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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá popisem situace francouzských médií za 2. světové války a
po jejím skončení. Srovnává míru kolaborace na území okupovaném Němci a v oblasti
spravované vichistickou vládou v čele s maršálem Pétainem, přičemž konstatuje, že se
vichistická vláda postupně stává proněmeckou. V rámci válečného období klade
zvláštní důraz na odbojové hnutí, neboť právě z něj vzniká po osvobození nový
francouzský tisk. Po skončení války probíhají rozsáhlé procesy s kolaboranty, v rámci
očisty novinářského stavu dochází k téměř úplnému zrušení francouzské mediální
krajiny. Již zmíněný odboj a na něj navázaná periodika poskytují základnu pro tvorbu
nových titulů. Dochází také k profesionalizaci oboru – vznikají školy, postupně se
zlepšuje technické vybavení, do redakcí vstupují ženy. Nestabilní politická situace,
včetně hrozby studené války, má ale za následek krizi názorového politického tisku.
Lidé se začínají odvracet od politických deníků. Vzniká prostor pro tzv. novou levici,
která klade v žurnalistice na první místo pravdu a fakta. Lidé vnímají takto profilované
týdeníky (L´Express, France-Observateur ad.) jako platformu pro diskusi o rodící se
demokracii. Rozvíjí se také zábavný tisk (sportovní, ženské časopisy), rozhlasové
vysílání i televize. Válečné konflikty v koloniálních oblastech (Indočína, Alžír) však
vzhledem k novým tendencím médií vyprovokují opětovnou cenzuru ze strany státu.

Abstract
This thesis describes the situation of French media during World War II and after its
end. It compares the degree of collaboration in the territory occupied by Nazi Germany
and in the area administered by Vichy government with Marshall Pétain as its head. The
work notes that the Vichy government gradually becomes pro-German. It also emphasis
on the Resistance movement as the new French media arises just of Resistance press.
After the Liberation extensive trials with collaborators were carried out. This work is

focused on the purge held in media especially. It explains the re-creation of new French
press on Resistance press basis, politically mostly left-winged. The field is evenly

professionalized – schools arise, the technical equipment is improved, women have
been entering the editorial departments. But the shaky political situation, including the
threat of the Cold War, results in a crisis of the political press. Journalists react by
putting emphasis on truth and facts, and create, within co called new left tendency,
platform for emerging democracy. The press of entertainment (sports and women´s
magazines, e.g.) is also developed as reaction to politics. Radio broadcast and telecast
are slowly growing after the Liberation. However military conflicts in colonial areas
(Indochina, Algeria, etc.) owing to the new trends in the media wake up censorship by
the state again.
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Úvod
Téma této diplomové práce pojednává o stavu francouzských médií během
2. světové války a o jejich vývoji po osvobození Francie. Její nedílnou součástí jsou
kapitoly zabývající se dobovým kontextem obou zmíněných období. V části textu
rozebírající situaci médií během 2. světové války je zásadní srovnání severní oblasti
okupované Němci a oblasti Francouzského státu, tj. Francie formálně zpočátku na
Německu nezávislé. Zvláštní pozornost je věnována odbojovému hnutí za okupace,
neboť je pro dané téma stěžejní. V rámci popisu poválečné situace se práce soustředí na
očistu společnosti, zevrubněji pak na očistu novinářského stavu a na vývoj situace
především v tištěných médiích, pojednává však také o rozhlasovém vysílání v obou
obdobích a o rozvoji televizního vysílání po skončení války.
Práce vychází zejména z historiografických textů francouzských historiků médií,
danou oblast aktuálně hojně zpracovává Christian Delporte, z jehož studií tato práce
vychází zejména. 1 Protože se však jedná o téma zpracovávající konkrétní historické
období, bylo třeba soustředit se i na dějiny Francie v širším kontextu. V tomto směru
vychází text především z knihy Dějiny Francie Marka Ferra 2. Období okupace Francie
zevrubně zpracovali v 50. letech Henri Amouroux 3 a nověji Henry Rousso 4. Pro
zprostředkování konkrétního případu očisty, exemplárně potrestaného Roberta
Brasillacha, je použita studie Alice Kaplanové. 5 Vzhledem k nedostatku materiálů o
daném období v českém jazyce vychází práce především z cizojazyčných textů, což se
odráží na textu zejména uváděním překladu i plného znění názvů některých organizací.
Text nemusí a patrně nebude nutně sloužit jako materiál pouze pro frankofonní čtenáře,
proto jsem se, po konzultaci s překladatelem, přiklonila k variantě uvádění primárně
českého ekvivalentu/překladu názvu, přičemž originální znění názvu je bezprostředně

1

ALMEIDA, DE, F., DELPORTE, CH., Histoire des médias en France de la Grande Guerre à nos jours.
Paris, Flammarion, 2010.
DELPORTE, CH., Les journalistes en France (1880-1950). Naissance et construction d´une profession,
Paris, Seuil, 1999.
DELPORTE CH. L'épuration des journalistes : polémiques, mythes, réalités. In: Matériaux pour l'histoire
de notre temps. 1995, N. 39-40. Lendemains de libération Lendemains de guerre. [cit. 28. 02. 2014].
Dostupné z www: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_07693206_1995_num_39_1_402759
2
FERRO, M. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006.
3
AMOUROUX, H., La grande histoire des Français sous l´occupation, III. Les beaux jours des collabos.
Juin 1941 – Juin 1942. Paris, Éditions Robert Laffont, 1978.
4
ROUSSO, H., Les années noires – vivre sous l´Occupation, Paris, Gallimard, 1992.
5
KAPLAN, A. The Collaborator. The Trial and Execution of Robert Brasillach. The University of
Chicago Press, 2000.
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uvedeno v závorce. Nedostatek materiálů mě přiměl oslovit také francouzské
přednášející, na které jsem získala kontakt díky oslovení Bernarda Lamizeta uvedeného
jako spoluautora textu věnovaného mediální krajině Francie na webových stránkách
European Journalism Centre 6. Francouzské texty o dané problematice předpokládají
znalost základních novinářských organizací, proto jsou bohaté na zkratky, které nejsou
nijak vysvětleny ani rozepsány, to znamenalo mnoho hodin strávených vyhledáváním
organizací a jejich celých názvů na internetu. Také proto práce obsahuje mimo jiné
odkazy na webové stránky encyklopedie Larousse 7.
Rozvržení práce se oproti tezím, v důsledku nedostupnosti materiálů k některým
otázkám daného tématu, poněkud pozměnilo. Zatímco o odboji a poválečné očistě bylo
publikováno poměrně dost textů, popis situace v okupované Francii i po válce, a hlavně
oficiální navázání některých organizací na konkrétní úřady, nejsou ani v textech zde
citovaných vyčerpávající. Tyto mezery se mi podařilo zaplnit jen částečně. V tezích
zmíněná fyzická likvidace některých osob spolupracujících za okupace s Němci se na
základě relevantních textů potvrdila. K očistě docházelo i bez soudního procesu a je
zřejmé, že se s touto částí historie, podobně jako u nás, francouzská společnost dodnes
úplně nevyrovnala. V částech textu pojednávajících o vyrovnání se s kolaboranty ve
Francii úmyslně používám výhradně termín „očista“ (l´épuration). Užívají ho všechny
zmiňované odborné texty. Slovo retribuce, užívané v českém prostředí jako termín pro
odplatu zejména v procesech po 2. světové válce, sice odkazuje podobností na
francouzské „rétribution“ 8, to má ale (s významem odměna, plat, náhrada)
vysloveně kladnou konotaci. Vzhledem k podobnosti situace za okupace i během očisty
ve Francii a v tehdejším Československu, potažmo Protektorátu Čechy a Morava, jsem
oproti původnímu plánu do práce zařadila dvě krátké kapitoly porovnávající stav médií
za okupace a očistné soudy po osvobození těchto zemí. Je to jen krátký exkurz, ale má
své opodstatnění jako poukázání na podobnost systému uplatňovaného Němci ve dvou
okupovaných zemích.
Právě kvůli obtížné dostupnosti některých titulů odborné literatury o daném
tématu poskytuje tento text především celkový přehled vývoje a tendencí v oblasti
tištěných médií, částečně však také zmiňuje vývoj rozhlasového a televizního vysílání
6

European Journalism Centre. [ online ].[cit. 09. 05. 2014]. Dostupné z www:
http://ejc.net/media_landscapes/france.
7
Larousse. [ online ].[cit. 13. 05. 2014]. Dostupné z www: http://www.larousse.fr/.
8
Viz heslo rétribu│er/ ̴ tion In LYER, S. Francouzsko-český slovník. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1992. s. 610.
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v daném období. Je zřejmé, že se materiálů v českém jazyce vztahujících se k tomuto
tématu nedostává, tato práce má posloužit zejména jako základní nastínění problematiky
poválečného vypořádávání se s nutností vytvořit minulostí nezatížené, konkrétně
zejména novinářské, prostředí. Komplexnost problému by si zasloužila podrobnější
zpracování jednotlivých aspektů opětovného vytváření mediální krajiny Francie v tomto
období.
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1.

Francie za okupace
Okupace Francie začíná dobytím Paříže 14. června 1940. 9 Přestože je Francie do

druhé světové války zapojena jako spojenec Polska již od roku 1939, 10 k bojům na
samotném francouzském území dochází téměř o rok později. 11 Ve chvíli, kdy je střet
německých a francouzských vojsk již neodvratný, nepředpokládá Francie vstup
německých vojsk do země přes těžko prostupné Ardeny, a soustředí veškerou obrannou
sílu v oblasti Maginotovy linie, v místech bojů během první světové války. 12 Nebyl to
však jen moment překvapení, který pomohl Němcům Francii dobýt. Francie se zdá být
dlouhým vyhýbáním se válečnému konfliktu a váháním, kdy do bojů zasáhnout,
oslabena i morálně. 13 Stav armády a její technická vybavenost navíc nebyly na takový
střet dost dobře připraveny. 14 Němci lépe využívali možnosti tankových jednotek a
výrazně převyšovali Francouze početnější leteckou silou. 15
V brzkých ranních hodinách 14. června tak vstupují německá vojska do Paříže, a
triumfují nad vysílenými obyvateli Francie. 16 Maršál Phillipe Pétain, který nahradil
Paula Reynauda, předchozího předsedu národní obrany, 17 žádá o příměří a 22. června
přistupuje na německé podmínky. 18 V železničním voze přistaveném v lese
v Compiègne, na místě, kde po skončení první světové války muselo podepsat příměří
Německo. 19
Cizí armáda zabrala tři pětiny území, sever a západ Francie. 20 Němci tak
obsazují jedny z průmyslově nejvybavenějších a zemědělsky nejbohatších regionů
Francie, včetně hlavního města, kde zřizují své ústředí. 21 Během okupace počet
německých představitelů ve Francii pochopitelně narůstá. Od prosince 1941 do roku

9
LAUB, T. J., After the fall. German policy in occupied France, 1940 – 1944, Oxford: Oxford University
Press, 2010, p. 33.
10
CAMPBELL, J. Druhá světová válka. Fakta, souvislosti, svědectví. Praha: Mladá fronta, 1995. s. 28nn.
Srovnej též: FERRO, M. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. s. 284n.
11
CAMPBELL, J., s. 14 (1995).
12
FERRO, M., s. 290n (2006).
13
Ibid., s. 285, 288 a 292.
14
Ibid., s. 288.
15
Ibid., s. 292.
16
LAUB, T. J., p. 33 (2010).
17
Larousse. [ online ].[cit. 14. 09. 2013]. Dostupné z www:
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Paul_Reynaud/140764.
18
CAMPBELL, J., s. 34 (1995).
19
LAUB, T. J., p. 33 (2010).
20
ROUSSO, H., Les années noires – vivre sous l´Occupation, Paris, Gallimard, 1992, p. 34n.
21
Ibid., p. 34n (1992).
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1944 jejich počet stoupl ze sto tisíc na necelý milion. 22 Byli to zejména vojáci
wehrmachtu, SS vojáci, gestapo a vojenští velitelé na vedoucích pozicích státní správy,
ale také velvyslanci a zmocněnci pro kulturu. 23 Pro Němce však nebylo praktické
nahradit všechny úřady svými lidmi, proto francouzská správa funguje přibližně stejně
jako před válkou. 24 Vládou řízené školství, pošty se státními zaměstnanci, soudní
systém se soudci přidělenými k různým soudním dvorům po celé zemi, systém prefektů
a podprefektů zůstává stejný v okupované zóně, stejně jako v jižní části Francie. 25 Celá
infrastruktura, kontrolovaná pochopitelně orgány německé správy, je řízená z Vichy. 26
Nový představitel neokupované části Francie, maršál Philippe Pétain,
respektovaná osobnost z první světové války, 27 byl zvolen 569 hlasy 28 z celkového
počtu 669 poslanců a senátorů ve Vichy, kde 10. července 1940 tímto hlasováním
zaniká třetí republika a vzniká Francouzský stát, éra tzv. „vichistického režimu“.29
Metropolí svobodné Francie se stává právě Vichy, lázeňské město s dostatkem velkých
hotelů, v nichž je možno zařídit provizorní ministerstva, město se strategickou polohou
ve středu země. 30 Tato výhodná poloha však působí spíše psychologicky, vzhledem
k možnostem vyjednávání pokořené francouzské správy a zřetelně slábnoucí naději
obnovit suverenitu Francie. 31
Relativní svobodu musela Francie vykoupit mimo jiné nepropustným
demarkačním pásmem kolem okupovaného území, válečnými zajatci a denní rentou
300-500 franků na výdaje pro okupační armádu. 32 Později se ukáže, že ústupků bude
muset Francie učinit ještě víc.
Pétain má ve své pravomoci jak moc zákonodárnou, soudní, i výkonnou,33
funkcionáři shromáždění kolem něj jsou pouze jeho poradci, 34 a mnohdy

22

KAPLAN, A. The Collaborator. The Trial and Execution of Robert Brasillach. The University of
Chicago Press, 2000. p. 30.
23
Ibid.
24
Ibid.
25
Ibid.
26
Ibid.
27
HOLLAND, P. 20th – century France, Oxford: Oxford University Press, 1966, p. 30 a 59.
28
FERRO, M., s. 292 (2006). Henry Rousso uvádí celkový počet 932 poslanců a senátorů, z nichž pro
bylo 569, 80 – zejména socialisté a radikálové – se vyslovuje proti a 20 poslanců a senátorů se zdrželo
hlasování. Viz ROUSSO, H., p. 31.
29
FERRO, M., s. 292n (2006).
30
ROUSSO, H., p. 30n (1992)
31
Ibid., p. 30.
32
Ibid., p. 45.
33
Ibid., p. 40.
34
Ibid.
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zprostředkovateli vůle okupantů. 35 Mezi podporovatele kolaborace s Němci patří mimo
jiné Pierre Laval 36, ministerský předseda, nebo antisemita Marcel Déat 37 státní tajemník
pro práci a sociální věci ve vichistické vládě. 38 Tato vláda se v rámci nového zřízení,
v reakci na odbojové hnutí „gaullistů“ (stoupenců Charlese de Gaulla) a zejména
komunistů, 39 zřekla politických stran a Pétain spolu s Pierrem Lavalem odmítají návrh
jedné vládnoucí strany sympatizující s cílem nacistů. 40 Pétain se tak stává zosobněním
svobodné Francie, jejím ochranitelským otcem, 41 čemuž napomáhá jednak jeho pověst
hrdiny od Verdunu, 42 i uměle živený kult maršálovy osobnosti.
Svobodná Francie byla formálně na Německu nezávislá, ale ve skutečnosti
s nacistickým režimem kolaborovala. Maršál Pétain je dodnes velmi diskutovanou
osobností, 43 jeho postoj vůči okupujícímu Německu nevyznívá zcela jednoznačně. 44
Oproti jiným, například Pierru Lavalovi, 45 Philippe Pétain sice neproklamuje přímou
podporu německému režimu, sám je snad dokonce autorem protiněmeckých
prohlášení 46, ale vystupuje i proti odbojovým hnutím: 47 Veřejně kritizuje příslušníky
odporu, tzv. makisty 48, za jejich činy proti okupantům, odboj trestá represemi
a k de Gaullovi, který se snaží z Británie o spojení s francouzským hnutím odporu, se
staví nepřátelsky. 49 Pétain je čím dál silněji pod tlakem proněmeckých činitelů a
nedokáže mu jasně čelit. 50
Pierre Laval je jedním z předních Pétainových mužů, je hlasitým stoupencem
příměří a sblížení s Německem. 51 Různé historiografické práce ukazují, že přestože se
Laval ubírá cestou spolupráce s Německem nejdříve zejména proto, aby nastolil a co

35

FERRO, M., s. 293n (2006).
Larousse. [ online ].[cit. 14. 09. 2013]. Dostupné z www:
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Pierre_Laval/129053.
37
Larousse. [ online ].[cit. 14. 09. 2013]. Dostupné z www:
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Marcel_D%C3%A9at/115845.
38
FERRO, M., s. 294-302 (2006).
39
Ibid., s. 307.
40
Ibid., s. 304n.
41
„ … un père protecteur…“ In ROUSSO, H., p. 53 (1992).
42
HOLLAND, P., p. 59 (1966).
43
ROUSSO, H., p. 29 (1992).
44
FERRO, M., s. 303n (2006).
45
Ibid., s. 300nn.
46
Ibid., s. 304.
47
Ibid., s. 304 a 307.
48
Heslo MAQUIS [maki]: mj. slovo od roku 1942 užívané pro hůře dostupné místo/území, kde se
shromažďovali členové hnutí odporu během německé okupace. Viz ROBERT, P., REY-DEBOVE, J.,
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nejdéle udržel „mírový“ stav, v průběhu svého působení ve vichistické vládě se z něj
stává spojenec nacistické ideologie. 52 Mezníkem v jeho proněmecké kariéře je setkání
s Adolfem Hitlerem v Montoire na podzim 1940. 53 Pétain se zasadí o Lavalovo
vyloučení z vlády, neboť má pocit, že Laval je příliš nakloněn spolupráci s Hitlerem,
Německo však prosadí navrácení Lavala do politiky. 54 Stane se tak 17. dubna 1942 55 a
od této chvíle je vichistický režim s Německem spjat ještě úžeji. 56 Laval vychází po
vyhlášení totální války vstříc Hitlerovi akcí Výměna (Relève). 57 Jedná se o kompromis,
v jehož rámci se měl uskutečnit návrat válečných zajatců držených v Německu
výměnou za francouzské dělníky vyslané do německých továren. 58 Tehdy Laval ještě
zaznamená jakýsi kredit za zprostředkování návratu válečných vězňů výměnou za
pracující vyslané do Německa. 59 Na tuto výzvu k národní solidaritě pozitivně reaguje
17 000 lidí, namísto Německem požadovaných dvou set padesáti tisíc pracujících, proto
Vichy vyhlašuje povinnou pracovní službu (STO – Service Obligatoire du Travail). 60
V Německu se nakonec ocitá na 650 000 totálně nasazených Francouzů, z velké části
násilně přinucených k odjezdu. 61 Jedinci, kterým se podaří během transportu nebo před
ním uniknout, se často uchylují ke skupinám makistů; právě v tomto období
zaznamenává francouzský odboj nebývalý nárůst členů. 62
Přiblížením náplně práce i praktik Francouzské milice (Milice française)
německému gestapu pak Laval zcela podléhá nacistickým postupům. 63 Pod záštitou
francouzské vlády milice pronásleduje jednotlivce i skupiny kolaborujícímu režimu
nepohodlné, zejména členy hnutí odboje a ty, kteří unikli totálnímu nasazení
v Německu. 64
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1.1 Práce, rodina, vlast
Heslo Travail, famille, patrie (Práce, rodina, vlast) je heslem vichistické
Francie, jehož autorem byl Pierre Laval a k němuž Pétain s oblibou připojoval ještě
slovo řád. 65 Pétainova vláda vytvořila roku 1941 Chartu práce v duchu
korporativismu. 66 Jednotlivci se sdružují ve společenstvích, tzv. rodinách, která vždy
tvoří základ určitého odvětví. 67 V osmdesáti článcích charty jsou podrobně popsány
vztahy jednotlivých skupin pracující společnosti a rozdělení pravomocí, včetně
společenského aspektu života skupin. 68
Kult rodiny působí jako uměle podporovaný princip v době nestability a
nejistoty. Pétain motivuje matky k početným rodinám požehnáním pojmenovat čtrnácté
dítě v rodině po něm samotném. 69 Stojí za myšlenkou vzniku mládežnických sdružení,70
neboť se domnívá, že potřebuje mládí pro jeho zanícené přesvědčení, vůli k činu a jeho
víru 71. 72 Vláda podporuje porodnost a rodinu vnímá jako základní buňku
společnosti 73. 74 Jak však podotýká Henry Rousso, v této buňce nemají všichni členové
stejná práva – otec je vždy privilegován, v souladu s dobou je muž činitelem děje a
ženám bývá přisuzována role matek a pečovatelek. 75 Tradiční rodina je silně
podporována, což činí např. homosexuály ve společnosti nepřijatelnými a tvrdě se
odsuzuje i potrat. 76 Kinematografie mění filmy s mnohdy erotickým nábojem za témata
sociální, v nichž se vypořádává s hrůzami války a prohlubuje pocit sounáležitosti
s oběťmi. 77
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Idea velké rodiny se však špatně naplňuje ve chvíli, kdy země přišla o
1 850 000 78 lidí v dosavadních bojích a zajateckých táborech, v zemi zřetelně rozdělené,
bez možnosti volně se pohybovat. 79 Přesto je Pétain oblíbený, protože ukončil hrůzy
bojů, 80 snaží se nastolit pořádek, 81 a navíc se svobodné území, alespoň zpočátku
okupace části země, jeví jako autonomní, na Německu téměř nezávislé. 82
Vlast jako poslední apel oficiálního hesla odkazujícího 83 na někdejší
republikánské Svoboda, rovnost, bratrství 84 koresponduje s nacionalistickým postojem
k národu jako svrchovanému společenství. 85 Pétainův poradce René Gillouin je autorem
Doktríny Francouzského státu, v níž mimo jiné zaznívá: 86
„Nový Stát vyžene ze svého lůna nebo zbaví vůdčího vlivu ty jednotlivce nebo
skupiny, které by z rasových důvodů nebo z přesvědčení nemohly či nechtěly přistoupit
na primát francouzské vlasti: cizince,

Židy, svobodné zednáře, komunisty,

internacionalisty všeho ražení a příslušnosti.“ 87
Pod Pétainovým vedením se v roce 1941 sjednocují proněmecké hlasy a maršál
už nadále nedokáže být nestranný. 88 Trvá sice na tom, že Židé ve svobodné části
Francie nebudou nosit hvězdu, Židy však ještě dříve než Němci samotní nechává,
v rámci národního, nikoli rasového zájmu, 89 zatýkat, a to podle přísnějších směrnic: 90
Oproti Německem postihovaným jedincům se třemi židovskými prarodiči, stačili ve
vichistické

Francii

k pronásledování

dva

prarodiče

židovské

rasy,

nikoli

náboženství 91. 92 Na jihu Francie musí být židovský původ zanesen v občanských a
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potravinových průkazech. 93 Pétain se tak snažil zbavit Francii cizích vlivů, proto jako
první odcházeli nejdříve do internačních, později do vyhlazovacích táborů židovští
přistěhovalci nebo utečenci z jiných států. 94 Do svobodné části Francie se však
uchylovali Židé a cizinci ukrývající se před Němci, 95 a tak čtyři pětiny deportovaných
Židů má na svědomí Francie sama. 96
Stíháni, internováni a deportováni jsou ale i jiní: Romové patří do skupiny
cizinců, 97 homosexuálové nenaplňují představy o tradiční rodině, 98 svobodní zednáři
jsou v roce 1941 rozpuštěni na základě Zákona o tajných společnostech a komunitách a
jako jednotlivci jsou pak z politických důvodů sledováni 99 a komunisté jsou po
propuknutí bojů mezi Němci a Sověty považováni za úhlavní nepřátele okupantů,100
vůči nimž je ze strachu celá Francie loajální. Hněv současné vlády se obrací také proti
těm, kteří se zdají být zodpovědní za porážku Francie: představitelé 3. republiky,
především někdejší ministerský předseda Léon Blum a ministr obrany v období 3.
republiky Éduard Daladier, proti kterým je podána žaloba, a internováni jsou odpůrci
příměří s Německem: bývalý premiér Paul Reynaud, podporovatelé bojů s Němci na
území severní Afriky Pierre Mendès France, Georges Mandel a Jean Zay. 101 V roce
1944 jsou Georges Mandel a Jean Zay Francouzskými milicemi zabiti v rámci
pronásledování příslušníků odbojového hnutí. 102
Po vylodění spojenců v Africe se tlak Německa stupňuje, má navíc oporu
u některých představitelů vlády Francouzského státu. 103 Pétain jako by se vzchopil
k protestu a dá se slyšet, že by dal přednost raději de Gaullovi než Hérriotovi –
radikálnímu proněmeckému členu někdejší vlády, ale už je pozdě. 104 Němci ho, spolu
s Lavalem, odvážejí do německého Sigmaringenu, kam se uchýlili další kolaborující
členové vlády „svobodné“ Francie. 105
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Maršál Pétain je v procesu roku 1945 odsouzen za zradu k trestu smrti, generál
de Gaulle však jeho trest zmírňuje na doživotí. 106 Pierre Laval je souzen v říjnu 1945,
obhájci se s ním ani jednou nesetkají, načež žádají o zproštění kauzy; jako bývalý
advokát se Laval hájí sám, ale od jistého okamžiku volí cestu soudního řízení v
nepřítomnosti. 107 Je odsouzen k smrti a popraven zastřelením. 108

1.2 Odboj
Vyhlášení totální války, s tím spojený odliv potravin a dalších surovin, a
zejména verbování na povinnou pracovní službu do Německa, dotýkající se všech
Francouzů v zemi, způsobily nárůst protestů vůči okupantům a znatelné oslabení
loajality vůči politice maršála Pétaina. 109 Přestože odboj nebyl v počátcích okupace
Francie nijak živý, po německém výpadu proti Sovětskému svazu, a zvláště pak po
mobilizaci roku 1942, se situace radikálně mění. 110 Podle Marka Ferryho sice už 10.
července 1940, tedy v den pádu třetí republiky, začal jeden z jejích dosavadních
senátorů, Jean Odin, plánovat vytvoření skupiny hnutí odporu, ale to byl na začátku
okupace, kromě de Gaullovy výzvy a jednorázových manifestačních akcí, jako byla
demonstrace pařížských studentů u hrobu neznámého vojína v listopadu 1940, 111 spíše
vzácný akt nesouhlasu. 112
Odboj je od počátku jasnou reakcí pro komunistickou stranu; už proto, že
komunisté jsou od roku 1940 postaveni mimo zákon 113 a represe vůči nim se stále
stupňují – okolo desítky tisíc komunistů je zastřeleno nebo deportováno s následkem
smrti. 114 V okupované Francii byla komunistická strana nejaktivnějším odbojovým
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hnutím. 115 Přesto se k militantním akcím neuchylují hned. 116 Od roku 1941 jsou však
komunisté zodpovědní za atentáty a za sabotáže pod vlajkou Francs-tireurs et
partisant. 117 Jméno Francs-tireurs převzala skupina od stejnojmenného odbojového
listu vycházejícího od konce roku 1941, do té doby se jmenovala France-Liberté; je
spojena se skupinou makistů a po roce 1943 se propojuje také s hnutími Combat a
Libération. 118
Výše zmínění makisté také tvoří významnou složku francouzského odbojového
hnutí:

skupina

sdružující

v samostatných

jednotkách,

především

v oblastech

poskytujících vhodné úkryty, stoupence různých politických stran, různé národnosti a
různých motivů k činům odporu stojí například za výbuchy železnic a mostů, ale také za
přepadáváním a zabíjením německých vojáků 119. 120
Hlavní postavou francouzského odboje je ale Charles de Gaulle. Jeho odbojové
úsilí je o to legendárnější, že se na počátku svého snažení ocitl sám, zároveň reaguje
velmi rychle. 121 De Gaulle se nechtěl spokojit s příměřím. 122 Už 5. června 1940 váhající
vládě vyčítá: „Je třeba vědět, jestli bojujeme, nebo ne.“ 123 Proto hned druhý den po
přistoupení Francie na příměří s Německem vysílá s pomocí Británie výzvu z Londýna,
odkud měl původně koordinovat francouzské síly v Africe. 124 Vysílání se odehrálo 18.
června na vlnách stanice BBC a později je několikrát upraveno, vychází totiž v tištěné
podobě jednak v The Times, vydávaných spojenci v neokupovaných oblastech, ale také
ve francouzských listech, především v Le Progrés de Lyon a Le Petit Provençal.125
V jedné z těchto mutací se také objevuje de Gaullovo motivující „Francie prohrála
bitvu, neprohrála však válku“. 126
De Gaulle byl v Británii, po nezdařeném pokusu o vytvoření britsko-francouzské
spolupráce, sám. 127 Když Winston Churchill oficiálně uznává hnutí Svobodných
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Francouzů, přidává se k de Gaullovi několik francouzských kapitánů i civilistů žijících
v Londýně a krajané, kteří v důsledku událostí opustili Francii. 128 De Gaullova situace
se pochopitelně nijak nezlehčuje ani ve chvíli, kdy Británie v reakci na francouzské
přitakání německým podmínkám potápí francouzskou flotilu u Mers el-Kébiru: 129 sám
se cítí zrazen a v rodné zemi je jeho pobyt na území Británie přinejmenším nežádoucí,
nadto jakákoli spolupráce s Brity je pro Francii nepředstavitelná. 130
Hnutí Svobodná Francie (La France libre) – Francie bojující zvenčí 131 je čím
dál zřetelněji vidět také proto, že de Gaulle ukotvil odbojové hnutí a získal pro něj
důvěru mezi spojenci. 132 Za spolupráce s Jeanem Moulinem, ústřední postavou
sjednocení různých odbojových skupin, 133 byla vytvořena Národní rada odboje (Le
Conseil national de la Résistance) 134, které měla Svobodná Francie přímo podléhat. 135
Svobodní Francouzi jsou odbojáři různého politického přesvědčení, po počáteční
oboustranné 136 nevoli se ke generálu de Gaullovi a ostatním připojují i komunisté a
uskutečňují, zejména v letech 1940-41, zásadní militantní akce. 137
Odboj za okupace Francie není nepodobný tomu v Protektorátu Čechy a Morava.
Ten francouzský byl však nebývale dobře organizován. Právě díky sjednocení
veškerých odnoží odboje, následnému pohybu a působení v obou oblastech, jak v
okupované, tak „svobodné“ Francii, 138 působí francouzský odboj, přes nedbalý začátek,
jako dobře organizované hnutí s narůstající vážností, což pochopitelně zintenzivňuje
obavu nepřítele, tedy i represe. 139 Francouzským specifikem je také skutečnost, že
většina odbojových hnutí, zejména těch s konkrétní politickou ideologií, je spojena
s různými odbojovými listy – často po nich dokonce přejímají jména. 140
Civilisté angažovaní v odboji měli mezi sebou organizovanou síť pozorovatelů,
jejichž úkolem bylo informovat jádro hnutí nebo spojence o pohybu německých vojsk,
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případně měli zprostředkovávat a koordinovat útěky z Francie. 141 Ženy jsou častými
spojkami; 142 v souladu s tehdejším vnímáním role ženy je jejich účast v odboji nepříliš
zřetelná a dlouhou dobu spíše opomíjená. 143 Jednou z mála všeobecně známých žen na
vedoucí pozici v odbojovém hnutí je Marie-Madeleine Fourcadová, která má po zatčení
svého nadřízeného na starosti skupinu Alliance zprostředkovávající anglické tajné
službě informace o pohybu německých vojsk a další strategické informace. 144 Oproti
propagandě, která líčí nepřátele jako židovské kriminálníky z cizích zemí, 145 je
„běžným“ aktivním odpůrcem režimu měšťan dobře sociálně ukotvený. 146 Velmi
významnou roli v tomto boji sehrálo rozhlasové vysílání z Londýna a po sjednocení
různých odbojových skupin také dobře organizovaný ilegální tisk.

2.

Média během okupace

2.1 Okupovaná oblast
Po vniknutí německých vojsk na francouzské území dostaly redakce pařížských
novin na vybranou, zda jejich tituly zaniknou (L´Intransigeant, L´Aube, L´Époque, Le
Canard enchaîné a jen pár dalších) 147, nebo se přesunou na jih Francie pod správu
vichistického režimu. 148 Tisk, který v Paříži oficiálně zůstane, pak musí převzít
německou politiku. 149 Takové rozhodování se však týká jen některých listů. Periodika
spadající pod německou správu Alsaska-Lotrinska a Belgie zanikají bez jakékoli
diskuse. 150 Noviny, které se rozhodly svou existenci udržet – ať už na jakékoliv straně
Francie, se přirozeně musejí podřídit ideologii té které zóny. 151
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V okupované části Francie působí od 18. července 1940 152 Propaganda
Abteilung. 153 Nástroj ministerstva propagandy pomocí jednotlivých sekcí, tzv.
Propaganda Staffeln, 154 kontroluje 350 tištěných titulů okupované Francie, rozhlas,
film, tzv. účinnou propagandu (politické zprávy a oznámení návěstím)155 a
Francouzskou informační a tiskovou agenturu (L´Agence Français d´Information de
Presse), později přetvořenou na Francouzskou informační kancelář (L´Office Français
d´Information), která přebírá pozici agentury Havas 156 vzniklé roku 1835 rozšířením
překladatelské agentury Charlese Louise Havase. 157 Zodpovědnost za kontrolu tisku,
rozhlasu a propagandy přebírá také německý velvyslanec v Paříži Otto Abetz, kterého
tímto úkolem pověřuje říšský ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop. 158
Obsah zpráv, včetně doporučených komentářů, je specifikován Dr. Eichem,
který má na starosti Francouzskou informační kancelář, přibližně dvakrát denně, a
jednou za čtrnáct dní se konají porady novinářů pod vedením zahraniční sekce
německého ministerstva propagandy. 159 Od konce června 1940 mají ředitelé novin
povinnost poskytnout cenzorům poslední korektury svých textů. 160 Strategie cenzury se
však roku 1943 mění – důraz je kladen na to, aby byla čtenářům méně zřejmá, tisk se
má zároveň více zasadit o šíření myšlenky třetí říše. 161 Christian Delporte a Fabrice
d´Almeida však poukazují na rozdíl v pojetí funkcionářů ministerstva propagandy a
velvyslanectví.

Propaganda

Abteilung

upřednostňuje

kontrolu

před

zjevnou

propagandou – tisk by měl bavit, mít svou kontinuitu a nenásilně formovat své čtenáře,
tak aby nerozdmýchával nevraživost vůči

okupantům, a podporoval zdání

normálnosti. 162 Velvyslanec Otto Abetz naopak upřednostňuje krajně propagandistická
proněmecká periodika, jimž také dopřává větší příděly papíru. 163
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L´Œuvre, založený roku 1902 Gustavem Térym, v jehož čele stojí od roku 1940
stoupenec nacistického Německa Marcel Déat, 164 je v době okupace jedním z mála
opravdu politických deníků. 165 Déat je v této době autorem 1 200 166 článků, z nichž více
než polovina tvrdě vystupuje proti politice maršála Pétaina a jeho poradců. 167 Jeho
deník na pozadí dehonestace vichistického režimu návodně oslavuje nový řád
v okupované Francii. 168
Les Nouveaux Temps nenavazují na žádný někdejší tisk, jsou založeny
1. listopadu 1940 Jeanem Luchairem, někdejším zakladatelem měsíčníku Notre Temp
vycházejícího od roku 1927, 169 jako politický nástroj německého velvyslance Otta
Abetze. 170 Henri Amouroux ve své práci rozebírá výši Luchairových příjmů, podle něj
žil šéfredaktor Les Nouveaux Temps nad poměry běžných novinářů kolaborantů. 171
Christian Delporte s Fabricem d´Almeidou poukazují na dlouholeté přátelství mezi
Ottou Abetzem a novým ředitelem periodika a dávají ho do souvislosti se skutečností,
že se Luchaire stává přední postavou Národní korporace francouzského tisku
(Corporation national de la presse française), a získává tak moc nad tištěnými
periodiky okupované Francie. 172
Oficiálními

novinami

Jacquese

Doriota,

bývalého

komunisty,

nyní

pronásledovatele členů hnutí odboje, 173 je deník Le Cri du peuple. 174 Silně angažovaný
politický tisk Francouzské lidové strany (PPF – Parti populaire français), kterou
Jacques Doriot roku 1936 založil. 175 PPF se prezentuje jako národně-sociální strana,
sdružuje z velké části dělníky, mnohdy vyloučené ze strany komunistické. 176 Během
okupace využívá Německo její ideologii k posílení pronásledování odbojářů, zejména
komunistů, v rámci podpory Doriotem a Déatem založené Legie francouzských
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dobrovolníků proti bolševismu (LVF – Légion des volontaires français contre le
bolchevisme). 177
Jedněmi z nejangažovanějších týdeníků byly Je suis partout, La Gerbe a Au
pilori. 178 Je suis partout, tj. Jsem všude, původně týdeník zabývající se zahraniční
politikou, 179 se stává ideologickým spojencem Francouzské lidové strany. 180 Jeho
přispěvateli byli bezesporu ti nejdiskutovanější autoři, Robert Brasillach nebo Lucien
Rebatet, kteří se s rozdílnou intenzitou zapojili do boje za německou Evropu. 181 La
Gerbe spoléhá na osobnost spisovatele Alphonse de Châteaubrianta a přichází tak
možná o finanční podporu Německa, neboť jméno slavného spisovatele má být
atraktivní samo o sobě. 182 Au pilori se zdá být nejnižší formou žurnalistické práce –
osočováním, vulgaritou a svým apelem na čtenáře podněcuje k nenávisti a donášení. 183
Zajímavým případem je deník Le Matin Philippa Bunau-Varilly, který se v
Paříži znovu objevuje už 17. června, třetí den okupace. 184 Le Matin, jehož personální
obsazení je (kromě jednoho novináře) úplně nové, se tak dostává na přední místo
pařížských deníků, se stávajícím vybavením, prostředky, a především s někdejším
renomé, téměř bezprostředně po okupaci. 185 Dříve umírněný, co do politiky pouze
protikomunisticky vymezený deník, se po vpádu německých vojsk do Sovětského svazu
propůjčuje k výrazně protikomunistické propagandě a vystupuje proti všem nepřátelům
Německa. 186 Zařazuje se tak do skupiny těch nejangažovanějších deníků hlavního
města. 187 Le Matin také přebírá snahu vydávat večerník po vzoru někdejších Paris-Soir,
které se po obsazení Paříže Němci stahují s redakcí i vydavatelem Jeanem Prouvostem
do Lyonu. 188
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Němci však využívají opuštěné redakce Paris-Soir a od 23. června vydávají co
do podoby stejné periodikum pod totožným názvem. 189 Nový Paris-Soir má totiž za cíl
co nejvíce se podobat původnímu, ale nenuceně přitahovat čtenáře na stranu kolaborace
s Německem. 190 Většina novinářů, kteří se rozhodli opustit Paříž, odcházejí na území,
kde by mohli pokračovat ve psaní svobodně. Dobře to ilustruje historka právě z redakce
Paris-Soir. Poručík Weber, který chce začít znovu vydávat tento večerník, nachází
v opuštěné budově pouze liftboye hlídajícího dům a pověří ho znovuoživením média.191
„Ještě nikdy v dějinách tisku se liftboy nesvezl tak vysoko,“ 192 glosuje tuto situaci Pierre
Lazareff, redaktor původních Paris-Soir. 193
Obrovský vliv na mínění veřejnosti měl ve čtyřicátých letech bezpochyby
rozhlas. 194 Od července 1940 využívá německá propaganda Radio-Paris, jehož
nejvýraznější osobností byl Jean Hérold-Paquis útočící proti spojencům Francie. 195
Součástí repertoáru Radia Paris jsou mimo jiné antisemitismus a výstupy proti dalším
nepohodlným skupinám obyvatelstva či nepřijatelným světonázorům. 196 Po osvobození
Francie je Jean Hérold-Paquis odsouzen k smrti a popraven. 197 U soudu se hájil mimo
jiné těmito slovy:
Nemám na rukou krev a nemám peníze v kapsách. Byl jsem mužem slov, to je
přesné 198. Byl jsem horlivý, protože jsem byl upřímný. 199
Zajímavým fenoménem v okupované Francii je neutuchající touha po zábavě,
jakési „žít všemu navzdory“. 200 Němci tuto tendenci podporují znovuotevíráním
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kabaretů, kin, dostihových drah i módních domů. 201 Nabízí se jim tak, kromě zdroje pro
vlastní zábavu, další prostor pro šíření vlastní ideologie. Například návštěvnost kin je
v té době dvakrát vyšší než před vypuknutím druhé světové války. 202 V okupované části
Francie začíná každé promítání v kinech „zpravodajstvím“ Actualités mondiales,
francouzskou verzí německého deníku Deutsche Wochenschau. 203 Německo může díky
svému monopolu v kinematografii šířit propagandu i na plátnech kin, od roku 1942 je
totiž uvádění Actualités mondiales povinné pro všechny kinosály v okupované části
Francie. 204
Podobné tendence jsou zaznamenány na našem území v období Protektorátu
Čechy a Morava. 205 Český filmový průmysl zažívá poměrně silné období a německá
propaganda i zde využívá působení filmového zpravodajského týdeníku, Aktualita. 206
Pod stejným názvem se vysílá filmový týdeník dokonce i ve vichistické Francii. 207
V květnu 1944 patří Němcům polovina pařížského tisku (Aujourd´hui, Les
Nouveaux Temps, Vedettes, Ciné-Mondial aj.) 208 a v dalších titulech (Le Matin, ParisSoir, Le Petit Parisien ad.) 209 mají kapitál. 210

2.2 Oblast spravovaná vichistickou vládou
Ve vichistické Francii se o tisk propagandistických materiálů, zejména letáků a
vyhlášek, krátce po uzavření příměří stará Francouzská legie bojovníků (Légion
française des combattants) a uskupení jako L´Amicale de France a Corporation
paysanne. 211
Ještě před zásadní změnou v politice informací dochází i na jihu země k výše
zmíněnému vyloučení Židů z veřejných funkcí, což se samozřejmě dotýká i
novinářského stavu. 212 Pierre Laval, zkušený v oblasti řízení médií (Radio-Lyon a
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regionální deník Le Moniteur du Puy-de-Dôme), se v rámci ministerstva informací stává
osobou zodpovědnou za cenzuru a kontrolu informací. 213 V únoru 1941, po odchodu
Lavala z vlády, se na ministerstvo informací dostává Paul Marion, bývalý komunista,
nyní přesvědčený stoupenec Francouzské lidové strany. 214 Marion kopíruje německý
model centralizovaného systému šíření informací podporovaného tiskem, propagandou,
rozhlasem a kinematografií. 215 Do příchodu Jeana Mariona byla cenzura mnohem
mírnější. 216 Cílem Marionovy přísné, puntičkářské 217 kontroly je ukonejšit Francouze a
shromáždit je kolem maršála Pétaina, vysvoboditele vlasti. 218 Již od začátku vichistické
vlády je v rámci propagandy kladen důraz na osobnost maršála. 219 Pétain hodně cestuje
po jižní části Francie, aby byl viděn, jak hovoří s těžce raněnými vojáky, jak je přijímán
Francouzskou legií nebo jak se klaní veteránům. 220 Během Pétainových cest jsou točeny
filmy, které posléze, v rámci vysílání filmového týdeníku Actualités, pomáhají šířit kult
osobnosti maršála. 221 Bezprostřední kontakt se zdá být účinným nástrojem k posílení
maršálovy autority, je to však autorita získaná spíše psychologicky než politicky. 222
Když se Pierre Laval na popud Němců vrací roku 1942 do vlády vichistické
Francie, v Pétainově duchu setkávání vlivných s obyčejnými lidmi pokračuje. 223 Laval
vidí budoucnost Francie v rámci německé říše jako součásti nové Evropy a využívá pro
svou propagandu podobných prostředků: posloužit mu měla právě živá vystoupení –
proslovy a přednášky veřejných činitelů, ale i duchovních nebo legionářů. 224
Bezprostřední kontakt s obyvateli jižní části Francie mají však podle něj mít silnější vliv
než články v novinách nebo filmové zpravodajství. 225 Situace v médiích se tím ale o
mnoho nezlepšila: od chvíle, kdy sdělovací prostředky vede Marion, je tisk už jen
nástrojem cenzury. 226 Kritika je akceptovatelná jen za několika podmínek: je například
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žádoucí kritizovat odpůrce Maršálovy politiky, stejně tak je možné otisknout stížnosti
na záležitosti administrativy nebo zásobování, ale tyto stížnosti nesmí být možné
interpretovat jako zneuznání politiky maršála Pétaina. 227
Závislost médií na vichistickém režimu je podmíněna také příděly papíru,
kterého se nedostává. 228 Ten, kdo chce tisknout, proto musí být vnímavý vůči novým
nařízením. 229 Vichistický režim navíc výrazně subvencuje tisk, rozhlas, a to i soukromá
vysílání (například Radio-Toulouse) 230, i některé tiskové agentury. 231 Ke konci
listopadu 1940 zakládá Havas pobočku ve Vichy, vzniká však také ministerstvu
informací přímo podléhající L´Office Français d´Information (OFI), která už v říjnu
následujícího roku přebírá aparát L´Agence Française d´Information de la Presse
(někdejší Havas). 232 I ta největší periodika ztrácejí vliv kvůli demarkační linii, úbytku
čtenářů i poklesu reklamy. 233 Měsíčně stát přispívá v roce 1942 od 100 000 do 295 000
franků deníkům (Le Journal, Le Temps, Le Figaro, La Croix, Paris-Soir) a agenturám a
v roce 1941 mezi 45 000 a 505 000 franky rozhlasovým stanicím (Radio-Toulouse,
Radio-Lyon, Radio-Méditerranée, Radio.Montpellier). 234
Jak již bylo řečeno, po dobytí Paříže se některá periodika stěhují do jižní části
země: v Lyonu se usídlila například redakce deníku Le Figaro, který je pro podezření
z náklonnosti vůči generálu de Gaullovi bedlivě sledován, Le Temps, původní ParisSoir, a další z větších periodik, L´Action française 235. 236 Noviny trpí v novém prostředí
nedostatkem čtenářů (demarkační zóna je zcela nepropustná) i chybějící reklamou a
musejí mnohdy využívat prostory tamních, již zavedených periodik, což znesnadňuje
práci i odbyt. 237 Dochází také k dočasnému zákazu některých novin, především
z politických důvodů: Le Jour-L´Écho Paris mají zakázanou činnost během jednoho
roku dvakrát, nakonec dobrovolně svou činnost ukončují, stejně tak La Croix nesmí
v listopadu 1941 vycházet, La Tribune républicaine jsou zakázány, protože jsou
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považovány za „protimaršálovské“. 238 Kromě nežádoucí náklonnosti k nepřátelům státu
nebo nerespektování bodů cenzury byly trestány také karikatury. V duchu zachování
zdání svobody netrestá stát Jeana-Jacquesa Charlese Pennése 239 řečeného Sennep, který
se vysmívá atributům národní revoluce, a nechává ho přispívat do Candide nebo
L´Action française 240. 241 Karikatura Adolfa Hitlera od Jeana Bernarda Aldeberta
v časopisu Ric et Rac už je však důvodem pro jeho deportaci do Buchenwaldu a poté do
Mauthausenu. 242 Můžeme se jen domnívat, že znevážení ideologie reprezentované
maršálem Pétainem je i na území vichistické Francie vnímáno jako méně závažné, a je
tudíž trestáno shovívavěji než zesměšnění Adolfa Hitlera. Zároveň to může být další
doklad závislosti zdánlivě svobodného území na německé správě.
Nejsilnější rozhlasovou stanicí v metropoli neokupované Francie je Radio-Vichy
vysílající od 8. srpna 1940. 243 Ovládá síť sedmi regionálních stanic a šesti soukromých
kanálů. 244 Pronacistické novináře, především z Je suis partout, kteří se programově
vymkli Pétainově tehdejšímu směřování, vystřídá o měsíc později Lavalův svěřenec
René Bonnefoy a stanice může začít sloužit především jako amplion národní revoluce
maršála Pétaina. 245 Radio-Vichy v prosinci 1941 získává od Němců povolení prodloužit
vysílání do půlnoci, oproti původní 20. hodině, na dlouhodobé vysílání však nestačí
technicky ani finančně. 246 Spoléhá se na soukromá rádia, jako je například RadioToulouse, jejichž loajalitu odměňuje dotacemi. 247 Byl-li zmíněn Jean Hérold-Paquis
jako výrazná osobnost rozhlasu v okupované Francii, v neokupované části je třeba
připomenout Philippa Henriota, státního tajemníka pro informace a propagandu, vlivný
hlas přibližující vichistický režim německé ideologii. 248
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Úkolem médií je zprvu přesvědčit obyvatelstvo o maximální možné nezávislosti
na Německu, stejně jako utvrzovat publikum o existenci Francouzského státu.249
Rozdíly mezi jednotlivými politikami se však čím dál více stírají. Od 11. listopadu
1942, kdy se Němci dostávají do jižní části Francie, začíná relativně svobodných
periodik výrazně ubývat. 250 Postupně svou činnost ukončují, právě kvůli vpádu Němců
na jih země: Le Figaro, Le Temps, Paris-Soir, La Montagne ad. 251 Od ledna 1943 jsou i
regionální média pod správou německých cenzorů, tehdy dochází v podstatě k
úplnému propadu tisku, rozhlasu a kinematografie do područí německé ideologie. 252
Regionální cenzory střídají ti němečtí, a přestože zprvu mají dohlížet jen na informace
týkající se věcí vojenských, záhy se vměšují i do politiky. 253 I když dochází ke
sbližování dvou zón, francouzská tisková agentura reflektuje pouze francouzské
události, kdežto německá má v agendě strategicky zahraničí. 254
Na severu Francie působí 350 listů, ve vichistické části je počet podobný –
zastoupeny jsou deníky, týdeníky i měsíčníky. 255 Ukazuje se však, že i v relativně
svobodné části Francie najdeme tiskoviny (případně vysílání, jak bylo zmíněno výše) ne
nepodobné těm Německem přísně kontrolovaným ještě před splynutím dvou zón.256
Sympatie mnohých členů vlády a funkcionářů vichistického režimu vůči ideologii
okupantů pomohly prolínání oblastí dávno před tím, než k němu fakticky došlo.

2.3 Ilegální tiskoviny a vysílání z Londýna
Historici a historici médií, z jejichž studií tato práce vychází, se shodují na tom,
že francouzské odbojové hnutí je bez podzemního tisku nemyslitelné. „Hnutí odporu, to
je především ilegální tisk,“ 257 píše Henry Rousso a pokračuje výčtem Combat, Franc-
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Tireur, Défense de la France. 258 D´Almeida s Delportem hovoří o posunu od zprvu
ojedinělých činů odboje v podobě podzemního tisku k hromadnému boji: 259
„Kolem titulu vzniká hnutí nesoucí jeho jméno, které zajišťuje výrobu titulu a
jeho šíření. Noviny se stávají hlavní zbraní protipropagandy, politický nástroj, který
podporuje přesvědčení, šíří ideje Odboje, mobilizuje Francouze, zatímco jiná část
odbojové sítě uskutečňuje vojenské mise.“ 260
Tiskoviny jsou rozmnožovány ručně nebo cyklostylem, zpočátku zejména u
příbuzných nebo stejně smýšlejících přátel, a roznášeny po nocích do poštovních
schránek. 261 Za jeden z prvních odbojových tisků se dá považovat spisek Jeana Texciera
postupně nabývající podoby brožury Conseils à l´occupé, Rady okupovanému. 262
Objevují se téměř bezprostředně po obsazení Paříže Němci. 263 Ve třiatřiceti radách
používá Texcier různé žánry (proroctví, modlitby, poezii) 264, v nichž nechybí humor
jako styčný bod. 265 Zároveň vybízí čtenáře, kterým se listy do rukou dostanou, aby je
diskrétně šířili dál. 266 Přesto jsou za první ilegální, odbojové periodikum považovány až
noviny Pantagruel vycházející od října 1940. 267 Za jejich vznikem stojí hudební
vydavatel z Paříže Raymond Deiss, kterému se do jeho zatčení v říjnu 1941 268 podařilo
vydat šestnáct čísel. Deiss byl po zadržení odvezen do Německa, kde mu byla v srpnu
1943 sťata hlava sekerou. 269
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Z ojedinělých letáků, nápisů, samolepek 270 a tematicky zaměřených manuálů,
jak přežít okupaci, se rodí tiskoviny, jejichž počet významně narůstá, objevují se
s pravidelnou periodicitou, jsou tajně množeny i pomocí strojů (od října 1940 je však
prodej cyklostylů a jiných kopírovacích strojů zakázán) 271 a šířeny díky rozrůstající se
síti odbojářů. 272 Ve Francii takto v letech 1940-44 vychází 1 200 ilegálních listů, v
tomto počtu jsou však zahrnuty i jednorázové tisky. 273 Podle D´Almeidy a Delporta se
ty nejdůležitější tituly objevují v prvním roce období okupace: Libération-Nord (C.
Pineau), Libération-Sud (E. d´Astier), Défense de la France (R. Salmon, P. Viannay),
Cahiers de témoignage chrétien (páter Chaillet), Franc-Tireur (J.-P. Lévy), Combat (H.
Frenay), Socialisme et Liberté (R. Verdier). 274 Komunisté také nadále vydávají
L´Humanité, v obou částech Francie vyjde přes 300 čísel tohoto zakázaného deníku. 275
V jižní části Francie dochází v redakcích oficiálních tiskovin k výrobě odbojových listů
a novináři přispívající do státem schválených periodik píší zároveň články do tisku
ilegálního, jako například Rémy Roure píšící jak pro Le Temps, tak pro Franc-Tireur a
Combat. 276
Financování jednotlivých vydání obstarávali obvykle jednotlivci za výrobu
zodpovědní, případně přispívali sponzoři (továrník André Lebon například podporoval
La Défense de la France) 277, po vzniku Národní rady odboje (CNR – Conseil national
de la Résistance) 278, které se podařilo soustředit různé odbojové proudy pod svou
správu, 279 získávají odbojáři prostředky odtud. 280 Díky de Gaullově Svobodné Francii
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tak mohly vzrůst náklady281. 282 Finanční podpora musela být značná, vzhledem ke
skutečnosti, že ilegální tisk byl distribuován zdarma. 283 Největší tiskařská centra byla ve
velkých městech, jako jsou Lyon, Paříž nebo Toulouse, kde kromě výroby ilegálních
novin docházelo také k tisku poštovních známek a falešných dokumentů pro členy
odboje. 284 Svobodná Francie řízená de Gaullem zároveň „své“ tiskoviny podporuje
i zpravodajsky, zprostředkováváním materiálů k otištění. 285
Je pochopitelné, že se okupující síla snaží bránit vzrůstajícímu nebezpečí, které
pro ni sílící odboj znamená. Represe jsou proto značné: nucené práce pro každého, kdo
se do koloběhu ilegálního tisku zaplete, včetně čtenářů, pro těžké případy trest smrti.286
V pronásledování odbojářů a uplatňování trestů s gestapem spolupracuje francouzská
policie. 287 Jedním ze zadržených je Eugène Pons, který v Lyonu tiskne hned několik
periodik najednou: Combat, Franc-Tireur, Témoignage chrétien, Les Cahiers
politiques. 288 Je zatčen v květnu 1944 a deportován do koncentračního tábora
v Neuengamme u Hamburku 289, kde o rok později umírá vysílením. 290 Ukrývaná
pařížská tiskárna Défense de la France je v lednu 1944 odhalena gestapem a její
zaměstnanci jsou odvezeni do koncentračních táborů Buchenwald a Ravensbrück. 291
Je tedy třeba být obezřetný: snažit se distribuovat tiskoviny v menším množství,
všemi možnými způsoby. Noviny vycházely v malých formátech 292, nejčastěji 270 x
210 mm, byly tak méně nápadné (papír byl navíc velmi ceněná komodita), tištěné
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jednostranně, aby mohly být lepeny na zdi 293, a měly od dvou do čtyř stran. 294 Náklady
jsou schovávány a rozváženy například v řeznických dodávkách, 295 ale také díky
spolupráci odboji nakloněných železničářů a jiných dopravců. 296 Balíky novin byly za
pomoci dobrovolníků roznášeny do schránek nebo byly ponechány na veřejně
přístupných místech: v metru, v aulách univerzit, v šatnách továren, v kinech, nebo jen
nenápadně pohozeny na rušných ulicích. 297 La Défense de la France dokonce zakládá
komando distributorů ilegálního tisku, tzv. Dobrovolníky za svobodu (Volontaires pour
la liberté), do nějž rekrutuje zejména studenty univerzit a gymnázií. 298
Vlny BBC bylo možné naladit i ve Francii. Poprvé je dne 17. června 1940 využil
Charles de Gaulle, aby proklamoval svůj postoj ke kolaborantské vládě Francie a vyzval
spoluobčany k pokračování ve válce s Němci. 299 Od té chvíle se z Londýna vysílá
pravidelně, nejdříve v rámci pořadu Ici France (Volá Francie), později pod změněným
názvem Les Français parlent aux Français (Francouzi hovoří k Francouzům). 300 Vždy
ve stejný čas po dobu trvání okupace mohou členové hnutí Svobodná Francie na vlnách
BBC vysílat třicetiminutový vzkaz lidem ve Francii. 301 Vysílání bylo rozeznatelné i
úvodními slovy – „Honneur et Patrie“ (Čest a Vlast), 302 první minuty obvykle patřily
de Gaullovi, 303 který se ve vysílání objevuje celkem sedmašedesátkrát 304. Velmi
podstatnou součástí vysílání byly zpravodajství a politické komentáře, ale také hudba a
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zábavné pořady. 305 Program se pomocí různých svědectví snaží ukázat skutečné motivy
a účely propagandistických akcí, jako byla již zmíněná Výměna (Relève) francouzských
válečných zajatců za dělníky do Německa, popisuje skutečnost nucených prací nebo
deportování Židů „na západ“ aj. 306 Relaci vedli Michel Saint-Denis (vystupující pod
pseudonymem Jacques Duchesne), Jean Oberlé, André Gillois, Jean Marin, Pierre
Bourdan, talentovaným novinářem byl také Maurice Schumann. 307
Toto vysílání se stalo první zbraní Svobodné Francie v boji proti nacistickému
režimu. 308 A vnímá ho tak i Winston Churchill, který sám promluví k posluchačům
jejich rodnou řečí. 309 Vysílání je také po celou dobu Angličany kontrolováno, přesto se
jeho podoba, až na název, nezmění během celého období vysílání. 310

2.4 Krátké srovnání se situací v okupovaném Československu
Německem okupované Československo prodělalo podobné změny jako oblast
severní Francie a posléze i její jižní část, podrobilo se jim však dříve a zdá se, že
zpravidla s větší intenzitou.
Už od září roku 1938 vstupují v platnost zvláštní opatření, jejichž součástí je
mimo jiné také příkaz předkládat povinné výtisky alespoň dvě hodiny před vydáním
Ústřední cenzurní komisi zodpovědné za kontrolu médií, tvorby kulturních subjektů, ale
i telegramů a telegrafických hovorů. 311 Bylo samozřejmě zakázáno kritizovat vládu,
stejně jako byla nepřípustná kritika Německa. 312 V období tzv. druhé republiky, tj.
v období od Mnichovské dohody do vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, 313 zaniká
1 900 titulů. 314 Jedná se o noviny vycházející v Sudetech, odstoupených Německu, a
jiné české i německé listy, a to především, po zákazu komunistické strany (stejně jako
ve Francii), listy komunistické, ale také sociálně demokratické a demokraticky
zaměřené tituly. 315 Odstoupením Sudet Německu přichází Československo o
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významnou

součást

polygrafického

průmyslu, 316

takže

nedostatek

papíru

v

Československu je pravděpodobně o něco horší než ve Francii. Tam Němci sice obsadili
hlavní město Francie, polygrafické centrum, a severní část země průmyslově obecně
vybavenější než jih, ale jižní oblast se může opřít o poměrně velkou polygrafickou
základnu v oblasti Lyonu, který se stává domovem mnoha odbojových novinářů, nebo
v Toulouse. 317
Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, 15. března 1939, 318 se okupační síly
snaží ovlivňovat veřejné mínění kontrolou veškeré produkce tištěné, rozhlasové i
filmové.

319

Stejně jako ve Francii i v Protektorátu německá správa usiluje spíše

o nenápadný vliv na obyvatelstvo a podporuje zdání každodenního, běžného života320.
I český filmový průmysl zaznamenává v tomto období nečekaný rozvoj, podobně jako
ve Francii je poptávka po únikové zábavě poměrně vysoká. 321 Jak již bylo řečeno výše,
v souvislosti s francouzskou kinematografií ovládanou Němci, německá propaganda
využívala i v českých podmínkách filmového týdeníku Aktualita pro šíření své
ideologie. 322
Také v Protektorátu dochází pod správou cenzurních orgánů k pravidelným
konferencím, během nichž se upřesňuje obsah i forma zpravodajství a interpretace
událostí, 323 na rozdíl od čtrnáctidenní frekvence ve Francii se ty protektorátní konají
každý týden 324. Pokles titulů je signifikantní také pro oblast Protektorátu Čechy a
Morava, došlo k němu jednak kvůli nedostatku papíru, ale kromě komunistických listů
musela pozastavit vydávání, z politických důvodů, i další periodika (například listy
spojené se zakázanou tělovýchovnou organizací Sokol). 325
Velice zajímavá je skutečnost, že i v Praze se, podobně jako v Paříži v
případě Paris-Soir, Němci snaží navázat na někdejší úspěšný titul. Má jím být časopis
Přítomnost navazující na stejnojmenný titul Ferdinanda Peroutky, který přestal být
vydáván v roce 1939. 326 Využívají stejné grafické úpravy i distribuční sítě. 327 I tento
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případ má svou absurdní epizodu, když Němci kvůli autenticitě listu chtějí přesvědčit
samotného Peroutku, aby titul znovu vedl, a přivážejí ho kvůli tomu z koncentračního
tábora Buchenwald. 328 Ten však odmítá a je odvezen zpět. 329
Z toho je patrný rozdíl mezi okupovaným Československem a Francií.
Francouzští novináři si mohli vybrat, zda v okupované oblasti zůstanou, zároveň na ně
nebyl nijak vyvíjen tlak, pokud sever Francie včas opustili – potud byla jižní část
Francie opravdu svobodná. Jeana Prouvosta ani Pierra Lazareffa, jako hlavní
postavy Paris-Soir, z Lyonu do Paříže nikdo nepřevážel a Němci se spokojili
s přičinlivým liftboyem, který noviny od té chvíle vede. Cenzura a pronásledování se
však postupně rozšířily i v jižní části Francie a vichistický režim, jak bylo řečeno výše,
se čím dál víc podobá okupované oblasti.
Pokud je možné usuzovat ze dvou případů okupovaných zemí, zdá se, že
Německo uplatňuje stejný nebo velice podobný systém kontroly médií v oblastech,
které anektovalo, včetně využívání původních úspěšných projektů, jež mají zajistit
ukolébání obyvatelstva a možnost pomocí médií, která měla před válkou ohlas, šířit
proněmeckou ideologii.

3.

Situace v poválečné Francii
Po skončení 2. světové války a po mezinárodních diskusích o znovunastolení

pořádku a hospodářské pomoci v rámci Marshallova plánu se Francie na poli domácí
politiky ocitá v nejistotě. Charles de Gaulle se sice vrací do Paříže jako hrdina 330, přesto
z vlády odchází již v roce 1946. 331
Prozatímní vláda Francie, v čele s generálem de Gaullem, se ujala řešení
vnitrostátní politiky v srpnu 1944, vymezení se vůči vichistickému režimu i vůči 3.
republice bylo zřejmé z říjnového referenda roku 1946. 332 Výsledky také ukázaly
velkou náklonnost občanů, v této době poprvé volí i francouzské ženy, 333 vůči
levicovým stranám: komunisté získali 26,2% hlasů, těsně následováni socialisty
sdruženými v rámci Francouzské sekce dělnické internacionály (SFIO – Section
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française de l´Internationale ouvrière) vzniklé roku 1905 spojením několika
socialistických stran a dalších, zejména dělnických, uskupení 334; levice a extrémní
levice tak tvoří absolutní většinu. 335 Jednou ze tří nejsilnějších stran se stává také
Lidové republikánské hnutí (MRP – Mouvement républicain populaire) 336, uskupení
sdružující demokraticko-křesťanské proudy 337. 338 MRP se v roce 1944 charakterizuje
jako strana oddanosti vůči generálu de Gaullovi, 339 což pravděpodobně výrazně
ovlivnilo rozhodování voličů. Po de Gaullově demisi byla proklamovaná oddanost
generálovi pro MRP, chtěla-li být součástí vlády, těžko udržitelná, a proto se od de
Gaulla distancuje. 340
Charles de Gaulle však od počátku vidí nebezpečí ve vládě politických stran,
podle něj prosazují jen své zájmy a nejedná se jim o řešení situace republiky.341
Předpokládá, že pod jeho záštitou nabere Francie dostatek sil, aby se vrátila na někdejší
úroveň. 342 Od počátku formování poválečné republiky zastává de Gaulle ústavu
prezidentského typu, s význačnými pravomocemi prezidenta (moc exekutivní;
jmenování ministrů i premiéra; právo na vyhlašování zákonů a dekretů, právo předsedat
zasedání vlády ad.). 343 K úpravě ústavy nebyl de Gaulle přizván na základě odůvodnění,
že není poslancem, nemůže se proto účastnit redakce textu ústavy. 344 Jeho další návrhy
ohledně politické a administrativní správy Francie byly pokládány za návrat
k bonapartismu a de Gaulle na základě těchto odmítnutí v lednu 1946 podává
Ústavodárnému shromáždění demisi. 345 Roku 1947 zakládá Sdružení francouzského
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lidu (RPF – Rassemblement du peuple français) s cílem ukončit stranický systém a
nastolit silnou výkonnou moc. 346
Francie se od skončení 2. světové války snaží nepodlehnout vlivu Sovětského
svazu. I po demisi Charlese de Gaulla 347 se mnohým zdá být vláda s vysokým podílem
komunistů nebezpečná. 348 V roce 1947 však premiér Paul Ramadier přijímá demisi
komunistických poslanců pro otevřený nesouhlas s jeho politikou. 349 Komunisté se, jako
v mnoha jiných zemích, po válce těšili přízni občanů/voličů a do vlády se dostali na
základě zásluh v rámci odbojového hnutí během okupace. 350 V roce 1947 však situaci
podceňují, když si myslí, že se do vlády brzy vrátí, za lepších podmínek 351. 352 Přestože
má komunistická strana do roku 1951 s koaličními partnery pět milionů voličů a stává
se tak nesilnější stranou Francie, 353 hrozba lidových demokracií podle vzoru SSSR je
příliš silná. 354 V tomto duchu je sledován

mimo jiné i únorový převrat

v Československu roku 1948. 355 Francie v reakci na počínající studenou válku
podepisuje v dubnu 1949 Severoatlantickou alianci. 356
Ve snaze vrátit Francii její postavení v rámci evropského kontextu, vyvarovat se
nebezpečí sovětského vlivu, a zároveň obnovit a modernizovat francouzské
hospodářství, se Francie obrací se žádostí o pomoc ve formě půjčky na Spojené státy
americké. 357 Obnovou francouzského hospodářství je pověřen Jean Monnet, někdejší
obchodník s koňakem, nestraník, který prožil víc než dvacet let v zahraničí a může tak
nezaujatě analyzovat nastalé problémy. 358 Marshallův plán, resp. Plán evropské obnovy
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(European Recovery Program), 359 z června 1947 byl nabídnut všem zemím zasaženým
2. světovou válkou, ale po nesouhlasu SSSR je omezen jen na země západní Evropy. 360
Francie získává 21% z celkové pomoci. 361
Monnet stojí také za vznikem některých odvětví evropské hospodářské
spolupráce. V domnění, že země, které spolu obchodují a spolupracují, nebo jsou na
sobě dokonce ekonomicky závislé, se budou snažit mezi sebou zachovat mír, upevňuje
vztahy s Německem v rámci Evropského společenství uhlí 362 a oceli 363, které se
následně rozšiřuje o Itálii, Belgii, Nizozemí a Lucembursko. 364
Jean Monnet započal svým plánem obnovy francouzského hospodářství tzv.
třicet slavných let 365, měl v úmyslu obohatit dosavadní evropskou spolupráci také o
oblast zemědělství a atomové energie, to se však podařilo až o šest let později. 366
Pozvolný růst ekonomiky je ale po celou dobu IV. republiky zastiňován
politickou nestabilitou.367 Do roku 1954 se v úřadu vystřídá dvacet vlád 368 a dva
prezidenti (Vincent Auriol, 1947-1954 369, a René Coty, 1954-1959 370). 371 Opakující se
ministerské krize 372 znemožnily politickou kontinuitu a nepřímo napomohly k eskalaci
konfliktů v některých koloniích Francie. 373 Jednotlivé vlády nedostatečně vyhodnotily
situaci v zemích snažících se osamostatnit od Francie; válečné konflikty v Indočíně,
Tunisku, Maroku a zejména v Alžíru byly zároveň příčinou konce IV. republiky.374
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V roce 1958 byl opět povolán Charles de Gaulle, který jako jediný se zdá schopen
znovunastolit pořádek 375. 376 Dne 13. května 1958 je jmenován do čela vlády a jeho
úkolem je přepracování ústavy. 377 Vyhlášením této nové ústavy, dne 4. října 1958,
vzniká 5. republika, jejímž prezidentem se stává Charles de Gaulle. 378

4. Média po skončení 2. světové války
4.1 Očista novinářského stavu
Potřeba celé společnosti začít po válce znovu svobodně žít a vypořádat se
s minulostí se přirozeně projevuje i v oblasti médií. Nese s sebou zpočátku především
vyrovnání se s minulostí odmítnutím všech na okupaci se podílejících (nebo jí
přikyvujících) subjektů a jedinců, včetně těch činných v žurnalistice.
V redakcích některých francouzských periodik dochází k zatýkání, tiskoviny
nařknuté ze spolupráce s nepřítelem jsou vyhoštěny ze sídel jejich působení a na jejich
místo nastupují do té doby ilegální, odbojové tisky. 379 V Paříži se to po zákazu z roku
1943 týká například deníku Paris-Soir, jednoho z předních deníků Německem
okupované Francie, jehož redakci posléze osidlují odbojové tisky Ce soir, Libération a
Front national.380
Ze zkoumaných studií o daném tématu vyplývá, že společnost stála uprostřed
dilematu, zda usilovat o důslednou očistu od minulosti, nebo naopak exemplárně
potrestat jen některé případy a jednoznačně se tak vyjádřit pro odsouzení minulosti, ale
zároveň zachovat jakousi rovnováhu v nastalém období. 381 Bylo zřejmé, že novináři
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spjatí s odbojovým tiskem nebudou schopni početně nahradit novináře odsouzené za
spolupráci s nacisty. 382 V důsledku tohoto tlaku, tj. snahy potrestat kolaborující
novináře a nutnosti vytvořit fungující informační systém, dochází k poněkud
chaotickému a nerovnoměrnému trestání proněmeckých a vichistických novinářů.383
Novináři navíc často doplácejí na dvojí soud – byli souzeni jednak jako autoři
proněmeckých výroků, ale také jako občané za činy nepodléhající jejich profesi. 384
Přestože oficiální stíhání začíná létem 1944, k soudem neřízenému vypořádání
se s kolaboranty dochází ještě před osvobozením Francie. 385 Christian Delporte zmiňuje
v rámci tzv. divoké očisty 386 případ z června 1942. 387 Tehdy představitelé hnutí odporu,
Résistance, zastřelí Alberta Clémenta, šéfredaktora Cri du peuple, novin spojených
s osobností Jacquese Doriota a Francouzskou lidovou stranou 388. 389 Tehdejší novinové
články australských The Advertiser 390 a amerických Sarasota Herald-Tribune391
popisují útok na rušné pařížské ulici jako útok cyklisty, který dvakrát 392 vystřelil: na
Clémenta, pro nějž byla rána smrtelná, a na jeho ženu, kterou výstřel zranil 393. 394 Tento
akt se ale, spíš než jako vypořádávání se s kolaboranty v rámci očisty novinářského
stavu, dá chápat jako další z řady odbojových výpadů proti nacistům a kolaborantům.
Proti rozsudku v rámci divoké očisty, bez řádného soudního procesu, hovoří zejména
doba, kdy k události došlo. Henry Rousso ve svém článku věnovaném mimo jiné
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mimosoudní očistě zmiňuje v tomto duchu také patrona Radia-Vichy Philippa Henriota,
který byl jako tajemník pro propagandu a přední člen milicí 28. června 1944 zavražděn
skupinou odbojářů. 395 Ze zevrubného šetření Výboru pro dějiny druhé světové války, jež
proběhlo v padesátých letech, vyplývá, že přibližně 80% poprav, kterým nepředcházel
náležitý soud, proběhlo ještě za války, resp. během bojů za osvobození Francie. 396
Jedním z nejznámějších případů po osvobození je poprava 97 příslušníků francouzských
milicí v Grand-Bornand, kteří se vzdali makistům za příslib náležitého soudu. 397 Byli
souzeni pouze zvláštním vojenským soudem, který je za velezradu odsoudil k popravě
zastřelením a na většině z nich trest vykonal až několik dní po osvobození dané
oblasti. 398 Obecná frustrace z každodenní nutnosti žít s okupanty a do určité míry s nimi
spolupracovat možná měla za následek masivní ponížení žen kolaborujících s Němci.399
Dodnes se nepodařilo zjistit, kolik žen bylo veřejně ostříháno a vystavováno jako
zrádkyně, často na povozech tažených koňmi, jisté je, že se tyto spontánní a často
nekontrolované akce 400 odehrávaly v několika regionech od roku 1943 až do prvních
měsíců po osvobození. 401 Takto trestány byly ženy, které měly s Němci intimní poměr,
ať už jim přinášel ekonomický zisk, či nikoliv, ale někdy i ženy, které s Němci
kolaborovaly z ideologických důvodů. 402
Státem řízená očista začíná až roku 1944. 403 Oficiální vypořádání s kolaboranty
uskutečňují soudy na několika úrovních. Nejvyšší soudní dvůr rozhoduje o potrestání
členů vichistické vlády, soudní dvory po celé Francii soudí těžší provinění obyvatel,
kteří nejsou členové někdejší vlády, přičemž tyto soudy mají pravomoc rozhodnout o
potrestání kolaborantů konfiskací majetku a zbavením občanských práv, uvězněním, až
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po trest smrti.404 K těmto soudním procesům dochází v rámci dvaceti jurisdikcí
Francouzského odvolacího soudu. 405 Tzv. „občanské komory“ pak řeší nově
definovanou kategorii „urážky národa“, která se týká spolupráce, jež nebyla zločinem
ani přečinem. 406 Toto provinění se trestalo převážně zbavením občanských práv: práva
volit, práva zastávat veřejný úřad nebo práva vlastnit firmu. 407
Vláda však v březnu 1945 pověřuje očistou na úrovni profese Národní komisi
pro udílení novinářských průkazů (Commission nationale de la carte d´identité des
journalistes professionels), zakotvenou v zákoně 408 o novinářské profesi z roku 1935 a
po osvobození Francie znovu nabývající svých práv. 409 Tato instituce je rozdělena do
dvou nezávislých komisí – komise první instance a komise odvolací. 410 Stejnou měrou
jsou v nich zastoupeni ředitelé i redaktoři předních novin, členové Národního
odborového svazu novinářů (SNJ – Syndicat national des journalistes) nebo Federace
tisku (Fédération de la presse) a předsedá jim soudce. 411 Každý novinář má na základě
ustanovení z 2. března 1945 povinnost prokazovat se průkazem, který ho opravňuje
novinářskou činnost vykonávat. 412 Nikdo z žadatelů tedy nemůže soudu novinářské
komise uniknout. 413 Zájemce o novinářský průkaz musí vyplnit dotazník týkající se jeho
činnosti mezi lety 1940 až 1944 a následně obhájit své tehdejší konání před zmíněnou
komisí. 414 Žádostí o přezkoumání je však mnoho; šestičlenná komise během pouhého
jednoho roku své existence vyhodnotí přes osm tisíc případů, proto se mnohdy spokojí
s doporučením regionálních výborů, vyslýchání takového množství žadatelů navíc
nemůže trvat déle než pár minut. 415 Komise se zdá být milosrdnější vůči novinářům,
kteří za okupace pokračují v činnosti zejména proto, aby uživili rodinu, a přísněji
hodnotí mladé novináře, kteří za okupace do novinářského stavu teprve vstoupili.416
Komise vynesla především verdikty pozastavení činnosti v době trvání od tří do dvaceti
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let. 417 Nakonec bylo odsouzeno 700 novinářů k dočasnému pozastavení činnosti,
přičemž 90% z těchto trestů nepřekročilo dva roky a jen 2% žadatelů měla činnost
zakázanou na dvacet let. 418 Vzhledem k tomu, že odpykávání trestů mělo podle zákona
začít již 1. září 1944, tresty za nejlehčí, a nejpočetnější, provinění mnohdy nenabyly
platnosti nikdy. 419 Povinnost vlastnit novinářský průkaz navíc platí až od 1. dubna
1945. 420 Komise proto využívá možnosti zveřejnit jména odsouzených novinářů
v redakcích novin, aby jim znemožnila návrat k profesi. 421 Proti této iniciativě se staví
majitelé médií, protože se nechtějí vzdát zkušených redaktorů. 422 Seznamy odsouzených
však nejsou centrálně shromažďovány a nekolují po regionech, takže se odsouzení
mohou na určitou dobu skrýt v oblastech, kde je nikdo nezná. 423
Snaha očistit od kolaborantů rozhlasové prostředí měla administrativní, nikoli
profesní, charakter – na rozdíl od očisty tisku byli v rozhlasu, jako médiu nacisty hojně
využívaném, posuzováni nejen novináři, ale i běžní zaměstnanci. 424 Komise sestavená
z nových členů rozhlasového vysílání a z členů oborové komise osvobození vylučuje
44% zaměstnanců spojených se zpravodajským vysíláním a politickými službami na
úrovni rozhlasu, z nichž většina jsou novináři, a 20% spisů postupuje soudu k šetření.425
Rozhlasoví novináři jsou přitom za svou činnost často souzeni dvakrát. Mnoho novinářů
pracujících v rozhlase zároveň přispívalo do novin, takže se jich týkalo i jednání
s komisí rozhodující o udělování novinářského průkazu. 426
Panují rozpaky nad spravedlivostí a jednotností trestů za spolupráci s německým
nepřítelem, především se však jedná o nepoměr výše trestů pro novináře a pro osobnosti
činné v politice nebo obyvatele mající ekonomický prospěch z války. 427 Například René
Gérin, přispěvatel do L´Œuvre, proněmeckého deníku ministra práce a sociálních věcí
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Marcela Déata 428, byl odsouzen k osmi letům nucených prací, zatímco přímý člen
Déatova kabinetu Georges Albertini, náborář Legie francouzských dobrovolníků proti
bolševismu (LVF – Légion des volontaires français contre le bolchevisme), byl před
Gérinem těmi samými soudci odsouzen jen k pěti letům nucených prací. 429 Podle
některých se novináři stali obětními beránky (současník, novinář Jean GaltierBoissière), podle jiných byli novináři chápáni jako výkladní skříň kolaborace (historik
Delporte), v každém případě se o míře zodpovědnosti novinářů a o nové podobě médií
strhla bouřlivá diskuse. 430 Delporte několikrát zmiňuje Alberta Camuse a Françoise
Mauriaka, kteří spolu vedli polemiku na stránkách periodik, do nichž přispívali.431
Albert Camus, tehdy jedenatřicetiletý šéfredaktor Combat, se přiklání k důslednému
potrestání všech, kteří kolaborovali s Němci a s vichistickou vládou. 432 Podle něj
nebude země bez řádného vypořádání se s minulostí schopna skutečné obnovy. 433
François Mauriac oproti tomu v deníku Le Figaro vyzývá k odmítnutí následování
nacistických praktik a nabádá k očistě cestou smíření a odpuštění, spíš než trestů, které
jsou navíc velice nejednoznačně udíleny a připomínají podle něj inkvizici 434. 435 Mauriac
také poukazuje na jednotvárnost diskurzu nových periodik založených pouze na odkazu
hnutí odporu. 436 Bouřlivě spolu polemizují po dobu přibližně pěti měsíců, než se
Camus, pravděpodobně také vlivem několika sporných rozsudků, přikloní na stranu
Françoise Mauriaka. 437 Albert Camus se tehdy, jako jeden z mála pařížských novinářů,
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připojuje k petici za omilostnění spisovatele a novináře Roberta Brasillacha
odsouzeného k trestu smrti. 438
Je pochopitelné, že největší počet procesů s novináři řešil pařížský soudní dvůr,
pod který spadala metropole okupované oblasti Francie. 439 Rozhodoval o většině
významných osobností proněmeckých médií, a přestože vyřkl několik rozsudků smrti,
nejčastějším trestem za spolupráci s nepřítelem byly nucené práce v různém rozsahu
trvání. 440 Velice aktivními jsou ale také soudní dvory na venkově: oblasti Lyonu,
Nancy, Marseille, Limoges, Lille a Rennes, které měly v době okupace vysoké
zastoupení tiskovin. 441 Trest smrti je tu výjimečný, nejvíce odsouzených skončilo ve
vězení, přičemž o době, na kterou byli odsouzeni, rozhodovalo především postavení,
které v médiích zastávali, míra a druh politické aktivity a charakter novin, v nichž
souzení působili.442 Platí zde tedy obecné hledisko míry angažovanosti – přísněji byli
potrestáni ti, kteří zastávali strategická místa v médiích, například v rozhlase nebo v
tiskových agenturách, a ti, kteří byli v přímém kontaktu s Němci, zejména při tiskových
konferencích pořádaných Propaganda Staffel.443 Z celkového počtu perzekvovaných
novinářů bylo 11% šéfredaktorů a 27% odpovědných redaktorů. 444
K trestu smrti je odsouzeno několik novinářů (Robert Brasillach, novinář a
předseda Výboru boje proti bolševismu Paul Chack, 445 Jean Hérold-Paquis, Jean
Luchaire, Paul Ferdonnet, Georges Suarez aj.), většina trestů smrti je zmírněna na
dlouhodobé vězeňské tresty, nejčastěji doživotní (například Guy Crouzer, Claude
Jeantet, Hubert Lagardelle). 446 Častými tresty jsou také nucené práce v různém rozsahu
trvání. 447 Profesní komise mohly udělit doživotní zákaz činnosti, ale nejdelší tresty

438

DELPORTE, CH., p. 386 (1999).
DELPORTE CH. L'épuration des journalistes : polémiques, mythes, réalités. In: Matériaux pour
l'histoire de notre temps. 1995, N. 39-40. Lendemains de libération Lendemains de guerre. p. 29. [cit. 28.
02. 2014]. Dostupné z www: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_07693206_1995_num_39_1_402759.
440
Ibid.
441
Ibid.
442
Ibid.
443
ALMEIDA, DE, F., DELPORTE, CH., p. 152 (2010).
444
DELPORTE, CH., p. 393 (1999).
445
DELPORTE CH. L'épuration des journalistes : polémiques, mythes, réalités. In: Matériaux pour
l'histoire de notre temps. 1995, N. 39-40. Lendemains de libération Lendemains de guerre. p. 29. [cit. 28.
02. 2014]. Dostupné z www: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_07693206_1995_num_39_1_402759.
446
DELPORTE, CH., p. 387n (1999).
447
Ibid., p. 388.
439

42
čítaly 20 let. 448 Nejčastější byl zákaz v rozmezí jednoho roku až 16 měsíců, který se
týkal 34% novinářů. 449 Valná většina odsouzených, celých 77%, byli novináři působící
v severní části země okupované Němci. 450
Období procesů po osvobození Francie provází chaos. Alice Kaplan ve své knize
o případu Roberta Brasillacha hodnotí francouzskou snahu o vypořádání se
s kolaboranty jako tvrdou manifestaci spravedlnosti, která ovšem neměla dlouhého
trvání. 451 Poukazuje na skutečnost, že odsouzení, kteří ve čtyřicátých letech unikli trestu
smrti, jsou již v roce 1955 osvobozeni a po roce 1964 nenajdeme ve francouzském
vězení vězně odpykávajícího si trest za spolupráci s Němci během okupace. 452 Pro nás
je však důležitější postřeh týkající se procesů s novináři. Jako součást inteligence
bezprostředně ovlivňující obyvatelstvo byli souzeni mezi prvními, mnozí z nich ještě
před květnem 1945, tj. před skončením války. 453 Samotní představitelé vichistického
režimu ukrývající se v Sigmaringenu byli souzeni o několik měsíců později než většina
čelných novinářů kolaborujících s Němci. 454

4.1.1 Robert Brasillach
Odsouzení Roberta Brasillacha je mnoha historiky považováno za názorný
příklad tehdejšího honu na inteligenci sympatizující s nacistickou ideologií. Brasillach
byl redaktor a později šéfredaktor velmi angažovaného proněmeckého Je suis
partout 455, antisemita a autor textů oslavujících vichistický režim, maršála Pétaina i jeho
spolupráci s Hitlerem. 456 Robert Brasillach byl odsouzen k trestu smrti za velezradu
především na základě nového článku upraveného trestního zákoníku z roku 1939.457
Tento článek ukládá trest smrti každému občanu Francie, který se během války dopustil
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spolupráce s nepřítelem, přičemž nepřítele přímo podporoval v boji proti Francii.458
Proti Brasillachovi byl veden proces založený na názorech, nikoli na faktech, jak během
své řeči podotýká Brasillachův obhájce. 459 I během tohoto procesu zaznívá jako
argument obhajoby, že zatímco Brasillach, spisovatel a novinář, má být souzen za
velezradu, představitelé hospodářské kolaborace ještě souzeni nebyli, a soudce veřejně
se kdysi hlásící právě k Brasillachovi a k týdeníku Je suis partout se nedávno stal
předsedou Nejvyššího soudu. 460 Brasillachova angažovanost je však z jeho textů zřejmá
a obhajoba porotu nepřesvědčí. Rozsudek nad Brasillachem padl 19. ledna 1945 po
šestihodinovém, bedlivě sledovaném, 461 soudním přelíčení. 462
Procesy s kolaboranty byly přístupné veřejnosti, která se jich nadšeně účastnila,
a tisk měl možnost o nich téměř nepřetržitě referovat, neboť soudy byly zaplaveny
případy kolaborace s Němci a řešily je každý den. 463 Nebylo výjimkou, že se novináři
na stránkách tisku souhlasně vyjadřovali k probíhajícím procesům, někteří dokonce
veřejně kritizovali shovívavost soudu. 464 Procesu s Brasillachem se jako zpravodajové
účastnili povětšinou mladí novináři předních odbojových novin: Combat, Franc-Tireur,
L´Aurore. 465
Někteří novináři a spisovatelé, kromě již zmíněných Mauriaka a Camuse
například Jean Anouilh, Marcel Aymé ad., podepsali petici na podporu Roberta
Brasillacha. 466 Jednalo se o snahu poukázat na Brasillachův nepochybný literární talent
a přínos pro Francii a o protest proti trestu smrti, nikoliv o požadavek zproštění viny
Roberta Brasillacha. 467 V tomto ohledu je nejzajímavější angažovanost právě Françoise
Mauriaka, který byl sám Brasillachem zesměšňován a atakován v tisku, Brasillach ho
navíc udal gestapu jako nepřítele Německa. 468 Mauriac oproti tomu po osvobození
spoluzakládá Národní výbor spisovatelů, jehož úkolem má být vyloučení autorů
kolaborujících za okupace s Němci – Robert Brasillach je jedním z nich, ale Mauriac
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nikdy neusiloval o nejvyšší trest. 469 Dokládá to už jeho přímluva za Henriho Bérauda,
spisovatele a přispěvatele do Gringoire, pétainovského týdeníku, odsouzeného k trestu
smrti ještě před Brasillachem. 470 Tehdy generál de Gaulle prosbu vyslyšel a Béraudovi
trest prominul. 471 Brasillach je 6. února 1945 zastřelen v Montrouge dvanáctičlennou
popravčí četou, na vlastní žádost bez pásky na očích. 472

Henry Rousso hovoří o

Brasillachovi jako o archetypu, který dokládá, jaký význam mělo pro tehdejší
společnost vypořádání se s kolaborující inteligencí. 473

4.2 Srovnání francouzské očisty a retribuce v Československu
Po skončení války se Československo, stejně jako ostatní okupované země,
potýkalo s potrestáním zrádců národa, a to jak v celospolečenském měřítku, tak na
úrovni novinářské profese. 474 Na rozdíl od francouzských zvláštních soudních dvorů se
na posouzení většiny případů v Československu podílely převážně lidové soudy475.
Vedle potřeby národní očisty, kterou prováděly právě lidové soudy, byla v poválečném
vládním programu v Československu proklamována i očista na úrovni kulturních
organizací. 476 Už 11. května 1945 se na první schůzi konference zástupců tisku
rozhodlo, že všem novinářům, kteří psali v souladu s německou propagandou, bude
zakázána činnost. 477 Tuto očistu měla provádět Očistná komise ustanovená se
souhlasem nově zřízeného ministerstva kultury a informací. 478 Členy komise byli
novináři a představitelé novinářských organizací, 479 podobně jako ve Francii.
Československá Očistná komise však má ve svých řadách také vdovu po popraveném
novináři a redaktora, který byl v koncentračním táboře. 480 Je pochopitelné, že členové
komise v obou zemích jsou převážně komunisté, vzhledem k zákazu jejich působení za
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okupace (ve Francii i v Protektorátu Čechy a Morava), jsou to po válce jedni z novinářů,
kteří neměli možnost se zkompromitovat. 481
Ve Francii se novináři, kteří chtěli pokračovat v činnosti, museli prokazovat
novinářským průkazem, čímž jim zároveň vznikla povinnost hlásit se tamější komisi.482
V Československu se mají ke komisi dostavit všichni, kteří pracovali jako novináři před
5. květnem 1945 a chtějí nadále nebo znovu jako novináři pracovat. 483 Zároveň vzniká
povinnost být členem nového Svazu českých novinářů 484, do něhož si žadatelé musejí
podat přihlášku. 485 Na základě této přihlášky jsou prověřováni komisí a případně
trestáni, nebo jsou jejich spisy předány lidovému soudu. 486 Komise mohla, tak jako ve
Francii, novinářům zakázat činnost doživotně, v případě lehčích provinění udílela
distanc na dobu omezenou. 487
Podobně jako ve Francii jsou i v Československu mezi prvními trestáni novináři,
jejichž spolupráce s Němci byla za okupace nejviditelnější; i tady jsou to zejména
šéfredaktoři a političtí redaktoři velkých proněmeckých deníků. 488 V Československu
poskytl Národní svazu novinářů seznam jmen 36 největších kolaborantů ještě před
vznikem Očistné komise a tento seznam byl zveřejněn také v tisku. 489 Přitěžující
okolností bylo samozřejmě i udržování kontaktu s okupanty, které se v protektorátním
prostředí uskutečňovalo ve společenském středisku německých a proněmeckých
novinářů Presseklub. 490 Za návštěvy tohoto klubu stanovuje svaz peněžní pokuty. 491 Za
každou takovou návštěvu zaplatí novinář, který ještě nebyl potrestán jinak, 100 Kčs. 492
Peníze vybrané z pokut byly použity na podporu pozůstalých po novinářích
popravených za války. 493 Fenomén finančních sankcí nebyl v souvislosti s očistou
novinářského stavu v pracích francouzských historiků médií zmíněn, je tedy
pravděpodobné, že se ve Francii takové tresty vůči novinářům neuplatňovaly vůbec,
nebo jen velmi výjimečně.
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Očistná komise působila od května 1945 494 do března 1946. 495 Definitivně vyloučila
109 novinářů, z nichž 73 doporučila k potrestání lidovým soudům, 40 novinářů
potrestala dočasným zákazem činnosti. 496 K trestu smrti bylo odsouzeno 7 novinářů. 497
Novináři měli možnost se proti rozhodnutí Očistné komise odvolat, ale většinou jim
nebylo vyhověno. 498

5. Nový tisk
Poválečný tisk z velké části vzniká z titulů odbojového hnutí. 499 Ještě před
úplným osvobozením Francie je Prozatímní francouzskou vládou (GPRF –
Gouvernement provisoire de la République française), která dočasně působí z Alžíru,
monitorováno 56 deníků v severní části Francie a 51 v jižní oblasti.500 V červnu 1944
bylo z Alžíru požadováno zrušení les journaux compromis 501 – tiskovin, které se
spolupodílely na okupaci a s německým režimem spolupracovaly. 502 Tento požadavek
je specifikován 30. září 1944 a požaduje zákaz vydávání všech periodik, která začala
vycházet po 25. červnu 1940, a všech deníků i občasníků, které vycházely před
25. červnem téhož roku v oblastech tvořících během okupace severní zónu, ale činnost
neukončily do 14 dnů od příměří. 503 V jižní zóně se pak zákaz týká periodik, která
vycházela více než čtrnáct dní po 11. listopadu 1942. 504 Opatření tedy zavrhuje všechen
tisk vycházející v zemi po kapitulaci Německu a po německé invazi do neokupované
části Francie, čímž dochází k zákazu téměř celého francouzského tisku. 505 Tato
čtrnáctidenní

lhůta,

která

má

zásadním

způsobem

rozdělit

bezúhonné

od

kompromitovaného, na základě počtu dní existence toho kterého titulu vytváří mediální
obraz poválečné Francie. 506 Nezbývá než navázat na několik titulů, které neuvízly v sítu
prohlášení ze září 1944, na činnost odbojového tisku nebo založit nové, minulostí
nekompromitované listy.
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V srpnu 1944 byla státem vytvořena Francouzská tisková agentura (L´Agence
France Presse), která přebírá sídlo i vybavení výše zmíněné Francouzské informační
kanceláře (L´Office Français d´Information) ovládané za okupace Němci. 507 O měsíc
později je statut agentury specifikován jako veřejná instituce průmyslového a
komerčního charakteru. 508 Agentura spadá do pravomoci ministerstva informací, je
financována státem a v jejím čele stojí generální ředitel. 509 Distribuce je po vnucené
správě zadána Hachette jako největšímu zasilatelství a vydavatelství v zemi. 510
Jak už bylo řečeno, tisk vycházející z prostředí odbojového hnutí tvoří logickou
základnu pro vznik novin nezatížených kompromitující minulostí. V daném období je
ho, zejména komunistického, také většina. 511 Představitelé odbojového tisku požadují
očistu novinářského stavu, ale jsou si také dobře vědomi toho, že sami, po vypořádání
se s kolaborujícími novináři, infrastrukturu svobodného tisku neobnoví. 512 Úkol je to
téměř nemožný už proto, že podle odhadů za okupace pokračuje v činnosti možná až
3000 novinářů. 513 Přestože byl proces očisty chaotický a někdy nespravedlivý, byl nutný
pro pocit znovunastolení řádu a potvrzení morálního kreditu stávajících novinářů. 514 Je
to však pouze jeden z aspektů procesu změny: nikdy předtím v historii francouzských
médií nedochází ke zrušení téměř celého dosavadního tisku a k vytvoření, v krátkém
časovém období, nového. 515
V Paříži se éra tisku, který mohl být obnoven hned, týká zakázaných
L´Humanité a Ce soir; L´Aube a Le Populaire, které svou činnost dobrovolně ukončily
po anexi Paříže, a Le Figaro, které v roce 1942 – na rozdíl od Le Temps – přestaly na
jihu země včas vycházet. 516 Stejně jako si proněmecké noviny přisvojily cizí budovy a
jejich redakce, redakce obnovených i nových titulů často zabírají budovy proněmeckého
tisku: Ce soir, Libération, Front national a L´Intransigeant se stěhují do sídla falešných
(tedy těch, co zůstaly v Paříži) Paris-Soir; Pariser Zeitung je osídlen odbojovými tituly
Combat, Le Franc-Tireur a Défense de la France (od prosince 1944 pod názvem
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France-Soir) 517. 518 Na venkově dochází, kromě Le Progrès nebo La Montagne, k úplné
obměně titulů. 519
Odbojový tisk se objevuje hned v prvních dnech osvobození, Francie nikdy
nezažila takový vydavatelský rozmach. 520 K povolení vydávat konkrétní odbojové
noviny stačí pouze doklad toho, že během okupace vyšla alespoň tři čísla daného
odbojového periodika. 521 Protože se odbojový tisk nabízí jako první a samozřejmá
volba, dochází naráz k proměně žurnalistiky: podobné pozadí redakcí novin
vystoupivších z ilegality vytváří žurnalistiku názorově vyhraněnou, politicky především
levicově orientovanou, s velkým důrazem na vlastenectví a hodnoty odbojového
hnutí. 522
Jedním z mála pravicových deníků je Le Figaro, v jehož čele od roku 1936 stojí
Pierre Brisson. 523 Jako tisk otevřeně protinacistický se po vyhlášení příměří stěhuje na
jih Francie, ale i tam je pro sympatie vůči generálu de Gaullovi deník sankcionován,
v listopadu 1942, po vpádu Němců i na jih země, svou činnost ukončuje dobrovolně
sám. 524 Po osvobození opět působí v téměř nezměněné sestavě redakce (François
Mauriac, Maurice Noël, Georges Ravon ad., později se přidává Raymond Aron) 525 a
stává se ojedinělým zástupcem pravicově orientovaného tisku po osvobození Francie. 526
Delporte zmiňuje hlavní proudy tohoto vývoje prezentované na jedné straně
Albertem Bayetem z Franc-Tireur a na straně druhé Albertem Camusem z Combat.527
Přestože je tisk v tuto dobu levicově orientovaný (komunistické a s komunisty
sympatizující tiskoviny čítají 31 titulů), Combat se profiluje jako silný prodemokratický
deník. 528 Zastává sice, na rozdíl od prvních příček obsazených komunistickými deníky,
až jedenácté místo podle počtu výtisků, ale jeho vliv vysoce přesahuje náklad. 529 Pro
veřejnost představuje žurnalistiku s morálním kreditem, čtenáři oceňují spolupráci
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s předními francouzskými novináři i intelektuály (André Gide, Raymond Aron) 530 a
kritické analýzy. 531 Bayet z komunistických Franc-Tireur je, stejně jako mnoho jiných
novinářů, plně oddaný působení odbojového hnutí ve věci očisty, soudce dokonce
kritizuje za shovívavost vůči některým kolaborantům, podporuje změnu systému ve
sdělovacích prostředcích a vystupuje proti kartelům. 532 Albert Camus je však novým
typem novináře, který sice sdílí potřebu potrestat provinilce, ale za všech okolností je
pro něj pravda, kterou je třeba čtenáři zprostředkovat, nejdůležitějším měřítkem. 533
Proto je pro Camuse naprosto samozřejmé, ve snaze vychovat čtenáře kriticky
uvažujícího, vždy ověřovat informaci u zdroje a udržovat si tak nadhled při
zveřejňování zpráv, které by někteří mohli bez dalšího zkoumání šířit jako ověřené. 534
Formuje se tak tisk odvolávající se na morální kredit novinářů vyšlých z hnutí odboje,
usilující o pravdu, svobodu slova, a odpovědnost vůči čtenáři. 535 Otevřeně se hlásí k
Beaumarchaisovu posvátná fakta, komentáře svobodné. 536 K výchově takových
novinářů mají ti zkušenější k dispozici celou novou generaci: žurnalistická obec se po
čistce výrazně zmenšila a nově příchozí většinou nemají profesionální zkušenost. 537
Mladým novinářům nechybí pouze zkušenosti, ale i vzdělání, proto roku 1946
zakládají Philippe Viannay a Jacques Richet, odbojáři píšící během války do Défense de
la France, Školicí centrum pro novináře (Centre de formation des journalistes).538
Středisko je zastřešeno Národním odborovým svazem novinářů a Federací tisku.539
Škola vychází z odkazu odbojového hnutí, většina studentů i přednášejících nakonec
jsou nebo byli jeho součástí. 540 Vyučuje tu například Albert Camus, Pascal Pia nebo
Raymond Aron. 541 Přes den frekventanti pracují v redakcích, proto se výuka odehrává
zejména po večerech, většině studentů je 20 až 30 let a po ukončení studia dostávají
diplom. 542 Získání diplomu je součástí oboustranné dohody mezi novináři a vlastníky
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tisku, kteří jsou, už kvůli prvotní technické nevybavenosti škol, nedílnou součástí
procesu vzdělávání mladých novinářů. 543

5.1 Krize politických deníků
Politická krize související se studenou válkou, odstoupení komunistů z vlády a
politické půtky odrážející se na stranách deníků mají za následek nespokojenost čtenářů,
kteří touží po různorodějších informacích a odklánějí se od politicky profilovaných
deníků. 544
Nastupuje tzv. nová levice, generace politických týdeníků postavených na
odkazu žurnalistiky Alberta Camuse, který upřednostnil svou literární činnost a opustil
Combat už v roce 1947. 545 Tehdy se o vedení dělí Henry Smadja jako financiér a
Claude Bourdet. 546 Problematická spolupráce končí roku 1950 Bourdetovým novým
počinem – založením týdeníku L´Observateur. 547 V roce 1954 z něj vzejde FranceObservateur, jehož novinářskou základnu tvoří právě lidé z Combat: Claude Bourdet,
Roger Stéphane, Hector de Galard. 548 Jsou to převážně mladí novináři, kteří přestože
před koncem války mnohdy neměli možnost působit v odbojových listech, vyrostli na
morálních principech odboje. 549 Na rozdíl od většiny svých předchůdců však odmítají
žurnalistiku vycházející z podpory konkrétní politické strany, usilují o žurnalistiku
založenou na pravdivých informacích doložených fakty. 550
Stejný druh žurnalismu praktikuje i týdeník L´Express, založený roku 1953 na
popud Pierra Mendèse-France, bývalého ministra financí, politika vystupujícího proti
vlasteneckým válkám v Indočíně a později v Alžíru. 551 V čele stojí Jean-Jacques
Servan-Schreiber (řečený JJSS) a Françoise Giroudová, zatím jedna z nemnoha žen na
vedoucích pozicích. 552 Ženy jsou však přirozenou součástí redakce tohoto levicového
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politicko-ekonomického týdeníku. 553 Průkopnictví týdeníku L´Express vyúsťuje
v polovině 60. let v první francouzský zpravodajsko-publicistický časopis, přičemž
inspiraci nachází v americkém týdeníku Time, v německém Spiegel a v britském The
Economist. 554
Podobně jako Combat na začátku, ani tyto noviny nemají zpočátku závratný
náklad (L´Express 157 000, France-Observateur 72 000, Témoignage chrétien –
obdobně laděný křesťanský týdeník 58 000), ale veřejnost, včetně politických stran, je
vnímá jako nosnou ideovou platformu, na jejímž základě je možné utvářet mimo jiné
nový typ politiky, a v neposlední řadě chápe tyto noviny jako důvěryhodný zdroj
informací. 555 Jsou považovány za jakési strážce demokracie. 556 Tyto tendence se
nejvíce ukazují v období vlastenecké války v Alžíru. 557 Po komunistických L´Humanité,
které v roce 1954 jako první psaly o případech mučení v Alžíru, se v tomto směru
angažují i L´Express, France-Observateur a Témoignage chrétien. 558 FranceObservateur píše o gestapáckých praktikách a L´Express přináší fotografie popravy
alžírského civilisty vykonané francouzským četnictvem. 559
Případ večerníku Le Monde je specifický v několika směrech. Titul vzniká na
popud generála de Gaulla a ministerstva informací, je naplánován ideově i finančně jako
projekt, jehož úkolem je nahrazení večerníku Le Temps. 560 Le Temps byly po
osvobození zakázány, protože vycházely déle než 14 dní po vpádu okupantů na jih
země, a podle d´Almeidy s Delportem také proto, že de Gaulle nesnesl někdejší
náklonnost tohoto večerníku k Pétainovi. 561 Le Monde dokonce obsazuje redakci Le
Temps na rue des Italiens a využívá veškeré vybavení, takže – ať už to byl záměr, či
nikoliv – je grafika Le Monde velice podobná grafice někdejších Le Temps. 562 Řízením
je pověřen Hubert Beuve-Méry, který pracoval pro Le Temps jako korespondent
v Československu v období Mnichovské dohody. 563 Le Monde měl být nástupcem
někdejšího večerníku i ve svém napojení na ministerstvo zahraničních věcí, neboť má za
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úkol odrážet názory Quai d´Orsay 564, tj. ministerstva zahraničí. 565 Během válečného
konfliktu v Alžíru se však Le Monde odvrací od vládní politiky. V konfliktu s původním
zřizovatelem důsledně praktikuje žurnalistiku postavenou na faktech a vyslovuje se
proti válce v Alžíru. 566
Vláda reaguje na zveřejňování událostí z oblastí bojů postupnou cenzurou, která
trvá až do poloviny 60. let. 567 L´Humanité například nesmí zveřejňovat fotografie
ukazující krev a těla obětí, osoby mladší 18 let si nemohou koupit knihu nebo noviny
(aby byly děti chráněny před zobrazením násilí a před pornografií), dochází ke
stahování čísel s texty kritizujícími válku v Alžíru nebo s reportážemi z míst bojů (v
roce 1958 je zabavených čísel 111, noviny se stahují v metropoli i v Alžíru – zásilkám
Le Monde se v tu dobu nedaří ani překročit hranice Alžírska), samotní novináři (Roger
Stéphane, Robert Barrat, Claude Bourdet, Jean-Jacques Servan-Schreiber) jsou většinou
trestáni krátkodobým zadržením v pařížské věznici la Santé. 568

5.2 Populární tištěná média
Zábavná funkce tištěných médií je krátce po osvobození Francie naplňována
zejména deníky jako France-Soir nebo Amauryho Le Parisien libéré, které nejsou
primárně politické a komentářové, ale nabízejí čtenáři různorodost žánrů. 569 FranceSoir (původně Défense de la France) nahrazují někdejší Paris-Soir, jejichž minulost
byla kompromitována převzetím redakce okupanty, přestože Jean Prouvost, jakožto
vlastník Paris-Soir, odmítl s okupanty spolupracovat a utekl s Pierrem Lazareffem a
dalšími spolupracovníky během okupace na jih Francie, aby noviny vydával ve
svobodné části země. 570 France-Soir navazuje na předchozí úspěch Paris-Soir nejen
díky velkým reportážím, ale oslovuje větší množství čtenářů také pomocí sportovního
zpravodajství (během Tour de France se prodá 150 000 výtisků), módy, zábavy
(například křížovky), inzerce a komiksů. 571
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V roce 1948 vláda schvaluje znovuvydávání sportovního tisku a v únoru vychází
první číslo L´Équipe. 572 Sportovní noviny byly za okupace kompromitovány a většině
sportovních novinářů je činnost zakázána. 573 Jacques Goddet, ředitel Tour de France,
který byl jako novinář napojený už na předválečný sportovní tisk, se snaží oživit tradici
sportovních deníků. 574 Dvoustránkový L´Équipe vychází nejprve třikrát týdně. 575
V červnu 1948 dochází k propojení L´Équipe s méně úspěšným Élans novinářsky
nezkušeného atleta Skawinského. 576 Komunisty financovaný Sport je navíc oslaben
krizí komunistické strany, takže má L´Équipe na sportovní zpravodajství brzy monopol
a může vycházet denně. 577 Název zůstává, stejně jako podoba předválečnému
předchůdci (L´Auto): velké titulky, fotografie na titulní stránce, rozhovory a
reportáže. 578 Na konci 50. let dosahuje L´Équipe prodeje přes 200 000 výtisků. 579
V roce 1965 kupuje L´Équipe Émilien Amaury. 580
V poválečném období se rozvíjí oblast ženských časopisů, které se těší značné
oblibě: Nous deux, Confidence, Intimité, Modes de Paris, Le Petit Écho de la mode,
Femmes d´aujourd´hui, Elle. 581 Na tento fenomén reagují někteří intelektuálové,
zejména z komunistických a křesťanských kruhů, roku 1951 založením Asociace pro
důstojnost francouzského ženského tisku (Association pour la dignité de la presse
féminine française), neboť jim dosavadní ženská periodika připadají ohlupující. 582 Elle
se velice záhy po svém založení, roku 1945, stává vzorem ženských časopisů po celém
světě. 583 Redakci až do roku 1970 řídí Hélène Gordon-Lazareffová, manželka Pierra
Lazareffa z France-Soir, 584 a působí zde i Françoise Giroudová, která roku 1953
odchází do politicky angažovanějšího L´Express. 585 Časopis Elle je zaměřen na módu,
nabízí však čtenářkám ukázky literatury, příběhy ze života slavných, i reportáže se
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sociální tematikou. 586 Kinematografie je dalším oblíbeným tématem, takže se tu
postupně objevují Jeanne Moreauová, Brigitte Bardotová, Catherine Deneuveová,
Romy Schneiderová a další. 587 Propojení světa filmových hvězd a časopisu, stejně jako
seznamování čtenářek se životem a dílem dalších úspěšných žen je pro Elle typické.588
Cílem časopisu je vychovat sebevědomou ženu, která je nezávislá, aktivní, za všech
okolností okouzlující, má přehled o novinkách na poli módy i v kultuře a podporuje
rovnoprávnost. 589 Elle si ve své pozici nejprodávanějšího ženského časopisu, který
spoluutváří představu o roli ženy ve společnosti, může dovolit porušování některých
tabu, když například v roce 1948 Françoise Giroudová píše o frigidnosti nebo když se
v roce 1961 tematizuje plánované rodičovství jako zásadní ženská otázka – témata pro
jiné časopisy v dané době nepředstavitelná. 590
Největším francouzským vydavatelem ženských časopisů je v poválečné době
Cino Del Duca. 591 Ital žijící od roku 1932 ve Francii začínal jako vydavatel komiksů pro
děti, v padesátých letech se specializuje na periodika pro ženy (Confidence, Intimité,
Modes de Paris) 592, ale vydává také literaturu (Joseph Kessel, Maurice Druon, John
Steinbeck). 593 Během krize komunistických deníků kupuje Del Duca krachující FrancTireur, aby místo něj mohl vydávat bulvární deník Paris-Jour. 594 Politice se tento deník
věnuje jen okrajově, soustředí se na kriminalitu, celebrity, americké komiksy a zprávy
ze sportu. 595 Inspirován anglickými tabloidy využívá poloviční formát doposud užívaný
převážně týdeníky (například L´Express). 596 Přestože se v padesátých letech mluví o
komiksech a časopisech pro ženy jako o opiu lidstva a dochází ke snahám tento tisk
cenzurovat, Del Ducovo vydavatelství zažívá největší rozmach. 597 V roce 1967, kdy
Cino Del Duca umírá, zanechává po sobě čtvrtou největší mediální skupinu. 598
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5.3 Finance
Novináři sjednocení na podzim 1944 pod reformovaným Odborovým svazem
novinářů všeobecné konfederace práce (Syndicat national des journalistes –
Confédération générale du travail) 599 čítají dva a půl tisíce členů, 1 000 v Paříži a 1 500
na venkově. 600 Ve stejném období dochází k vyjednávání o minimální mzdě novinářů,
která se v listopadu toho roku stanovuje na 8 000 franků pro zapisovatele a 10 000
franků pro reportéry. 601 Finance jsou v rámci nového uspořádání pro novináře primární
téma, neboť většina považuje nezávislost na finančních zdrojích za zásadní předpoklad
pro poctivou novinářskou práci. 602 Peníze, ať už by byly v rukou jednotlivce, státu nebo
politické strany, by mohly zkompromitovat ideály odboje i novinářskou nezávislost. 603
Návrh, aby se majetek všech novin vyvlastnil a rozdělil mezi jednotlivé instituce
odbojářské, mediální, politické i kulturní, čímž by všem vznikla jakási vlastenecká
povinnost, nebyl akceptován. 604 Ideál nekomerčního tisku, který vychovává čtenáře
především svou intelektuální hodnotou a je nezávislý na finančních prostředcích, 605 je
nenaplnitelný. V případě zestátnění médií je riziko totalitního systému příliš veliké. 606
Proto média nakonec dostávají volnost a s tímto rizikem se vypořádávají sama. Ve
většině případů je řešením vytvoření společnosti s ručením omezením. 607 Podmínkou
pro všechny je naprostá transparentnost. Už v létě 1944 prozatímní vláda trvá na
zveřejňování identity akcionářů a vlastníků médií. 608 La Nouvelle République du Centre
Ouest například dělí v rámci společnosti s ručením omezeným kapitál stejnou měrou
mezi všechny akcionáře. 609
Vládní subvence činí asi 3 miliony franků, ale tuto půjčku se podaří splatit jen
málokomu. 610 Oslabující roli zde hraje jednak měna – frank má oproti předválečnému
stavu až dvacetkrát menší hodnotu –, a erudovanost ředitelů redakcí, kteří většinou
nemají zkušenost s vedením mediálních společností, mnoho z nich se navíc angažuje
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spíše v politice. 611 Deníky usilují, prostřednictvím odborových svazů, o zvýšení
prodejní ceny novin, o osvobození od daní, o přímé i nepřímé dotace, ale dlouhodobě
špatná finanční situace vyúsťuje v neplacení pohledávek vůči tiskárnám a tiskovým
agenturám, i v neplacení příspěvků na sociální zabezpečení zaměstnanců. 612 Dluhy
znamenají ve výsledku samozřejmě stagnaci, nebo dokonce pokles prodeje. 613 V létě
1946 jsou na celém území Francie vydány 203 deníky, o rok později klesá počet na 180
deníků a v roce 1948 už jich ve Francii není vydáno více než 160. 614 Některé noviny
konkurenci neunesou a zanikají, jiné v rámci zachování titulů hledají možnost
spolupráce se silnějšími. 615
Tato

spolupráce

se

uskutečňuje

prostřednictvím

spojenectví

s velkým

vydavatelstvím, pod jehož hlavičkou nadále vychází: 616 France-Soir se stává součástí
Publi-Presse, dceřiné společnosti Hachette, jejíž kapitál v minulých letech vzrostl a
posiluje svou pozici předního vydavatelství. 617 Díky této fúzi France-Soir dosahuje na
konci padesátých let každý den více než milionového nákladu. 618 Podobně je tomu u
deníku Le Figaro, kde je, po smrti Françoise Cotyho 619 roku 1934, většinovým
vlastníkem jeho bývalá žena Yvonne Cotnareanuová, která strávila válku ve Spojených
státech a od roku 1944 se snaží získat právo nakládat s deníkem Le Figaro jako se svým
majetkem. 620 V roce 1947 je sice soudem uznána jako vlastník, ale práva vlastníka
nemůže uplatňovat. 621 Právo řídit noviny po stránce administrativní i ideové nadále
náleží Pierru Brissonovi, dosavadnímu řediteli deníku. 622 V roce 1945, z předválečných
nanejvýš 100 000 výtisků, stoupá deníku Le Figaro náklad na 230 000 a brzy nato
dokonce na půl milionu. 623 V roce 1950 prodává Yvonne Cotnareanuová polovinu
svých akcií Jeanu Prouvostovi, bývalému majiteli Paris-Soir, a Fernandu Beghinovi.624
V rámci akciové společnosti vlastnící Le Figaro, která se však nevměšuje do otázek
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obsahu deníku, vzniká spolek odpovědný za obsah deníku i za chod redakce. 625 Tento
výkonný orgán tvoří ¾ novinářů týmu Le Figaro. 626 Prouvost a Beghin tvoří společnost
vydávající týdeník Paris-Match zaměřený na život celebrit, jehož náklad činí v roce
1958 1,8 milionů výtisků. 627 V šedesátých letech odkupují Prouvost s Béghinem
i zbývající podíl Yvonne Cotnareanuové. 628
Některá periodika našla ve svých zakladatelských týmech člověka, který měl
dostatek finančních prostředků a byl schopen noviny udržet na trhu. 629 Émilien Amaury
z Parisien libéré, se sestává v roce 1949, postupným odkoupením podílů všech
odstoupivších členů odboje, jediným vlastníkem (s většinovým podílem) deníku
vycházejícího v regionu Île-de-France. 630 Později kupuje také pařížský sportovní deník
L´Équipe.631
Le Monde je v prosinci 1944 na popud generála de Gaulla založen také jako
společnost s ručením omezeným a kapitál je různým dílem rozdělen mezi devět
společníků, z nichž největšími podílníky jsou Hubert Beuve-Méry, René Courtin a
Christian Alfred Funck-Brentano. 632 Le Monde je titul, který během příštích dvaceti let
několikanásobně zvýší výnosy z podílů akcionářů, ale až do roku 1967 není možné
vydělat prodejem podílu bez podpory tří čtvrtinové většiny. 633 Některé redakce pevně
napojené na ideály hnutí odboje se tak chránily před případným převzetím titulu silnější
mediální skupinou a možnou snahou podílníků vydělat na prodeji podílu. 634
Vlivem politické krize na konci 40. let klesá prodej politicky orientovaných
deníků a vlastníci novin žádají o navýšení ceny za číslo, ke kterému nakonec dojde (o
dva až čtyři franky). 635 Opakující se stávky tiskařů mají na poklesu čtenářů také svůj
podíl, v únoru 1947 se noviny neprodávají po dobu jednoho měsíce a některé deníky se
z této ztráty nevzpamatují. 636 Libération-Soir končí už v červnu 1947, komunistická
periodika doplácejí na demisi komunistů: La Gironde populaire z Bordeaux přestává
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vycházet v roce 1948, La Marseillaise v roce 1950 a Ce Soir končí rokem 1953.637
V roce 1952 se Francie propadá na 22. místo žebříčku nákladů světových deníků. 638
Spolupráce s průmyslníky a inzerenty je nasnadě. 639 Hachette v této době vlastní
50procentní podíl ve France-Soir, Elle nebo France-Dimanche. 640 Rozsah reklamy
v novinách stoupá na 20-30%, což je v rozporu s přesvědčením mnohých odbojových
novinářů, kteří deníky raději opouštějí. 641

6. Rozhlas a televize
Od listopadu 1944 je rozhlas (RDF – Radiodiffusion française) pod správou
ministra informací a předsedy představenstva rozhlasového vysílání. 642 V březnu 1945
vzniká, odebráním licencí soukromým stanicím, vládou upřednostňovaný monopol,
který opět zaštiťuje ministerstvo informací. 643 Samotní novináři tuto změnu přijímají
s nadšením, neboť radiovysílání má být službou veřejnosti a působení novinářů, kteří
jsou nezřídka součástí různých politických uskupení podílejících se na obnově
republiky, je podle nich zásadní podmínkou pro objektivní, pronárodní a nadstranické
zpravodajství. 644 Je třeba si uvědomit, že protikapitalistické tendence jsou v této době
velmi silné a morální kredit novinářů vzešlých z odbojového hnutí je vysoce ceněn. 645
Po osvobození bylo třeba obnovit rozhlasové sítě, díky Francouzské rozhlasové
asociaci (SOFIRA, později SOFIRAD) se podařilo získat sítě pro vysílání dvou
programů na středních vlnových délkách: Programme national a Programme parisien,
ke kterým v roce 1947 přibylo hudební pásmo Paris-Inter. 646
S rozrůstajícím se působením rozhlasu ožívá diskuse o statutárním uspořádání
rozhlasu, o jeho financování a o vztahu rozhlasu vůči státu. 647 V období IV. republiky
(1944-1958) 648 bylo podáno 16 návrhů zákona, ale žádný nebyl přijat. 649
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V únoru 1949 se státní monopol rozšiřuje na audiovizuální vysílání a
Radiodiffusion française (RDF) se mění na Radiodiffusion-Télévision française
(RTF). 650 Nesmělé pokusy o obrazové vysílání proběhly už v roce 1931, první oficiální
vysílání se uskutečňuje v dubnu 1935 přenosem z ministerstva pošt a telegrafů (později
telekomunikace) na rue de Grenelle. 651 Od roku 1938 usiluje Francie o pokrytí území
televizní sítí, ale válka tento proces zbrzdí na pouhých třech stech přijímačích. 652
Během války funguje pouze jeden vysílač, který využívá německá televize pro
rozptýlení zraněných německých vojáků v pařížských nemocnicích. 653
Začátek regulérního televizního vysílání se datuje od jara 1945, přičemž
pravidelný program se vysílá až od října roku 1947. 654 Televize je dlouhou dobu jen
vedlejším projektem RTF. 655 Technicky i personálně jsou pomalu přibývající studia
špatně vybavená, televize nemá prostředky (parlament zvyšuje koncesionářské poplatky
až v červenci 1949) ani publikum. 656 V roce 1956 je ve Francii 442 000 televizorů, na
rozdíl například od Velké Británie, kde má ve stejném období televizor více než
5 milionů domácností. 657 Ve Francii je televizní vysílání dlouho jen náhradou za
kulturní vyžití, vysílají se především divadelní hry, ale v červnu 1949 se rodí
předchůdce televizního zpravodajství. 658 Od října 1949 se, nejdříve jen třikrát v týdnu,
později pětkrát, a nakonec každý den, mezi devátou večerní a čtvrt na deset vysílají
televizní noviny. 659 Zpočátku nebudí u obyvatel důvěru, protože hlavní roli ve
zpravodajství má tradičně tisk a rozhlas, televizor má navíc v počátcích vysílání
televizních zpráv jen 3 000 domácností, a to pouze v Paříži. 660 Od roku 1950 se vysílači
velmi pozvolna zaplňuje i venkov. 661 Ve stejném roce jsou zprávy reprízovány vždy
druhý den v brzkých odpoledních hodinách a o čtyři roky později se premiérové
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vysílání televizních zpráv posouvá na osmou hodinu večerní. 662 Hlavní postavou
zodpovědnou za vysílání se stává Jean Sabbagh, mladý rozhlasový redaktor nadšený pro
divadlo a performance. 663
Je však potřeba si uvědomit, že počátky televizních novin připomínají spíše
filmové týdeníky – nezávisle na sobě, tematicky nijak neuspořádány, se střídají,
poněkud amatérské, záběry, které doprovází přímý komentář. 664 Postupně se i obrazová
část zpravodajství profesionalizuje – přenosy se od statických záběrů z výročních výstav
různých odvětví soustředí na větší pohyb v rámci exteriéru (finále závodu v Remeši,
korunovace královny Alžběty II.) a vytvářejí čím dál komplexnější televizní
reportáže. 665 Ukazuje se síla televizního vysílání – žádné jiné médium nezprostředkuje
bezprostředně obrazem to, co se právě děje: rozhlas může nabídnout jen zvuk, noviny
informují až druhý den, a filmový týdeník dokonce s týdenním zpožděním. 666
V roce 1954 Jean Sabbagh televizi opouští a nahrazuje ho Georges Debouzy. 667
Se Sabbaghem odchází i zaměření na dynamický obrazový materiál a dochází k zásadní
změně ve vysílání televizních novin: na obrazovce se objevují tváře redaktorů a mizí
obrazové reportáže. 668 Redaktor obvykle sedí před kamerou a čte zprávy, v lepším
případě režie alespoň občas nabídne související obraz. 669 Profesionalizace ale pokračuje,
a to po technické stránce zejména díky využití duplexního spojení. 670 Začlenění
nahraných rozhovorů pak mělo oživit jinak poněkud sedavé vysílání televizních
novin. 671 Na přelomu 50. a 60. let se, spolu s Jeanem Sabbaghem, fascinace obrazem
vrací v rámci televizního magazínu Écouter, voir (Poslouchat, vidět), kde má obraz
předcházet slovo. 672
Síla obrazu měla možná za následek cenzuru televizního vysílání během války
za nezávislost Alžírska: televizní noviny se mají stát hlasem Francie, pro-francouzský
postoj je důležitější než objektivita vysílání, televizní novináři nejsou na některé
schůzky vlády a ministerstva informací pozváni a někteří z nich jsou propouštěni za
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jízlivé komentáře (Claude Darget). 673 Rozhlas je jako veřejnoprávní médium plně řízené
státem (stát má monopol na rozhlasové vysílání až do roku 1982) 674 v tomto směru
méně odvážný: snaží se vyhýbat nepříjemným politickým tématům a pokud o nich
referuje, volí cestu zveřejňování nekomentovaných prohlášení vlády; postupně se,
například jazykovými prostředky užívanými v souvislosti s alžírskými povstalci
(fanatici, zločinci, zabijáci), však přibližuje vládnímu postoji.675

Závěr
Tato práce ukazuje, jak zásadním způsobem ovlivnil válečný konflikt, zejména
pak okupace a vynucená i dobrovolná spolupráce s nepřítelem, francouzskou
poválečnou společnost. Otřes, který zaznamenala oblast médií, úzce souvisí právě
s okupací Francie, ale stejně tak i s poválečnými opatřeními.
Poválečná očista novinářského stavu měla za následek úplné narušení
mediálního prostoru Francie. Pro mnohé nedostatečné vymezení se vůči minulosti, pro
jiné nejednotné uplatňování trestů za kolaboraci – očista je v médiích dlouhou dobu
diskutována. Skutečnost, že nekompromitovaní novináři jsou ti z řad odboje, značně
ovlivňuje celospolečenské vnímání procesů s kolaboranty. Procesy v rámci očisty jsou
velmi atraktivní téma, vzhledem k početné účasti veřejnosti při soudních jednáních.
Většina novinářů krátce po osvobození navíc zastává názor, že kolaboranti musejí být
potrestáni, mnohdy horují za nejvyšší tresty. V novinách se objevují rubriky, které s
nadšením jmenují každého dalšího odsouzeného. Jednou z nemnoha výjimek je
François Mauriac, který se zasluhuje o milost pro novináře a spisovatele Henriho
Bérauda, a stává se jedním z iniciátorů petice za Roberta Brasillacha, k níž se
překvapivě připojuje například i Albert Camus. Tzv. divoká očista se ve Francii
odehrává většinou ještě před úplným osvobozením země a mnohé z těchto akcí se dají
interpretovat spíše jako činy odbojového hnutí, než jako soudem neřízené vypořádávání
se s kolaboranty v návaznosti na celospolečenskou potřebu očisty národa. K fyzické
likvidaci však dochází, podobně jako v jiných zemích okupovaných Němci.
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Kolaborace je dodnes v mnoha zemích, které byly za 2. světové války
okupované, palčivé téma. Ve Francii se ještě teď živě diskutuje o vině či nevině maršála
Pétaina, pro mnohé je stále spíš hrdinou od Verdunu z 1. světové války. Ani míra
provinění v případě Roberta Brasillacha a absolutní trest za spolupráci s nepřítelem
nenechává Francouze lhostejnými. Důvodem rozporů může být právě nejednotnost
tehdejších rozsudků. Zatímco jiní představitelé jádra vichistického režimu jsou
odsouzeni k smrti, maršálu Pétainovi je, pravděpodobně s ohledem na zásluhy
z 1. světové války, trest smrti zmírněn na doživotí. Henri Béraud 676 byl generálem de
Gaullem omilostněn, na rozdíl od Brasillacha, patrně proto, že získal v roce 1922
prestižní Goncourtovu cenu.
Po osvobození se na stránkách novin polemizuje i o podobě nového tisku. Ten se
rekrutuje ponejvíc z řad odbojových listů, které mají většinou levicový charakter.
Jednostranné zaměření politických názorových listů nemohlo mít dlouhého trvání samo
o sobě, k poptávce po různorodější nabídce trhu však přispívá nestabilní politická
situace. Přestože se představitelé původně odbojových listů na počátku tvorby
poválečného tisku vymezovali vůči předválečné korupci v médiích a vystupovali proti
kartelům, mnoho deníků je během této politické, a v důsledku finanční, krize nuceno
spolupracovat s velkými vydavateli. Někteří z těchto vydavatelů se díky tomu blíží
monopolnímu postavení na trhu. Rozvíjejí se populární média a klade se důraz na
vizuální složku. Platí to pro rozvoj ženských časopisů, stejně jako pro zpravodajské
týdeníky. Fascinace obrazem mohla prospět i televiznímu vysílání, jeho vývoj je však,
zejména kvůli špatné technické vybavenosti, zpočátku velmi pomalý. Je zřejmé, že lidé
v době počátku televizního vysílání důvěřovali víc rozhlasu a tisku jako tradičním
typům médií, zprvu také nebylo mnoho domácností vybaveno televizními přijímači.
S rostoucím počtem úzce profilovaných periodik nastává doba profesionalizace médií
nejen po technické stránce, ale také v oblasti vzdělávání. Očista novinářského stavu
měla za následek fatální úbytek novinářů, po osvobození mají navíc novináři povinnost
prokazovat se novinářským průkazem, proto je systematické vzdělávání novinářů
naprostou nezbytností. V redakcích se začínají objevovat také ženy, a to nejen v úzce
profilovaných ženských časopisech, ale i v politických titulech, a v případě L´Express
dokonce ve vedoucí pozici.
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Především tištěná média učinila ve Francii po válce zásadní pokrok: pozastaven
cenzurou okupačních sil a poválečnou očistou se na přelomu 40. a 50. let 20. století
vyvíjí sebevědomý názorový tisk, který se snaží vychovat čtenáře ke kritickému čtení,
klade důraz na pravdivost informací a ověřená fakta a nabízí platformu pro
demokratickou diskusi. Opět se rozvíjející populární tiskoviny zaměřené na zábavu,
sport, módu a komiks zažívají zejména v 50. letech obrovský rozmach. Tisk je ve
Francii důležitým symbolem a politické deníky mají silnou tradici. 677
Při nepokojích v koloniálních oblastech, zejména během bojů za nezávislost
Alžíru, se ukazuje, jak hluboká je tradice nově působících listů, když se téměř
jednohlasně shodují v nutnosti ukázat pravdu. V tomto období se objevují první
reportáže z míst bojů, doprovázeny obrazovým materiálem, které nemají za cíl
propagandu. Ukazují naopak, co se skutečně v koloniích odehrává, a začínají naplňovat
roli pátrací i hlídacího psa. Dostávají se proto do konfliktu se státem, který uplatňuje
represe jak vůči jednotlivým titulům, tak vůči samotným novinářům. Někteří v důsledku
svého jednání přicházejí o práci, jiní jsou zadrženi a několik dní vězněni. Rozhlas
v tomto období opět plně podléhá tlaku státu. Částečná cenzura trvá až do poloviny
šedesátých let.
Stát má dodnes na média ve Francii velký vliv. 678 A svoboda slova se stává
aktuální i dnes, kdy dochází k usměrňování programu francouzského komika
Dieudonného, jehož antisemitské výstupy pobuřují mnoho Francouzů. Jeho představení
Zeď bylo dokonce na žádost prezidenta Françoise Hollanda a ministra vnitra Manuela
Vallse zakázáno, z dalších programů musel některé pasáže vypustit. 679 Stejně pobouření
jsou však Francouzi právě proto, že je komik omezován ve svém právu na svobodu
projevu, a namnoze se vymezují vůči cenzuře jeho představení. 680
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The French media was extremely ruined after the collaboration with Nazi
Germany during World War II. After the Liberation, the Purge itself caused lack of
active journalists and disorganised the French media, press especially. Trials with Nazi
collaborators were discussed throughout the press. Most Resistance journalists blamed
Courts for being clement. But there were others who took death penalty as a too cruel
punishment for writing articles. Especially when other persons collaborating with Nazis
(politics, merchants) hadn´t been sent to the Court yet. The new generation of press was
based mostly on left-winged journals bound up with the Resistance movement.
Journalists were often young and unexperienced. Therefore schools for journalists were
founded, to raise professionals. Women enter editorial departments not only due to an
extensive success of women´s magazines. They can also start careers in political
weeklies (L´Express, e.g.). Televisions are gradually accessible for more people but in
early 50s people still trust the radio broadcast more. The government rule both radio and
television. Uncertain debate about the future of France and its politics causes a crisis of
political journals which leads to a new tendency in press called new left. Journalists of
the Resistance heritage seek on truth and facts and their newspapers are taken as a valid
platform for debate about democracy. It is evident during military conflicts in colonies
fighting for independence (Algeria especially). Reportage from colonies showing or
describing battles and comments that don´t support the State attitude mean sanctions
against some newspapers as well as journalists. The newspapers and television
demonstrate reality which causes censorship by the state again.
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