 16. března 1954 jedno obvinění po
druhém vyvrátil, a přestože šlo o útok na jeho osobu a bylo by tedy pochopitelné, pokud
by celou kauzu bral osobně, Murrow svou odpověď na senátorova obvinění
364

In: American Rhetoric. Joseph R. McCarthy, Prosecution of E.R. Murrow on CBS Television's "See It
Now". Dostupné z WWW:
< http://www.americanrhetoric.com/speeches/josephmccarthycbsseeitnow.htm >.
365
Viz kapitola 2.1.1 Institute of International Education.
366
Přeloženo z originálu: „(…) a terrorist organization cited as subversive by an attorney general of the
United States (…).“ (In: American Rhetoric. Joseph R. McCarthy, Prosecution of E.R. Murrow on CBS
Television's "See It Now". Dostupné z WWW:
< http://www.americanrhetoric.com/speeches/josephmccarthycbsseeitnow.htm >.)
367
Přeloženo z originálu: „In his book Reflections on the Revolution of Our Times he dedicates the book
to ‚my friends E. R. Murrow and Latham Tichener, (…).‘ Now, I am perfectly willing to let the American
people decide who's giving comfort to our enemies.“ (In: American Rhetoric. Joseph R. McCarthy,
Prosecution of E.R. Murrow on CBS Television's "See It Now". Dostupné z WWW:
< http://www.americanrhetoric.com/speeches/josephmccarthycbsseeitnow.htm >.)
368
Přeloženo z originálu: „(…) by jackal pack of Communist-line propagandists, including the friends of
Mr. Edward R. Murrow.“ (In: American Rhetoric. Joseph R. McCarthy, Prosecution of E.R. Murrow on
CBS Television's "See It Now". Dostupné z WWW:
< http://www.americanrhetoric.com/speeches/josephmccarthycbsseeitnow.htm >.)
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formuloval co nejobjektivněji – jasně, srozumitelně, bez zbytečných emocí či osočování
– čímž ještě podtrhl neuváženost McCarthyho projevu.
V reakci na McCarthyho nafilmované vyjádření Murrow uvedl, že senátor
„znovu dokázal, že každý, kdo (…) nesdílí jeho popudlivou lhostejnost ke slušnosti
a lidské důstojnosti a práv zaručených Ústavou, musí být buď komunistou, nebo
sympatizantem komunistické strany.“ 369 Např. McCarthyho obvinění ze spojení
F

F

Murrowa a Laskiho, založené na zmínce o Murrowovi v Laskiho knize, Murrow
zdůvodnil tím, že šlo o poděkování za Murrowovo vysílání během druhé světové války
(„Senátorovo obvinění, že mi profesor Harold Laski (…) věnoval knihu je pravda. (…).
(Laski) byl socialista – já nejsem. (…) Laski, jak vysvětluje v úvodu, mi knihu věnoval
ne kvůli politickým názorům, ale protože měl mé válečné vysílání z Londýna ve velké
úctě.“ 370 ).
F

F

Murrow nezpochybňoval nebezpečí, jež komunismus pro Spojené státy
představoval, zároveň ale zdůraznil: “Nestojím o žádné přednášky od senátora
z Wisconsinu o nebezpečí či teroru komunismu,“ 371 a připomněl své vlastní zkušenosti
F

F

s komunismem z druhé světové války („(…) sledování práce agresivních ozbrojených
sil v západní Evropě, (…) vysílání z Londýna v roce 1943 o ruské odpovědnosti za
masakr v Katyni (…), necítím, že bych chtěl senátorovy rady ohledně hrůz
komunismu.“ 372 )
F

F

369

Přeloženo z originálu : „He proved again that (…) anyone who does not share his hysterical disregard
for decency and human dignity and the rights guaranteed by the Constitution, must be either
a Communist or a fellow traveler.“ (In: American Rhetoric. Edward R. Murrow, Response to Senator Joe
McCarthy on CBS' See It Now. Dostupné z WWW:
< http://www.americanrhetoric.com/speeches/edwardrmurrowtomccarthy.htm >.)
370
Přeloženo z originálu : „The Senator charged that Professor Harold Laski, (…) dedicated the book to
me. That's true. (…) He was a socialist -- I am not. (…) Laski, as he makes clear in the introduction,
dedicated the book to me not because of political agreement but because he held my wartime broadcast
from London in high regard (…).“ (In: American Rhetoric. Edward R. Murrow, Response to Senator Joe
McCarthy on CBS' See It Now. Dostupné z WWW:
< http://www.americanrhetoric.com/speeches/edwardrmurrowtomccarthy.htm >.)
371
Přeloženo z originálu : „I require no lectures from the junior Senator from Wisconsin as to the dangers
or terrors of Communism.“ (In: American Rhetoric. Edward R. Murrow, Response to Senator Joe
McCarthy on CBS' See It Now. Dostupné z WWW:
< http://www.americanrhetoric.com/speeches/edwardrmurrowtomccarthy.htm >.)
372
Přeloženo z originálu : „(…) having watched the aggressive forces at work in Western Europe, (…)
having broadcast from London in 1943 that the Russians were responsible for the Katyn massacre, (…)
I cannot feel that I require instruction from the Senator on the evils of Communism.“ (In: American
Rhetoric. Edward R. Murrow, Response to Senator Joe McCarthy on CBS' See It Now. Dostupné z
WWW: < http://www.americanrhetoric.com/speeches/edwardrmurrowtomccarthy.htm >.)
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6.2.4 Vysílání po McCarthym
64B

Již po McCarthyho odpovědi se začala publicita, která okolo vysílání vznikla,
snižovat. V dubnu 1954 udělal McCarthy jednu ze zásadních chyb ve své kariéře, a sice
že začal vyšetřovat pronikání komunistů do armády. Tato slyšení, jež přitáhla diváckou
pozornost, přenášely stanice ABC a DuMont 373 a výrazně tak přispěly k senátorově
F

F

pádu, kdy ho republikánská strana již neměla zájem kvůli jeho nepopularitě dále
podporovat. 374
F

Murrow sám nepovažoval své vysílání za nijak výjimečné v tom, že by přispělo
k McCarthyho konci kariéry, poukazoval na jiné novináře a moderátory, kteří k tomu
podle něj přispěli ještě dříve, než on začal se svým vysíláním. Murrow měl výhodu
v tom, že měl k dispozici silné zdroje, jež mu umožnily efektivně s McCarthym bojovat
– jak vedení CBS, tak i ALCOA, sponzor See It Now, podporovali nákladnou produkci
pořadu, jež ale byla velmi pozitivně přijímána jak ze strany kritiky, tak diváků. 375 Např.
F

F

Jack Gould o vysílání napsal: „Bylo to křižácké tažení žurnalistiky vysoké odpovědnosti
a opravdové odvahy a přičítalo zásluhy CBS a ALCOA za ‚osvícení občanství‘ v podobě
podpory pořadu.“ 376
F

Sponzor See It Now to ale viděl jinak. ALCOA nechtěla „(…) být spojována
s mužem, který bojuje proti muži, jež bojuje proti komunismu,“ 377 a dva měsíce po
F

F

posledním vysílání věnovaném McCarthymu přestala Murrowův pořad sponzorovat.
Bez chybějícího sponzora nemohlo být See It Now vysíláno jako týdenník a Paley
Murrowovi navrhl, aby pořad vysílal osmkrát ročně. Společnost General Motors byla
ochotna pořad sponzorovat, ale když se ukázalo, že Murrow se chce nadále věnovat
kontroverzním tématům (jeden z dílů měl být zaměřen na Richarda Nixona), od
sponzorování ustoupila. 378
F

F

Bez sponzora bylo See It Now drahým pořadem a bylo odsunuto z úterního
hlavního vysílacího času zpět na nedělní odpoledne a jeho pozice byla nahrazena
373

Viz kapitola 4.2 Rozvoj televize.
In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 9-10.
375
In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 10.
376
Přeloženo z originálu: „It was crusading journalism of high responsibility and genuine courage, and
credited CBS and ALCOA for ‚enlightened citizenship,‘ in support of the program.“ (In: MERRON, Jeff.
Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult Personality‘, str. 9.)
377
Přeloženo z originálu: „(ALCOA did not need) (…) to be linked to the guy who was fighting the guy
who was fighting Communists.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast
journalism, str. 125.)
378
In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 22.
374

75
pořadem, od kterého si CBS slibovala větší zisky – kvizovou show $64 000 Question. 379
F

F

Murrowův požadavek na jeho autonomii uvnitř CBS a snaha o vytříbenost každého
vysílání se střetávala s obchodními zájmy CBS. „(…) Prestiž získaná z vysílání
dokumentárního pořadu v hlavním vysílacím čase již nebyla dále považována za
potřebnou,“ 380 a bylo rozhodnuto, že See It Now bude nadále vysíláno jako šedesátiF

F

nebo devadesátiminutový speciál.
S Friendlym pokračovali ve vysílání See It Now 381 až do července 1958, kdy
F

F

vláda jednala o přijetí Aljašky a Havajských ostrovů mezi své státy. Murrow a Friendly
se na toto, ve své podstatě nekontroverzní téma, ve vysílání zaměřili a poskytli prostor
k vyjádření vedoucímu jedné z odborových organizací. Ten se nevybíravě vyjádřil na
adresu jednoho z kongresmanů, který měl podezření, že Havajské ostrovy jsou pod
kontrolou komunistů. V rámci zachování objektivity měl v pořadu podle CBS dostat
příležitost se vyjádřit i nařčený kongresman, a CBS mu ho v See It Now poskytla bez
konzultace s Murrowem nebo Friendlym. Murrow prohlásil, že pokud bude CBS
zasahovat do jeho pořadu, tak skončí. Výsledkem skutečně bylo ukončení See It Now. 382
F

6.3 Shrnutí See It Now
28B

Za dobu existence See It Now dokázali Murrow a Friendly odvysílat řadu
mimořádných dílů, jež s postupem času ustoupily do stínu boje Murrowa s McCarthym.
Murrow se ve speciálech věnoval méně kontroverzním tématům, jakými byly např.
sledování natáčení hollywoodského filmu, cesta pinty krve ze Spojených států do
Koreje, časté byly i rozhovory s osobnostmi veřejného života (např. s fyzikem
Robertem Oppenheimerem, s bývalým prezidentem Trumanem nebo s kandidáty
prezidentských voleb v roce 1956). 383
F

379

F

In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 126.
Přeloženo z originálu: „(…) the prestige garnered for carrying the documentary series in prime time
was no longer deemed necessary.“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person,
and the making of a ‚Masscult Personality‘, str. 9.)
381
Murrow s Friendlym se do té doby v See It Now věnovali tématům, jakými byly např. Suezská krize;
vysílání o polských komunistech; proti-imigrační nepokoje v Delaware na východním pobřeží Spojených
států; národním povstáním v Africe; apartheidu v JAR; nebo univerzitním debatám o politické situaci
v Číně. (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 126.)
382
In: Tamtéž, str. 128-129.
383
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 126-127.
380
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Jedním z mimořádných vysílání byly např. Vánoce v Koreji z roku 1953, kdy
Murrow navštívil bojující jednotky a v neformálních rozhovorech a reportážích ukázal
divákům, jak vojáci ve válce žijí, jaké mají podmínky i jaké jsou jejich denní rutiny. 384
F

F

Jednalo se ve své podstatě o velmi netradiční, lidský, sentimentální přístup
k tomu, jak vojáci tráví svůj život daleko od domova v době Vánoc. Jeden z rozhovorů
byl dokonce připraven s vojákem černé pleti (v té době ještě byla ve Spojených státech
používána rasová segregace; prezident Eisenhower její postupné uvolňování začal
prosazovat v rámci svého boje za lidská práva až v polovině 50. let). 385 Murrow se vedle
F

F

zaznamenání radosti vojáků z doručené pošty či sváteční večeře s korejskými sirotky
v náznacích zaměřil i na v té době kontroverzní témata – v rozhovoru s jedním
z mariňáků (kterému bylo 22 let) zjišťuje jeho motivaci k účasti ve válce, ptá se, proč si
myslí, že je nutné, aby Spojené státy válčily se Severní Koreou (voják odpoví, že
důvodem války v Koreji je mír – což můžeme připisovat úspěšné roli propagandy). 386
F

Murrow ukončení See It Now litoval, protože „pořad dal vzniknout televiznímu
zpravodajství, ukázal, čím by mohlo být a (tím vlastně nepřímo) požadoval, aby
konkurenční sítě přišly s vlastními, podobnými pořady,“ 387 (jako bylo např. Sixty
F

F

Minutes vysílané NBC).
„See It Now byl první dokumentární magazín a pokoušel se obracet na široké
spektrum populace. ‚Promluvy byly jednoduché, upřímné, odvážné… pochopitelné jak
pro obyčejné lidi, tak pro intelektuály.‘“ 388 Síla See It Now byla bezpochyby skryta ve
F

F

schopnosti Murrowa přiblížit jeho obsah „průměrnému Američanovi“ – i přesto, že to
pro Murrowa znamenalo snížení jeho standardů. 389
F

384

In: CBS News. See It Now: Christmas In Korea. Dostupné z WWW:
< http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=4041790n&tag=mncol;lst;10 >.)
385
In: TINDALL, George B.: Dějiny států, USA, str. 676-679.
386
In: CBS News. See It Now: Christmas In Korea. Dostupné z WWW:
< http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=4041790n&tag=mncol;lst;10 >.)
387
Přeloženo z originálu: „The program established TV news, showed, what it could do, and required that
competing networks come up with similar programs.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the
birth of broadcast journalism, str. 129.)
388
Přeloženo z originálu: „See It Now was the first ‚magazine‘ documentary program, and it attempted to
appeal to a broad spectrum of population. ‚The talk was simple, honest, courageous… understandable to
the common folk as well as intellectuals.‘“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to
Person, and the making of a ‚Masscult Personality‘, str. 23.)
389
In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 26.
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7 Murrowovy další pořady
6B

Přestože See It Now bylo ukončeno, Murrow dál pokračoval ve vysílání v CBS
až do roku 1961, kdy CBS opustil. Společně s Friendlym dále spolupracovali, a to od
října 1958 na pořadu Small World, který sice neměl tak velké publikum, jako jeho
předchůdce, ale byl mezi diváky oblíbený a byl také velmi dobře přijat kritikou. 390
F

F

Small World byl telefonickým rozhovorem Murrowa a tří dalších hostů z různých zemí.
Každý z nich byl během rozhovoru natočen a když se pak jednotlivé záznamy sestříhaly,
vznikl z nich pořad, který měl „vzhled dnešní rozhovorů přenášených satelitem, což na
dobu bez existence satelitů bylo velmi působivé.“ 391
F

Dalším pořadem, jehož důležitost je Murrowovými kritiky a historiky často
opomíjena, bylo Person to Person. Murrow začal Person to Person vysílat 2. října
1953, tedy jen několik týdnů před tím, než začala dílem o Milu Radulovichovi série See
It Now věnovaná McCarthymu.
Pořad byl koncipován jako živý rozhovor Murrowa a známé osobnosti, který se
odehrával u ní doma, kde odpovídala na otázky Murrowa sedícího ve studiu. Jako
většina pořadů v 50. letech byl i Person to Person svým způsobem experimentální.
Neobvyklá role Murrowa v roli hostitele a použití nových technologií, jež se staly
obchodní značkou celého pořadu (používání bezdrátového mikrofonu a vysílání obrazu
v obraze), 392 a především návštěvy u známých osobností doma stály za vysokou
F

F

popularitou pořadu a mj. tak výrazně pomohly i k Murrowově popularitě. 393
F

Přesto se mnozí podivovali nad tím, proč Murrow coby uznávaný reportér
a moderátor, účinkuje v zábavním pořadu. Přestože Murrow nikdy uspokojivě
nevysvětlil, proč se rozhodl s kolegy Johny Aaronem a Jessem Zousmerem vysílat
Person to Person, můžeme předpokládat, že k tomu mohl mít nejméně čtyři důvody.
Prvním mohlo být, že účinkování v populárním pořadu mu mohlo pomoci získat větší
vliv v CBS, když vyjednával o See It Now. 394 Dalším důvodem mohla být snaha přilákat
F

F

prostřednictvím Person to Person více diváků k See It Now a tím zvýšit jeho
popularitu. 395 Třetím mohla být obyčejná chuť vyjít vstříc kolegům Aaronovi
F

390

F

In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 130.
Přeloženo z originálu: „It had the look of today’s satelite interviews, very impressive in those days
without satellites.“ (In: Tamtéž, str. 130.)
392
In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 12.
393
In: Tamtéž, str. 14.
394
In: Tamtéž, str. 11.
395
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 110.
391

78
a Zousmerovi, kteří s konceptem pořadu přišli a požádali ho, aby jej moderoval. 396
F

F

A jako čtvrtý důvod můžeme označit Murrowův pocit dlužníka vůči CBS, kde mu bylo
umožněno vysílat See It Now a Murrow to přitáhnutím publika k dalšímu pořadu chtěl
oplatit. 397
F

Murrow sám měl k Person to Person rozporuplný vztah – jednou o pořadu
prohlásil: „Nesnáším zatracenou show, (…) je to zatraceně ponižující. (…) Ale vydělává
to spoustu peněz.“ 398 Stejně tak byl ale někdy s pořadem spokojený, případně mu
F

F

umožňoval únik z kontroverzního See It Now. 399 Po ukončení See It Now se Murrow
F

F

musel na nějakou dobu s Person to Person spokojit jako se svým jediným televizním
pořadem.
Nyní se ještě krátce zmíníme o jednom z Murrowových pořadů, a to o Harvest
of Shame. Šlo o Murrowův samostatný projekt, ve kterém popsal život imigrantů,
afromameričanů a chudých bílých na Floridě, kteří pracují v zemědělství. Murrow
v téměř hodinovém dokumentu 400 představuje životní podmínky lidí, kteří jsou „(…)
F

F

zapomenutí, zákonem nedostatečně chránění, nedostatečně vzdělaní, špatně oblečení
a podvyživení.“ 401 Murrow upozorňuje na nebezpečí jejich práce a dopravy, kdy jsou
F

F

dělníci převáženi v autobusech a na korbách nákladních automobilů v nevyhovujících
podmínkách. Zdůrazňuje důležitost vzdělání, které je pro místní děti, jež od mládí také
pracují jako dělníci, často jedinou nadějí na lepší život.
Harvest of Shame bylo poprvé vysíláno na Díkůvzdání, aby si Američané
uvědomili, jak práce se skrývá za tím, že mají dostatek jídla. Šlo o Murrowův poslední
projekt v CBS, který je dosud „(…) považován za jeden z klasických televizních
dokumentů,“ 402 a byl Murrowových triumfem před svým odchodem ze CBS (v lednu
F

F

396

In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 23.
397
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 110.
398
Přeloženo z originálu: „I hate the goddamn show, (…) it’s so damn demeaning. (…) But it really makes
a lot of money.“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a
‚Masscult Personality‘, str. 23.)
399
In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 23
400
Záznam dokumentu Harvest of Shame (In: YouTube. See It Now. Dostupné z WWW:
< http://www.youtube.com/watch?v=yJTVF_dya7E >)
401
Přeloženo z originálu: „These are the forgotten people, the underprotected, the undereducated, the
underclothed, the underfed.“ (In: YouTube. See It Now. Dostupné z WWW:
< http://www.youtube.com/watch?v=yJTVF_dya7E >)
402
Přeloženo z originálu: „(Harvest of Shame) (…) is regarded as one of the classic TV documentaries.“
(In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 142.)
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1961) do Informační agentury Spojených států (United States Information Agency) 403 ,
F

F

kde mu byla nově zvoleným prezidentem Kennedym nabídnuta pozice ředitele. 404
F

403

United States Information Agency byla nástrojem vlády pro kontrolu informací o Spojených státech
v zahraničí. Náplní práce bylo mj. dohled nad zahraniční propagandou v probíhající studené válce a šíření
amerického vlivu (politického, ekonomického, kulturního,…) do dalších zemí pomocí koordinace práce
médií (např. rozhlasového vysílání Voice of America či jiných zahraničních aktivit) (In: BARNOUW,
Erik. A History of broadcasting in the United States. Vol. 3., from 1953, str. 86-87.)
404
In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 143.)

80

8 Odkaz Edwarda R. Murrowa
7B

„(…) Murrow představil vysílacímu médiu hlubokou propracovanost
zpravodajství. Byl průkopníkem rozhlasové žurnalistiky v roce 1938 a televizního
zpravodajství v roce 1951. Postupy, jež zavedl, se dodnes používají, od živého
rozhlasového shrnutí událostí z několika míst až po televizní rozhovor v rozdělené
obrazovce. V rozhlase i v televizi nastavil vysoké standardy kvality a převahy
podstatných informací nad výplňovou vatou.“ 405
F

Reportér podle Murrowa měl vystupovat jako jeden z účinkujících popisované
události, tedy být její součástí, aby dokázal vylíčit divákovi či posluchači obraz „(…)
‚skutečného života‘ tak zajímavý a vzrušující, jako jsou konkurenční zábavní pořady.“ 406
F

F

Zaměřením se na příběhy obyčejných lidí, s nimiž se publikum dokáže snadno
identifikovat, dokázal Murrow popsat či poukázat i na problémy, jež mají obecnější
charakter, jako např. v reportáži See It Now o Radulovichovi. 407
F

Když Murrow vystoupil v říjnu 1958, tedy nedlouho po ukončení See It Now, na
konferenci Asociace ředitelů rozhlasového a televizního zpravodajství (Radio-Television
News Directors Association), kritizoval zvyšující se orientaci vysílacích médií směrem
k maximalizaci zisku na úkor věnování se společensky kontroverzním pořadům a
navrhoval, aby vysílací společnosti, alespoň jako gesto dobré vůle, věnovaly část svých
prostředků a času na pořady, jejichž primárním účelem není generovat zisk, ale
obhajování idejí a přesvědčení. 408
F

F

Byl přesvědčen, že primárně by o vysílání pořadů ve společenském zájmu, tedy
zpravodajských, dokumentárních a vzdělávacích pořadů, měla rozhodovat vysílací síť
(resp. vysílatelé obecně), a nikoli sponzoři. V rozhovoru pro pořad Press and the People
Murrow nesouhlasil s tím, aby měli sponzoři možnost ovlivňovat obsah pořadů
a projevil podporu konceptu kooperace: 409 „(…) Pokud má fungovat způsob kooperace,
F

F

kontrola obsahu pořadu by měla být raději v rukách vysílací sítě, než sponzora, protože
405

Přeloženo z originálu: „(…) Murrow had introduced a broadcasting medium to in-depth news. He was
a pioneer of radio journalism in 1938 and television news in 1951. Techniques he introduced on both are
still in use today, from the multipoint radio roundup to the splitscreen TV interview. On both radio and TV
he set a high standard for quality, for substance over froth.“ (In:EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow
and the birth of broadcast journalism, str. 107.)
406
Přeloženo z originálu: „(image of) (…) ‚a real life‘ that is as interesting and exciting as the competing
fictional entertainment programs.“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person,
and the making of a ‚Masscult Personality‘, str. 26)
407
Viz kapitola 5.2.1 Případ Radulovich.
408
In:EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 133-134.
409
Viz kapitola 1.4.1 Komerční versus nezávislí vysílatelé.
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právě na síti leží legální i morální odpovědnost.“ 410 Odpovědnost za současný i budoucí
F

F

stav tak přičítal přístupu vysílacích sítí, které by měly rozpoznat potřebu vysílání ve
společenském zájmu. Požadoval, aby dokázaly využít potenciál televize, jež se podle
jeho názoru orientovala především na svou zábavní funkci: „Tento nástroj může
vzdělávat, může osvítit; ano, dokonce může i inspirovat. Ale může to dělat, jen pokud
budou lidé rozhodnuti ji takto využívat. V opačném případě je to jen krabice drátů
a světel.“ 411
F

Murrow kladl vysoké nároky na morální integritu zpravodajů, kteří dokáží jasně,
objektivně a srozumitelně informovat o událostech. 412 Tyto nároky měl jak sám na sebe,
F

F

tak i na své spolupracovníky – díky tomu např. dokázal za druhé světové války vytvořit
respektovaný zpravodajský tým (Murrow’s Boys), 413 jehož členové museli být schopni
F

F

splňovat vysoké nároky na kvalitu zpravodajství. V době vysílání See It Now pak
pomocí pečlivé přípravy na střet s McCarthym dokázal zachovat profesionální úroveň
a pomocí precizního předvedení rozporů a pochybení v McCarthyho vyšetřováních.
„Murrowovou výhodou bylo, že se stal standardem pro všechny, kteří přišli po
něm a měli s ním být poměřováni. Když jste v něčem ‚první‘, máte možnost si napsat svá
vlastní pravidla,“ 414 jejichž kvalita a náročnost byla v Murrowově případě stanovena
F

F

velmi vysoko. Jeho „(…) starost o ‚pravdu‘ převyšovala všechny ostatní aspekty jeho
profesionálního života,“ 415 a zajišťovala mu respekt politiků a diplomatických špiček.
F

F

Zároveň ho ale ve svém důsledku stála jeho kariéru v CBS, kterou opustil, když se již
nedokázal smířit s nedostatkem svobody při tvorbě svých pořadů (např. See It Now).
Přestože vysílací média měla od svého počátku jiný, než zpravodajský charakter
(rozhlas byl původně určen k šíření vzdělávacích pořadů, později se z něj stalo
komerční médium využívající převážně zábavních pořadů k přilákání publika
410

Přeloženo z originálu: „(…) if this cooperative venture should be worked out, the control of program
content should be in the hands of the network rather than in the hands of the sponsor because that is
where both the legal and the moral responsibility rests.“ (In: OpenVault. The Responsibilities Of
Television, Part I. Dostupné z WWW:
[ http://openvault.wgbh.org/catalog/org.wgbh.mla:9e3aec4b58a32e284b755c6f2318f47b92db3d08 ].)
411
Přeloženo z originálu: „This instrument can teach, it can illuminate; yes, it can even inspire. But it can
do so only to the extend that humans are determined to use it to those ends. Oterwise it is merely wires
and lights in a box.“ (In: EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism,
str. 135.)
412
In: Tamtéž, str. 154.
413
Viz kapitola 2.2.3 Vznik Murrow’s Boys.
414
Přeloženo z originálu: „Murrow benefited from being standard to whom all who follow should be
compared. When you’re the ‚first‘ at something, you get to write a lot of your own rules.“ (In:
EDWARDS, Bob. Edward R. Murrow and the birth of broadcast journalism, str. 155.
415
Přeloženo z originálu: „(…) his concern for ‚the truth‘ dominated all other aspects of his professional
life,“ (In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 28.)
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a inzerentů; 416 televize byla od počátku svou podstatou předurčena k tomu být
F

F

především zábavní médium), Murrow dokázal v rozhlase i v televizi představit
širokému publiku zpravodajství zcela novým způsobem – nešlo jen o předávání
informací o událostech přebíraných z tisku nebo z jiných zdrojů (např. informačních
agentur), ale rozhlas i televize se samy staly tvůrci vlastního zpravodajství pomocí
investigativní práce Murrowa (např. Murrowova pečlivá příprava na vysílání
s McCarthym nebo v dokumentu Harvest of Shame) či jeho spolupracovníků (např.
Shirerovo vysílání o anšlusu Rakouska).
Své vysoké nároky na kvalitu vysílání ale Murrow dokázal také potlačit,
podvolit se tlaku vedení a přistoupit na kompromis – např. v případě pořadu Person to
Person, na němž spolupracoval mj. proto, aby posílil svou pozici v CBS a mohl se dál
věnovat See It Now, které negenerovalo takový zisk. 417
F

Murrow je dosud vnímán nejen historiky a odborníky jako významná postava
v oboru vysílací žurnalistiky. V odvětví vysílacích médií, jimž ve Spojených státech
dominoval (a stále dominuje) komerční sektor, si dokázal navzdory korporátním tlakům
zachovat a obhájit své přesvědčení, že publikum má právo na poskytování nezaujatých
informací, že zpravodajství by mělo být objektivní a mělo by posluchačům nebo
divákům podávat pravdivým obraz událostí s odpovídajícím kontextem, aby si
o prezentovaných událostech (domácích i zahraničních) mohli sami vytvořit názor.

416

Viz kapitola 1.2.1 Počátky vysílání.
In: MERRON, Jeff. Murrow on TV: See It Now, Person to Person, and the making of a ‚Masscult
Personality‘, str. 27
417
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9 Závěr
8B

Koncept sociální odpovědnosti médií formulovala Hutchinsonova komise
koncem 40. let dvacátého století, její kořeny však můžeme najít v samotných počátcích
vzniku vysílacích médií. Zákon o rádiích z roku 1926 nařizoval ministrovi obchodu,
aby informoval Federální rádiovou komisi v případě, že by prodloužení vysílací licence
některého z žadatelů mohlo být kontroverzní. V roce 1934 mohla nově ustanovená
Federální komunikační komise odmítnout prodloužení licence na základě žadatelova
vysílání z předchozího období – záleželo na tom, zda uzná, jestli je prodloužení licence
ve „veřejném zájmu“, nebo zda je její „prodloužení vhodné či nutné“.
Přestože se jednalo o regulaci vysílání, nikde nebylo přesně definováno, co
znamená „veřejný zájem, vhodnost či nutnost“, vysílatele mělo toto opatření vést
k určité formě autoregulace. Modrá kniha z roku 1946 ukázala, že vysílatelé nedodržují
podmínky stanovené licencí, přesto ale nebyla nakonec přijata účinná opatření pro
dosažení nápravy a sociálně odpovědné vysílání tedy zůstalo na komerčních
vysílatelích, kteří již od počátku 30. let dominovali celému odvětví.
Závěry Hutchinsovy komise nahradily veřejný zájem konceptem sociální
odpovědnosti médií, čímž byla v podstatě přenesena odpovědnost za vysílání v zájmu
veřejnosti z regulačních orgánů na média.
Edward R. Murrow byl jedním z reportérů, kteří dokázali tuto odpovědnost
nejen rozpoznat, ale aktivně ji i prosazovat. Ještě dávno před tím, než Hutchinsova
komise formulovala své závěry, které o devět let později vedly k akademické formulaci
teorie sociální odpovědnosti médií, Murrow prosazoval myšlenku vysílání odpovědného
k publiku. Hlavními rysy takového vysílání bylo nestranné informování o událostech
tak, aby publikum získalo informace o souvislostech, kontextu události, ale zároveň,
aby mu nebylo záměrně předkládáno předpojaté zpravodajství.
Vysílací sítě se před počátkem druhé světové války shodly, že jejich zahraniční
zpravodajství se bude držet tohoto konceptu a zpravodajství bude analyzováno, nikoli
komentováno. To ale stále ještě nezaručovalo, že o zpravodajství bude mít publikum
zájem a že tedy naplní svou „službu“. Murrow díky svému mimořádnému
pozorovacímu talentu, kultivovanému přednesu i smyslu pro ironii dokázal vytvořit
velké zprávy i na příbězích obyčejných lidí a demonstrovat tak fakta a události, které by
jinak byly pro posluchače složité či neatraktivní. (Totéž Murrow dokázal i v televizi,
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když např. o deset let později poukázal na praktiky mccarthismu v případu Mila
Raduloviche.)
Murrowovi se díky jeho popularitě podařilo najít mezeru pro vysílání
nekomerčního

charakteru

v jinak

komerčním

vysílacím

odvětví.

Evropským

zpravodajstvím z druhé světové války si získal přízeň publika, které tak projevovalo
zájem o jím vysílané pořady. Murrow, který vedle zpravodajství kladl důraz na
vzdělávací funkci vysílání (na tu vysílací sítě sice oficiálně nerezignovaly, ale nijak
zvlášť takové vysílání nepodporovaly), si tak mohl dovolit na konci 40. let zakládat
coby ředitel zpravodajství CBS nové vzdělávací rozhlasové pořady, či později vysílat
televizní pořady typu See It Now. Ten sice neměl velký komerční potenciál, přesto se
Murrow mohl zabývat různými společenskými tématy, které měly často i kontroverzní
povahu.
Boj s McCarthym lze považovat za Murrowovo vyvrcholení společensky
odpovědného vysílání, kdy se Murrow rozhodl postavit senátorovým praktikám a bránit
pravdu, kterou představovalo právo na svobodu vyjádření a svobodu osobní.
Odpovědné chování lze v tomto případě vidět i za tím, že CBS Murrowa ve vysílání
podporovala. Lze namítnout, že tím zvyšovala počet svých diváků a potenciálně
i větších zisků, ale stejně tak CBS riskovala, že se její podpora Murrowa obrátí proti ní
v podobě zvýšené regulace vysílání (vystoupila totiž proti představiteli centrální moci)
nebo odlivu inzerentů z důvodu kontroverze pořadu.
Od svého vzniku se vysílací média ve Spojených státech vyvíjela především jako
komerční, tedy v duchu liberálních ideálů svobody projevu i podnikání. Není proto
překvapivé, že tato média kladla důraz na zisk, a tedy i na vysílání a tvorbu pořadů,
které tento zisk neohrozí. Přesto si v tomto prostředí Murrow dokázal najít způsob, jak
využít

nejen

technických

možností

vysílacích

médií

informovat

společnost

o kontroverzních tématech (McCarthy v See It Now), tématech celospolečenského
významu (živá zpravodajská shrnutí z války v Evropě), ale zároveň i přinášet
kultivovanou zábavu (rozhovory v Person to Person pomocí obrazu v obraze),
vzdělávat (Harvest of Shame) či dojmout nad nevšedními osudy obyčejných lidí
(Vánoce v Koreji v See It Now).
V souvislosti s popsaným historickým kontextem vývoje vysílacích médií
ve Spojených státech lze říci, že přijetí konceptu sociální odpovědnosti médií nebylo ve
sledovaném období v obecné rovině naplněno – po počátečních úspěších ve 30. letech
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se vytratila myšlenka kooperace a znovu se do popředí dostaly zisky vysílatelů. Druhá
světová válka a větší poptávka po zpravodajství sice vedla i vysílací média k větší
odpovědnosti při poskytování zpravodajství, ale již ke konci války se začalo ukazovat,
že komerční vysílatelé, především soukromé stanice, tento koncept nenaplňují (viz např.
závěry Modré knihy i Hutchinsovy komise)
I přes poválečné pokusy o převedení konceptu sociální odpovědnosti do praxe se
nakonec vždy prosadila komerční povaha vysílacích médií (viz např. odsouvání
zpravodajských pořadů na neatraktivní časy). Nelze tedy říci, že by komerční vysílatelé
naplnili představu konceptu sociální odpovědnosti médií. Podrobnějším výzkumem
v této oblasti by bylo možné dojít k závěrům, v jakých oblastech vysílatelé tento
koncept naplnili a kde naopak selhali.
Edward R. Murrow se tendencím komerčních médií dokázal svým způsobem
vzepřít a vysílat pořady zpravodajského, vzdělávacího i zábavního charakteru tak, že
odpovídaly výše popsaným nárokům na sociálně odpovědné vysílání. Dále by ještě bylo
možné popsat a z pohledu sociální odpovědnosti zhodnotit Murrowovo působení
v United States Information Agency.
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10 Summary
9B

The roots of the social responsibility of the media can already be found in the
beginnings of American broadcasting. The Radio Act of 1926 and Communications Act
of 1934 introduced broadcast license renewal requirements, and thus indirectly lead
broadcasters to seek some form of self-regulation. This was designed to ensure
broadcasters would try to act in the public interest.
The findings of the Hutchins Commission replaced the public interest with the
concept of social responsibility of the media, which effectively transferred the
responsibility for broadcasting in the public interest from regulators to the media.
Edward R. Murrow promoted the idea of responsible broadcasting to
an audience long before the Hutchins Commission published its conclusions. The main
features of such broadcasts were reporting events impartially, so that the audience
derived unbiased information from the news and providing context for events.
Murrow, thanks to his popularity, was able to find space for non-commercial
broadcasting in an otherwise commercial broadcast industry. The fight with McCarthy
on the show ‘See It Now’ can be considered as the climax of Murrow’s socially
responsible broadcasting, when Murrow decided to face the senator’s practices and
defend the truth, which represented the right to freedom of expression and personal
freedom. Murrow managed to find a way to utilize the possibilities of broadcasting
media to inform society not only about controversial subjects (McCarthy on ‘See It
Now’), issues of society-wide importance (live news summaries from the war in
Europe), but also to bring sophisticated entertainment (splitscreen interviews on ‘Person
by Person’), to educate (‘Harvest of Shame’) and to touch hearts by sharing the
extraordinary lives of ordinary people (‘Christmas in Korea’ in ‘See It Now’).
Despite the post-war attempts to bring the concept of social responsibility into
practice, the commercial nature of broadcast media ultimately triumphed. It cannot
therefore be said that commercial broadcasters fulfill the concept of social responsibility
of the media.
Edward R. Murrow was able to resist the trends of commercial media in some
respects and broadcasted news and programmes of entertaining and educational
character, so that it met the requirements of socially responsible broadcasting described
above.
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13 Přílohy
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Příloha č. 1: První dodatek Ústavy USA. (úryvek textu)
Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by
zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony
omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo
podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd.
In: Tindall, George B. USA, str. 799.
Příloha č. 2: Pátý dodatek Ústavy USA. (úryvek textu)
Na každého občana, který se má zodpovídat z hrdelního zločinu nebo jiného těžkého
zločinu, musí být podána řádná žaloba ze strany velké poroty - výjimkou tu mohou být
případy občanů sloužících v činné službě v pozemních nebo námořních ozbrojených
silách nebo v domobraně, a to v době války nebo vážného ohrožení veřejné bezpečnosti;
nikdo nesmí být dvakrát trestán ohrožením života nebo zdraví pro týž poklesek; nikdo
nesmí být nucen svědčit sám proti sobě; nikdo nesmí být zbaven života, svobody nebo
majetku bez řádného soudního procesu; soukromý majetek může být vyvlastněn pouze
za náhradu.
In: Tindall, George B. USA, str. 799.
Příloha č. 3: Murrow v kontrolní místnosti č. 41, ze které vysílal pořad See It Now.
(obrázek)

In: The Red Scare, McCarthyism and the Impact of the Cold War (1944-1954). Dostupné z WWW:
< http://theomahaproject.org/module_display.php?mod_id=108&review=yes#968 >.
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Příloha č. 4: Murrow, John Aaron (vlevo) a Jesse Zousmer (vpravo) při přípravě
vysílání pořadu Person to Person. (obrázek)

In: The Life and Work of Edward Murrow. Dostupné z WWW:
< http://dca.lib.tufts.edu/features/murrow/exhibit/cbsusa.html >.
U

U

Příloha č. 5: Edward R. Murrow See it Now (CBS-TV, March 9, 1954) „A Report on
Senator Joseph R. McCarthy“ (přepis televizního vysílání)
Murrow: Good evening. Tonight See it Now devotes its entire half hour to a report on
Senator Joseph R. McCarthy told mainly in his own words and pictures. But first,
ALCOA would like you to meet a man who has been with them for fifty years.
(Commercial break.)
Murrow: Because a report on Senator McCarthy is by definition controversial we want
to say exactly what we mean to say and I request your permission to read from the script
whatever remarks Murrow and Friendly may make. If the Senator believes we have
done violence to his words or pictures and desires to speak, to answer himself, an
opportunity will be afforded him on this program. Our working thesis tonight is this
question:
If this fight against Communism is made a fight against America's two great political
parties, the American people know that one of those parties will be destroyed and the
Republic cannot endure very long as a one party system.
We applaud that statement and we think Senator McCarthy ought to. He said it,
seventeen months ago in Milwaukee.
McCarthy: The American people realize this cannot be made a fight between America's
two great political parties. If this fight against Communism is made a fight between
America's two great political parties the American people know that one of those parties
will be destroyed and the Republic cannot endure very long as a one party system.
Murrow: Thus on February 4th, 1954, Senator McCarthy spoke of one party's treason.
This was at Charleston, West Virginia where there were no cameras running. It was
recorded on tape.
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McCarthy: The issue between the Republicans and Democrats is clearly drawn. It has
been deliberately drawn by those who have been in charge of twenty years of treason.
The hard fact is -- the hard fact is that those who wear the label, those who wear the
label Democrat wear it with the stain of a historic betrayal.
Murrow: Seventeen months ago Candidate Eisenhower met Senator McCarthy in Green
Bay, Wisconsin and he laid down the ground rules on how he would meet Communism
if elected.
Eisenhower: This is a pledge I make. If I am charged by you people to be the
responsible head of the Executive Department it will be my initial responsibility to see
that subversion, disloyalty, is kept out of the Executive Department. We will always
appreciate and welcome Congressional investigation but the responsibility will rest
squarely on the shoulders of the Executive and I hold that there are ample powers in the
government to get rid of these people if the Executive Department is really concerned in
doing it. We can do it with absolute assurance. (Applause.)
This is America's principle: Trial by jury, of the innocent until proved guilty, and I
expect to stand to do it.
Murrow: That same night in Milwaukee, Senator McCarthy stated what he would do if
the General was elected.
McCarthy: I spent about a half hour with the General last night. While I can't -- while I
can't report that we agreed entirely on everything -- I can report that when I left that
meeting with the General, I had the same feeling as when I went in, and that is that he is
a great American, and will make a great President, an outstanding President. But I want
to tell you tonight, tell the American people as long as I represent you and the rest of the
American people in the Senate, I shall continue to call them as I see them regardless of
who happens to be President.
Murrow: November 24th, 1953.
McCarthy: A few days ago I read that President Eisenhower expressed the hope that by
election time in 1954 the subject of Communism would be a dead and forgotten issue.
The raw, harsh unpleasant fact is that Communism is an issue and will be an issue in
1954.
Murrow: On one thing the Senator has been consistent... Often operating as a one-man
committee, he has traveled far, interviewed many, terrorized some, accused civilian and
military leaders of the past administration of a great conspiracy to turn the country over
to Communism, investigated and substantially demoralized the present State
Department, made varying charges of espionage at Fort Manmouth. (The Army says it
has been unable to find anything relating to espionage there.) He has interrogated a
varied assortment of what he calls "Fifth Amendment Communists." Republican
Senator Flanders of Vermont said of McCarthy today:
He dons war paint; he goes into his war dance; he emits his war whoops; he goes forth
to battle and proudly returns with the scalp of a pink Army dentist.
Other critics have accused the Senator of using the bull whip and smear. There was a
time two years ago when the Senator and his friends said he had been smeared and bull
whipped.
Mr. Keefe: You would sometimes think to hear the quartet that call themselves
"Operation Truth" damning Joe McCarthy and resorting to the vilest smears I have ever
heard. Well, this is the answer, and if I could express it in what is in my heart right now,
I would do it in terms of the poet who once said:
Ah 'tis but a dainty flower I bring you,
Yes, 'tis but a violet, glistening with dew,
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But still in its heart there lies beauties concealed
So in our heart our love for you lies unrevealed.
McCarthy: You know, I used to pride myself on the idea that I was a bit tough,
especially over the past eighteen or nineteen when we have been kicked around and bull
whipped and damned. I didn't think that I could be touched very deeply. But tonight,
frankly, my cup and my heart is so full I can't talk to you.
Murrow: But in Philadelphia, on Washington's Birthday, 1954, his heart was so full he
could talk. He reviewed some of the General Zwicker testimony and proved he hadn't
abused him.
McCarthy: Nothing is more serious than a traitor to this country in the Communist
conspiracy. Question: Do you think stealing $50 is more serious than being a traitor to
the country and a part of the Communist conspiracy?
Answer: That, sir, was not my decision.
McCarthy: Shall we go on to that for a while? I hate to impose on your time. I just got
two pages. This is the abuse which is... the real meat of abuse, this is the official
reporter's record of the hearing. After he said he wouldn't remove that General from the
Army who cleared Communists, I said: "Then General, you should be removed from
any Command. Any man who has been given the honor of being promoted to General,
and who says, 'I will protect another general who protects Communists,' is not fit to
wear that uniform, General." (Applause.)
I think it is a tremendous disgrace to the Army to have to bring these facts before the
public but I intend to give it to the public, General. I have a duty to do that. I intend to
repeat to the press exactly what you said so that you can know that and be back here to
hear it, General.
And wait till you hear the bleeding hearts scream and cry about our methods of trying to
drag the truth from those who know, or should know, who covered up a Fifth
Amendment Communist Major. But they say, 'Oh, it's all right to uncover them but don't
get rough doing it, McCarthy.'
Murrow: But two days later, Secretary Stevens and the Senator had lunch, agreed on a
memorandum of understanding, and disagreed on what the small type said.
Stevens: I shall never accede to the abuse of Army personnel under any circumstance
including committee hearings. I shall not accede to them being brow-beaten or
humiliated. In the light of these assurances, although I did not propose cancellation of
the hearings, I acceded to it. If it had not been for these assurances, I would never have
entered into any agreement whatsoever.
Murrow: Then President Eisenhower issued a statement that advisers thought censored
the Senator, but the Senator saw it as another victory, called the entire Zwicker case "a
tempest in a teapot."
McCarthy: If a stupid, arrogant or witless man in a position of power appears before our
Committee and is found aiding the Communist Party, he will be exposed. The fact that
he might be a General places him in no special class as far as I am concerned.
Apparently -- apparently, the President and I now agree on the necessity of getting rid of
Communists. We apparently disagree on how we should handle those who protect
Communists. When the shouting and the tumult dies, the American people and the
President will realize that this unprecedented mud slinging against the Committee by
the extreme left wing elements of press and radio was caused solely because another
Fifth Amendment Communist was finally dug out of the dark recesses and exposed to
the public view.
Murrow (points to a chart): Senator McCarthy claims that only the left wing press
criticized him on the Zwicker case. Of the fifty large circulation newspapers in the
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country, these are the left wing papers that criticized. These are the ones which
supported him. The ratio is about three to one against the Senator. Now let us look at
some of these left wing papers that criticized the Senator.
The Chicago Tribune: McCarthy will better serve his cause if he learns to distinguish
the role of investigator from role of avenging angel...
The New York Times: The unwarranted interference of a demagogue -- a domestic
Munich...
The Times Herald, Washington: Senator McCarthy's behavior towards Zwicker is not
justified...
The Herald Tribune of New York: McCarthyism involves assaults on basic Republican
concepts...
Milwaukee Journal: The line must be drawn and defended or McCarthy will become the
government...
The Evening Star of Washington: It was a bad day for everyone who resents and detests
the bully boy tactics which Senator McCarthy often employees...
The New York World Telegram: Bamboozling, bludgeoning, distorting...
St. Louis Post Dispatch: Unscrupulous, McCarthy bullying. What a tragic irony it is that
the President's political advisors keep him from doing what every decent instinct must
be commanding him to do...
Well, that's the ratio of a three-to-one, so-called "left-wing" press.
Another interesting thing was said about the Zwicker case, and it was said by Senator
McCarthy.
McCarthy: Well, may I say that I was extremely shocked when I heard that Secretary
Stevens told two Army officers that they had to take part in the cover-up of those who
promoted and coddled Communists. As I read his statement, I thought of that quotation
"On what meat doth this, our Caesar, feed?"
Murrow: And upon what meat doth Senator McCarthy feed? Two of the staples of his
diet are the investigation (protected by immunity) and the half-truth. We herewith
submit samples of both.
First, the half-truth. This was an attack on Adlai Stevenson at the end of the 1952
campaign. President Eisenhower, it must be said, had no prior knowledge of it.
McCarthy: I perform this unpleasant task because the American people are entitled to
have the coldly documented history of this man who says, "I want to be your President."
Strangely, Alger -- I mean, Adlai [laughter] -- But let's move on to another part of the
jigsaw puzzle. Now, while you think -- while you may think there can be no connection
between the debonair Democratic candidate and a dilapidated Massachusetts barn, I
want to show you a picture of this barn and explain the connection.
Here is the outside of the barn. Give me the pictures of the inside, if you will. Here is
the outside of the barn up at Lee, Massachusetts. It looks as though it couldn't house a
farmer's cow or goat from the outside. Here's the inside: a beautifully panelled
conference room with maps of the Soviet Union. Well, in what way does Stevenson tie
up with that?
My -- my investigators went out and took pictures of the barn after we had been tipped
off of what was in it -- tipped off that there was in this barn all the missing documents
from the Communist front -- IPR -- the IPR which has been named by the McCarran
Committee -- named before the McCarran Committee as a coverup for Communist
espionage.
Now, let's take a look at a photostat of a document taken from the Massachusetts barn -one of those documents which was never supposed to see the light of day. Rather
interesting it is. This is a document which shows that Alger Hiss and Frank Coe
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recommended Adlai Stevenson to the Mount Tremblant Conference which was called
for the purpose of establishing foreign policy (postwar foreign policy) in Asia. And, as
you know, Alger Hiss is a convicted traitor. Frank Coe has been named under oath
before congressional committees seven times as a member of the Communist Party.
Why? Why do Hiss and Coe find that Adlai Stevenson is the man they want
representing them at this conference? I don't know. Perhaps Adlai knows.
Murrow: But Senator McCarthy didn't permit his audience to hear the entire paragraph.
This is the official record of the McCarran hearings. Anyone can buy it for two dollars.
Here's a quote: "Another possibility for the Mount Tremblant conferences on Asia is
someone from Knox' office or Stimson's office." (Frank Knox was our wartime
Secretary of the Navy; Henry Stimson our Secretary of the Army, both distinguished
Republicans.) And it goes on: "Coe, and Hiss mentioned Adlai Stevenson (one of Knox'
special assistants) and Harvey Bundy (former Assistant Secretary of State under
Hoover, and now assistant to Stimson) because of their jobs."
We read from this documented record, not in defense of Mr. Stevenson, but in defense
of truth. Specifically, Mr. Stevenson's identification with that red barn was no more, no
less than that of Knox, Stimson or Bundy. It should be stated that Mr. Stevenson was
once a member of the Institute of Pacific Relations. But so were such other loyal
Americans as Senator Ferguson, John Foster Dulles, Paul Hoffman, Harry Luce and
Herbert Hoover. Their association carries with it no guilt, and that barn has nothing to
do with any of them.
Now -- a sample investigation. The witness was Reed Harris, for many years a civil
servant in the State Department, directing the information service. Harris was accused
of helping the Communistic cause by curtailing some broadcasts to Israel. Senator
McCarthy summoned him and questioned him about a book he had written in 1932.
McCarthy: Now we'll come to order. Mr. Reed Harris? Your name is Reed Harris?
Harris: That's correct.
McCarthy: You wrote a book in '32, is that correct?
Harris: Yes, I wrote a book. As I testified in executive session...
McCarthy: At the time you wrote the book -- pardon me; go ahead. I'm sorry. Proceed.
Harris: At the time I wrote the book the atmosphere in the universities of the United
States was greatly affected by the great depression then in existence. The attitudes of
students, the attitudes of the general public were considerably different than they are at
this moment and for one thing there was generally no awareness, to the degree that there
is today, of the way the Communist Party works.
McCarthy: You attended Columbia University in the early thirties. Is that right?
Harris: I did, Mr. Chairman.
McCarthy: Will you speak a little louder, sir?
Harris: I did, Mr. Chairman.
McCarthy: And were you expelled from Columbia?
Harris: I was suspended from classes on April 1st, 1932. I was later reinstated and I
resigned from the University.
McCarthy: And you resigned from the University? Did the Civil -- Civil Liberties
Union provide you with an attorney at that time?
Harris: I had many offers of attorneys, and one of those was from the American Civil
Liberties Union, yes.
McCarthy: The question is did the Civil Liberties Union supply you with an attorney?
Harris: They did supply an attorney.
McCarthy: The answer is yes?
Harris: The answer is yes.
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McCarthy: You know the Civil Liberties Union has been listed as "a front for, and doing
the work of," the Communist Party?
Harris: Mr. Chairman this was 1932.
McCarthy: Yeah, I know it was 1932. Do you know that they since have been listed as
"a front for, and doing the work of" the Communist Party?
Harris: I do not know that they have been listed so, sir.
McCarthy: You don't know they have been listed?
Harris: I have heard that mentioned or read that mentioned.
McCarthy: Now, you wrote a book in 1932. I'm going to ask you again: at the time you
wrote this book, did you feel that professors should be given the right to teach
sophomores that marriage -- and I quote -- "should be cast out of our civilization as
antiquated and stupid religious phenomena?" Was that your feeling at that time?
Harris: My feeling is that professors should have the right to express their considered
opinions on any subject, whatever they were, sir.
McCarthy: All right, I'm going to ask you this question again.
Harris: That includes that quotation. They should have the right to teach anything that
came into their minds as being the proper thing to teach.
McCarthy: I'm going to make you answer this.
Harris: All right, I'll answer yes, but you put an implication on it and you feature this
particular point of the book, which, of course, is quite out of context, does not give a
proper impression of the book as a whole. The American public doesn't get an honest
impression of even that book, bad as it is, from what you are quoting from it.
McCarthy: Well, then, let's continue to read your own writing, and...
Harris: Twenty-one years ago, again.
McCarthy: Yes, but we shall try and bring you down to date, if we can.
Harris: Mr. Chairman, two weeks ago, Senator Taft took the position that I took twentyone years ago, that Communists and Socialists should be allowed to teach in the
schools. It so happens that, nowadays I don't agree with Senator Taft, as far as
Communist teaching in the schools is concerned, because I think Communists are, in
effect, a plainclothes auxiliary of the Red Army, the Soviet Red Army. And I don't want
to see them in any of our schools, teaching.
McCarthy: I don't recall Senator Taft ever having any of the background that you've got,
sir.
Harris: I resent the tone of this inquiry very much, Mr. Chairman. I resent it, not only
because it is my neck, my public neck, that you are, I think, very skillfully trying to
wring, but I say it because there are thousands of able and loyal employees in the
federal government of the United States who have been properly cleared according to
the laws and the security practices of their agencies, as I was -- unless the new regime
says no; I was before.
McClellan: Do you think this book did considerable harm, its publication might have
had adverse influence on the public by an expression of views contained in it?
Harris: The sale of that book was so abysmally small. It was so unsuccessful that a
question of its influence... Really, you can go back to the publisher. You'll see it was one
of the most unsuccessful books he ever put out. He's still sorry about it, just as I am.
McClellen: Well, I think that's a compliment to American intelligence... (Laughter). I
will say that for him.
Murrow: Senator McCarthy succeeded in proving that Reed Harris had once written a
bad book, which the American people had proved twenty-two years ago by not buying
it, which is what they eventually do will all bad ideas. As for Reed Harris, his
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resignation was accepted a month later with a letter of commendation. McCarthy
claimed it as a victory.
The Reed Harris hearing demonstrates one of the Senator's techniques. Twice he said
the American Civil Liberties Union was listed as a subversive front. The Attorney
General's list does not and has never listed the ACLU as subversive, nor does the FBI or
any other federal government agency. And the American Civil Liberties Union holds in
its files letters of commendation from President Truman, President Eisenhower, and
General MacArthur.
Now let us try to bring the McCarthy story a little more up to date. Two years ago
Senator Benton of Connecticut accused McCarthy of apparent perjury, unethical
practice, and perpetrating a hoax on the Senate. McCarthy sued for two million dollars.
Last week he dropped the case, saying no one could be found who believed Benton's
story. Several volunteers have come forward saying they believe it in its entirety.
Today Senator McCarthy says he's going to get a lawyer and force the networks to give
him time to reply to Adlai Stevenson's speech.
Earlier, the Senator asked, "Upon what meat does this, our Caesar, feed?" Had he
looked three lines earlier in Shakespeare's Caesar, he would have found this line, which
is not altogether inappropriate: "The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in
ourselves."
No one familiar with the history of this country can deny that congressional committees
are useful. It is necessary to investigate before legislating, but the line between
investigating and persecuting is a very fine one and the junior Senator from Wisconsin
has stepped over it repeatedly. His primary achievement has been in confusing the
public mind, as between internal and the external threats of Communism. We must not
confuse dissent with disloyalty. We must remember always that accusation is not proof
and that conviction depends upon evidence and due process of law. We will not walk in
fear, one of another. We will not be driven by fear into an age of unreason, if we dig
deep in our history and our doctrine, and remember that we are not descended from
fearful men -- not from men who feared to write, to speak, to associate and to defend
causes that were, for the moment, unpopular.
This is no time for men who oppose Senator McCarthy's methods to keep silent, or for
those who approve. We can deny our heritage and our history, but we cannot escape
responsibility for the result. There is no way for a citizen of a republic to abdicate his
responsibilities. As a nation we have come into our full inheritance at a tender age. We
proclaim ourselves, as indeed we are, the defenders of freedom, wherever it continues to
exist in the world, but we cannot defend freedom abroad by deserting it at home.
The actions of the junior Senator from Wisconsin have caused alarm and dismay
amongst our allies abroad, and given considerable comfort to our enemies. And whose
fault is that? Not really his. He didn't create this situation of fear; he merely exploited it
-- and rather successfully. Cassius was right. "The fault, dear Brutus, is not in our stars,
but in ourselves."
Good night, and good luck.
In: The Red Scare, McCarthyism and the Impact of the Cold War (1944-1954). Edward R. Murrow,
Response to Senator Joe McCarthy on CBS' See It Now. Dostupné z WWW:
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Příloha č. 6: Edward R. Murrow and Sen. Joseph McCarthy See it Now (CBS-TV,
6 April 1954) „Senator Joseph R. McCarthy's Reply“ (přepis vysílání)
Murrow: Good evening. This is See it Now presented each week at this time by
ALCOA, the Aluminum Company of America. Tonight's report consists entirely of
certain remarks by Senator Joseph R. McCarthy, and in order to present those remarks
without interruption we ask you now to watch with us this report from ALCOA.
(Commercial break.)
Murrow: One month ago tonight we presented a report on Senator Joseph R. McCarthy.
We labeled it as controversial. Most of that report consisted of words and pictures of the
Senator. At that time we said if the Senator believes that we have done violence to his
words or pictures -- if he desires to speak -- to speak to answer himself, an opportunity
will be afforded him on this program. The Senator sought the opportunity, asked for a
delay of three weeks because he said he was very busy and he wished adequate time to
prepare his rebuttal. We agreed. We supplied the Senator with a kinescope of that
program of March 9 and with such scripts and recordings as he requested. We make no
exception upon the manner of presentation and we suggested that we would not take the
time to comment on this particular program. The Senator chose to make his reply on
film. Here now is Senator Joseph R. McCarthy, junior Senator from Wisconsin.
McCarthy: Good evening. Mr. Edward R. Murrow, educational director of the Columbia
Broadcasting System, devoted his program to an attack on the work of the United States
Senate Investigating Committee and on me personally as its chairman, and over the past
four years he has made repeated attacks upon me and those fighting Communists. Now,
of course, neither Joe McCarthy nor Edward R. Murrow is of any great importance as
individuals. We are only important in our relation to the great struggle to preserve our
American liberties.
The Senate Investigating Committee has forced out of government, and out of important
defense plants, Communists engaged in the Soviet conspiracy. And, you know, it's
interesting to note that the viciousness of Murrow's attacks is in direct ratio to our
success in digging out Communists.
Now, ordinarily -- ordinarily I would not take time out from the important work at hand
to answer Murrow. However, in this case, I feel justified in doing so because Murrow is
a symbol -- the leader and the cleverest of the jackal pack which is always found at the
throat of anyone who dares to expose individual Communists and traitors. I am
compelled by the facts to say to you that Mr. Edward R. Murrow, as far back as twenty
years ago, was engaged in propaganda for Communist causes. For example, the Institute
of International Education, of which he was the acting director, was chosen to act as a
representative by a Soviet agency to do a job which would normally be done by the
Russian secret police. Mr. Murrow sponsored a Communist school in Moscow. In the
selection of American students and teachers who were to attend, Mr. Murrow's
organization acted for the Russian espionage and propaganda organization known as
Voks (V-O-K-S) and many of those selected were later exposed as Communists.
Murrow's organization selected such notorious Communists as Isadore Gegun, David
Zablodowsky. Incidentally, Zablodowsky was forced out of the United Nations, when
my chief counsel presented his case to the grand jury and gave a picture of his
Communist activities.
Now, Mr. Murrow, by his own admission, was a member of the IWW. That's the
Industrial Workers of the World -- a terrorist organization cited as subversive by an
attorney general of the United States, who stated that it was an organization which seeks
(and I quote) "to alter the Government of the United States by unconstitutional means."
Now, other government committees have had before them actors, screen writers, motion
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picture producers and others, who admitted Communist affiliations but pleaded youth or
ignorance. Now, Mr. Murrow can hardly make the same plea.
On March nine of this year, Mr. Murrow (a trained reporter, who had traveled all over
the world, who was the educational director of CBS) followed implicitly the Communist
line, as laid down in the last six months, laid down not only by the Communist Daily
Worker, but by the Communist magazine Political Affairs and by the National
Conference of the Communist Party of the United States of America.
Now the question: Why is it important to you, the people of America, to know why the
Educational Director and the Vice President of CBS so closely follow the Communist
Party line? To answer that question we must turn back the pages of history.
A little over a hundred years ago a little group of men in Europe conspired to deliver the
world to a new system, to Communism. Under their system, the individual was nothing,
the family was nothing, God did not even exist. Their theory was that an all-powerful
state should have the power of life or death over its citizens without even a trial -- that
everything and everybody belonged to the rulers of the state. They openly wrote -nothing secret about it! -- that, in their efforts to gain power, they would be justified in
doing anything: that they would be justified in following the trail of deceit, lies, terror,
murder, treason, blackmail. All these things were elevated to virtues in the Communist
rule book. If a convert to Communism could be persuaded that he was a citizen of the
world, it of course would be much easier to make him a traitor to his own country.
Now, for seventy years Communists made no progress. Let me show you a map of the
world as it stood in the middle of the first world war of 1917, before the Russian
Revolution. You will see there is not a single foot of ground on the face of the globe
under the domination or control of Communists, and bear in mind that this was only 36
years ago. In 1917 we were engaged in a great world war in defense of our way of life
and in defense of American liberty. The Czar had to divide his armies in defense of both
eastern and western fronts. In the midst of the war the Russian people overthrew their
Czarist master and they set up a democratic form of government under the leadership of
Alexander Kerensky. Now, Kerensky's government immediately pledged all support to
the allies. By this instance the imperial German government secretly planned the return
of Russia of seven Communist exiles led by Nicolai Lenin, exiles that had been forced
to leave the country. A very important event in the history of the world. They left for
Russia by the same method which the Communists are employing in the United States
today. They undermined the Army. They undermined the Navy -- the civilian heads of
government, and in one hundred days those seven Communists were literally the
masters of Russia. Now, with all the wealth of the nation at their command they
proceeded to finance Communist parties in every country in the world. They sent those
countries trained propagandists and spies.
In every country they, of course, had to find glib, clever men like Edward R. Murrow
who would sponsor invitations to students and teachers to attend indoctrination schools
in Moscow, exactly as Murrow has done. They trained Communists in every country in
the world. Their sole purpose was: infiltrate the government. And, once Communists
were in government, they in turn brought others in.
Now let us look at the map of the world as it was twenty years ago. At that time there
was one country with 180,000,000 people in Communist chains. Now let us look at a
map of the world as of tonight, this sixth day of April, nineteen hundred and fifty-four:
over one-third of the earth's area under Communist control and 800,000,000 people in
Communist chains, in addition to the 800,000,000 in Communist chains in Europe and
Asia. Finally, the Communists have gained a foothold and a potential military base here
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in our half of the world, in Guatemala, with the Communists seeping down into the
Honduras.
My good friends, how much of this was achieved by military force and how much was
achieved by traitors and Communist-line propagandists in our own government and in
other free governments?
Let's start in Europe, if we may. They took, by military force, a little piece of Finland. In
the same way they took three small Baltic states: Latvia, Lithuania and Estonia. They
took half of Poland in the same way. They acquired the rest of Poland through Polish
traitors and Communists in our own government, who gave American dollars and
American support to the Communists in Poland. They took over Romania, Bulgaria and
Hungary, without firing a single shot. They did this by the infiltration of Communists in
the key spots in the governments. The Communists took over Czechoslovakia without
firing a shot. This they did by the infiltration of Communists into the Czechoslovakian
government also. And listen to what a high official in the anti-Communist government
of Czechoslovakia had to say about the Communist enslavement of Czechoslovakia.
Here is what he said.
He said, "In my country, the patterns was identical to what it is in the United States. If
anyone, before the Communists took over, dared to attack those Communists who were
preparing and shaping the policy of my government, shaping the policy to betray my
people, he was promptly attacked and destroyed by a combination of Communists,
fellow travellers and those unthinking people who thought they were serving the cause
of liberalism and progress, but who were actually serving the cause of the most
reactionary credo of all times, Communism." Still quoting: "Because of those people,
night has fallen upon my nation and slavery upon my people."
Now, shifting to another area of the world, to the East, how about this vast land area and
the teeming masses of China? Let's just take a look at the map, if you please. Keep in
mind that a few short years ago China was a free nation, friendly to the United States.
Now, were the -- were -- Let's take a look at that map. Were those 400,000,000 Chinese
captured by force of arms? Certainly not. They were delivered -- delivered to
Communist slave masters by the jackal pack of Communist-line propagandists,
including the friends of Mr. Edward R. Murrow, who day after day shouted to the world
that the Chinese Communists were agrarian reformers and that our ally, the Republic of
China, represented everything that was evil and wicked.
Now, my good friends, if there were no Communists in our government, would we have
consented to and connived to turn over all of our Chinese friends to the Russians? Now,
my good friends, if there had been no Communists in our government, would we have
awarded them with all of Manchuria, half of the Kurile Islands and one-half of Korea?
Now, how many Americans -- how many Americans have died and will die because of
this sell-out to Communist Russia? God only knows!
If there were no Communists in our government, why did we delay for eighteen months,
delay our research on the hydrogen bomb, even though our intelligence agencies were
reporting day after day that the Russians were feverishly pushing their development of
the H-Bomb? And may I say to America tonight that our nation may well die -- our
nation may well die -- because of that eighteen-months deliberate delay. And I ask you:
Who caused it? Was it loyal Americans? Or was it traitors in our government?
It is often said by the left wing that it is sufficient to fight Communism in Europe and
Asia, but that Communism is not a domestic American issue. But the record, my good
friends, is that the damage has been done by cleverly calculated subversion at home,
and not from abroad. It is this problem of subversion that our Committee faces.
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Now, let us very quickly glance at some of the work of our Committee, some of the
work was done in slightly over a year's time. For example, 238 witnesses were
examined in public session; 367 witnesses examined in executive session; 84 witnesses
refused to testify as to Communist activities on the ground that, if they told the truth,
they might go to jail; twenty-four witnesses with Communist backgrounds have been
discharged from jobs in which they were handling secret, top-secret, confidential
material -- individuals who were exposed before our committee.
Of course you can't measure the success of a committee by a box score, based on the
number of Communist heads that have rolled from secret jobs. It is completely
impossible to even estimate the sort of the effects on our government of the day-to-day
plodding exposure of Communists. And that is, of course, why the Murrows bleed. For
example, the exposure of only one fifth amendment Communist which I've been
thinking of in obtaining secret materials from almost every government agency, resulted
in the removal of the loyalty board and the revamping of oaths and loyalty rules so that
we do have pretty good tight rules coming out at this time. Also the disclosure of
Communists in the military and in the laboratories resulted in the abolition of a
pentagon board which had cleared and ordered reinstatement of Communists who had
for years been handling government papers. Also, as a result of those hearings Army
orders have been issued to avoid a recurrence of the Major Peress scandal which was a
closed-door thing. Now in attempts to evaluate the efforts of the work of an
investigating committee would be about as impossible to attempt to evaluate the effects
of well-trained watchdogs upon the activities of professional burglars.
We Americans live in a free world, a world where we can stand as individuals, where
we can go to the church of our own choice and worship God as we please, each in his
own fashion, where we can freely speak our opinions on any subject or on any man.
Now whether -- whether we shall continue to so live has come to issue now. We will
soon know whether we are going to go on living that kind of life or whether we are
going to live the kind of life that 800,000,000 slaves live under Communist domination.
The issue is simple. It is the issue of life or death for our civilization.
Now, Mr. Murrow said on this program -- and I quote -- he said: "The actions of the
junior Senator from Wisconsin have given considerable comfort to the enemy." That's
the language of our statute of treason -- rather strong language. If I am giving comfort to
our enemies, I ought not to be in the Senate. If, on the other hand, Mr. Murrow is giving
comfort to our enemies, he ought not to be brought into the homes of millions of
Americans by the Columbia Broadcasting System.
Now, this is a question which can be resolved with very little difficulty. What do the
Communists think of me? And what do the Communists think of Mr. Murrow? One of
us is on the side of the Communists; the other is against the Communists, against
Communist slavery.
Now, the Communists have three official publications in America. These aren't ordinary
publications. They have been officially determined to be a transmission belt to which
Communists in America are entrusted as the party-line or the position which
Communist writers and playwrights must take and this also applies to broadcasters. The
first of these is a booklet which I would like to show you, if I may, Political Affairs by
the National Conference of the Communist Party in the U.S.A. published in New York
in October, 1953. It reports, quote: "The struggle against McCarthy is developing
currently along the following lines (keep in mind this is a Communist publication giving
instructions to members of the party) the struggle against witch hunting, struggle against
investigations of the McCarthy/McCarran type, and defense of the victims of
McCarthyism such as Owen Lattimore, etc., in addition there is the direct attack on
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McCarthy." Let me ask you, does that sound somewhat like the program of Edward R.
Murrow of March 9 over this same station? Now, in this difficulty the Communists do
not have the right to instruct -- to instruct the comrades that their fight on McCarthy is
only a means to a larger end. Again, let me quote from the instructions from the
Communist Party to its membership, on page 33, I quote: "Our main task is to mobilize
the left for the defeat of the foreign and domestic policy of the Eisenhower
Administration and for the defeat of the Eisenhower regime itself. The struggle against
McCarthyism contributes to this general objective." One more quotation, if I may, from
page 31 of the instructions intended for Communist members, and I quote: "Since these
actions McCarthyism has emerged as a menace of major proportions." And I think now
I know what they mean by "a menace of major proportion." They mean a menace of
major proportion to the Communist Party.
Now let's take thirty seconds or so, if we may, to look a little further to see who is
giving comfort to our enemies. Here is a Communist Daily Worker of March 9,
containing seven articles and a principal editorial, all attacking McCarthy. And the same
issue lists Mr. Murrow's program as -- listen to this! -- "One of tonight's best bets on
TV." And then, just one more, here's the issue of March 17th. Its principal front-page
article is an attack on McCarthy. It has three other articles attacking McCarthy. It has a
special article by William Z. Foster, the head of the Communist Party in America (and
now under indictment on charges of attempting to overthrow this government by force
and violence) -- this article by Foster, praising Edward R. Murrow. Just one more, if I
may impose on your time, the issue of March 26th. This issue has two articles attacking
witch-hunting, three articles attacking McCarthy, a cartoon of McCarthy, and an article
in praise of Mr. Edward R. Murrow.
And now I would like to also show you the Communist political organ, entitled Political
Affairs. The lead article is a report dated November 21, 1953 of the National Committee
of the Communist Party of the United States, attacking McCarthy and telling how the
loyal members of the Communist Party can serve their cause by getting rid of this awful
McCarthy.
And as you know Owen Lattimore has been named as a conscious, articulate instrument
of the Communist conspiracy. He's been called in by the Senate Internal Security
Committee. He is now under criminal indictment for perjury with respect to testimony
in regard to Communist activities. In his book Ordeal by Slander, he says, "I owe a very
special debt to a man I have never met. And I must mention at least Edward R.
Murrow." Then there's a book by Harold Laski, admittedly the greatest Communist
propagandist in England. In his book Reflections on the Revolution of Our Times he
dedicates the book to "my friends E. R. Murrow and I. Tichaner, with affection." Now,
I am perfectly willing to let the American people decide who's giving comfort to the
enemy. Most of the documentation that we have here on the table tonight will not be
available to the American people by way of television. However, this will all be made
available to you within the next two weeks.
In conclusion, may I say that under the shadow of the most horrible and destructive
weapons that man has ever devised, we fight to save our country, our homes, our
churches, our children. To this cause, ladies and gentlemen, I have dedicated and will
continue to dedicate all that I have and all that I am. And I want to assure you that I will
not be deterred by the attacks on the Murrows, the Lattimores, the Fosters, the Daily
Worker, or the Communist Party itself.
Now, I make no claim to leadership. In complete humility, I do ask you and every
American who loves this country to join with me.

108
Murrow: That was film of Senator Joseph R. McCarthy, presented at your invitation. It
was in response to a program we presented on March 9th. This reporter undertook to
make no comment at this time, but naturally reserved his right to do so subsequently.
Good night, and good luck.
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Příloha č. 7: Edward R. Murrow: Response to Senator Joe McCarthy on CBS' See
It Now (přepis vysílání)
Last week, Senator McCarthy appeared on this program to correct any errors he might
have thought we made in our report of March 9th. Since he made no reference to any
statements of fact that we made, we must conclude that he found no errors of fact. He
proved again that anyone who exposes him, anyone who does not share his hysterical
disregard for decency and human dignity and the rights guaranteed by the Constitution,
must be either a Communist or a fellow traveler.
I fully expected this treatment. The Senator added this reporter's name to a long list of
individuals and institutions he has accused of serving the Communist cause. His
proposition is very simple: Anyone who criticizes or opposes McCarthy's methods must
be a Communist. And if that be true, there are an awful lot of Communists in this
country.
For the record, let's consider briefly some of the Senator's charges. He claimed, but
offered no proof, that I had been a member of the Industrial Workers of the World. That
is false. I was never a member of the IWW, never applied for membership. Men that I
worked with in the Pacific Northwest in western Washington in logging camps will
attest that I never had any affiliation or affinity with that organization.
The Senator charged that Professor Harold Laski, a British scholar and politician,
dedicated the book to me. That's true. He is dead. He was a socialist -- I am not. He was
one of those civilized individuals who did not insist upon agreement with his political
principles as a pre-condition for conversation or friendship. I do not agree with his
political ideas. Laski, as he makes clear in the introduction, dedicated the book to me
not because of political agreement but because he held my wartime broadcast from
London in high regard -- and the dedication so reads.
Senator McCarthy's principal attack on me was an attack on the Institute of International
Education, of which I was Assistant Director and am now a trustee, together with such
people as John Foster Dulles, Milton Eisenhower, Ralph J. Dunce [phonetic], Virginia
Gildersleeve, Philip Reed, to name just a few. That Institute sponsored, acted as the
registering agent for summer schools in foreign countries, including England, France,
and Germany, and one in the Soviet Union in 1934. It has arranged in all some 30,000
exchanges of students and professors between the United States and over 50 foreign
countries.
The man primarily responsible for starting this Institute was Nicholas Murray Butler in
1919. Its work has been praised as recently as 1948 by President Eisenhower. It has
been denounced by the Soviet Press and radio as a center of international propaganda
for American reaction, and I have been labeled by them as a "reactionary radio
commentator."
The Senator alleged that we were doing the work of the Russian Secret Police, training
spies. We were in fact conducting normal cultural and educational relations with foreign
nations. The Moscow summer session was cancelled in 1935 by the Russian authorities.
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I believed 20 years ago and I believe today that mature Americans can engage in
conversation and controversy, the clash of ideas, with Communists anywhere in the
world without becoming contaminated or converted. I believe that our faith, our
conviction, our determination are stronger than theirs, and that we can compete and
successfully, not only in the area of bombs but in the area of ideas.
Senator McCarthy couldn't even get my relationship with CBS straight. He repeatedly
referred to me as the Educational Director, a position I have not held for 17 years.
The Senator waved a copy of the Daily Worker, saying an article in it has praised me.
Here is an example for what Senator McCarthy calls "praise" by William Z. Foster in
the March 17 issue of The Daily Worker. Quote: "During the past 10 days, Senator
McCarthy has received a number of resounding belts in the jaw. These came from Adlai
Stevenson, E.R. Murrow, Senator Flanders, the Army leadership, broadcasting
companies; even Eisenhower himself had to give McCarthy a slap on the wrist." That
was the sole reference to me in Mr. Foster's article.
Another charge by Senator McCarthy was that Owen Lattimore mentioned me in a
book. What Lattimore said in substance was that he had never met me, but that I had
done a fair job of reporting his testimony; in short, that I had not presumed his guilt.
Everything I said on that case is a matter of record and can be examined by anyone who
is interested.
I hope to continue to present evidence developed before Congressional committees as
impartially as I am able. And that specifically includes the hearings before which
Senator McCarthy is shortly scheduled to appear.
I have worked for CBS for more than 19 years. The company has subscribed fully to my
integrity and responsibility as a broadcaster and as a loyal American. I require no
lectures from the junior Senator from Wisconsin as to the dangers or terrors of
Communism. Having watched the aggressive forces at work in Western Europe, having
had friends in Eastern Europe butchered and driven into exile, having broadcast from
London in 1943 that the Russians were responsible for the Katyn massacre, having told
the story of the Russian refusal to let allied aircraft to land on Russian fields after
dropping supplies to those who rose in Warsaw and then were betrayed by the Russians,
and having been denounced by the Russian radio for these reports, I cannot feel that I
require instruction from the Senator on the evils of Communism.
Having searched my conscience and my files, I cannot contend that I have always been
right or wise. But I have attempted to pursue the truth with some diligence and to report
it, even though, as in this case, I had been warned in advance that I would be subjected
to the attentions of Senator McCarthy.
We shall hope to deal with matters of more -- more vital interest for the country next
week.
Good night, and good luck.
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