FrantišekHalas:

ŽunxelISMUS

Prribojny optimismus modernílro člověka je syntetizován
žurnalismem.
Denně za plachtou žurnálri, nadmutou větrem posledních
událostí, plujeme od pobŤežík pobieží.Historie 24 hodin je
jediná, kterou čteme_ i ta je někdy ,,historickou,,, vždyt za
den svraštíči usměje se tváŤ světa tolikrát, že žurnál nestačí
vše zaznamenat. Rychlé životní tempo odhání od hromad
knih. Život je krátk1i a rozmanitfjak vnitŤek bazatu,romány
dlouhéa nudné.Denní skutečnostirozvíňenéod točnyk točně
neomezujíse na stránky knih a pozy,,hrdinri... ŽurnáI jediné
zrcad|l mnohotvárnost a poetičnostudálostí, ohromuje, udivuje, sbratŤuje.ZŤímeoknem kavárny jen sek ulice, a pŤece
jsme všude.Zmenšujesvět, dá žurnáIdefilovat pŤednámi tak
dobŤedemonstrant:Ů'nz Berlínajako koloně cirkusov1ichvozri.
je kondenzovanou dramatičnostísvěta od
Je všudepŤítomnf,
vulkanickéhootŤesuna Sicílii ažpo vfkňik diváka pŤedringem
v New Yorku. Rezonuje rychlf tep velkoměstsk1ich artérií
i krok osmdesátiletéhoAnatola France. Je poezií nejskuteč.
nější_ neboťje zrcadlem života.
Wildeovo knižní kritérion pŤesunujeme rra žurnalismus
Ťkouce:Jsou noviny buď dobŤe psané, nebo špatně psané.
A dodáváme: Je tisk buržoazni a proletáŤskfa chtějícenechtě.
j(ce pÍiznáme prvému daleko většídávku dobré žurnalistické
práce než druhému. Uvědomujíce si jeho pŤednosti,vystihu.
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jeho c}roroby.
ieme téžchyby. Užaslíkrásou světa, počítáme
"Miluj.*"
americkf mrakodrap, ale nenávidíme amerického
buržou stejně jako našeho.Bojujeme proti ideologii měšéác.
kého tisku, ale chválíme jeho informovanost, pohotovost,
jeho rivodníky a národohospodáŤské
vtipnost atd. PŤelétneme
zajímájen potud, pokud ulehčuje
franku
nás
(kurs
rubriky
PaŤíže),
ale
čteme rrizné zprávy, sport, kino,
do
cestu
naši
inzeráty atd. Duch akcionáŤrivstupuje do vodníkáŤe,ale sem
již nesahá, Politická meteorologie kapitalistického tisku nám
nekazí.dobrého počasís vfchodním větrem. Armáda sedmi
velmocí manévruje po celé zeměkouli. Tiskové kanceláŤe
(Havas, Reuter, Wolff) udržovaly svfmi zprávamí pozice
i tam, kde nebylo již stŤeliva.Reportér vyslan svfm žurnálem do neznámj,ch kraj ri mťržesvf mi telegramy u činit ro man jako telegramy Wildeovy činily roman.
tickfmi tisícečtenáŤri,
tickymi poslíčky.Jedin1im soupeňem tisku je kino s obrazy
vášní, smíchu, bojri a rekordri. Chcete-li, aby socialistickf
žurná| měl miliÓn čtenáňri,učiřte jej filmem. Ano - čIověk
uprostÍedsvěta, ale s moderním žurnálem v ruce, jinak zakrnÍ
a zbolestní, vida jen smutnou tváň pŤesokraj tkalcovského
stavu či psacího stolu. Dav volající po revoluci zdvojnásobí
svou aktivitu, vida i druhou tváŤhlavyJanusovy. Toho nejsou
si vědomi redaktoŤi socialistickfch deníkri, jejich mentalita
zvládne snad událost hodinu od redakčníhostolku, a to ještě
ne každou; ale nestačítam, kde je položeno moŤe. Rychle
postňehnout, zhodnotit, stručně a jasně určit vlznam jsou
ctnosti,jimiž neopl1ivajížurnalistéproletáŤského
tisku. Dělník,
pŤečtaze zvyku či z povinnosti list, zasakruje nad tučnymi
literami, jež vykiikují poslední zlodějinu ve státě, a pročet
ostatní listy Ťekne: ,,Nic v tom není,.. a bude mít pravdu.
Nejričinnější
místo komunistického deníku je bílés tučnfm:
Konfiskováno. Není tomu tak všude. Francouzskf dělnick1i
tisk (l'Humanité) má riroveř světového tisku a statisícové
obce čtenáŤské.
Tajemství? Ne l Zná psychologii čtenáŤstva
a umí je uspokojit po každéstránce. A pňináší.li na prvé
stránce sportovní fotografii, neznamená to, že plní hriňe své
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tíídníposlání než deník, ktery od rivodníku až k soudní síni
je azylem vzdech , obtazi sociální bidy, vzlykri básníkri,
kteňíglorifikujíbídu, snad z vděku, žebez ní neměli by motivri,
stále zachmuŤen1i,nevtipnf, pravf opak čtoucíhokolektiva,
které vycházi z kina, cirku, tancovačky rozesmáté, vtipné a
bňitké.
List dělníka musí hŤmít kulometem, ale též otŤásat se
smíchem, zaYezávat karikaturou a ironií; neboéne každ!,je
lroden nenávisti a ironie nás učíposmívat se tam, kde naše
slabost by snad nenáviděla. Rozesmát člověkaje nejkňeséanštějším
skutkem, praví Chesterton. Rozesmát chudéhoje ještě
více! Vtip zab|j1 _ ale tisícátéprokletí nudí. PŤežvykování
opotiebovaného světového názoru je vfsadou DoBRÉHo
TISKU, ale nesmímít místov dělnickém žurnále.Zd,á se, že
terminologie proletáŤskéhotisku je toliko termirrologiíměš.
ťáckfch žurnált, pŤetŤenouna rudo. Jinak promlouvá dav,
jiné je zoufa|éproklínání zástupri a rezonance v1íkŤiku,projdouc redaktorem, ztrat7svou ostrosta Stanese ťráz1.Marinetti
V aeru pozna| neudržitelnostmluvnické syntaxe; kéžby děl.
níkriv list, z v!še hledě na sebe,poznal dutost frází. U koIébky
proletáňe stojí kletba - pak p icbáz1 nebezpečnf smích. _
Jednoduchá pravda, dosud nepochopená. Slovo nechť ie
projektilem, a|e nezapomínejmena bláznovskou rolničku a
chcete-li, nechťv básni je něžnéjako konvalinka. Beztak je
básefi krajkou na cáru dne. Povídavost,tozvážlivcst, obezňetnost, opatrnost jsou základnimi znaky špatnéžurnalistiky.
Chodínrepomalu, proto našeláska k aeru, k autu. Jak nesvé
je auto jedoucí zvolna, jak nesnesiteln1ichje sto ňáclkú,kde
stačilo by deset. Zkratka, nápověď, abraz, lreslo, k nim se
utíkáme. Uměním pňivodit za vteňinu změnu žije moderní
žurnalisnrus.Nově za|ožen!,žurnálměl by obecenstvr.r
pŤedvádět svéredaktory a reportéryjako Poiret svérnanekfnky.
Hlasováním zjistilo by se, zda Ťečpana X byla modernějšínež
pana Y, či zda ironie pana A pŤekonala jízlivost pana B,
či srníchpana C byl nebezpečnější
a bláznivějšínež satiricky
parr f). Vždyé závisí-|i dosud žurnál na několika lidech, je

624

potÍebno,je nevyhnutelno, aby byli tací, aby každ! záchvěv
naši zvídavosti byl jim znám,!,a vlastní. PÍíštínoviny budou
jistě psány obyvateli celého města, ba celéhosvěta. Rádiem
sdělí soudruh č. 1 nejnovějšívtip, jako druhf svrij nápad
o zjednodušenídistribuce atd. Tehda bude žurnalismusjistě
dokonal1i.Moderní reportérmá nahradit zatlm neuskutečnitelné. A jistěže bude Donem Q:rrjotem našeho věku, d.
typem objektivním, entuziastou, šaškem,hrdinou, Sportsmanem,zktátka pŤebohatctnostmi,ježmáme, nebo jichž pŤejeme
si mít. Musí umět dnes interviewovat ministerskéhopŤedsedu
jako zitra blt mezi Senusii v Africe či v zákopech, nosit frak
na banketu zrovna tak jako tlumok a trampskéškorně,jezdit
autem a dělat stokilometrovépochody, chladnokrevn , vzděukrutně vážnlr a zas duchaplnf a bláznivf, smělanf, ťrskočn1i,
jícíse filosof.Duchaplnost a bláznovství byly kdysi totožnfmi,
je častotožnostoživit.Dnes hladí dítěa z jeho strachu a pŤítulnosti zítra dá čtenáňizprávu o vraždě,toužrukou rozbije čelist,
sbíraje v apačskémbaru materiál pro fejeton: Romantika
moderníholupiče.Jeho láska k novotě, objevitelskávášeĎmusí
ho spalovat. Není hodiny klidu, není chvíle bez nápadu. Dav
je netrpělivf, rotačka netrpělivější.Senzace a ještě senzace!
Nikdy jí nebude dosti. Pro prázdné místo v žurná|e dá umŤít
básníku či perskémuprinci, nechá v Britském muzeu z dinosauŤíchvajec vylítnout obludy ničícíLondfn. Ivana Golla
nechá zapáIitPaÍíža napíšeo jeho vzta|.n k Neronovi, to vše,
aby zíta pŤinesl fotografii básníka usměvavého,prince na
návštěvě v PaÍiži, zprávu o stabilitě libry atd. Nebudeme
mluvit o neseriÓznosti, to pŤenecháme otyl1im komerčnínr
radťrma ,,veličinám...Budeme mítještěraději básníkaa pŤedplatíme si na rok žurná|.Panem et circenses! Myslíte, žeje to
zaniklé volání? Není-li nám pŤáno zŤítrevoluce všude, kde
se dějí, toreadory, filmové hvézdy, hŤiště,katastrofy atd.,
nechťpŤekvapujenás denně žurná|poeziísvfch lokálek, fotografiemi, posledními zptávami. Reportér bez fotoaparátu je
arlachronismem. Žurná| bez fotografií - nemriže byt dokorraly, naše pŤedstavy vfvojka zkonkrétní a zživotni, Mezi
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Íádky žutná|u pŤed zraky naši fantazie dá procházet fr|mo.
vému pásmu Gaumontova tfdne. Vědomí moderníhočlověka
chce b)ít univerzálně informováno a žurnáI je trestí doby,
která tuto touhu sytí. Úspěch žutná|uje podmíněn téžtypo.
grafií. Šablonovitostvětšiny novin odpuzuje. Znechucují nás
rozplizlé a nevfrazné typy. Stránka má m|t svou ekonomii:
poslední ínzerát budiž typografick1im v1ipadem na nevšíma.
vost čtenáňovu,jako jeho záh|aví rítokem na kolemjdoucího.
Angloamerick1i žurnalismusje počátkem. Pro rísměvnoutváŤ
vítězri cambridgeskj,ch zapomínáme na strašící
prince z'|Na.
lesu. obrazová ÍečpŤítomnostije emotivnějšíslov; cudná
krása technickéčistoty,dokumentární fotografiejedinečnélyričnosti, rádia, telegramy, to vše kultivuje naši senzibilitu
ztovna jako moderní poezie, jLžje žurnalismus tolik blízkf.
Mt1zy prchly z olympu. Kalliope s fotoaparátem procházÍ
velkoměsty. Davy jsou vděčnéa vždy ochotnétleskat a m zy
žijítaképotleskem...
o čem by se psaly básně, neb1it žurnalismu a fotografie?
Nebe a hvězdy brakovaly generace, city a citečkyvyjedeny,
a co je to vše proti poezii objektivu a telegramu reportéra!
Básník nevráž1 dnes hlavu do kosmu, neboé ho nezajímá,
a zvedá.|ioči ku hvézdám, zŤíjistě jen záŤi reflektotu. ŽurnáI
a fotografie svlékly krásu k nepoznání obalenou pŤedchozími
generacemi. obal studenéklasičnostii nevyhnuteln1ipŤíkrov
podbňíškustržen a dlouhfm, nucenfm postojem zdŤevěnělá
krása vymrštilapojednou nohy do vfše,ztŤeštilase.Akademici
zkroutili pŤekvapenímsvékrlravéoči,impotentní básníci vyjekli nad touto profanací akrása neník utišení,tančía obecen.
stvo tleská. Ve století že|ezn!,chmriz umírají denně pravdy,
a|e ž4e smích.
V kapitalistickéspolečnostije tisk dosud prostŤedkemstran
a určit)ichfinančníchskupin, avšakpŤestoje nástrojem civili.
Zace' a to nejdriležitějším.
VěŤíme,že v roce 2000 na každém
stole bude žurnál, v němž bude vše,a tehdy bude časspálit
knihovny. Pňečtenfdáme jej dítěti k nemenšíradosti, neboé
pohádky, kteréjsme my čítávali,zešediví,zústanejim krása
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babiček,na kterése usmíváme,ale s nimiž si již nerozumíme,
a svět bude jedinou pohádkou, v nLžprincem nejstatečnějším
bude sprinter strhávajícícílovou pásku, princeznou filmová
sál strojovny s dynamy, a mrakodrap
hvězda, kouzelnou Ťíší
lchvátí dítě více než kŤišéálov!,zámek, otáčejícíse na kuŤí
noze. A pak snad i žatnál zanikne, neboéráno ke kávě pro.
mítnou se lidem obrazy událostí posledníchhodin a radiofon
podá vysvětlení.Buď pozdravena, poslední masko klauna
o kolik poschodívzrostl mrakodrap.
zMédrana, spočítejmež,
V tédobě, nebude.li umění mrtvo, bude umírat a nikdo nad
nimnezapIáče. Vždyévečervšichni milenci napíšínejkrásnější
báseĎ.

(Pásmo l, č.3, str' 5, záÍi |924)
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