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Abstrakt
Bakalářská práce Role médií v hnutí za svobodu slova na univerzitě v Berkeley
pojednává o událostech z roku 1964, kdy se Berkeley stalo centrem amerického
politického aktivismu. Studentům Berkeley bylo tehdy univerzitní administrativou
zakázáno na kampusu provozovat veškeré politické aktivity. Svými protesty se studenti
Kalifornské univerzity snažili rozhodnutí administrativy zvrátit. Účastníkům hnutí se
nakonec podařilo vedení univerzity přesvědčit a jejich politické svobody byly
navráceny. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První stručně charakterizuje toto
studentské hnutí, jeho příčiny a části. Analyzovány jsou také jeho důsledky a dozvuky.
Druhá část práce, zabývající se způsobem, jakým hnutí zobrazovala média, je rozdělena
na tři kapitoly. První z nich se zaměřuje na tendence médií obviňovat účastníky protestů
z radikalismu. Studenti, kteří se hnutí účastnili, byli nejčastěji označováni jako
komunisté nebo beatnici. Tématem druhé kapitoly je osobnost Maria Savia a vliv, jaký
na jeho postavení měla média. Role Maria Savia byla médii uměle zveličována a ostatní
vůdčí osobnosti byly novináři zcela opomíjeny.

Poslední kapitola se zabývá

studentskými novinami Daily Californian, které měly velký dopad na vývoj hnutí.
Studenti Kalifornské univerzity byli díky tomuto deníku velmi dobře informováni o
průběhu protestů.

Abstract
The Bachelor thesis The Role of the Media in the Free Speech Movement at the
University of California, Berkeley focuses mainly on the events of 1964, when Berkeley
became the center of American political activism. In 1964, the university administration
prohibited all political activity on the campus. The goal of the Free Speech Movement
was to change this decision. The students were able to persuade the administration and
their freedoms were restored. The thesis is divided into two main parts. The first part
introduces the characteristics of the whole conflict, concentrates on the sources of the
conflict as well as its phases and summarizes the impact and aftermath of the
movement. The second part deals with the treatment of the movement by media and is
divided into three chapters. The first focuses on tendency of the media to accuse the
protestors of radicalism. The students participating in the movement were often called
communists or beatniks. The second chapter is devoted to Mario Savio, the leader of the
movement and the effect media had on his role. The media turned Mario Savio into a
national celebrity, while other leading figures were completely ignored by the
journalists. The last chapter concerns with the Daily Californian, Berkeley student
newspaper, which had a big impact on the movement. Thanks to Daily Californian
students from Berkeley could easily get information about the Free Speech Movement.
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Úvod
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala roli médií v hnutí za svobodu
slova na univerzitě v Berkeley v roce 1964. Tímto hnutím jsem se zabývala již ve své
velké seminární práci a velice mě zaujalo. Při studiu pramenů k této práci jsem často
narážela na zmínky o médiích a způsobu, jakým média hnutí ovlivňovala. Když jsem se
potom rozhodovala, jaké téma si zvolit pro svou bakalářskou práci, chtěla jsem blíže
prozkoumat právě tuto problematiku. Hnutí za svobodu slova není v českém prostředí
zpracováno, větší důraz je kladen na protesty proti válce ve Vietnamu, které
následovaly. Faktorem při výběru tématu práce byly také mé osobní sympatie
k univerzitě v Berkeley a Kalifornii celkově, které plynou z mé návštěvy těchto míst.
Časově jsem téma svého zájmu vymezila rokem 1964, kdy probíhaly protesty na
Berkeley.
Hnutí za svobodu slova (Free Speech Movement, dále FSM) je považováno za
největší studentský protest 60. let a jedno z nejvýznamnějších hnutí za svobodu slova
v americké historii vůbec. Déle než dva měsíce bylo Berkeley centrem amerického
politického aktivismu. FSM nastartovalo etapu studentských protestů v Berkeley, které
probíhaly po celá 60. léta a v omezené míře se objevují i dodnes. Celé hnutí inicioval
zákaz politické činnosti studentů na univerzitním kampusu. Tato bakalářská práce je
analýzou hnutí za svobodu slova v Berkeley. FSM je prezentováno jako model
úspěšného studentského hnutí. Práce je koncipována jako jedinečná případová studie, ve
které je analyzovaným případem hnutí za svobodu slova na univerzitě v Berkeley v roce
1964. Splněna jsou tak obě kritéria, která ve své práci Jak zkoumat politiku vymezuje
Petr Drulák – časové a tematické ohraničení. Jedná se o jedinečnou případovou studii,
tedy cílem není poznání nějakého obecnějšího fenoménu, ale celostní prozkoumání dané
problematiky. 1
Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat, jakou roli hrála média v hnutí za
svobodu slova a jakým způsobem jej ovlivnila. Mou původní tezí je, že masmédia hrála
v hnutí za svobodu slova v Berkeley nezanedbatelnou roli. Obrázek, který média o hnutí
vytvářela, byl spíše negativní, přesto ale působení masmédií hnutí pomohlo. Jednalo se

1

Petr Drulák, Jak zkoumat politiku, (Portál: Praha, 2008), 33-34.
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totiž o tak popularizované události, že bylo těžké celou záležitost ignorovat. Výsledkem
působení médií v této záležitosti bylo také to, že byl vytvořen klamavý obrázek Maria
Savia jako jediné vůdčí osobnosti. Ve skutečnosti ale v čele hnutí stála celá skupina
studentů a nejednalo se zdaleka o tak centralizovanou skupinu, jak ji masmédia
prezentovala. Snažím se také dokázat, že média úmyslně obviňovala hnutí
z radikalismu, čímž se snažila FSM poškodit. Nejčastěji byli studenti, kteří se hnutí
účastnili, označováni jako komunisté nebo beatnici. Mým cílem je také zdůraznit roli
studentských novin Daily Californian, které byly vydávány na kampusu Berkeley a
pomáhaly rychle a přehledně šířit spolehlivé informace o vývoji hnutí.
V této bakalářské práci budou zdůrazněny nejdůležitější události a osobnosti
hnutí, v čele s Mariem Saviem. Mario se proslavil svým památným proslovem, v němž
přirovnal univerzitu k neosobnímu stroji. Dále se práce bude věnovat důsledkům, které
studentská činnost, původně začínající jako nevýznamné okrajové hnutí, měla. V úvodní
části práce bude zmíněn boj za práva černochů v Mississippi z léta 1964, který měl
velký vliv na hnutí za svobodu slova v Berkeley. FSM bude představeno jako příklad
úspěšného studentského hnutí s propracovanou strukturou, výbornou organizací a
výjimečnými vůdci. Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. První část stručně
charakterizuje hnutí za svobodu slova, jeho hlavní události a důsledky, druhá část se
zaměřuje na média a jejich působení na vývoj studentských protestů. Úvodní část je
rozdělena do osmi podkapitol, které se zabývají důvody vzniku hnutí, jeho jednotlivými
etapami a nejdůležitějšími událostmi a nakonec dopady. Druhá část, jejímž cílem je
prozkoumat působení médií na hnutí za svobodu slova, je rozdělena na tři podkapitoly.
V první podkapitole této části bych se ráda zaměřila právě na Maria Savia, jeho vztah
k médiím a jeho heroizaci. Dále se budu zabývat tendencí masmédií obviňovat
účastníky FSM z radikalismu. Tyto snahy byly v souvislosti s hnutím za svobodu velmi
časté. Média se snažila tímto způsobem členy FSM očernit v očích veřejnosti.
V neposlední řadě se budu věnovat deníku Daily Californian, který na univerzitním
kampusu vydávali a distribuovali sami studenti. Daily Californian měl nezanedbatelný
vliv na rozšíření hnutí, jeho průběh a úspěch. Rozebíranými periodiky jsou například
deníky San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner, The New York Times,
Oakland Tribune a časopis Life. V poslední části se pokusím shrnout, k jakým závěrům
jsem ve své práci došla a zda se potvrdila má původní teze. Práce je doplněná dobovými
fotografiemi nejdůležitějších událostí hnutí. První fotografie zachycuje Maria Savia
řečnícího ze střechy policejního vozu. Další přílohou je výstřižek z deníku San
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Francisco Examiner, který vyobrazuje šest z osmi podmínečně vyloučených studentů.
Poslední tři fotografie zobrazují studenty demonstrující za svobodu slova před branou
Berkeley, stolek Studentů za demokratickou společnost (SDS) a vystoupení zpěvačky
Joan Baez před zahájením stávky vsedě.

Zhodnocení použité literatury
V této kapitole budu analyzovat své hlavní zdroje, upozorním na jejich výhody
či nedostatky a stanovím úroveň důležitosti pro mou práci. Jako svůj nejdůležitější zdroj
bych označila knihu The Free Speech Movement, Reflections on Berkeley in the 1960.
Jedná se o obsáhlý sborník esejů různých autorů editovaný Robertem Cohenem a
Reginaldem E. Zelnikem. Autory jednotlivých statí ve sborníku jsou skuteční účastníci
studentského hnutí v Berkeley. Sborník obsahuje jak odborné články, tak i osobní
vzpomínky autorů. Spektrum přispěvatelů je velmi široké – od vůdce hnutí Maria Savia
až po tehdejšího prezidenta Berkeley Clarka Kerra. Výhodou tohoto zdroje je velká
rozmanitost autorů jednotlivých esejů a velice podrobné a přehledné poznámky na konci
každého článku s odkazy na další literaturu k příslušným tématům. Nedostatkem naopak
je roztříštěnost jednotlivých statí a poněkud obtížná orientace ve sborníku. Jednotlivé
útvary jsou také poměrně krátké, a tak jejich autoři nezabíhají do větších podrobností.
Mým dalším důležitým zdrojem byla kniha od Roberta Cohena Freedom's Orator:
Mario Savio and the Radical Legacy of the 1960s, ze které jsem čerpala informace
zejména pro kapitolu o Mariovi Saviovi. Cohen se ve své knize detailně zabývá
osobností Maria Savia a jeho životem. Zmiňuje Mariova studia, účast na létu svobody
v Mississippi i vedení hnutí za svobodu slova.
V souvislosti s osobností Maria Savia jsem čerpala také z práce sociologa Todda
Gitlina The Whole World is Watching, Mass Media in the Making and Unmaking of the
New Left. Gitlin se v ní zabývá médii a jejich vlivem na hnutí tzv. nové levice, mezi
nimi i FSM. Pro mou bakalářskou práci byla důležitá kapitola, která se zabývá
jednotlivými typy vůdců nové levice včetně Maria Savia. Jemu ale není bohužel
věnována příliš velká část, jelikož autor klade větší důraz na skupiny nové levice, které
působily v druhé polovině šedesátých let. Také obecný úvod o médiích je umístěn až na
konci knihy, i když by, myslím, lépe vynikl už na začátku práce. Zdrojem mé práce byl
také článek Todda Gitlina „Making Democracy Safe for America“. V něm autor trefně
vystihuje praktiky médií, při nichž se redaktoři neostýchali vyměnit novináře,
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pověřeného napsáním článku o FSM, za jiného, pakliže jeho práce nebyly k hnutí
dostatečně kritické.
Dále jsem čerpala z knihy Berkeley at War, the 1960s od W. J. Rorabaugha,
která se zabývá celými šedesátými léty v dějinách Berkeley. Rorabaugh, absolvent
Berkeley ze sedmdesátých let, se věnuje jak hnutí za svobodu slova, tak i boji za práva
černochů, protiválečnému hnutí a éře hippies. Zkušenost studentského života na
Berkeley mu umožňuje dobře pochopit strukturu a taktiku FSM. Dalším zdrojem mé
práce byl článek Berkeley Free Speech Movement, 1963-64: a Narrative Summary od
Davida Burnera. Autor v něm chronologicky popisuje vývoj hnutí od důvodů jeho
vzniku až po úspěšný závěr. Jedná se o stručný a přehledně strukturovaný článek, který
slouží jako dobrý úvod do problematiky. Kniha At Berkeley in the Sixties: The
Education of an Activist, 1961-1965 od Jo Freemana byla spíše doplňkovým zdrojem.
Užitečnou součástí této knihy byl plánek kampusu Berkeley, který umožnil lépe si
události představit v prostoru, ve kterém se odehrávaly.
Informace jsem hledala také na stránkách Kalifornské univerzity, na kterých je
zveřejněno několik článků. Užitečným zdrojem byly i archivy FSM – mnoho audio i
video záznamů a přepisů proslovů veřejnosti volně přístupných na internetu. Čerpala
jsem také ze samotných článků otištěných médii v průběhu hnutí za svobodu slova,
zejména z deníku The Daily Californian, dále pak např. z deníků San Francisco
Chronicle, San Francisco Examiner, The New York Times, Oakland Tribune, San Jose
Mercury a z časopisu Life. Pokusila jsem se ze všech těchto zdrojů čerpat relevantní
informace, abych vytvořila co nejpřesnější a nejucelenější obraz hnutí v Berkeley a
nastínila, jakým způsobem na něj působila média. Fotografie umístěné v příloze práce
jsem hledala zejména v archivu Kalifornské univerzity Calisphere.
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1. Hnutí za svobodu slova
Hnutí za svobodu slova bylo obdobím studentských protestů, které probíhalo
v roce 1964 na univerzitě v Berkeley. Poté, co univerzitní administrativa zakázala
politické aktivity na kampusu, studenti různé politické příslušnosti se sjednotili, aby
bojovali za získání svých práv zpět. První část mé bakalářské práce věnovaná hnutí za
svobodu slova je rozdělena do osmi podkapitol. První z nich se zabývá letním
projektem Mississippi, v rámci kterého někteří studenti, kteří se později účastnili FSM,
pomáhali registrovat k volbám afroamerické občany. Účast na letním projektu na
studenty silně zapůsobila a později byla důležitým faktorem při jejich rozhodování
zapojit se aktivně do hnutí za svobodu slova. Další kapitola se zabývá důvody, které
vedly ke vzniku protestů. Ve třetí části jsem se věnovala první etapě FSM, kdy studenti
zjišťovali, jaké jsou jejich možnosti, snažili se sjednotit jednotlivé skupinky a
naplánovat co nejefektivnější postup. Dále jsem se zabývala zatčením Jacka Goldberga,
důležitou událostí, která upoutala pozornost širší veřejnosti. V páté, šesté a sedmé
kapitole se postupně zaměřuji na jednotlivé etapy hnutí a jejich nejdůležitější milníky.
V poslední podkapitole této části se věnuji dopadům, které FSM mělo na mnohé jiné
univerzity ve Spojených státech amerických.

1.1

Letní projekt Mississippi
Nyní se zaměřím na Letní projekt Mississippi, v jehož rámci mnozí budoucí

vůdci a členové FSM jeli pomáhat v registraci afroamerickým voličům. Přestože letní
projekt Mississippi nebyl součástí samotného hnutí za svobodu slova, je důležité se o
něm zmínit. V Mississippi totiž mnozí účastníci FSM (včetně jeho vůdce Maria Savia)
sbírali cenné zkušenosti v boji za lidská práva. Cílem Letního projektu Mississippi bylo
přivést několik set bílých dobrovolníků na krátkou dobu do místa dění a katalyzovat tak
hnutí za práva černochů. Zapojením bílých vysokoškolských studentů jako byli Mario
Savio a Robert David Osman se organizátoři snažili získat důležitou podporu bílé
většiny. Tento letní projekt se stal klíčovým pro FSM. 2 Dough McAdam ve své knize
Léto svobody (Freedom Summer) uvádí, že FSM bylo pro většinu jeho vůdců pouhým
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pokračováním boje za lidská práva započatým v Mississippi. Dvanáct z jednadvaceti
dobrovolníků z Mississippi bylo později aktivní během hnutí za svobodu slova
v Berkeley. To vedlo k podobnosti použitých taktik (stávka vsedě) i masově zpívaných
protestních písní (např. „We Shall Overcome“, v českém překladu „Jednou budem
dál“). Stejného charakteru bylo i uspořádání hnutí, které mělo velmi propracovanou
strukturu. 3 Mario Savio označil hnutí v Mississippi za klíčovou inspiraci pro FSM.
Zdůraznil, že účastníci tamějšího hnutí překonali svůj strach díky tomu, že se mohli
spolehnout jeden na druhého. Také veterán hnutí za svobodu slova Mark Shechner
považuje léto v Mississippi za důležitou zkušenost pro Maria Savia a další
dobrovolníky, která je naučila žít v neustálém strachu. Po zážitcích z Mississippi
studentům opozice v podobě univerzitní administrativy příliš strach nenaháněla. Někteří
autoři považují Mariovu činnost v Mississippi za naprosto směrodatnou: „Rozhodně by
se nikdy nenabídl jako vůdce hnutí, nebýt Mississippi.“ 4 Savio sám viděl FSM jako
logické pokračování své práce v Mississippi. Tuto propojenost vysvětlil ve svém
projevu:
„V létě jsem jel do Mississippi, abych se připojil k bojovníkům za
lidská práva. Teď na podzim jsem součástí další fáze toho samého boje,
tentokrát v Berkeley. Tato dvě bojiště se mohou zdát poměrně odlišná, ale
nejsou. Stejná práva jsou ohrožena na obou místech – právo občanů aktivně
participovat na demokratické společnosti. Mimo jiné je to boj proti stejnému
nepříteli. V Mississippi se autokratická mocná menšina snaží pomocí násilí
potlačovat zdánlivě bezmocnou většinu. V Kalifornii privilegovaná menšina
omezuje skrze univerzitní byrokracii svobodu studentského politického
vyjadřování.“
Na podzim roku 1964 rektor Berkeley Edward Strong očekával vypuknutí
masových protestů. Příčinou jeho úvah bylo to, že studenti, kteří strávili léto bojem za
práva černochů v Mississippi, se vrátili v revoluční náladě. Jeho předpoklady byly
správné. Když se studenti dozvěděli o nových restriktivních pravidlech, odmítali je
přijmout, protože je viděli jako protiústavní omezení jejich práva na svobodu projevu a

3
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shromažďování. Během téměř tříměsíčního boje za svobodu slova se studenti snažili
dosáhnout zrušení těchto omezení. I v dnešní době zůstává Berkeley univerzitou s velmi
specifickou atmosférou. Studenti se nebojí veřejně projevovat své názory a bojovat za
svá práva. Studentský deník Daily Californian je dodnes vydáván a jeho autoři publikují
i na internetu v elektronické verzi deníku. 5

1.2

Důvody vzniku FSM
V této části práce se budu věnovat důvodům, které vedly k vypuknutí hnutí za

svobodu slova. Zmíním se o změnách univerzitních pravidel, které protesty vyvolaly, i o
důležitosti načasování hnutí. Prezident Berkeley Clark Kerr trval na tom, aby univerzita
neintervenovala do života studentů mimo kampus, ale zároveň po studentech požadoval,
aby dodržovali platná pravidla. Roku 1964 ale administrativa zakázala studentům
politickou činnost na veřejném místě Bancroft Strip před Sproul Plaza. 6 Bancroft Strip
byl proslaven jako prostor, kde studenti rozdávali své agitační letáky a sháněli finanční
příspěvky, ze kterých by mohli čerpat při svých aktivitách. Studentské kluby využívaly
chodníku na ulicích Bancroft a Telegraph. Lidé přicházející na kampus tak každý den
procházeli kolem politických skupin, u kterých se mohli v případě zájmu zastavit. Tisíc
stop čtverečních politického prostoru bylo rodištěm nespočetných studentských
politických aktivit. 7
David Burner ve své práci Berkeley Free Speech Movement,1963-64: a
Narrative Summary, Making Peace with the Sixties zdůrazňuje důležitost načasování
hnutí. Pravděpodobně roku 1963 a zcela určitě roku 1962 by nařízení administrativy
zůstala bez povšimnutí. Roku 1964 ale nedávný úspěch hnutí za lidská práva situaci
zcela změnil. Studenti, kteří do té doby byli zvyklí vedení univerzity tiše naslouchat, se
rozhodli své chování změnit. Riskovali případné potrestání, ale byli odhodláni bojovat
za svůj cíl. 8 Prezident Clark Kerr nebyl schopen na tuto změnu nálady pružně reagovat
a stále se snažil vystupovat v roli starostlivého rodiče. To ale bylo pro studenty, kteří
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zažili hrůzy v boji za práva černochů v Mississippi, naprosto nepřijatelné a rok 1964 se
tak v Berkeley zapsal jako rok velkých protestů a změn. 9

1.3

Počátky protestů
V této kapitole se budu zabývat první fází hnutí za svobodu slova, kdy studenti

z různých politických skupin museli překonat své odlišnosti, zvolit si společného vůdce
a naplánovat první kroky. Roku 1964 se Mario Savio vrátil do Berkeley poté, co
vyučoval na základní škole v McComb v Mississippi pro černošské děti. Dozvěděl se o
zákazu politických aktivit na Bancroft Strip, který byl léta uznáván jako místo, kde
studenti rozdávají pamflety, shánějí podpisy na petice a podobně. Tento zákaz způsobil
mezi studenty bouři. Skupiny reprezentující SLATE (organizace prosazující zákaz
jaderných zkoušek), bojovníci za lidská práva i běžní studenti (někteří z nich dokonce
konzervativní) protestovali proti omezujícímu jednání univerzity. 10
Vůdci studentských organizací obdrželi roku 1964 dopis od proděkanky pro
studijní záležitosti Katherine Towle, napsaný na naléhání prorektora Alexe Sherriffa.
Dopis oznamoval změnu pravidel, která zakazuje rozmisťovat stoly na Bancroft a
Telegraph za účelem sbírek, získávání nových členů a rozšiřování politické literatury.
Tato nová pravidla zcela změnila vztahy mezi jednotlivými politickými skupinami.
Lidé, kteří na sebe dříve pokřikovali od svých stolků, byli nuceni spolupracovat, aby
byli silnější v boji proti společnému nepříteli, kterým byla univerzitní administrativa. 11
Studenti si byli dobře vědomi toho, že by přišli o jediné dobré místo, kde mohou snadno
shánět nové členy svých spolků a sbírat dotace pro studentskou činnost. A tak se mnoho
skupin napříč politickým spektrem spojilo, aby žádaly po ředitelce zvrácení
nespravedlivého rozhodnutí. Brzy ale studenti zjistili, že proděkanka pro studijní
záležitosti Katherine Towle nemá sama pravomoci změnu pravidel odvolat. To ale
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studenty zdaleka neodradilo. Byli rozhodnutí protestovat do té doby, než dosáhnou
změny restriktivních pravidel. 12
Spolupráce

donedávna

znepřátelených

skupin

nebyla

zpočátku

vůbec

jednoduchá. Jednotlivé kluby se nemohly shodnout na tom, jak nejlépe postupovat.
Někteří chtěli školu žalovat, jiní navrhovali dopis prostě ignorovat a rozmístit stoly na
Bancroft a Telegraph jako obvykle. Další studenti chtěli dokonce své stoly přemístit
jinam na kampus, když už to bylo stejně všude ilegální. Nakonec se všichni shodli na
tom, že sepíší stručnou odpověď na dopis proděkanky pro studijní záležitosti Kathrine
Towle a vyšlou studentskou delegaci za vedením univerzity. Jackie Goldberg, vybraná
v této době studenty jako mluvčí, byla později nahrazena Mariem Saviem. 13 Studenti
nejprve vytvořili Spojenou frontu, která se časem změnila na Hnutí za svobodu slova
(Free Speech Movement, FSM), zahrnující jak studenty, tak nestudenty či absolventy
Berkeley. Nová organizace prosazovala, aby svoboda vyjádřená v prvním dodatku
americké ústavy byla jediným směrodatným hlediskem pro politickou svobodu na
kampusu a žádná jiná omezení už projev studentů nesvazovala.
1. dodatek ústavy Spojených států amerických:
„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.“ 14
Organizace hnutí byla velmi náročná. Vyžadovala mnoho času i úsilí několika
stovek studentů. Činnosti spojené s organizací hnutí byly rozděleny mezi skupinky
studentů, kteří zakládali jednotlivá centra ve svých bytech a na dalších vhodných
místech. Vzniklo tak Pracovní centrum, Právní centrum, Mediální centrum, Informační
centrum, Archivní centrum, Centrum stávky a mnohá další. Nesmíme ale zapomenout,
že účastníkům hnutí během protestů nijak neopadly jejich studijní povinnosti. Stále

12

Jo Freeman, „The Berkeley Free Speech Movement“,
http://www.uic.edu/orgs/cwluherstory/jofreeman/sixtiesprotest/berkeley.htm, staženo 6. 5. 2012.
13
Jackie Goldberg, „War Is Declared“, 108-109.
14
United States House of Representatives, „Amendments to the Constitution“,
http://www.house.gov/house/Constitution/Amend.html, staženo 6. 5. 2012.

18

museli skládat zkoušky, psát zadané práce a číst odborné texty. Nebylo proto výjimkou,
když si některý ze studentů během stávky vsedě četl filosofický spis. 15 Postupem času
se diferencovaly určité posty – Mario Savio se stal hlavním řečníkem, Jack Weinberg
vrchním taktikem, Steve Weissman předsedal většině schůzí a Bettina Aptheker se
obvykle snažila umírňovat vyhrocenost situace, pakliže to bylo nutné. Ústředí Hnutí za
svobodu slova vzniklo v Mariově bytu, který se brzy přejmenoval na Centrálu FSM, kde
se plánovaly schůze, navrhovaly letáky a vyřizovaly telefonáty. Do hnutí se zapojily
stovky studentů. Studenti vytvářeli mnohé dokumenty a předměty, např. odznaky
s logem hnutí a dokonce i nahrávku vánočních koled. Prodej těchto drobností byl spolu
se ziskem ze sbírek hlavním zdrojem financí FSM. 16 Mnozí lidé se zajímali, co studenty
vede k tomu, že se hnutí účastní. Jack Weinberg odůvodnil touhu studentů zapojit se do
protestů slovy: „Studenti se zapojují do boje za lidská práva proto, že je to oblast, ve
které mohou napadnout sociální problémy a mít skutečné výsledky.“ Berkeley se tak
stalo pokusnou laboratoří studentských hnutí. Úspěchy studentů, kteří se účastnili FSM,
v následujícím desetiletí ovlivnilo mladé lidi studující na univerzitách v různých
koutech Spojených států amerických. Studentské protesty se během druhé poloviny
šedesátých let staly celonárodní záležitostí. 17

1.4

Zatčení Jacka Weinberga
Nyní se budu zabývat zatčením jednoho z vůdců hnutí, absolventa univerzity

v Berkeley, Jacka Weinberga. Tato událost vedla k první masové akci FSM. Také to byl
první okamžik, kdy Mario Savio vystoupil jako vůdce. Dne 29. září 1964 studenti
rozmístili stoly svých politických spolků na Bancroft Strip a odmítli toto místo přes
rozkazy univerzitní administrativy opustit. Další den univerzitní pracovníci zjistili
jména pěti účastníků demonstrace a nařídili jim dostavit se k disciplinárnímu řízení.
Namísto pěti studentů jich ale dorazilo pět set. Vedl je Mario Savio. Všichni se
dožadovali potrestání. Další tři jména byla doplněna na seznam provinilých a všech osm
studentů bylo podmínečně vyloučeno. Brzy potom více než deset studentských skupin
rozestavělo stoly před administrativní budovou. Asistent ředitele požadoval po jednom
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z účastníků hnutí, Jacku Weinbergovi, aby se identifikoval. Jack jakožto absolvent již
studentskou kartu neměl, a tak bylo nařízeno jeho zatčení. 18 Veterán hnutí za lidská
práva Weinberg byl vynesen ochrankou ven a zamčen v autě. Deset tisíc studentů
zpívajících „We Shall Overcome“ a volajících „Nechte ho jít!“ obklopilo policejní vůz.
19

Dalších 32 hodin auto nemohlo odjet. Mezitím řečníci jeden po druhém promlouvali

ke studentům za střechy policejního vozu. Jednadvacetiletý Mario Savio promluvil
dokonce několikrát a jeho projevy se zdály být vůbec nejpůsobivější. Od této chvíle byl
Savio uznáván jako vůdce FSM. 20 Demonstrace skončila domluvou s Clarkem Kerrem,
rozhodnutí o osmi obviněných bylo předáno akademickému senátu. Jack Weinberg byl
nakonec propuštěn. 21 Studenti ale nechtěli působit jako vandalové, a tak uspořádali
sbírku a zaplatili 455,01 dolarů na opravu policejního vozu. 22 Podobná pokora
provázela celé hnutí. Vysokoškoláci ani při demonstracích nezapomněli na své dobré
vychování. Tento incident s obklopeným policejním autem se stal prvním velkým
zlomem v průběhu hnutí. Fotografie této události byly vytištěny v novinách v různých
koutech Spojených států a hnutí za svobodu slova se tak poprvé dostalo do povědomí
americké veřejnosti.

1.5

Rozmach FSM
Další kapitola bude věnována hlavním mezníkům hnutí za svobodu slova, které

vyvrcholilo setkáním studentů, profesorů i členů administrativy v řeckém amfiteátru na
kampusu univerzity v Berkeley. V měsících následujících zatčení Jacka Weinberga se
protesty rozšířily po celém kampusu. Změnil se také charakter hnutí. Demonstrace se
změnily v oslavy. Studentské protesty neztratily své politické cíle, ale hnutí se značně
radikalizovalo. 23 Dne 13. listopadu fakultní senát konečně zveřejnil své rozhodnutí.
Šesti z osmi podmínečně vyloučeným mělo být povoleno dále studovat, Mario Savio a
Art Goldberg měli být vyloučeni na dalších šest týdnů. Vůdci hnutí za svobodu slova se
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rozhodli jednat s univerzitní radou, která se měla na kampusu sejít 20. listopadu.
Oblíbená folková zpěvačka a sympatizantka FSM Joan Baez byla přizvána, aby na
kampusu vystoupila. Americká písničkářka Joan Baez se narodila roku 1941 v New
Yorku a v šedesátých letech dvacátého století byla významnou aktivistkou za lidská
práva. Působila jak v rámci hnutí za svobodu slova na Berkeley, tak i později při
protestech proti válce ve Vietnamu nebo v boji za práva žen i černochů. Spolupracovala
s Bobem Dylanem, v květnu 1989 navštívila Československo a zahrála na festivalu
Bratislavská lyra. V roce 2009 přijala pozvání Václava Havla vystoupit při příležitosti
dvacátého výročí sametové revoluce. Joan Baez koncertuje nadále i v současnosti, jejím
zatím posledním albem jsou Bowery Songs, vydané roku 2005. 24
Na vystoupení Joan Baez v Berkeley se shromáždily tři tisíce studentů, kteří
poslouchali projevy a hudbu. Ve zbylých týdnech semestru hnutí za svobodu slova
získávalo stále větší popularitu. Někteří studenti se rozhodli stávkovat. Dne 2. prosince
se přes čtyři tisíce lidí shromáždilo v okolí Sproul Plaza. Několik studentů
povzbuzovalo demonstranty svými proslovy. Po projevech se studenti přesunuli do
Sproul Hall. Jak již bylo zmíněno, během protestů studentům neodpadly akademické
povinnosti. Budova byla proto rozdělena na jednotlivé místnosti podle různých činností.
Vznikl tak prostor pro promítání filmů, hodinu španělštiny, studium i tanec. Navzdory
bouřlivé situaci na univerzitě museli studenti stále skládat zkoušky a připravovat se na
ně.
Stávka studentů ale nezůstala bez odezvy univerzitní administrativy. Krátce po
druhé hodině ranní budovu obklopilo šest set policistů. Studenti byli vyzváni k opuštění
budovy. Vůdci FSM instruovali studenty, aby se nechali vynést a tím ztížili policistům
jejich vyvedení a zpomalili tak celý proces. Cílem bylo, aby evakuace trvala až do rána
dalšího dne. Spolužáci, kteří půjdou na přednášky, by pak mohli na vlastní oči vidět,
čím jejich kolegové musejí projít. Celý proces evakuace trval dvanáct hodin a
výsledkem bylo největší masové zatčení v dějinách Kalifornie – 773 studentů. Únava a
frustrace policistů vedla k několika vykloubeným rukám a hlavám studentů otlučeným o
schody.
Odpoledne se konalo setkání 800 členů fakulty. Většina z nich, hlavně
z humanitních a sociálně vědních oborů, byla liberální. Nesouhlasili s násilným
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zásahem a přítomností policie na kampusu. Profesoři požadovali odpuštění všech
studentských trestů a mnozí z nich zaplatili za studenty ve vazbě kauci. Vůdci hnutí
v nadcházejících dnech potvrdili své organizační schopnosti. Centrum stávky
koordinovalo všechny stávkové aktivity a produkovalo tisíce letáků. Ne všichni ale
stávku podporovali. Studenti technických a ekonomických směrů se zapojovali jen
zřídka. Ve většině oborů ale asistenti i profesoři rušili své hodiny, aby vyjádřili podporu
studentům. Clark Kerr, který se snažil spor ukončit, navrhl „novou éru svobody dle
zákona“. Zrušil veškerou pondělní výuku, aby se studenti, profesoři i členové
administrativy mohli setkat v řeckém amfiteátru. Celkem se sešlo šestnáct tisíc lidí.
Kerr přečetl prohlášení, které odsuzovalo protestní sezení, a požadoval, aby výuka
nadále probíhala v plném rozsahu. Studenti byli tímto prohlášením pobouřeni.
Reagovali nesouhlasným bučením a pískáním. Po skončení Kerrova projevu vystoupil
na pódium Mario Savio a pokusil se promluvit. Ihned byl ale zastaven dvěma
univerzitními policisty. Vůdci hnutí za svobodu slova byla fyzicky odepřena svoboda
slova. Poté, co byl na pódium po nějaké době znovu vpuštěn, pouze pozval přítomné
studenty na schůzi FSM, která setkání v amfiteátru následovala. V této fázi došlo ke
kulminaci hnutí. Bylo jasné, že názory a cíle protestujících podporuje tak velká část
univerzity, že je nadále nemožné jejich aktivity ignorovat. Univerzitní administrativa
byla konečně studenty donucena k jednání. 25

1.6

Úspěch FSM
K jakým změnám úsilí studentů vedlo? Čeho se jim podařilo dosáhnout? Co

zapříčinilo jejich úspěch? Odpovědi na tyto otázky se budu snažit najít v této kapitole.
Na největším setkání akademického senátu v historii univerzity v Berkeley z 8. prosince
1964 bylo rozhodnuto, že obsah projevu studentů nebude podléhat žádným omezením.
Celý průběh jednání, přenášený reproduktory na kampus, studenti s napětím
poslouchali. Když profesoři, kteří volili proti omezením, vyšli na kampus, studenti
hlasitě křičeli, tleskali a výskali. 26 Utvořili uličku pro vycházející profesorský sbor a
tleskali tak dlouho, dokud poslední člen fakulty nevyšel. Studenti ihned začali
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oslavovat. Celá noc se nesla ve jménu zpěvu, tance a bujarého veselí. 27 Po více než
dvou měsících protestů univerzitní administrativa nátlaku studentů konečně ustoupila.
Dne 3. ledna nový rektor Berkeley Martin Meyerson zveřejnil provizorní
pravidla pro politickou aktivitu na kampusu. Schody Sproul Hall (dnes symbolicky
nazvané schody Maria Savia) byly označeny jako otevřený diskusní prostor v určité
denní době a rozmístění stolů jednotlivých klubů bylo znovu povoleno. Výsledkem
hnutí za svobodu slova byl výrazný vzestup práv studentů používat univerzitní kampus
k politickým debatám i aktivitám a výměna univerzitní administrativy. 28 Díky
studentskému hnutí se dostalo více pozornosti omezování svobody slova a politických
aktivit na univerzitních kampusech. FSM vedlo k zavedení reforem na univerzitních
kampusech, které zaručily lepší dodržování svobody slova garantované prvním
dodatkem americké ústavy. Hnutí studentů v Berkeley nastavilo precedent pro zmírnění
kontroly studentských aktivit na dalších amerických univerzitách.
Úspěch FSM byl způsoben mimo jiné tím, že studenti byli na konflikt lépe
připraveni než prezident univerzity Clark Kerr. Měli jasně stanovené své cíle. Zejména
požadovali konec omezení politických aktivit na kampusu. Vůdci hnutí dokázali oslovit
značnou část studentů, když své požadavky prezentovali jako tradiční americká práva.
Využívali psychologie davu, hudby, divadla a mnoha dalších prostředků. Clark Kerr na
druhé straně nebyl schopen odhadnout taktiku protestujících studentů a od začátku hnutí
nepovažoval studenty za protivníky, které je třeba brát příliš vážně. Toto podcenění
studentského hnutí se mu vymstilo. Doba, kdy mladí lidé tiše naslouchali kázání
starších, dávno pominula. Šedesátá léta přála mladým účastníkům hnutí za svobodu
slova, kteří se neostýchali svou nespokojenost veřejně vyjádřit. Svými neúnavnými
protestními akcemi nakonec dosáhli svých původních cílů a pravidla univerzity byla
změněna podle studentských požadavků. Svoboda slova byla obnovena. 29

1.7

Pokračování FSM
Dále krátce zmíním pokračování hnutí za svobodu slova a jeho dozvuky.

Dosažením původních požadavků totiž FSM zcela neskončilo. Někteří studenti se
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snažili pomyslné hranice svobody projevu ještě o kousek posunout. Jak ve svých
snahách uspěli, nastíním v této části. Čtyři studenti (mezi nimi jeden z vedoucích
představitelů hnutí za svobodu slova Art Goldberg) spolu s pěti nestudenty se po
dosažení cílů FSM snažili zjistit, jak daleko až mohou zajít. Jako taktiku zvolili
pokřikování sprostých slov na členy administrativy a vyvěšování transparentů
s nadávkami před Bancroft Plaza. Tato činnost ale nezůstala bez odezvy. Studenti, kteří
se těchto protestů zúčastnili, byli zatčeni a potrestáni. Členové univerzitní
administrativy se tak snažili studentům naznačit, že i jimi přislíbené svobody mají své
meze. Zatímco politické aktivity byli připraveni tolerovat, neuctivé chování již snášet
nehodlali. K vyloučení protestujících, navrhovanému některými rozezlenými členy
administrativy, ale nakonec nedošlo. Naopak prezident Berkeley Kerr a nový rektor
nabídli v důsledku těchto událostí rezignaci. Tuto nabídku ale o tři dny později stáhli.
Tento nový charakter hnutí se označuje jako tzv. Hnutí neslušného projevu (Filthy
Speech Movement). To byla poslední dohra FSM v roce 1965. Přestože období činnosti
hnutí za svobodu slova skončilo, tradice politického aktivismu na Berkeley ale ještě
nebyla zdaleka u konce. Téměř ihned následovaly protesty proti válce ve Vietnamu,
které probíhaly celou druhou polovinu šedesátých let a na začátku let sedmdesátých.
Univerzita v Berkeley zůstává dodnes jednou z nejvíce politicky angažovaných
univerzit ve Spojených státech amerických. 30

1.8

Dopady FSM
V této kapitole se budu věnovat dopadům hnutí. Přestože éra FSM byla u konce,

studenti nepřestali hlasitě projevovat svůj názor. Studentské protesty se rozšířily mimo
Berkeley, tamější studenti přesunuli centrum svého zájmu na jiné aktuální problémy.
Úspěch hnutí znamenal, že studenti mohli využívat rozšířená práva na svobodu slova a
účastnit se pravidly omezených demonstrací. Triumf studentského hnutí v Berkeley
inspiroval vlnu dalších podobných protestů na univerzitách po celých Spojených státech
amerických. Mnoho studentů se cítilo omezováno administrativou vlastní univerzity.
Následujícího roku byly zaznamenány studentské nepokoje na čtrnácti vysokých
školách. Protesty se staly celonárodním fenoménem a kulminovaly roku 1968. Nikde
ale hnutí nedosáhlo takových rozměrů, jako v Berkeley. Síla a odhodlání mladých lidí
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z privilegovaných rodin střední třídy, kteří povstali na Kalifornské univerzitě, byla
jednoduše neopakovatelná.
Díky úspěchu FSM mohou také dnes studenti vysokých škol ve Spojených
státech amerických užívat svobody slova. FSM započalo tradici aktivismu na Berkeley.
Tamější studenti se dodnes nebojí vyjádřit svůj názor. Každý den kolem poledne lze
kolem Sproul Plaza na vlastní oči vidět výsledky tohoto hnutí. Nespočet různých klubů
se snaží šířit své názory. 31
Po dosažení cílů se FSM postupně rozpadlo. Studenti, kteří se hnutí zúčastnili,
postupně univerzitu dokončili a svá protestní léta i Berkeley nechali za sebou. Přesto ale
mnoho z nich na svá studentská léta nezapomnělo. Například Mario Savio se na kampus
Kalifornské univerzity za svůj život ještě mnohokrát vrátil, aby novým studentům
připomněl svůj usilovný boj, díky kterému mohou dodnes volně čerpat svých svobod.
Místo FSM postupně převzaly další studentské protestní další skupiny, především
vystupující proti válce ve Vietnamu, které začaly působit na jaře roku 1965. I toto hnutí
čerpalo inspiraci v úspěchu FSM a pokračovalo tak v aktivistické tradici Berkeley.
V širším kontextu FSM vedlo ke zvolení Ronalda Reagana guvernérem Kalifornie
v roce 1966 a k odvolání prezidenta Berkeley Clarka Kerra, který byl ve funkci už od
roku 1958, v lednu následujícího roku. 32 Ronald Reagan ve své kampani specificky
sliboval, že uklidní bouřlivou situaci v Berkeley. Svým slibům se snažil dostát poněkud
nešťastnými metodami, když neuposlechl rady profesorů a nařídil nad protestujícími
studenty přelet helikoptéry s nervovým plynem. 33 Úspěchy FSM nebyly zapomenuty
ani v dnešní době. Absolventi Berkeley nechali zrenovovat univerzitní jídelnu, která
připomíná hnutí za svobodu slova. Také zveřejnili důležité proslovy a dokumenty hnutí
na internetu. Schody administrativní budovy byly přejmenovány na schody Maria Savia
a přilehlý kampus nyní nese jméno kampus Clarka Kerra. 34
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2. Role médií
V této části práce se zaměřím na média a na to, jakým způsobem ovlivňovala
vývoj protestů na Berkeley. Zabývat se budu jednotlivými periodiky a jejich postojem
k hnutí za svobodu slova. Prvním z nich bude San Francisco Chronicle, kalifornský
deník, který byl založen již roku 1865 a je vydáván dodnes. Samostatná kapitola je
věnována také studentskému deníku Daily Californian, který s hnutím, jak by se dalo
očekávat, sympatizoval, i když FSM vyčítal přílišnou netrpělivost. 35 Zabývat se budu
také postavou vůdce hnutí Maria Savia a jeho vztahem k médiím. Dalším tématem bude
tendence obviňovat studenty participující na protestech z radikálních tendencí.
Účastníci hnutí byli masmédii označováni zejména jako komunisté nebo beatnici.
Slovník mediální komunikace definuje médium jako prostředek, nebo také to, co
zprostředkovává děj. Média ve smyslu, v jakém jsou chápána v této práci, jsou potom
specifikována jakožto prostředek komunikace, blíže masové komunikace. 36 O propojení
studentských protestů a masmédií píše ve své knize The Whole World is Watching,
Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left, sociolog Todd Gitlin.
V úvodu své práce zdůrazňuje, že média jsou velice důležitá pro distribuci jakékoliv
ideologie. Uvádí také zajímavý fakt, že Spojené státy americké byly v šedesátých letech
dvacátého století historicky první společností, ve které převažovali univerzitní studenti
nad zemědělci. Centrum aktivismu se tedy v této době přeneslo právě na univerzitní
kampusy. Gitlin dále rozvádí, jak velkou roli v souvislosti se studentskými protesty
média hrají. Říká, že masmédia definují důležitost daného hnutí pro širokou veřejnost a
stvrzují roli vůdčích osobností. Postoj redaktorů k protestům také do velké míry
ovlivňuje souhlas respektive nesouhlas veřejnosti s příslušným hnutím. 37 Důležitým
hlediskem je ale vzájemná závislost studentských hnutí a médií. Zatímco redaktoři
potřebují publikovat dramatické události, aby zvýšili prodejnost svých periodik, studenti
profitují z publicity ve formě nových příznivců a větší politické důležitosti. Silnou
zbraní médií je podle Gitlina mimo jiné možnost vybrat si nějakou nevýznamnou

35

Reginald E. Zelnik, „On the Side of the Angels“ in Robert Cohen, Reginald E. Zelnik ed., The Free
Speech Movement: Reflections on Berkeley in the 1960s, (Berkeley: University of California Press, 2002),
289.
36
Irena Reifová a kolektiv, Slovník mediální komunikace, (Praha: Portál, 2004), 139-140.
37
Todd Gitlin, The Whole World is Watching, Mass Media in the Making and Unmaking of the New
Left, (Berkeley: University of California Press, 1980), 2-3.

26

událost a prezentovat ji jako celonárodní skandál. Na druhé straně mohou rozhodující
moment protestů zcela opomenout. Gitlin shrnuje, že masmédia jsou signifikantní silou
při formování ideologií. Zajímavé také je, že redaktoři si svou funkci ve formování
politických ideologií neuvědomují. 38
První velkou událostí, která přitáhla pozornost médií k hnutí za svobodu slova
byla tzv. stávka vsedě. Byla to ukázka největší masové neposlušnosti na univerzitním
kampusu Spojených států amerických a skončila nejpočetnějším zatýkáním v historii
amerického vysokého školství. Fotografie z průběhu zatýkání se objevily v novinách po
celých Spojených státech. 39 V podstatě jediná mediální podpora se hnutí dostávala od
dvou novinářů působících v deníku San Francisco Chronicle, Herba Caena a Arthura
Hoppa. Hoppe jej ve svém článku podpořil přirovnáním k buřičům za bostonského
čajového dýchánku: „V očích některých lidí jsou hrdinové, v očích jiných mizerové.
Záleží jen, na které straně stojíte“.

40

San Francisco Chronicle byl také jediným

deníkem, který otiskl názor že „cílem univerzit by mělo být vzdělání, ne policejní
dohled“. Dne 9. prosince 1964 San Francisco Chronicle deklaroval, že „Kvalitní
univerzita musí chtě nechtě vytvořit prostor pro svobodnou a otevřenou výměnu
myšlenek – bez ohledu na to jak moc se nám jednotlivé názory mohou protivit“. San
Francisco Chronicle také ocenil vysokou míru efektivity a perfektní organizovanost, se
kterou hnutí pracovalo: „Při obsazení Sproul Hall okamžitě došlo k rozdělení budovy na
jednotlivé zóny, ve kterých probíhaly odlišné činnosti. Dvě patra byla určena ke studiu,
ze vstupní haly se stalo místo pro první pomoc, odpočinek a později i občerstvení, v jiné
části se pravidelně scházelo vedení.“ 41 Velmi často média používala jednoslovná hesla,
kterými se snažila hnutí zdiskreditovat. Příkladem jsou hesla „rebelie, neúcta a
anarchie“ použitá deníkem San Francisco Cronicle.
Deník San Jose Mercury naopak schválil jednání univerzitní administrativy
s tím, že kampus je nakonec místem určeným ke studiu. San Jose Mercury s hnutím
nesouhlasil, když uvedl, že „Prostorem pro politické debaty by měla být ulice, ne
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univerzitní kampus“. 42 Velkým překvapením byl pro účastníky hnutí přístup liberálních
časopisů, od kterých si slibovali podporu. Časopisy jako New Leader, Reporter a
Commentary byly ale naopak k hnuti velmi nepřátelské. James Q. Wilson vysvětluje
takové chování ve své knize Jak se vládne v USA v kapitole o sdělovacích prostředcích.
Wilson říká, že přestože má žurnalista liberální názory, zprávy, která prezentuje, nemusí
nutně být zabarveny liberálně. James Q. Wilson argumentuje, že charakter zpráv
ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi nimi uvádí např. snahu novinářů obrátit na sebe
pozornost, povinnost získávat informace od lidí z různých skupin a podobně. 43 Ještě
více studenty překvapilo, že autory čtyř značně kritických článků byli sami členové
fakulty, jmenovitě Lewis Feuer, Seymour Martin Lipset, Paul Seabury a Nathan Glazer.
Ve svých statích varovali před nepořádkem a civilní neposlušností, FSM, jakožto hnutí,
které podporuje nepořádek, dokonce přirovnávali ke Ku-klux-klanu. 44 Přestože se
média snažila hnutí nejrůznějšími způsoby poškodit, ne vždy se jim to dařilo. Poté co
v novinách v San Francisku vyšel článek s titulkem „Studenti prohrabali kancelář pana
Sproula“, NBC News vyslaly Billa Roddyho, aby tyto zprávy ověřil. Roddy se na vlastní
oči přesvědčil o špatném stavu kanceláře. Na podlaze se válely papíry a otevřené knihy,
zásuvky přetékaly. Roddy informoval přítomnou sekretářku, z čeho byli obviněni
studenti. Ta se ale jen zasmála a odvětila, že u pana Sproula pracuje již třicet pět let a
jeho kancelář vždy vypadala stejně. 45
Lidé, kteří se o charakteru hnutí přesvědčili na vlastní oči, jednoduše pochopili,
že na zprávy o FSM prezentované médii se nelze spolehnout. Například v otázce složení
protestujících byly údaje uváděné periodiky zcela pokřivené. Média se snažila veřejnost
přesvědčit, že většina účastníků jsou nespoutaní buřiči, kteří nemají s univerzitou
v Berkeley vůbec nic společného. Jediný San Francisco Examiner 5. prosince 1964
pravdivě otiskl, že pouze 16% zatčených protestujících byli nestudenti. Z nich byla
většina zaměstnanci univerzity, absolventi Berkeley, nebo studenti jiné vysoké školy
v Kalifornii. Stejně masmédia nakládala i s počtem účastníků hnutí. Počet studentů, a
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tedy i důležitost hnutí, autoři článků úmyslně zmenšovali. Ve skutečnosti měly protesty
tisíce účastníků z dvaceti politických uskupení. Výjimkou byl v tomto případě pouze
deník The New York Times, který počty protestujících studentů záměrně nezmenšoval.
Jeho údaje pak proto většinou byly až o několik tisíc studentů vyšší než čísla, která
uváděla jiná média. Nepřesné byly také zprávy o množství profesorů, kteří podporovali
FSM. O jejich přístupu k hnutí se masmédia nezmínila v podstatě až do té doby, než
akademický senát odhlasoval počtem 824 oproti 115 hlasům změnu univerzitních
pravidel a tím navrátil studentům jejich svobody. 46
Přestože přístup jednotlivých periodik k hnutí za svobodu slova byl různý,
obrázek, který média v očích veřejnosti vytvářela, byl převážně negativní. Studenti,
kteří v průběhu hnutí v Berkeley protestovali, byli prezentováni jako nespoutaní buřiči a
nepřátelé pořádku. Výjimkou nebylo ani označování účastníků FSM jako komunistické
skupiny. I když byla média k hnutí za svobodu slova z velké části kritická, FSM to
pomohlo alespoň v tom smyslu, že se tak protesty dostaly do povědomí americké
veřejnosti. Pro univerzitní administrativu pak bylo mnohem těžší aktivity studentů
ignorovat. Hnutí za svobodu slova a jeho hlavní představitel Mario Savio se stali díky
činnosti médií všeobecně známí. To na administrativu v čele s prezidentem Clarkem
Kerrem vytvářelo větší nátlak, aby své rozhodnutí změnili.

2.1

Mario Savio a média
Jaké důvody vedly Maria k tomu, že se zapojil do FSM? Co ho přimělo

nabídnout se jako vůdce hnutí? Jak se mu podařilo získat si tolik následovníků? Jak ho
hodnotí ostatní účastníci hnutí? A jakým způsobem jeho pozici ovlivňovala masmédia?
Těmito i dalšími otázkami se budu zabývat v této kapitole. V čele hnutí se vyskytovalo
několik osobností – Jack Weinberg známý svým výrokem „Nemůžete věřit nikomu
staršímu třiceti let.“, Bettina Aptheker a Steve Weissman. Nejdůležitější roli ale sehrál
Mario Savio. 47 Mario byl zapálený student filosofie odhodlaný změnit svět k lepšímu.
Prázdniny před imatrikulací na Berkeley strávil bojem proti chudobě v Mexiku. 48
V době hnutí byl Savio jednadvacetiletý student druhého ročníku, do Berkeley přešel

46

Calisphere, University of California, „The Berkeley Free Speech Controversy“, December 13, 1964,
http://content.cdlib.org/view?docId=kt4s2012m1&brand=calisphere&doc.view=entire_text, staženo 28.
4. 2013.
47
W. J. Rorabaugh, Berkeley at War, 24.
48
Waldo Martin, „Holding one another“, 86.

29

z Queensu v New Yorku rok předtím. Brzy byl uznáván jako charizmatický vůdce
celého hnutí. 49 Jackie Goldberg ve své eseji jako mnozí další uznává důležitost Saviovy
role. Na rozdíl od jiných je ale o něco více kritická. Nemyslí si, že by Mario byl zcela
neomylný, a kritizuje ho v tom, že v některých chvílích trpěl kultem osobnosti.
Nepochybuje ale o tom, že by úspěch FSM byl bez Savia nemožný.

50

Jeho velkou

výhodou bylo umění promlouvat k lidem. Podařilo se mu slovy vyjádřit vztek, který
pociťovala jeho generace. 51 Vůbec nejslavnější proslov celého hnutí je Saviův projev ze
dne 3. prosince 1964, pronesený předtím, než demonstranti FSM vstoupili do Sproul
Plaza.
„Bylo nám řečeno následující – pokud se prezident Kerr doopravdy
ve svých telefonátech snažil z Regentů získat něco liberálnějšího, proč o tom
neučinil veřejné prohlášení? Odpovědi se nám dostalo od jistého liberála –
řekl, dovedli byste si představit, že manažer firmy učiní prohlášení
v rozporu s rozhodnutím správní rady? To je odpověď?
Žádám vás, abyste zvážili následující, pokud je Berkeley firma a
správní rada je představenstvo a prezident Kerr je manažerem, pak vám
řeknu toto, profesoři jsou zaměstnanci a my jsme nezpracované suroviny,
ale my jsme suroviny, které nechtějí podstoupit žádné zpracování, které se
nechtějí stát žádným výrobkem, nechtějí být koupeni zákazníkem univerzity,
vládou ani průmyslem, nikým. Jsme lidské bytosti.
Nastal čas, kdy se provoz stroje stane tak ohavným, dělá se ti z něj
tak špatně, že se ho nemůžeš ani pasivně účastnit. A musíš své tělo položit
na zařízení, na kola a na všechny přístroje a musíš je zastavit a musíš dát
najevo lidem, co je řídí, že dokud nebudeš svobodný, stroje nebudou moci
pracovat.“ 52
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Tendencí médií bylo zjednodušovat strukturu hnutí jakožto jednotný celek
následující rozkazy charizmatického vůdce. Ve skutečnosti bylo vedení mnohem více
kolektivní a demokratické. V čele stál volený organizační výbor, který konzultoval svá
rozhodnutí s širším výkonným výborem. Samozřejmě se ale z řad organizačního výboru
vykrystalizovaly vůdčí osobnosti s většími politickými zkušenostmi, mezi nimi i Mario
Savio. 53
K obrazu Maria jako celebrity do velké míry přispěla právě masmédia. Jak uvádí
Todd Gitlin, pro novináře je publikování hodná dramatická událost, jejímiž protagonisty
jsou pokud možno všeobecně známé osobnosti. V mediální realitě jsou organizace,
administrativy i hnutí personifikovány. Je také třeba si uvědomit, že FSM se odehrávalo
ve Spojených státech amerických a tedy ve společnosti, která je silně individualistická a
zaměřená na úspěšné jednotlivce. 54
Savio přitahoval díky svému řečnickému talentu nejvíce pozornosti médií, která
hledala mluvčího a symbol hnutí. Tato popularita FSM prospěla, jelikož charizmatický
vůdce upoutal pozornost veřejnosti k událostem v Berkeley. Mario doufal, že tato
publicita zviditelní jednání administrativy, které upírá studentům jejich politická práva,
a zlepší jim jejich vyjednávací pozici. Mariovy projevy sice pomáhaly přilákat mnoho
posluchačů, ve skutečnosti to ale byly stovky dobrovolníků, letáky a stížnosti, co
umožnily vznik masového hnutí. Sám Savio měl z pozornosti, kterou mu média
věnovala, smíšené pocity a postupem času si vypěstoval spíše negativní přístup. Nejprve
zájem médií vítal, brzy si ale uvědomil, že musí být při svém kontaktu s nimi velmi
opatrný a obával se popularitou pokřiveného vnímání sebe sama. 55
Dovednosti Maria Savia, skvělého řečníka a charismatického vůdce, byly
masmédii ještě více podtrženy. Savio byl jeden z prvních představitelů americké nové
levice. Jeho sláva byla úzce spojena s výjimečným řečnickým umem. Novináři
nevěděli, s kým jeho talent srovnat. Autoři článku v časopisu Time jej dokonce
připodobňovali k Fidelu Castrovi. 56 Tím, že média vytvořila ze Savia známou osobnost,
bylo pro něj velmi těžké zůstat ve spojení s protiválečným hnutím. Savio byl jedním
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z prvních vůdců, které poškodila pozornost masmédií.

57

Velmi často docházelo ke

komolení Saviových slov a nepřesné reprodukci jeho projevů. Ani jedny hlavní noviny
neotiskly nejznámější projev Maria Savia v úplném znění, The New York Times otiskly
citát: „Nastal čas, abychom položili svá těla na stroj a zastavili jej…Zůstaneme, dokud
nás policie neodstraní,“ obsahující věty, které Mario nikdy nevyřkl. Přesné interpretace
se tedy Mariovi nedostalo ani od The New York Times, nejznámějších amerických novin
založených již roku 1851. 58 Velkou roli ve zpopularizování Mariova nejdůležitějšího
proslovu sehrála alternativní média. Jedním z nich byla rozhlasová stanice KPFA, která
odvysílala dokument o krizi na Berkeley. Jedním z mála novinářů sympatizujících
s hnutím byl Ralph. J. Gleason, působící v San Francisco Chronicle. Týden po stávce
vsedě otiskl téměř přesně Saviův projev a zdůraznil jeho historickou důležitost. 59
Mario nebyl zvyklý na to, aby se média snažila udělat senzaci z každého jeho
činu a bylo pro něj těžké ztotožnit se se svým novým statutem celebrity. 60 Snažil se
bojovat proti tomu, aby se média zajímala jen o jeho osobnost. Když s ním chtěl udělat
rozhovor reportér z The New York Times A. H. Raskin, Savio trval na tom, že spolu
s ním budou moci promluvit další studenti z organizačního výboru. Tyto jeho snahy
dokázat, že FSM je široká komunita a ne jediná osobnost, ale neskončily velkým
úspěchem. Raskinův článek nakonec nesl název „Kerr proti Saviovi a dalším“, což
přesně vystihovalo pokřivené vnímání FSM médii. Podobné zkušenosti vedly Maria
k tomu, že rezignoval na snahu, aby média předala veřejnosti pravdivý obrázek situace.
Jeho novým cílem se stalo, aby FSM bylo v médiích co možná nejvíce viditelné. Savio
doufal, že nespočetné titulky o studentských revoltách administrativu univerzity
zahanbí, a tím ji donutí jednat. Jeho rozpoložení v této otázce bylo následující: „Dobrá,
nazývejte si nás, jakými jmény chcete, ale dělejte to často a nahlas“. Upřednostňování
Maria před ostatními řečníky pro něj nebylo jednoduché. Když několik studentů
předneslo své projevy, jen Saviova řeč byla zveřejněna médii. To stavělo Maria do
nepříjemné situace a ztěžovalo mu to komunikaci s ostatními představiteli hnutí. Média
se zaměřovala na vyostřené konfrontace a nejviditelnější celebrity, zatímco usilovnou
práci několika stovek studentů, kteří po nocích tiskli tisíce letáků, vyřizovali nespočetné
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telefonáty a podařilo se jim vyburcovat masy, zcela přehlížela. 61 Stejně zjednodušený
byl i obrázek hnutí v článku časopisu Life z 26. února 1965. Týdeník Life založil Henry
R. Luce v roce 1936 a vycházel až do roku 1972. 62 Autor Jack Fincher ve svém článku
sice zmiňuje zatčení 703 demonstrantů, ale jediné studentské jméno, které se
v dvoustránkovém článku objevuje, je Mario Savio. 63
Sociolog Todd Gitlin se ve své knize The Whole World is Watching, Mass
Media in the Making and Unmaking of the New Left, zabývá teoretickou stránkou
studentských hnutí a vlivu médií na ně. V páté kapitole se zabývá vůdčími osobnostmi
jednotlivých hnutí, mezi nimi také Mariem Saviem. Řadí jej do skupiny vůdců, kteří se
ze své pozice vysvobodili abdikací. Gitlin píše, že média Mariovi přidělila mnohem
větší moc, než mu ve skutečnosti udělovala jeho vlastní politická základna. Navíc mu
média sice připsala status celebrity, na druhou stranu ho ale silně kritizovala. Stavěla ho
tedy do značně protichůdné a nelehké situace. Savio rezignoval v dubnu roku 1965, kdy
se hnutí za svobodu slova přeměnilo v protesty proti válce ve Vietnamu. Své odstoupení
z vůdčí pozice komentoval slovy: „Pokud nějaká akce není organizována mnou, je to
jako kdyby vůbec nemělo cenu ji organizovat.“ 64 Postavení Maria Savia tedy nebyla
vůbec jednoduchá. Mario byl médii uměle heroizován, zatímco ostatní vůdčí osobnosti
hnutí s nemalými zásluhami na jeho úspěchu jako Bettina Aptheker, Steve Weissman,
Art Goldberg nebo Jackie Goldberg, byli zcela zapomenuti. Přesto způsob, kterým
média Maria prezentovala, hnutí do jisté míry pomohl. Lidé v postavě Maria Savia
mohli spatřovat studentskou celebritu, se kterou se mohli dobře ztotožnit, a celé FSM
tak bylo díky Mariově postavě pro veřejnost výraznější a tím lépe zapamatovatelné.

2.2

Obviňování z radikalismu
Další část práce bude věnována snahám masmédií očernit hnutí za svobodu

slova v očích veřejnosti. Silnou tendencí médií bylo napadat hnutí z radikalismu.
Nejčastěji bylo FSM označované za komunisticky orientované, dále pak byli členové
hnutí popisováni jako beatnici. Lucius Beebe ve své stati v deníku San Francisco
Chronicle z 12. října 1964 označuje členy FSM jako „odporné neotesané řvoucí
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beatniky“. 65 Je dobré si uvědomit, v jaké době se protesty odehrávaly. Ani události na
Berkeley nebyly odstřiženy od kontextu studené války. Lidé měli ještě dobře v paměti
období honu na komunisty senátorem McCarthym z první poloviny padesátých let.
Vzpomínky na kubánskou krizi z roku 1962 byly ještě čerstvé. Je tedy zřejmé, že
v tomto období bylo obvinění FSM z komunistických tendencí velmi závažným
problémem.
O první spojení FSM s komunismem se zasloužil Kerr, který řekl, že „jádro
FSM jsou ze 49 procent Castroisti-Maoisti“. Tato citace byla poprvé otištěna v deníku
San Francisco Examiner z 3. října. Kerr sice odmítl, že by něco takového kdy řekl, ale o
FSM ve spojení s komunismem hovořil několikrát. Poprvé to bylo na tiskové konferenci
v San Franciscu 2. října 1964, později na konferenci v Los Angles uvedl, že součástí
protestů byli lidé sympatizující s komunistickou stranou a komunismem. 66
Ke špatné pověsti hnutí přispěl velkým dílem deník San Francisco Examiner,
který otiskl třídílný článek Eda Montgomeryho. V něm bylo FSM označované za
„marxisticky orientovanou společnost, jejíž komunističtí vůdci usilují o vysání mladé
krve pro upíra, jímž je mezinárodní komunismus.“ Články byly koncipovány jako
profily jednotlivých vůdců hnutí, které zdůrazňovaly jejich levicově orientovanou
politickou minulost. San Francisco Examiner samozřejmě nezmiňoval žádnou vůdčí
osobnost, které chyběla zkušenost s levicovým aktivismem. 67 Později vyšlo najevo, že
v očerňování FSM jakožto komunistického hnutí spolupracoval Montgomery s FBI.
Dalším příkladem manipulace veřejnosti byla fotografie protestního shromáždění
studentů otištěná v Oakland Tribune, která byla upravena tak, aby to vypadalo, jako že
studenti nesou marxistický text. Podobné machinace zapůsobily natolik, že v průzkumu
veřejného mínění z února roku 1965 celých 74 procent Kaliforňanů s hnutím
nesouhlasilo. 68
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I když se někteří novináři snažili psát o hnutí pozitivně, vedení příslušného
deníku už si našlo cestu jak získat článek, který si přáli publikovat. Fred Powledge
z The New York Times dostal v březnu roku 1965 za úkol napsat článek o událostech na
Berkeley. Na základě rozhovorů, které se studenty učinil, pak v jeho stati na téma
propojení hnutí s komunismem stálo: „drtivá většina dotázaných řekla, že jsou ke
komunismu kritičtí, stejně tak jako k jakékoli jiné formě politické kontroly.“ Od
publikování tohoto prohlášení už Poweledge k psaní o FSM nikdy pověřen nebyl.
Editoři jednoduše doufali, že seženou někoho, kdo bude hnutí méně nakloněn. 69 Trefně
obviňování z komunistických tendencí komentoval dokument televize CBS „Úkol č.
čtyři“ („Assignment Four“), ve kterém bylo řečeno, že je urážkou mladých
idealistických Američanů, pokud jedinými vášnivými politickými aktivisty mohou být
komunisté. 70 Snahou masmédií tedy bylo prezentovat hnutí za svobodu slova jako
radikální spolek, který je nebezpečím pro pořádek a demokracii. Ve skutečnosti se
studenti pouze dožadovali práva svobodně vyjadřovat své názory. Jejich politická
orientace byla velice rozmanitá, při protestech vedle sebe stanuli studenti jak
z pravicových, tak i levicových skupin a označení FSM jako komunisticky
orientovaného hnutí je tedy zcela zcestné.

2.3

Daily Californian
Ve své poslední kapitole se budu zabývat deníkem Daily Californian a jeho

vlivem na rozšíření, průběh a výsledky hnutí za svobodu slova. Studentské noviny
univerzity v Berkeley, Daily Californian, byly založeny roku 1871 a slouží jak
školnímu kampusu, tak i jeho okolní komunitě. Během školního roku je Daily
Californian (zkráceně Daily Cal) vydáván od pondělí do pátku, o prázdninách dvakrát
týdně. Daily Californian jsou jedny z nejstarších novin vydávaných na západním
pobřeží Spojených států amerických a zároveň jedny z nejstarších univerzitních novin
vůbec. Studenti univerzity v Berkeley je vydávají Daily Californian i dnes, kdy je
kromě tištěné verze na internetu dostupná i verze elektronická. 71
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Přestože byly noviny Daily Californian vydávány studenty, snažili se autoři
článků o hnutí za svobodu slova o co největší objektivitu. Před každým článkem o FSM
stálo: „Redaktoři se nesnaží prezentovat názor studentů ani univerzity“. Na rozdíl od
jiných médií Daily Californian nebyl zdaleka tak jednostranně zaměřený. Zatímco
mimouniverzitní tisk se omezil na vykreslení konfliktu na základě dvou celebrit
prezident Berkeley Clark Kerr versus hlavní představitel studentských protestů Mario
Savio, Daily Cal prezentoval názory mnoha různých osobností jak z řad administrativy,
tak i studentů. 72 Pete Benjaminson například cituje Arta Goldberga, předsedu
organizace SLATE 73: „Nejdůležitější je, aby se kampus stal trhem myšlenek. Ale
univerzita se snaží zabránit jakýmkoli kreativním politickým řešením problémů, kterým,
jak si každý Američan uvědomuje, čelí společnost poloviny šedesátých let.“ SLATE
byla studentská organizace nové levice založená roku 1958. Politické uskupení SLATE
fungovalo do roku 1966 na kampusu Berkeley a bylo velmi činné během FSM.
Předsedou organizace SLATE byl v během trvání hnutí za svobodu slova Art
Goldberg. 74
Odlišné bylo i pojetí deníku Daily Californian v otázce komunismu. Autoři
článků o FSM nepohlíželi na hnutí jako na jednolitou skupinu, ale jako na soubor
podskupin s odlišnou politickou orientací. Ve svém článku z 18. září 1964 Pete
Benjaminson píše: „Tyto studentské skupiny jsou rozloženy po celé délce politického
spektra, od Socialistické ligy mladých po Kalifornské studenty pro Goldwatera“.
Zatímco Socialistická liga mladých byla levicově orientovanou skupinou, Kalifornští
studenti pro Goldwatera podporovali republikánského prezidentského kandidáta
Barryho Goldwatera, který kandidoval proti demokratovi Lyndonu B. Johnsonovi ve
volbách roku 1964. Barry Goldwater byl konzervativní senátor za stát Arizona se silně
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protikomunistickými názory. Označovat jeho sympatizanty za komunisty bylo tedy
samozřejmě zcela mylné. 75
Je ale nutné brát v úvahu, že Daily Californian měl k hnutí blíže než kterýkoliv
jiný deník. Bylo pro jeho redaktory tedy mnohem snadnější pochopit strukturu hnutí i
složitost celé situace. Daily Californian také o FSM psal prakticky denně, a tak pro něj
bylo jednodušší přehledně vystihnout vývoj situace. I v rozsahu jednotlivých článků měl
Daily Californian navrch, a proto se mohl vyhnout matoucímu zjednodušování situace.
Důležitým autorem článků publikovaných v deníku Daily Californian byl Pete
Benjaminson. Pete napsal o FSM mnoho článků, a tak pro něj bylo jednoduché celou
situaci kontinuálně sledovat a dobře analyzovat.
Daily Californian se každopádně velkou měrou zasadil o úspěch hnutí. To, že se
na jeho titulních stránkách o FSM psalo, napomohlo k tomu, aby se myšlenky hnutí
rozšířily po kampusu. Svými články dokázali autoři nadchnout další a další studenty pro
myšlenku protestů a rozšířit tak členskou základnu hnutí. Tím, že na svých stránkách
přispěvatelé deníku Daily Californian psali o aktivitách FSM, napomohli jeho
úspěchům. Všichni studenti tak byli o působení hnutí dobře informováni, a tak jej mohli
jednoduše podpořit.
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Závěr
Hnutí za svobodu slova bylo úspěšným studentským protestem, který inspiroval
vysokoškoláky po celých Spojených státech amerických k protestním aktivitám.
K úspěchu hnutí přispěl mimo jiné Letní projekt Mississippi, při kterém budoucí vůdci
hnutí získávali zkušenosti v boji za lidská práva. Dalším důležitým faktorem byla
výborná organizace a propracovaná struktura hnutí. V neposlední řadě je třeba zmínit
charizmatické vůdce se skvělým slovním projevem, který strhával davy. Za
nejdůležitější osobnost je považován výborný řečník Mario Savio. FSM vzniklo jako
reakce na omezení svobody slova a politického vyjádření na univerzitě v Berkeley.
Rozrostlo se ale v něco mnohem většího. Stalo se základem pro tradici aktivismu, která
na Berkeley v menší míře přetrvává dodnes a inspirovalo vysokoškoláky na mnoha
dalších univerzitách k podobným protestům. To, že se studentům podařilo rozhodnutí
administrativy zvrátit, znamenalo důležitý precedent pro budoucnost. Vyšlo najevo, že
pokud studenti dostatečně dlouho, dostatečně hlasitě a v dostatečném počtu protestují
proti přijatému rozhodnutí, mohou dosáhnout jeho odvolání. Na hnutí za svobodu slova
na Kalifornské univerzitě lze nahlížet jako na příklad úspěšného studentského protestu.
Přestože se tyto události odehrávaly již téměř před padesáti lety, myslím si, že je třeba si
je stále připomínat.
Cílem mé bakalářské práce bylo dokázat, že média hrála v hnutí na Berkeley
nezanedbatelnou roli. Pokud by se na titulních stranách deníků po celou dobu hnutí
neobjevovaly články a fotografie FSM, na univerzitní administrativu by nebyl vytvářen
tak silný nátlak. Tím, že se z hnutí stala celonárodní záležitost, vedení Berkeley
nemohlo protestanty jednoduše ignorovat. Mou snahou bylo také dokázat, že obrázek
hnutí, který média svým působením vytvořila, byl značně kritický. To také vedlo
k tomu, že většina veřejnosti FSM odsuzovala. Působení médií také představu o hnutí
značně zkreslovalo. Vytvářelo mylnou iluzi toho, že se jedná o spor jednotlivců
(oblíbené zjednodušování konfliktu v Berkeley jako „prezident Clark Kerr versus Mario
Savio“). Ve skutečnosti se ale jednalo o široké hnutí s propracovanou organizací. To, že
masmédia uměle vytvářela z Maria Savia celebritu, ale nebylo zcela na škodu. Protože
periodika neustále opakovala na titulních stranách Mariovo jméno a otiskovala jeho
proslovy a fotografie, lidé si ho dobře zapamatovali a propojili s hnutím v Berkeley.
Tím, že byl obrázek FSM vytvářený médii zjednodušený, bylo hnutí pro veřejnost
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jasnější a tedy lépe zapamatovatelné. Pokud by v každém článku o FSM masmédia
prezentovala názory jiných studentů, hnutí by se nemuselo stát zdaleka tak
zpopularizované. To ale neznamená, že by periodika nemohla vedle Savia zmínit i
jména jiných studentských vůdců, např. Arta Goldberga, Bettinu Aptheker, Steva
Weissmana, nebo Jackie Goldberg. Média také používala různé způsoby, jak hnutí za
svobodu slova a jeho účastníky v očích veřejnosti očernit. Redaktoři nejrůznějších
amerických periodik se neostýchali studenty Berkeley označovat jako beatniky nebo
Maoisty. Obviňování protestujících studentů z komunismu bylo velmi rozšířenou
tendencí, která hnutí v představách veřejnosti značně poškodila. Studenti, kteří se
protestů účastnili, ale pocházeli z různých politických spolků. Byli mezi nimi jak
levicově, tak i pravicově orientovaní mladí lidé. Důležitým aspektem hnutí za svobodu
slova bylo právě to, že se studenti dokázali po dobu protestů přes své odlišnosti přenést
a úzce spolupracovat. Ve své závěrečné kapitole jsem se zabývala studentským deníkem
univerzity v Berkeley, Daily Californian, který hrál v průběhu FSM nezanedbatelnou
roli. Napomohl jak při získávání nových studentů pro účast v hnutí, tak i při
informování o nejnovějších událostech na kampusu. Jelikož studenti o aktuálních
událostech v souvislosti s hnutím ihned měli přesné informace, bylo pro ně velmi
jednoduché protesty podpořit. Přínosem bylo také to, že se Daily Californian
nedopouštěl klamavých zjednodušování. Oproti jiným periodikům autoři jeho článků o
FSM neoznačovali účastníky protestů jako komunisticky orientované, a tak studentům
univerzity v Berkeley z různých částí politického spektra nic nebránilo v tom, aby hnutí
podpořili.
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Summary
The aim of my thesis was to prove that the media played a significant role in the
Free Speech Movement at Berkeley. Articles and photos of FSM appearing on the front
pages of the newspapers throughout the movement created a very strong pressure on the
university administration. As the movement became a national issue, students protesting
at Berkeley could not have been ignored. My intention was to prove that the image of
the movement made by the media was rather negative. It also led to the most of the
American public disapproving of the Free Speech Movement.
Media created a false illusion that FSM was a dispute between individuals
(favorite simplification of the conflict in Berkeley as "President Clark Kerr versus
Mario Savio"). In reality, it was a broad movement with sophisticated organization. But
the mass media artificially creating a celebrity from Mario Savio did not have an
entirely bad effect. As the journalists constantly repeated the name of Mario Savio on
the front pages, people remembered him well and connected him with the movement at
Berkeley. As the image of FSM produced by the media was simplified, the movement
was clear to the public and therefore more memorable. If in each article on the FSM
mass media presented the views of different students, the movement would not have
been so popularized. That does not mean that the journalists could not have mentioned
the names of other student leaders, such as Art Goldberg, Bettina Aptheker, Steve
Weissman, and Jackie Goldberg.
The media also used various ways to harm the movement in front of the public.
The editors of various American newspapers were not afraid to label Berkeley students
participating in the protests as beatniks or Maoists. Red-baiting was a widespread
tendency which gravely damaged the reputation of the movement. In reality, students
who participated in the protests came from different political groups. Among them were
both left and right-wing young people. An important aspect of the movement was that
the students were able to overcome their differences and cooperate closely.
The final chapter deals with a student journal of the University of California, the
Daily Californian. This student newspaper played an important role during the FSM by
helping to bring in new students. As the students immediately had accurate information
about current events concerning the movement, it was very easy for them to support the
protests. Another benefit was that the Daily Californian did not make any misleading
40

simplifications. Unlike other media, the Daily Californian avoided red-baiting which
made it possible for the students from different parts of the political spectrum to
participate in the movement.
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