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Na tzÝ. aílvestrovskcu aféru 7926 reegovaI Kare]' čapek sa-

ttr iekou prózou Skandá].nÍ aféra .Iosefa Holouška; jakožto dÍlo

belet ' r1st ieké směřogele 1 k š1rší platnost l ,  post lhujíc obeeně

žurnalistieké porn1'o^uv.a.ě''lé Fappqlě. Vycházela od konce '-1nora do.' ' ' i1Q'Igr notrináeh
polov1ny března 1927Yna tř1náeb pokračování |) Ješté l*927 wyš1a

jako samostatná knlžnÍ pubJ.í.kgee. V anketě Rozprev Áventtns o nej-

J.epší kn1hy roku uvedl Pevel Eigner m.j. toto dí]'o s hodnoceníni
' 'To není legraee. To je brevurní sty11st1cko.ps7eho1ogicko-karek-

terolog1eká studie. Journa1l le,  první v české ] 'íteratuře. rre to

dokona1é. I3ezpochyby větši neŽ čopkovo divac]]'e,n (Rozprgvy Auen-

t tna  3 '  L9? . | i2 |3 ,  é.  14n  s t r .  J -74 ,  L5/3  1928) .

čepkova eet irs,  tÍnto způsobern hodnccená Jako žánrový ěi  te-

nat ický přínos české 11teratuře, by1a novum i  v eutorcvě bele!.

r1stÍeké tvorbě pro L1dové nov1ny. Ještě než začaI Čapek (od

červenee do konce líetopedu 1928) ve fejetonu LlY otj"skovat po-

vídky'  které pek knižně vydal s t1t.  Fovídky z Jedné kapsyl  SPg-

rad1eky tu od L92, otiskoval prózy různýeh žanrů, jeko by zkou-

šel vhcdnost těehto ponejvíce drobnýeh skladeb pro novinové sou-

textí. skgndúlní eféře tu předeházely dvo soubory bajek, jeden

apokryf a jedna aktual izační perefráze orÍentá lnÍ 1átky o náele-

dovely po ní delší cva el  ckryfy a dvě podpovídky ( ještě bez toho;

to ozneěení). ot1s<cvéní Povídek pak doěosně přeruši lo tuto J lno-

žánrovou pub11kační posloupnost. Po dokončení Povídek z druhé

kapsy sáhl Úepek nejdříve opět po satírieky traktovgné ternet1oe

nov1n a novinářr1, a to prózou Podivuhodné ony redektora Kpubka

(v LN od konee l. lstopallu do konee pros1nee 1930 n8 šest pokraěo-



vání). Brzy nato, v po1ov1ně 1edne ].931n ottskl  v L lJ krátkou

prózu Han1et, pr1nc d. inský. $at1r1ckýrn ehargkterem e ténratem

souv1sí s dvěma rozměrnějším1 předehoaím1 sk1adbann1.' jako neroz-

cáhlé dílo krásné prózy orlkazuJe Již jednoznačně k epokryfi1n,

bajkán e podpovídkám' tedy k těm drobqim be}etr1ettekýn žánrům,

které od podz1mu ].931 představove1y výlučnou oblaet v čepkově

novtnářské beletr11. v té se pak řurna]. l .st1eké sat iry už neob-

Jen:Jí.

Uvedená data ukezuJí, že skupinee t ří gat1r ne noviny a no-

vlnáře, takŤka ízolovené enklávě uvn1tř čapkov3i nov1nářské belet-

r1e, přís luší v;fvojově eit] . tvé místo v této Jedné složee Jeho

krásné prózy. Vede nás to k tcmu, abychom se p? stručné popisné

prezentaci  set i r  pokusÍJ'í zamyslet se nad tím, zde z n1ch jeden

eeIek tvořÍ ještě něco J lného než Jen shodná temat1cká oblast a

getÍríěnost,  zde tu exiotuje je<lnotíeÍ spojnice Jej1eh smyslu,

ať 3rz kamko],í or1entovaného.

V SEaqdá].ní af{ře J?ggfgjelguš'še předvádí satíra metody a d,i-

sJ.edky tiskové kenpaně, která chce porrocí vynyslů před veřeJností

zostudtt nepohodlného ě1ověke z Jtného pol1tlekého tábora. Vydávet

sqyšlenku u 8 věcně odpovída jíe{ referát o skutečnostl je v prvé

řadě unožněno vlastnoetí každého Jazykového proJevu' který sárn

v sobě neobsahuje kritér1e pro posouŽení pravdivlst1 gvé věcné

výpověd1. ZdánÍ věrohodnost1, vzbuzování předetavy'  že t1eková

lampaň Je přísunem 1nforTnsaí o exl.gtuJÍeí skuteěnosti, dosehují

pak novÍnové ělánky v gat1ře tírn, že využívajÍ Jak konveneíongli-

aovanéhc aparátu argumsntačníh.9 (pseudologike ) a Jazykovéhc (sé-

nant1ka 1ž1)1 tak Í momentu psyeholog1ekého; čtenář nov1n (a kaŽ-

dý možný gdresát promluvy) běžně předprk1ádá' Že za refereneí ě1



ťlenotaoÍ promluvy uueí být něJeká gkuteěnoetní data ( ''nenÍ špro-

ohu' eby na něm nebyJ'o pravdy troehu"). - sled nov1nových ě]'ánků'

Lteré neJprve odhaluJí sqyšl.ené nemrgvné poě{nání J. tlolouška,

které pak rozšlřuJí údaJný věoný aák].ad aféryl tak onak o nÍ 16-

ferují nebo gase a opačnd poaleo po3'en1zuJí o JsJíní atrůJol,

Je v povÍdge prvotnÍn nosltc]'en ep1okého dění. s texty novlnovýoh

ě]'ánků Jde toto dění po ssa fÍFt1vnÍ, Jenon v řeěí exíotuJíoí re.

a]'ítytr protože věak tato verbá].nÍ flkoo postÍhuJe urěítý gkruh

lídí g ovlívňuJe část epo3"eěnoot!. (ař J1ř Je tu Jekkolt př1JÍné-

n8 a nootteky hodnoeena), otávaJí ge nov1nářeké texty také hyba-

telen epl.okóho dění d&aledkového, které J1ž Jde po oae reá].né

lÍdaké Ekuteěnost'.. $atl.ra na dryáěnleké netody políttcké žurng-

llstt$ ná tak 1 ilruhý po]' evého eat1riekého gaoÍlení, a tím Je
- o &benom řeěeno - "glsvo Boonó''.

V oat1řo B!'dtvsltod&É gn.v re-dgktqT? -spuEbg se redaEtor kraJÍ.n-

gkého týdeníku d.catává v rúvratnýeh gnoeh óo Jasykově, spo3'eěen-

aky t híetoríeky rr}unýeh proetřeť!í (do eouěasného l{ěnecka, 3Ťan-

olc, ťlo ko].onlální Ind1e, do oalle g doby Caeserovy atd.) e všudc

Je znovu nov1nóřeu' který pÍšo políttebé úvodníky. .rako Je v Evén

týdoníku denagogtoky pÍše v tT aÍona].!.stteky agreeívnín duohu, tak

Je píše t v těchto anovf,eh prostředíghn Jen věené údaJe ae mění

vzh]'edem k proněňuJíeÍnu se oko]'Í. Jdo tu tedy opě| o genert tex*

tul o JeJÍ určítou podníněnoet, o renýšl'eqý perauaetvní úě1n novt-

nového ělánku. rlako ětnl.te]. ep1ěnoot1 ge však v tonto případě ne.

proJevuJe v novl.novén ě],ánku obaažená potenoe wádět do pofurbu

nípotextovou gkr.rteěnoat. Přeehody le gnu do anu B dění v rozl1ěnýeťr

prootředíoh' na něž redaktor Koubek roaguJe svýnl úvo&ríkyl maJí

doplňuJící děJotvorný protlk3.ad v nehybné JednootejnoatÍ. struktu-
n/

ry Koubkovýďt úvodníků' v JeJlch atab1lně neprogěnndm efielu, v Je-



J1oh typově totožné jazykové podobě. r  v tomto případě dcstává

set1re druhý významový pd1, neJen míŤí na naeional1stieky frá-

zov1tou publ lctet iku, a1e post1huJe také poradox, úe se vyhroce*

rqý nac1onallgmue Jednoho národa k nerozeznánÍ podobá nac1onelie-

nu národa jiného, že Je tedy svou poc}etatou anacionální, národ-

ně 1ndiferentnÍ.
r J c : r i : ' .  - i  o r r i

\&tir* řIrgm].et.. Drínc dánský (bleferét psrlgmentního upravods-

Jo) '  noá dvě prostupujÍcí se textová pásrna. jednÍm je v lastní re.

ferét par1ementního zprav:daje o Shekespearově tragédiÍ. ' JenŽ su-

geruje čtenář1 předstevu, že protagonlstou hry Je Polonius, dru-

hým jsou dckladové výňatky z Po1on1ova dramgt1ckého partu. Zpra-

vodaJavs řeě anÍ nepředstaví hru Jako eelek B PolonÍovo níst 'o

v něm, an1 nereepektuJe Polonlovy Jednot lívé dos1orrně c l tované

pronl.uvy Joko souěástí určltýeh dtalogrl e děJových gltuaeí 9 do-

konee kumuluJe vÍee něko]'ikas1ovníeh rep11k Fclon1cvýeh do jed-

né spoj l té promluvy" Z ei taeí Poloni:vr '  g lorrníhc partu se stáva-

jí řeěové výtvrry, které odpovídejí granat1ekým a jrnye systémo-

vym Jazykovýnr pravtdlům' avšak samy o gobě nemaJí anl pr{.mární

v1estnost promluvy' sehopnost sdě1ovgeí. 1"rzník1 1ibcvolně mant-

pulovatelný soubor forurá]'ně ugpořádsných s1ov, d0 něhož Je jakýs1

obseh apr1orně vkládán referentovou 1nterpretaeí - Í.nterpretaeí

sj .ee vňeně nesmyolnou' e1e vcelku představuJíeí jedinou s4ys1u-

plnou textovou g].ořku prózy. Také zde Je rry.znamová dvouptílovosb,

sat i rg post1huje jak parteJníeky zaujaté, zkreslujÍc{ referování

po11t1ekýeh zprevcdajů' tak bezobsažnost psr lamentnÍeh expczé.

liezÍ třenrÍ spt1rlekýmí prózami jsou znaěné rozdíly jak ve

wstvě temat1cké' tek v podcbě ep1ekého tvaru. Strodný význarrrový

efeH'' podvojné zaměření sat1riekého obrszu, nemá pro otázku,



kterou tu s].eduJeme, pŤíznakovou pl'etnosti šírší spektrun satlrry

odpovÍdá tematické ob1aětÍ '.novÍtly'. 9 Je výslednlcí zeJména

shodného vyprávěěského postupu pří uplatnění řečt v řeěi (c1to-

vené novingvé ě1ánkyr ÉsP. repl.l,ky dramatu Jsou výpovědním

předmětem povídky, a př1tom si  zeehovávají tgké vlastní sdělo-

vací platnost svébytné, obsehově uzavřené prornluvy).

Všem satírÉm je epo1ečné domÍnantní uplatnění nov1nového

textu' e to takového' který mé názorově ovltrnn1t ětenáře, pře-

svěděit  ho (persuas1vní funkee). Tatc funkění e1ožka má dvě pří-

né spoJ1togt1 m1moJazykové 9 obě př1ebázeJ{ - v n1zné epieké po.

době - ve všeeh prózách ke slovu. Jednou Jsou ě1n1te1.é, kteřÍ

se uplatňuJí při vytváření novinového textu, drďrou Je věcná

pravdivost výpověd1 novinového textu.

V Skandá]'ní aféře jsme upozorníli n8 znárný fakt, Ee Jazykový

proJev neobsahuJe eám v sobě nástroje k ověření věcné prevd1vcs-

t1 výpověd1' g že tedy poskytuJe moárost,  aby jeřro denotát

skuteěnost,  k níž odkazuJe - by1 věcně nepravd1vý ěÍ objekt ivně

neexigtuJíeÍ. 'Iento rozchod obsahu výpovědí s předmětnou realltou

ae upJ.otňuJe v novinových článeÍeh všech próz, všude JednoeteJně

podníněn zeqýšleným persuas1vnírn úě1nkem. PodíleJí ae na torn l

delší ťaktory jazykové; např. v Pod1vu$oenýerr snech už1tí vyJad-

řovacÍeh stereotypů' ustrnulýeh 1 v plánu význanu e nesehopnýeh

pojmenovávaeÍho dotyku s reá]"nou skutečnostÍ, v HaÍůetovi výpo-

věá o Jezykových prouůuvách a e1tece těehto eízích promluv, tedy

pravdivostní maehingee přÍ neteJazykové a mez1textové operacÍ.

Denotaění nožnost1 dané systémov;1n1 v1astnoetm1 jazyka Jsou však

jen v pozadí povídkových vyprávění' Jej1eh v]astnÍ obsah vyehází

z déní, z konet1tuování prornluvy (novinového článku), které Jed-

nou je explÍeltní s]'ožkou příběhu' J1ndy Je stgna].1zováno (v Ham-



letovl  podt1tu1em). PoužíJene-11 term1nologle sém1ot1ků, řekne-

Ber že výehozÍn děj lštěm všech pť?z, t j .  tgké děj1štěm základ-

ně urěuJíeím směr a obeah satiry, Je pragurat1eká d1ruenze eénídzy.

Zůstaňme ngdá1e na této abstrsktní rov1ně, kde mrlžeme na po-

vídkové dění pořůížet Jako na reálný ekt vytváření novinového

č]'ánku (kongt1tuování 91obálníhl Jezykového znaku). Prag:rrnatÍekou

dtnenzi obvykle qrnezuJí eén1ot1kové jako místo prlvodu, už1tí

a úěJ rku znakrl ' Jde tedy v prlncipu o dvě funkění ob1ast1, o

pragnatlckou úroveň řekněne genet1ekou (původ e užití znBků)

a reoepěnÍ (úč1nek znakť:). Jenon v Sk*ndální aféře je dotčen l

vztah mezl genet1ckou a reeepčnÍ pragnatickou d1nenzÍ. Ve všech .

gatíráeh je přednoetní zřete]' obrácen na genet1ekou, a to Jsk

na tol Co z ní přesahuJe osobnost autora promluvy, tok rre tu

její složku' která Je už vymazena vlaetním producentem promluvy.

oeobnost pronnlouveJíeího 8e ng pregmatícké úrovni sén1ózy

prvotně e 81obá1ně uplatňuJe tím, co z ttí prvotně 9 globálně

ě1ní osobnost vůbeo, tedy strukturou svého Jedtneěného vybave-

ní hodnotového. Novtnář čepr<ových sgtír, kt,erý vo].í mezi dvěna,

pravdlvostně prot1kladnýmí denotaěnímt mořnostnl., JeŽ nu npbí-

zí uet ' roJení Jezyka, provádí tutc vo1bu tak, Jak Je hodnotově

vybaven. opaěně ne}ůíženo, touto volbou proJektuJe do své žur-

nalíetleké stat1 svoJe hodntové vybavení s z něho v prvé řadě

gvé morální normyl koneěný snys1, prochýzejíeí všemi čapkovýrrÍ

novlnářskýmÍ satírani, Je žurnal1stova lnd1v1duá1ní morálka.

PersugstvnÍ funkce, obeažená v nov1novýeh texteeh všeah

setÍ.r' Je rovněž součástí genetÍoké progmat1cké dlmenze sénio-

ZÍt 6 to Její štrší obsghovó rozlohÍr té, která je už za obvo-

den vlagtního produeente textu. Novínář ě1 novlnáří píšící o

Joeefu Holouškovl, redaktor Koubek nebo parlementní zpravodaJ

E*



uzpůsobuJí wpověó svýeh článkrl a cbsah jej1eh persugse pod]'e

po11tlekého zaměření svých žurná1r.l a pod1e konkrétnÍeh denníeh

potřeb svýeh po11t ' tekých stran. Do zníněného aktu volby mezi dvě-

no pravdÍvoetně protíkladnýmt denotgčníml možnostrn1 vstupuje spo-

].u e nov1nářen (a skrze něhot) také Jedtneěný subjekt nadinc1vl-

duální (noviny) a Jeho hodnotové, tedy v prvé řadě et lcké vybave-

ní; koneěný smye1 , proeházejlet všerni čapkovýrni novtnářekýmí sa-

tíram1' je et ika kolekt ivního orgánu' po11t1ckého žurnálu. Et1ka

novl.n e 1nd1vlduální norálka žurnal1stova nejsor: od sebe seporo-

vány, jsou do sebe zeklesnuty tak, Jak ee neodděl l te] 'ně uplatňují

př1 konstituovánÍ textu - a Jak nov1ny neexistují bez nov1náře

a nu,/inář bez novln.

.Ieetl1že Jene vpředu upozorti lÍ na to, že čapkovy setiry na

noviny a nov1náře vznlkejí ne vývojově ctt1 lvém nígtě Jeho žur-

nal ist1eké beletrÍe, 9 uvědomíme-lí sí teč navÍo, že apolr}fYl

bajky a podpovídky' které v Jeho umě1eeké tvorbě pro LN těeně

po sgt1rách nás].edovaly' maJÍ povětšlně výraznou persussivní

funkci, nabízí ge tu gnadný hypotetÍcký závěr; Čepek se těm1to

satiram1 * per negatlon €B - zanýšl"Í ned tím' eo to unamená pro

autora 1 pro spoleěnost, ovl1vňovat ponoeÍ nov1nov;,.gh textů ná-

zory' snýšletrÍ, ž1votní or1entaol. ětenáře.

..ICIko podotatnější se ukazuJí spoJttostl nov1nářských s9t1r

s ostatnÍn čapkovým dí1en. Na první pohled zjevné jsou tam, kde

8e čapkova publ1eistlka dotýká nov1nářské etíky. ZJevné joou i

eouvislosti s jeho ěetnýrn1 úvshom1 o Jazyce. Čepek, dobře obe-

známen s dcbovou l1ngvistikou' z*:nrýšlí ee nejednou ngd obecným1
r t '

v1actnřdní jazyka, vždy všgk v souvis lost i  a jeho urč1týn užltím,

v souv1slost1 s řečí. často se tu vraeí rnyšlenka, že se jezyk

uplatňuje jeko závažný hodnototvorný člnltel - Ve snyslu poz1-



ttÝnfi 1 nr3ntlvaín . Jcnon tín, Jrl rr ho ulívá ' tedy pron.lorr-

rÍnír, rdllwárrín, lídrborr JelyEovou r}tlvltou přt komrrr!'tao1

rřerÚ .!. tnltrEbó. ěaptsow nov!'rrářrbá ratíry' ostns$rnó tř1

ďtrdby BYnítř orlku Jeho bclctrÍl pernó pro IJs' nllJaou íro-

lcnaou rrrklúvru v Jrbo óí1l"

! l




