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Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, 
ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? 

Lukáš 6, 41 

Žurnalistika, nej přístupnější pramen vzdělání velkých davů, zvrhla se v celku 
v nej podlejší a nejpohodlnější nástroj jednotlivců nebo celých skupin zchytralých sob-
ců, kteří ho používají k záměrům nej hanebnějším. (...) Tisíce prodaj ných per, vede-
ných začasté nejvybranějšími a znamenitě honorovanými talenty, pracuje den co den 
s použitím všech možných vědomostí, tedy s nejbrilantnější průpravou a zároveň 
s napětím všech sil, aby pravdu znázornily jako lež a lež vyšperkovaly jako zářivý dé-
mant pravdy. A davy, svedeny hladkou, úlisnou, rafinovanou formou, hltají duševní 
otravu, navykajíjí a žádná světa moc jich neodloučí od zamilované četby, která se jim 
stává každodenní duševní potřebou... 

Jakub Arbes, Agitátor 
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Úvod 

V celých českých dějinách nalezneme jen málo období, ve kterých by docházelo 
k tolika převratným změnám trvalého charakteru, jako tomu bylo během posledního 
čtvrtstoletí před první světovou válkou. Pokrok se v této době nevyhne žádné z oblastí 
života společnosti. Projeví se v kultuře, politice i v ekonomických vztazích, není pou-
ze záležitostí „velké historie", ale v podobě překotně se měnící každodennosti zasahu-
je do všech vrstev obyvatelstva. Výrazná změna letopočtu pak toto beztak již zjitřené 
prožívání času dále zintenzívní. Rozdíly mezi starým světem 19. století a nastávajícím 
20. věkem budou vnímány v tomto srovnání, a proto ještě citlivěji, než tomu bylo 
s jednotlivými dílčími projevy modernizace doposud. Nadcházející doba je spojena 
s napjatým očekáváním. Zdaleka však nejde pouze o nadšení z dosud netušených 
možností, neméně zajímavé jsou hlasy k novinkám kritické až odmítavé. Ani ty proto 
nezůstanou v následujících úvahách opomenuty. 

Velkou výzvou je pro tuto práci stav aktuálního historického povědomí. Epocha, 
která se tak výrazným způsobem podílela na formování současnosti, zůstává dnes po-
většinou na okraji našeho zájmu. Ani natolik závažná skutečnost, jakou bezesporu by-
lo zavedení všeobecného a rovného volebního práva pro muže roku 1906 
v předlitavské (rakouské) části habsburského mocnářství jako ne j významnější projev 
nástupu masově demokratické společnosti, není v řadách vzdělané veřejnosti výrazně-
ji reflektována. Důvod je prostý. Toto období totiž není všeobecně chápáno jako počá-
tek, ale naopak jako konec. Právě takové postavení zaujímá v české historiografii pod 
vlivem tradičního časového vymezení 1848-1914/1918, resp. „dlouhého 19. století" 
1789-1917. Tato perspektiva, oprávněná v periodizaci politických dějin, ovšem neu-
možňuje zdůraznit neopakovatelný charakter konfrontace starého s novým, k němuž v 
posledních předválečných letech docházelo. Pokus o alternativní pohled bude proto 
jedním z cílů, hlavním předpokladem k jeho naplnění je pak volba humoristických ča-
sopisů jako hlavního typu pramene. 

Dříve však, než se budu možnostem jeho využití obšírněji věnovat, je třeba objas-
nit význam dvou pojmů z názvu této práce. Přelom 19. a 20. století je samozřejmě 
chápán siřeji než jen jako bod na chronologické ose, jenž prožili jeho současníci - jak 
je také z dobové karikatury patrné - v euforii prchavého okamžiku často mylně už na 
Silvestra 1899. Časový předěl je především důležitým podnětem pro posuny 
v tehdejší mentalitě, v celkovém pohledu na svět. Zajímá nás, jak se společnost vy-
rovnávala s modernizačními dopady, které nástup nové epochy provázely. Tento pro-
ces budeme sledovat od počátku 90. let až do srpna 1914. Z hlediska práce s prameny 
bude závazná zvláště ta druhá, jednoznačně stanovená hranice. 

Svůj přesný význam má ve druhé polovině 19. století rovněž pojem česká společ-
nost. Zahrnuje především měšťanstvo a rolnictvo, které bylo hlavním nositelem čes-
kého politického programu. Tento model byl jen pozvolna narušován postupující 
demokratizací. Sebereflexe v humoristických časopisech - právě z tohoto hlediska bu-
de ke společnosti přistupováno především - probíhá ve dvou základních rovinách. Tu 
první představují čtenáři listů, tedy ti, jejichž vkusu vychází autoři příspěvků vstříc. 
Na stránkách periodik ovšem vystupují jen zřídka. Ta druhá zahrnuje představitele 
těch skupin obyvatelstva, jež jsou v karikatuře zobrazovány. Vně kolektivu předpo-
kládaných konzumentů stojí Němci z českých zemí, samostatným problémem je pre-

' URBAN, Otto, Kapitalismus a česká společnost. Praha 2003, str. 23n. 
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zentace židovského obyvatelstva. Nelichotivý obraz „těch druhých" se stává výcho-
diskem, z něhož si novodobý český národ utvářel představu o sobě samém. Z hlediska 
sociální stratifikace můžeme v karikatuře vyloučit žebráky, ale také opačný pól, aris-
tokracii. Ani dělnické vrstvy (přinejmenším ta jejich část, která se ztotožnila se soci-
ální demokracií nebo anarchismem) se plnoprávnými členy této „české společnosti" 
ve výše zmiňovaném zúženém pojetí necítily, jako první si proto samy začaly zaklá-
dat vlastní humoristická periodika, výraz svébytné „paralelní kultury". Teprve 
v souvislosti s názorovým rozrůzňováním se postupně začínají objevovat nové třecí 
plochy, a s nimi též ostřejší reakce namířené do řad vlastního národního kolektivu. 

Klíčovým pojmem, od něhož se bude naše sledování sebereflexe odvíjet, je identita 
v jejích nejrozmanitějších podobách. Také ona musí být přehodnocována v důsledku 
modernizačních tlaků.2 Vedle základní roviny - příslušnosti k českému národu - se ak-
tualizují další dimenze dělení společnosti, jakými jsou sociální identita nebo přísluš-
nost k politické straně. Z dalších rovin jmenujme identitu gender, formující se pod 
vlivem diskusí o „ženské otázce". V souvislosti s proměnami životního stylu se zvý-
razňují rozdíly mezi městem a venkovem. Zajímavou opozici, vyjadřující agresivní 
nástup technického pokroku, nacházíme v konfrontaci člověka a stroje. V souvislosti 
s prezentací nových forem zábavy, mezi než patří biograf nebo sport, se setkáváme 
s rovinou generačních vztahů. 

Kreslený humor se dosud vymyká z rámce „zažitých" pramenů. Nejčastěji je karikatu-
ře v historických pracích vyhrazena role doprovodné ilustrace. V tomto případě je po-
chopení jejího smyslu považováno za samozřejmost. K podobným účelům lze ovšem 
využít jen zlomek dobových ilustrací. Pokud se historik pokusí proniknout do pro-
blematiky této specifické formy masové komunikace hlouběji, je nucen čelit řadě 
úskalí. 

Interpretační náročnost vyplývá ze samé podstaty karikatury jako jednoho 
z hlavních žánrů, jimiž se budeme zabývat. Svým názvem etymologicky souvisí 
s latinským caricare - přetěžovat.3 Jde o kresbu zcela záměrně zkreslující, ne náhodou 
je její způsob zobrazování reality přirovnáván ke křivému zrcadlu. Velcí se v této op-
tice stávají malými, nebo častěji naopak ještě většími. Stejným způsobem se upravují 
proporce při vyhrocování národnostních nebo sociálních konfliktů. Skutečnost, že ne-
jde o bezúčelný způsob reflexe, určený pouze pro pobavení, bude v následujících ka-
pitolách mnohokrát doložena.4 Už předem zdůrazňuji, že chápání karikatury je 
v rámci této práce zúžené. Bude pojata jako zboží, které v určitém pravidelném inter-
valu zaplňuje příslušný typ periodik. Karikatura měla samozřejmě mnohem širší 
uplatnění - objevuje se v běžných denících, překračujících heuristický záběr tohoto 
textu. Ilustrace, jež visely v galeriích, zůstanou opomenuty, ačkoli jsou z řady hledi-
sek jistě nepoměrně hodnotnější než „řemeslná" produkce časopisů. Nezkoumáme zde 
dějiny umění, ale počátky masové kultury. 

Karikatura je však pouze jedním ze žánrů, s nimiž se v tomto typu periodik setká-
váme. Pokud vymezíme pro tuto práci jako stěžejní pramen humoristický časopis, 
musíme nutně doplnit jemnější klasifikaci tohoto materiálu. Je přitom nemožné po-
jmenovat jedním slovem všechny typy příspěvků, které se v těchto listech vyskytují. 
Ve všech případech můžeme rozlišit obrazovou a textovou část. Z tématického hle-
diska lze odlišit produkci „vážnou", týkající se politických událostí a národnostních 

2 K různým filozofickým konceptům identity viz LE RIDER, Jacques, Modernity andCrises of Identi-
ty. Culture and Society in Fin-de-Siěcle Vienna. New York 1993, str. 39n. 
3 K problematice uměnovědného vymezení karikatury srov. CHROBÁK, Ondřej - WINTER, Tomáš 
(eds.), V okovech smíchu. Karikatura a českém uměni 1900-1950, Praha 2006, str. 8n. 
4 BERGSON, Henri, Smích. Praha 1993, str. 24n. 
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vztahů. Proti ní stojí společenský humor, v němž dominuje funkce zábavná.5 Hranice 
mezi oběma oblastmi však přestává být ve sledovaném období neprostupná. Po jas-
ném rozdělení sfér, které dlouho přinejmenším v české produkci panovalo, dochází 
v období před první světovou válkou k jejich prolínání a vzájemnému ovlivňování. 

Jaký je vztah mezi karikaturou a kresleným humorem? Pokud bychom měli mezi 
nimi hledat rozdíly, mohli bychom karikaturu spojit s 19. stoletím, kdy byla ztvárňo-
vána především politická tématika s řadou ustálených postav, situací a symbolů. Kari-
katura ze své podstaty tíhne ke společenské kritičnosti - satiře, její zábavná složka 
mnohdy ustupuje do pozadí ve prospěch zesílení ideologického účinku. Kreslený hu-
mor přinesl uvolnění těchto zažitých konvencí ve výtvarném zpracování i volbě témat. 
K přechodu mezi oběma póly však dochází postupně a princip přetěžování ani 
v moderní době nevymizí, je s ním pouze v některých případech nakládáno rafinova-
něji. Hranice mezi zveličeným a reálným je záměrně znejasněna, tato skrytá karikatu-
ra pak může ještě zintenzívnit svoji účinnost. V této práci budu obou pojmů užívat ja-
ko synonym. Na rozdíly mezi starou podobou produkce a nastupujícími trendy upo-
zorním tam, kde to bude nezbytné. 

Reakce humoristických časopisů jsou pro historika přitažlivé pro svoji bezprostřed-
nost. Vyjadřování názorů širších skupin čtenářů - v rámci ideového zacílení listů - je 
nutným předpokladem pro jejich komunikační úspěšnost. Avšak rekonstrukce chápání 
jednotlivých příspěvků (ilustrací s doprovodným textem, případně pouze textových 
anekdot) zůstává nezřídka nejednoznačná a je otázkou, zda jde o problém časového 
odstupu, či o dobovou víceznačnost. Viděl konzument v dané situaci jen prosté zveli-
čení reálného jevu, nebo šlo o jakýsi negativ skutečnosti, na němž malé je velké 
a naopak? Není kritický postoj pouhým naplněním žánrové konvence? 

U témat, která jsou zobrazována opakovaně, se vyprofiluje ustálený způsob jejich 
prezentace, stereotyp. Ten je zvláště výrazný při prezentaci národnostních vztahů, 
sklony k jeho vytváření ale nacházíme u všech častějších tématických celků. Na zá-
kladě tohoto stereotypu můžeme hodnotit jevy jako typické, resp. výjimečné. Je však 
frekvence jednoznačným dokladem o míře jejich významu pro pochopení dobové 
mentality? Jeden osamocený příspěvek je jen vratkým východiskem ke kategorizují-
címu soudu, pokud je naopak daný jev nebo situace zobrazována pravidelně v dlouhé 
řadě případů po několik desetiletí, je velice pravděpodobné, že citlivost čtenářů 
k němu klesala až na úroveň klišé. Význam příspěvků se liší rovněž podle počtu těch, 
kteří jimi byli zasaženi, jednak podle periodik, jednak v rámci každého časopisu. Ba-
revná celostránková karikatura na titulní stránce jistě vzbudila větší pozornost než 
drobná ilustrace, zastrčená v inzertní rubrice. 

S problémem recepce úzce souvisí otázka míry vlivu této produkce na mentalitu 
publika, k němuž se obrací. Nejčastějším způsobem tohoto vztahu je prostý odraz 
předpokládaného čtenářského stanoviska. Pracuje se se stereotypy, které už ve spo-
lečnosti fungují, humoristické časopisy je pouze využívají ve svůj prospěch. Jenom 
zřídkakdy je reflektováno téma, u něhož nelze toto předporozumění odhadnout, i zde 
se však ve většině případů karikaturista opírá o analogii s osvědčenými vzory. Menta-
lita není navíc kresleným humorem pouze reflektována. Právě tento typ žurnalistiky 
se nezanedbatelnou měrou podílel na jejím utváření. Humoristický časopis ve srovná-
ní s běžnou žurnalistikou nepřináší z hlediska obsahu sdělení nic nového, rozvádí je 

5 MOOS, Henny, Zur Sociologie des Witzblattes. München 1915, str. 12, rozlišuje typ „rodinný" (Fa-
milienwitzblatt) a „tendenční" (Tendenzwitzblatt). 
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však v rovině emocí.6 Dále může rozehrávat vztahy, které dosud zůstávaly nezřetelné 
nebo nebyly prokázány - mnohdy prostě proto, že vůbec neexistují. Ideální typ „oby-
čejného člověka" ovšem dobře ví, že politika je hrou tajných úmluv a přijme raději 
ostrou generalizující formulaci než složitou analýzu všech jemných odstínů problému. 
Touhu takového čtenáře po „celé pravdě" uspokojí jedině karikatura. 

Periodika se staví do role jakéhosi institucionalizovaného veřejného mínění. Hlav-
ní zbraní při tomto druhu působení na čtenáře je přirozený sklon člověka ke konformi-
tě. Názor přejatý touto formou představoval levnou vstupenku do velké hry veřejného 
dění, humoristický časopis zaujme i toho, pro něhož je běžná žurnalistika nepřitažlivá. 
Vedle srozumitelnosti je dalším důležitým předpokladem k úspěchu tohoto typu pro-
dukce u nižších vrstev také jejich vyšší emocionální citlivost až labilita. I na postojích 
těchto lidí přitom začíná s rozšiřováním politických práv čím dál více záležet. Norma 
je stanovena, záleží na každém jedinci, do jaké míry bude ochoten se jí přizpůsobit. 
Humoru nechybí prostředky, jimiž si lze tuto poslušnost vynucovat. Být vyobrazen v 
karikatuře znamenalo v mnoha ohledech totéž co „přijít do řečí", stránky humoristic-
kého časopisu se nezřídka stávají novodobým pranýřem.7 

Podstatou karikatury je zjednodušující zkratka. Jí dokáže myšlenkově nenáročným 
způsobem „vyřešit" jakýkoliv problém. V české společnosti konce 19. století, kde byl 
Kašpárek Václava Matěje Kopeckého nejednou dáván zcela vážně za vzor filosofům,8 

se proto těší tento nástroj „zdravého rozumu" nemalé autoritě. 

Humoristický časopis nám umožní podívat se na dané období očima jeho součas-
níků. Z toho v neposlední řadě vyplývá i problém relevance informací. Až dosud byla 
zkoumána převážně témata, která byla chápána dnešní historiografií jako „závažná": 
politické události a česko-německý vztah. Z tohoto důvodu se ovšem zájem badatelů 
jednostranně soustředil na „tradiční" produkci 90. let, jež nejlépe uspokojuje poptávku 
po takovýchto angažovaných projevech. Nové trendy ze začátku 20. století naopak 
zůstávaly stranou pozornosti, stejně jako celkový kontext kresleného humoru. Obzor 
soudobého čtenáře však vypadá jinak, pro něj je často nej zajímavější třeba vzlet aero-
plánu v Chuchli. Neskromným cílem této práce je snaha postihnout rozmanitost témat 
v co nejširší míře, s důrazem na jejich vzájemné vztahy. Jediným omezením bude již 
zmíněné kritérium četnosti, byť jej není vzhledem k povaze materiálu možné postih-
nout s matematickou přesností. 

Reprodukce dobových karikatur jsou integrální součástí této práce. Jejich počet je 
úměrný významu - nebylo by účelné složitě popisovat to, co z vyobrazení pochopí bez 
problémů i laik. Úloha historika spočívá především v kulturním překladu, v uvedení 
do souvislostí, bez nichž řada jevů ztrácí smysl. Vyobrazení poslouží čtenáři 
k verifikaci názorů, prezentovaných v textu, na základě jeho vlastní interpretace. Pří-
spěvky byly vybírány podle dvou kritérií, vedle vypovídací hodnoty byla zvažována 
rovněž jejich vizuální atraktivita. Jde tedy ve většině o ilustrace přesahující svou vý-
tvarnou úrovní tehdejší průměr. Kromě těch příspěvků, které lze použít jako jakési 
názorné ztvárnění „zavedených pravd", se pokusíme poukázat na ty, jež se díky své 
obsahové nejednoznačnosti podobným závěrům vzpírají, a provokují tak k hlubší 
úvaze. 

6 JAWORSKI, Rudolf, Jungtschechische Karikaturen zum Nationalitätenstreit in Österreich-Ungarn. 
Die Prager 'Šípy' (1887-1907). Bohemia 22, 1981, str. 300n. 
7 BERGSON, c. d., str. 64 hovoří v této souvislosti o smíchu jako o společenské šikané". 
8 PEŠKOVÁ,' Jaroslava, Role vědomí v dějinách. Praha 1997, str. 6 a 95. 
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Dříve než se dostaneme k rozboru humoristických časopisů, zbývá dodat pár slov 
k emocím, které mezi svými čtenáři vyvolávaly. Smích, stejně jako pláč, zůstává zále-
žitostí bytostně lidskou. Jediný člověk se směje, a jedině on se stává také směšným.9 

Humor vzniká v momentě, kdy jsou emoce poprvé propojeny s intelektem. Komično 
je nedílnou součástí kultury od jejích počátků, jeho postavení v jejím rámci však bylo 
vždy svázáno řadou omezení. To, co je směšné, bývá považováno za něco nízkého, 
často až znevažujícího. Z tohoto důvodu představuje vrchol antického dramatu tragé-
die, proto nenajdeme jedinou anekdotu např. v Bibli. V tradičním křesťanském pojetí 
spadá smích do sféry nečistých pekelných sil, emoce totiž patří k těm stránkám lidské 
přirozenosti, které se civilizaci nikdy nepodařilo zcela ovládnout. 

V napětí mezi vysokým a nízkým vidí hlavní zdroj směšnosti i Zdeněk Kratochvíl: 
,,Ani nejjednodušší vtip se neobejde bez (...) ztotožnění oblastí věčných s oblastmi ča-
sovými neboli profánními. Jest to zprofanovávání 'věčného' a smích čtenářův prame-
ní z velké části ze škodolibosti. Neboť nízký tvor lidský nese v duši odvěké vědomí, ko-
lik trápení nešťastnému lidstvu ony věčné oblasti občas přinášejí."10 

Pro bujaré veselí jsou vyčleněny zvláštní dny, v nichž je dovoleno více než obvyk-
le, masopust nebo Silvestr. Smyslem takového převrácení řádu spočívá v jeho násled-
né obnově a potvrzení, ani v těchto případech však nemusí podobná událost proběh-
nout bez rizika." Vtip pojmenovává věci otevřeně, pod záminkou žertu lze beztrestně 
překračovat konvence. Mnohými je považován za nebezpečnou zbraň, není větší 
hrozby pro autoritu, než právě výsměch. Není však zároveň lepšího podhoubí pro hu-
mor, než období všeobecného kolísání autorit a hodnot. 

Strach ze smíchu našel řadu literárních zpracování. Ničivé dopady jednoho dobře 
načasovaného posměšku na život člověka popisuje ve Sjezdu abiturientů (1928) Franz 
Werfel. Ještě zajímavější jsou však z našeho hlediska situace na rozhraní dějinných 
epoch. Fanatický mnich Jorge v Ecově románu Jméno růže (1980) raději spálí na pra-
hu renesance jediný opis ztraceného Aristotelova pojednání o komedii, protože si dob-
ře uvědomuje, jaké dopady by tato oslava tělesnosti mohla mít. S úpadkem rytířských 
ctností se objevuje Cervantesův důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (1605, 
1615). Nástup občanské společnosti se nese ve znamení rozmachu karikatury, podko-
pávající ve službách liberalistických idejí „reakční" opory starého světa, následně pak 
jejích služeb začnou využívat i další ideové proudy tohoto období jako nacionalismus 
a socialismus. 

Nedůvěry k humoru si u české společnosti druhé poloviny 19. věku všímá na pří-
kladu prezentace husitské tématiky Petr Čornej: „Česká společnost podvědomě správ-
ně tušila, že již pouhý smích (natož výsměch!) hrozí zpochybnit, rozrušit nebo dokonce 
destruovat hodnoty, které s takovým úsilím od počátků národního obrození budovala 
a v nichž nalézala pilíře svého snažení,"12 Jak si dále ukážeme, komický účinek nemá 
po dlouhou dobu zajištěno dominantní postavení ani v žánrech, jimž je z dnešního 
hlediska přímo vyhrazen. 

Humor je kategorií kulturně historickou. Každá doba má své vlastní normy pro po-
suzování toho, co lze považovat za vtipné. Komično je určováno vnějšími (politický-
mi) podmínkami, do norem humoru se však promítají rovněž měřítka vkusu, proměna 
hodnot a celková kulturní vyspělost společnosti. Skutečnost, že některé příspěvky do-

9 BERGSON, c. d., str. 16. 
10 LN PNP, fond Zdeněk Kratochvíl. Světlem a stínem života. 1 díl, str. 201. (Královédvorská verze), 
strojopis. 
" KOLDÍNSKÁ, Marie, Každodennost renesančního aristokrata. Praha - Litomyšl 2001, str. 94. 
12 ČORNEJ, Petr, Sakrální a úsměvné podoby husitské tradice. In: Proudy české umělecké tvorby 19. 
století. Smích v umění. Praha 1991, str. 125. 
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kážou vyvolat žádanou reakci, smích, u širokého publika ještě odstupem jednoho sto-
letí, zatímco jiné jsou jen historickým dokumentem, o jehož správném čtení se mohou 
vést spory, bude zřejmá i z příspěvků citovaných v této práci. Tento fakt vyplývá z 
dynamiky různých společenských struktur. Politická satira samozřejmě zastarává nej-
rychleji, naopak vztah mezi mužem a ženou tvoří věčné téma také z hlediska humoris-
tických periodik. 

Smích představuje ze své podstaty sociální fakt, v případě, že nemůže být sdílen, 
se stává deviací, projevem psychicky narušené osoby. Humor je jedním z prostředků 
rozvrstvení společnosti a vyjadřování sociálních vztahů. Na veřejných produkcích pla-
tí nepsaná pravidla pro hlasitý smích, lidé mají přirozenou tendenci smát se společně. 
Kdo by chtěl své emoce projevovat jinak, musí počítat s tím, že vzbudí podezření, po-
kud ne přímo nevoli většiny. Někdy se říká, že smích je nakažlivý. Proto se dnes do 
zábavných pořadů v televizi v některých případech dodatečně přidávají záběry smějí-
cích se diváků, jindy tvoří publikum kompars, odměňovaný podle své „divácké vděč-
nosti". Podobným způsobem pomocí smíchu stmelují dobové časopisy kolektiv, 
k němuž se obracejí, slouží však mnohdy též v roli prostředku vyčleňování těch, kteří 
do něho nemají patřit.13 

Jako mimořádně produktivní se pro interpretaci ukazuje vztah mezi karikaturou a 
snem. Na souvislost mezi snem a vtipem poprvé poukázal už Sigmund Freud. Na 
stránkách časopisů jsou tematizovány touhy i „noční můry" kolektivního nevědomí, 
přehnané proporce karikatury potom odpovídají příslovečným „velkým očím" stra-
chu. Najdeme zde reflexi témat z nej různějších důvodů tabuizovaných, smích je 
v tomto případě fyziologickou reakcí z překonaného stresu. Tato spojitost má ale i 
další důležitý rozměr. Ve stádiu snu se totiž nacházela řada tematizovaných skuteč-
ností. Právě takovým snem bylo po dlouhou dobu dosažení politické rovnosti, než jej 
volební reforma proměnila v realitu, jiné, kupříkladu ženská emancipace, zůstávaly 
zatím více v rovině přání, další, jako byl sen o české státní samostatnosti, oporu 
v realitě postrádají a jejich jediným prostorem k realizaci jsou stránky humoristického 
časopisu, kde se „ó kéž by" (stejně jako „ó kéž by ne") proměňuje v , jest".14 

Neméně zajímavá souvislost spojuje humor s agresivitou. „Smích a nenávist jsou 
v naší povaze sousedi. (...) Od lehké komedie ke krvavé satiře vede často jen nepatrně 
stupňované schodiště."15 Za zdroj katarze provázené veselím mohlo být na venkově v 
19. století považováno i týrání zvířat nebo ubližování mentálně retardovaným členům 
komunity.16 Nejrůznější formy konfliktů jsou také podstatou řady ilustrací, jimiž se 
budeme v této práci zabývat. Smích mnohdy slouží k vyjádření odporu. Fráze „To je 
směšné!" pronesená s patřičnou intonací je obecně srozumitelným výrazem nesouhla-
su. I v rámci našeho pramene budeme balancovat mezi negativními emocemi škodoli-
bých úsměšků, za nimiž tušíme potřebu ventilovat vlastní frustrace, a radostným smí-
chem, vyplývajícím ze životního optimismu a kreativního přístupu k realitě.17 

Vhodnost volby humoristických časopisů za hlavní pramen pro poznávání proměn ži-
vota české společnosti v letech 1890-1914 bude podrobena zkoušce v následujících 
kapitolách. O tom, že pro ni lze nalézt širší opodstatnění, svědčí následující skuteč-
nost: Ačkoli je význam posledních let habsburské monarchie v současném historic-

13 LOEWENSTEIN, Bedřich W., My a ti druzí. Brno 1997, str. 333. 
14 FREUD, Sigmund, Vtip a jeho vztah k nevědomí (teoretická část). In: Totem a tabu. Vtip. (teoretická 
část). Praha 1991, str. 113. 
15 HOFFMEISTER, Adolf, Sto let české karikatury. Praha 1955, str. 11. 
16 PINKAS, Jaroslav, Mentalita české vesnice v 19. století. Diplomová práce FF UK 1999, str. 89. 
17 K této koncepci pozitivního a negativního smíchu viz LOUŽIL, Jaromír, Smích jako historickofilo-
zofická kategorie? In: Proudy české umělecké..., c. d., str. 11-17. 
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kém povedomí všeobecne nedoceňován, připomínají se jiným způsobem, a to sice 
právě prostřednictvím humoru. Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 
války (1921-23) patří k těm nemnoha českým literárním dílům, která získala ohlas 
vskutku mezinárodní. Zatímco jména premiérů posledních rakouských vlád upadla 
v zapomnění, postavy z tohoto románu mají v národní paměti vyhrazeno své pevné 
místo. Nejživější souvislostí, týkající se císaře Františka Josefa I., je dnes osud jeho 
obrazu z Palivcovy hospody. Není rozhodně náhoda, že se tato moderní obdoba Dona 
Quijota - ve smyslu destrukce hodnot, které přestaly být funkční - formovala na 
stránkách předválečných humoristických periodik. Až neuvěřitelný inspirační poten-
ciál období na přelomu století potom dokazuje fenomén Járy Cimrmana. Také jeho 
přičiněním se zdá být tato doba až důvěrně známá. Vstupujeme tedy na pole, kde jsou 
humor a mystifikace historii přinejmenším vyrovnanými partnery. Tato práce je jen 
dalším příspěvkem k jejich vzájemnému dialogu. 
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kapitola 1 

Humoristický tisk a společnost 
1890-1914 

Psané slovo ve svých nej rozmanitějších podobách patřilo ke stěžejním oporám novo-
dobého českého národa po celé 19. století. Písemnými památkami z historie i soudo-
bou literární produkcí byla zaštiťována sama oprávněnost jeho svébytné existence, 
mimořádný důraz na rozvoj slovesnosti je proto kladen od počátků národního obroze-
ní, a právě hledisko vlastenecké potřebnosti náleží mezi prvořadá kritéria, podle nichž 
jsou její plody posuzovány. Humor, stejně jako např. napětí, byl v tomto kulturním 
boji za národní uvědomování vždy jedním z důležitých prostředků k získání lidového 
čtenáře. Žertovné básně obsahovaly už Puchmajerovy almanachy, ještě významnější 
byly však ty příležitosti, které umožňovaly oslovit širší publikum, jako tomu bylo při 
divadelních hrách. Komediální tón na českém jevišti po dlouhou dobu dominuje, 
Strakonický dudák (1847) nebo Prodaná nevěsta (premiéra 1866, r. 1903 už 400. pro-
vedení) patří k divácky nejvděčněji přijímaným původním dramatickým kusům. 
Z hlediska utváření domácí tradice nelze opomenout ani další nepřeberné formy „in-
stitucionalizovaného humoru". K oblíbeným podnikům patřily hospodské besedy a 
kabarety, také v nich se mnohdy uplatňoval národně agitační podtext.18 

Příjemné musí být nutně vykoupeno užitečným a zábava, má-li získat společenské 
ocenění, není zatím myslitelná bez „přidané hodnoty" vyšších cílů. Takový byl rovněž 
úkol periodického tisku. Uměleckým ztvárněním dobového významu žurnalistiky je 
obraz Karla Purkyně z počátků obnovené ústavnosti Podobizna kováře J. O. Jecha 
(1860), zachycující postavu právě nad novinami. Přední český deník Národní listy ne-
ní pouze informačním kanálem, neméně podstatná je jeho role symbolu národní sou-
náležitosti. Toto buditelské a osvětové hledisko ovlivňuje i časopisy s výslovně humo-
ristickým zaměřením. Tím prvním se stal už v době předbřeznové Paleček. Milovník 
žertu a pravdy (1841-1847, celkem 19 svazků) spisovatele Františka Ladislava Rube-
še.19 Počátky politické satiry na našem území spadají do období revoluce 1848, kdy 
vycházely Havlíčkův Šotek a Brejle Bedřicha Mosera (oba v první čtvrtině roku 
1849), ty jsou zároveň jedním z kvalitativních vrcholů. Po nich následuje dlouhá řada 
dalších titulů, většina z nich končí před dovršením prvního ročníku, uchytit se doká-
žou jen ty nejšťastnější výjimky. Tradice však již zůstane nepřerušena. 

Nej bližší přímou návazností k těmto dávným kořenům se mohou pyšnit Humoris-
tické listy (zkráceně nazývané Humory), jejichž první ročník spadá už do roku 1858. 
Ve své době jsou dokonce po Časopisu Českého muzea druhým nejdéle vycházejícím 
českým periodikem. List lze bez nadsázky nazvat životním osudem Josefa Richarda 
Vilímka staršího. Rodák z Vamberka se dostává v Praze k vydavatelské činnosti přes 
své literární ambice, do prvních svazků přispívá také vlastními texty. Důležitější je 
však jeho podnikatelská rozvaha a organizační talent. Pro úspěch časopisu je v jeho 
počátcích neméně významná postava prvního velkého českého ilustrátora Františka 
Karla Kolára. Ten pochází ze slavné divadelní rodiny a jako herec a režisér se také 
sám zapisuje do dějin Národního divadla. 

18 STREJČEK, Ferdinand, Humorem a ironií k vítězství národa. Praha 1937, str. 7nn. 
19 Týž, Humorem k zdraví a síle národa. Praha 1936, str. 81 n. 
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Založení Humoru spadá ještě do bachovské doby omezených občanských práv. 
List proto jen opatrně směřuje k vytoužené metě politické satiry, šířen je nejprve 
v pětitýdenních intervalech, protože dosud nemá potřebnou koncesi. Tu Vilímkovi 
úřady udělí až v říjnu roku 1859, když je smysl časopisu takticky zdůvodněn potřeb-
ností rozveselit český lid, sklíčený nad porážkami rakouských vojsk na italských bo-
jištích.20 Pro jeho další existenci jsou však podstatnější tuhé boje s cenzurou, které 
vyústí až ve Vilímkovo dvojí odsouzení. Roku 1862 stráví za mřížemi dva týdny, o 
dva roky později dokonce celých osm měsíců. Humoristické listy jsou roku 1864 úřa-
dy zastaveny, místo nich v této době vycházejí paralelně Bič a Blesk s přílohou Rol-
ničky}1 Vysokou popularitu a prestiž, jíž si i díky těmto konfliktům v české společ-
nosti Vilímek vydobude, dokládá roku 1866 jeho zvolení do zemského sněmu. 

Z dnešního pohledu působí Humory ve svých začátcích až nepřípadně seriózně. 
Zábavná složka se bude také v nich teprve postupně prosazovat. Převahu nad ostatní-
mi domácími periodiky vyjadřuje časopis od 70. let, kdy je odstraněna tíživá inzertní 
daň,22 největším formátem. J. R. Vilímek starší řídí svůj časopis v roli zakladatele, 
vydavatele a vlastníka po neuvěřitelných 49 let, po většinu tohoto času zastává též 
post hlavního redaktora. O jeho vztahu k Humorům svědčí i skutečnost, že právě ony 
jsou roku 1886 jedinou částí rodinného podniku, který zatím není převeden na syna. Z 
hlediska dobové mentality je tato stabilita nejlepší vizitkou úspěchu,2j na samotné 
úrovni listuje však v 90. letech přece jen patrný prohlubující se stereotyp. 

Humoristické listy druhé poloviny 19. století jsou důležitou oporou české politiky 
a sávají se rovněž nástrojem kulturní osvěty. V 80. letech plnily titulní stránky Humo-
ristických listů vyobrazení významných osobností z řad české společnosti, méně často 
i ze zahraničí, doplňovaná komentáři Jana Nerudy. Za dostatečně důležitého se tehdy 
považoval vysloužilý vojenský lékař a spisovatel Polykarp Starý z Plzně, a sám se 
proto redakci k této poctě přihlásil. Za to byl náležitě vytrestán J. R. Vilímkem mlad-
ším. Ten skutečně nechá zhotovit příslušnou ilustraci, kterou i s textem posílá ješit-
nému staříkovi ke korekturám. Starý následně obdrží i regulérní číslo s vlastním por-
trétem, zbytek nákladu ovšem vychází s odlišnou titulní stranou. Na celou čertovinu 
vzpomíná spisovatel Karel Vika: ,Je pochopitelné, že když oslavenec v Plzni obdržel 
své číslo, zářil pýchou a teprve, když mu nikdo negratuloval, lítal prý jako divý po pl-
zeňských hospodách a všude se na něho z první strany téhož čísla Humorů dívala do-
cela jiná podobizna. Starého plukovního lékaře a spisovatele prý ta aféra docela 
umořila. Já bych tomu věřil. Byl to žert opravdu katanský,.."24 

Karikatura na konci 19. století 
V letech 1890-1914 se projevuje i na této scéně rostoucí dynamika veřejného života, 
ke které dochází v souvislosti s rozpadem politicky jednotného národního tábora 
a nástupem masově demokratické společnosti, prosazující se s postupným rozšiřová-
ním volebního práva. Z tohoto hlediska je vývoj české karikatury nazírán už součas-
níky: „Pravda, vývoj každého národa nové doby nese nutně s sebou rozvoj soupeření 
stran politických, ty opět vyžadují tisk veřejný, a jako důležitá bojovná součást veřej-
ného tisku objevuje se přirozeně i politická karikatura. Vedle žurnalisty slovem vstu-
puje do řad novinářských žurnalista - kreslíř. Tento kreslící žurnalista vládne mocnou 
zbraní, její účinek neomezuje se pouze na čtenáře jednoho jazyka, nýbrž i na publikum 

20 HÝSEK, Miroslav, Jos. R. Vilímek st , zakladatel. In: SEZIMA, Karel (ed.), Jos. R. Vilímek. Osob-
nost a závod - Úvahy a vzpomínky. Praha 1937, str. 13. 
21 Tamtéž, str. 15, 
22 ROUBÍK, František, Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895. Praha 1936, str. XIII. 
23 ZWEIG, Stefan, Svět včerejška. Praha 1994, str. 1 lnn. 
24 VIKA, Karel, Z mé staré zlaté Prahy. 1. Praha 1940, str. 34n. 

14 



j inojazyčné, právě ten kosmopolitický ráz kreslící žurnalistiky dává jí dokonce někdy i 
převahu nad žurnalistikou píšící. Ona působí mžikově, bez širokých výkladů, bez oko-
vaných argumentů, strhuje mnohem rychleji,"25 

Nová stranická periodika, mezi nimiž hraje satirická produkce významnou roli, 
jsou důležitým prostředkem pro vytváření identity osamostatňujících se politických 
subjektů. Tyto listy pravidelně zápolí se slabým čtenářským zájmem, odběr tisku je 
zpočátku více demonstrativním gestem než oceněním jeho reálných kvalit. O to hlasi-
těji je zdůrazňována společenská potřebnost tohoto snažení. Tvrzení, že jde vydavate-
lům podobných časopisů především o zisk, bylo bráno ještě na konci 19. století bez-
mála jako urážka. Tento důraz na ctnost je především odrazem nuzných podmínek 
většiny redakcí. Jsou-li humoristická periodika před první světovou válkou dokladem 
vzrůstající rozrůzněnosti veřejného života v českých zemích, ukazují zároveň jasné 
meze této diferenciace. Jejich zaměření se, s výjimkou sociálně demokratických a 
anarchistických listů, výrazněji neliší, modelovým čtenářem je nejčastěji Pražan, pří-
slušník střední třídy, nezřídka také ten, kdo do ní ve skutečnosti nepatří, ale chce se už 
vyrovnat jejímu životnímu stylu. 

Lépe na tom nejsou ani časopisy bez politických ambicí. Snahy o jejich zakládání 
se sice objevují od poloviny 19. století mnohokrát, ekonomická síla společnosti 
ovšem zatím nenahrává jejich výraznějšímu uplatnění. Zákon nabídky a poptávky 
spolu s konkurenčním bojem se stane na scéně tohoto typu placené zábavy hlavním 
určujícím kritériem až s růstem životní úrovně na začátku 20. věku. Modernizace jako 
leitmotiv doby se potom nevyhne ani humoristickému tisku. 

Česká karikatura v 90. letech 19. století je fascinována dvěma úzce souvisejícími 
tématy, politickým děním a zjitřenými vztahy mezi národy v habsburské monarchii. 
K jejím základním stavebním prvkům patří ustálené postavy, reprezentující jednotlivé 
národní stereotypy, i mnoho dalších symbolů a situací je na stránkách humoristických 
časopisů obměňováno po desetiletí. Častá je v nich inspirace antickou mytologií 
(např. motiv Laokoona) a biblickými příběhy (např. variace na tříkrálový průvod), ne-
chybí ale ani odkazy k českému kulturnímu kontextu, zvláště pak k literatuře. 

Není náhoda, že řadu těchto výrazových prostředků můžeme sledovat v české pro-
dukci od počátků tohoto žánru, tedy od dob revoluce 1848. Právě tato událost byla 
všeobecně chápána jako dosavadní vrchol národních a demokratizačních snah. Ideje, 
které byly při této příležitosti poprvé hlasitě vysloveny, rezonovaly v Čechách, stejně 
jako v celé střední Evropě, i s odstupem několika generací. Silný důraz na tradici je 
vůbec jedním z nejcharakterističtějších rysů humoristické produkce tohoto období. 
S oblibou jsou přebírány názvy zaniklých časopisů, především již zmiňovaný Šotek, 
spojený se jménem Karla Havlíčka Borovského, získává celé desítky následovníků. 

Od konce 80. let se objevují první stranické humoristické časopisy. Nejznámějším 
z nich jsou mladočeské Šípy. Satiricko-politický obrázkový týdeník pro lid, které svůj 
první ročník začínají na konci roku 1887. V názorově mnohotvárné Národní straně 
svobodomyslné mají nej blíže k proudu bratří Julia a Eduarda Grégra. Tento vliv je 
dovršen roku 1899, kdy druhý jmenovaný přebírá vydávání listu. Po jeho smrti roku 
1907 uzavírají Šípy svůj poslední ročník. I zde nacházíme návaznost k revolučním 
tradicím roku 1848, vyjadřuje ji jmenování předního účastníka těchto bouřlivých udá-
lostí Josefa Václava Friče na místo redaktora. Tento post ovšem zastává pouze do ro-
ku 1888, jména jeho následovníků, mezi něž patřili Josef Gustav Kvis, a především 
František Zákon, který časopis řídí od roku 1893 až do jeho konce, už podobný věhlas 
postrádají. Spisovatel Karel Tůma, jemuž bývá významný podíl na vedení Šípů připi-

25 JAROŠ, Gustav (Gamma), Česká karikatura. Volné směry 1900, str. 267n. 

15 



sován,26 tento post nikdy oficiálně nezastával. To je však, vezmeme-li v úvahu kon-
troverzní politický obsah listu, do značné míry pochopitelné. Koncepce celého podni-
ku je založena na anonymitě, textové příspěvky nejsou označovány ani pseudonymem 
nebo šifrou, podpis chybí po roce 1901 rovněž u ilustrací. 

Ilustrace ze Šípů bývají v historických pracích citovány ze všech dobových humo-
ristických periodik nejčastěji. Do jaké míry je jejich pohled reprezentativní z hlediska 
postoje většiny tehdejší společnosti? Narážíme zde na stejný problém, který se na 
konci století stále více prohluboval v případě Národních listů. Křídlo bratří Grégrů si-
ce postupně ztrácí vedoucí pozice i ve vlastní Národní straně svobodomyslné, tisk 
však nadále zůstává pod jejich kontrolou.27 Ke střízlivému hodnocení ve vztahu 
k tomuto časopisu vybízí rovněž toto vyjádření Mikoláše Alše: Neprodal jsem se. 
Mohl jsem špinit, když mi Julius Grégr nabízel ilustrování Šípů. To nebylo pro 
mne." 8 Jednoznačnou distanci k úzkoprsému nacionalistickému programu zaujímají 
též intelektuální elity.29 Nemilosrdnou literární karikaturou tohoto tradicionalistického 
politického proudu je pak básnická skladba Boží bojovníci (1897) Josefa Svatopluka 
Machara. 

Humoristické listy a Šípy jsou v 90. letech více tichými spojenci v boji za společ-
nou věc než otevřenými obchodními konkurenty. V zásadních politických otázkách se 
oba časopisy shodují. Národností soupeření mezi Čechy a Němci je prezentováno na 
nekonečných tahanicích mezi jejich typizovanými představiteli, Vaškem a Michlem. 
Právě pod touto nacionálni optikou je nejčastěji nazírán rovněž boj proti rakouské 
státní byrokracii za rozšíření občanských svobod. Zahraniční politika se v obou listech 
nese v duchu nadšeného rusofilství, které se projevuje zvláště v době rusko-japonské 
války, srovnatelným sympatiím se těší i Francie. Toužebně je naopak vyhlížen konec 
německo-rakousko-italské vojenské aliance Troj spolku. 

Stranické Šípy jsou oproti nezávislým Humorům vždy o něco radikálnější, sepětí 
s Národní stranou svobodomyslnou se projevuje ponejvíce v kritice jejích politických 
odpůrců, nejprve staročechů, později především sociálních demokratů a agrárníků. 
Další podstatnou odlišností je přítomnost antiklerikálních příspěvků. Jiný než angažo-
vaný typ humoru je v Šípech vzácností, (obr. l/l) Humoristické listy obsahují už v této 
své tradiční podobě společenskou část, která každoročně přináší poměrně ustálený 
sled výjevů ze svátků, plesů i běžných událostí z rodinného života. Podobnost obou 
listů dále umocňuje skutečnost, že mají do roku 1901 jednoho a téhož ilustrátora, Kar-
la Krejčíka. 

S koncem mocenských ambicí staročechů na začátku 90. let rychle zanikají také 
dva jejich pokusy o vlastní humoristický časopis. České kopřivy. Politický humoris-
ticko-satirický čtrnáctideník vycházely v Praze od roku 1889. Pro jejich obsah je pří-
značné množství rozporů. Obhajoba punktací sousedí s protiněmeckými výpady, list 
se snaží bránit konzervativní program Národní strany, ale nezbývá mu, než poněkud 
neobratně napodobovat mladočeský způsob politického boje, který sám na svých 
stránkách tolik odsuzuje. Nepomůže ani pozdější přejmenování na Česko-moravské 
kopřivy, a časopis proto roku 1892 končí. To už vychází i čtrnáctideník Břitva. Humo-
risticko-politický list ilustrovaný (1891-1892), jež se pokouší rozehrát nová témata. 
Vedle mladočechů se v ní objevuje další významný protivník, sociální demokracie. 

26 VOPRAV1L, Jaroslav, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha 1973, str. 1333. 
27 POKORNÝ, Jiří, Bratři Eduard a Julius Grégrové. In: GRÉGR, Eduard, Historie rodiny. Praha 1997, 
str. 194n. 
28 Citováno podle ŠVEHLA, Jaroslav, Česká karikatura XIX. století. Praha 1941, str. 21. 
211 KLIK, Josef (ed.), Listy úcty a přátelství. Vzájemná korespondence Jaroslava Golla a Josefa Pekaře. 
Praha 1941, str. 36n. 
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Přebírání mladočeských metod je v tomto případě ještě výraznější, ani jimi se však 
ztrátu voličské přízně zvrátit nepodařilo. 
Po dlouhém období ostré policejní perzekuce sledujeme v habsburské monarchii od 
90. let vzrůstající veřejnou aktivitu sociální demokracie. Ta se projevuje i v politické 
satiře. Brněnská Rašple. Humoristicko-satirický list dělného lidu, vychází jako měsíč-
ník od roku 1890. Nejuznávanější český ilustrátor 19. století Mikoláš Aleš se v tomto 
případě spolupráci nebrání, trvat má ovšem pouze v době prvního ročníku tohoto listu. 
Později se výtvarná úroveň pohybuje na výši odpovídající skromnému zázemí časopi-
su. Přesto Rašpli patří důležitý primát, od roku 1894 vychází v barvě. Na rozdíl od 
několika předešlých pokusů tohoto charakteru, které v českém prostředí zaznamená-
váme od 60. let, už od této inovace neustoupí. Jinak je ale způsob zpracování témat 
blízký Humorům i Šípům, můžeme jej charakterizovat jako typ kolorované tradiční 
karikatury. 

Odkazů na kulturní kontext je v Rašpli o něco méně, časté jsou naopak situace ze 
života dělníků. Velmi oblíbená je prezentace vládních představitelů v řemeslnických 
rolích, se zřejmou snahou zbavit čtenáře ve vztahu k mocným přehnaného respektu. 
Přístupnosti širším vrstvám napomáhaly též prvky velkoměstského folklóru v podobě 
veršovaných skladeb, mnohdy s odkazem na některý z populárních popěvků.30 

V případě, že nový text obsahoval výrazně ideologický nádech, docházelo nezřídka k 
nezáměrnému komickému účinku. Těžko říci, zda se někdy při vážné příležitosti zpí-
val bojovný chorál „Rudý je prapor náš". Nadšená slova věštící brzkou změnu spole-
čenského řádu byla totiž složena na melodii lidové písně Andulko, mé dítě..."31 

List vzniká v prostředí brněnského textilního dělnictva. K němu patřil také Franti-
šek Komprda, vůdčí osobnost Rašple. V seznamech nových předplatitelů, které jsou 
tehdy pravidelně otiskovány s místem jejich bydliště, čteme názvy všech velkých prů-
myslových center v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, řada čísel putovala též do Víd-
ně. Stejně jako v počátcích Humoristických listů, i v tomto případě rychle dochází ke 
konfliktu s rakouskou justicí. V kontextu zesíleného policejního tlaku proti brněnské 
sociální demokracii v létě 1890 se před soud dostává i Komprda, je však porotou 
osvobozen.32 

Programový internacionalismus brání v uveřejňování protiněmeckých nebo anti-
semitských karikatur, hlavním ideovým odpůrcem je pro sociální demokracii katolic-
ká církev. Právě v tomto kontextu se časopis objevuje i ve vzpomínkách Františka Ha-
lase staršího, v jehož dětství, stráveném v prostředí brněnské chudiny, nehrál tento list 
zdaleka bezvýznamnou roli. S obrázky z časopisu provokuje ve škole při hodinách 
náboženství, o tom, jak byla tato forma komunikace úspěšná, svědčí skutečnost, že 
např. rýmovačku o rakouském premiérovi hraběti Taaffovi dokáže odcitovat ve 
svých pamětech ještě po padesáti letech. Rašple jej provází i v dospělosti, sám do ní 
dokonce jednou přispěje epigramem na nenáviděného stávkokaze.33 

Brněnská Rašple ovšem není jediným česky psaným sociálně demokratickým hu-
moristickým časopisem 90. let. V Čechách nacházíme další dvě ohniska dělnické ka-
rikatury. V Praze vycházejí se čtrnáctidenní frekvencí Bič. Obrázkový list pro zábavu, 
satiru, sociální vědu a politiku (1890-1893, na samém konci existence časopisu je re-
dakce přestěhována do Českých Budějovic) a Šlehy. Satiricko-politický list strany so-
ciálně demokratické (1898-1901). Krátce před první oslavou 1. máje roku 1890 zde 

30 MOCNÁ, Dagmar, Cesty a rozcestí politické satiry na přelomu 19. a 20. století. In: Proudy české 
umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. Praha 1991, str. 81. 
31 Rudý je prapor náš. (text). Rašple 5/1905, str. 38. 
32 Socialistický redaktor před soudem. Hlas národa 6. 8. 1890. 
33 HALAS st , František, Kemka. Vzpomínky bývalého textilního dělníka. Praha 1950, str. 29, 20 a 79. 
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vychází rovněž Hoblík a rajblík. Humoristický list dělnictva odboru stavebního. Jeho 
čtyři čísla, z nichž pouze poslední z 29. dubna 1891 je doplněno ilustracemi, zůstávají 
v rovině příležitostné recese, namířené proti konkrétním neoblíbeným zaměstnavate-
lům a nadřízeným. V Plzni je vydáván další čtrnáctideník Žumbera (1892-1895), na 
nějž po policejním zásahu, znamenajícím v konečném důsledku zastavení tohoto listu, 
navazuje Satan. Humoristicko-satirický list pracujících tříd (1895-6). 

Vůči sociální demokracii se na konci 90. let ostře vymezuje hnutí národních dělní-
ků, zárodek pozdější strany národně sociální. Jejich časopis Hrom začíná vycházet 
v Brně v listopadu 1899 jako měsíčník s podtitulem Satirický list české demokracie. 
V srpnu roku následujícího je redakce přemístěna do Prahy, ještě předtím (od 5. čísla 
roku 1900) je podtitul upraven na Humoristicko-satirický list české demokracie. Jak 
už to u politických časopisů v tomto období bývá, také Hrom se na mediálním kolbišti 
řídí jiráskovským heslem „Proti všem". Staví se proti internacionální levici, němec-
kým nacionalistům i mladočechům, vadí mu katolická církev, rakouský státní milita-
rismus i židovský kapitál. Spojením prvního a posledně jmenovaného tématu, antise-
mitskými výpady proti sociální demokracii, vybočí nejvýrazněji z dobového průměru. 
Své ambice list ukazuje roku 1901 zvětšením formátu až na úroveň jinak nedostiž-
ných Humoristických listů, o tom, že tyto snahy zůstaly nad rámec jeho reálných 
možností, svědčí naopak fakt, že šlo nakonec o ročník poslední. 

Roku 1898 dochází k pozoruhodnému pokusu o využití satiry v komunální politi-
ce. Podřipské střely. Satyricko-politický časopis (čtrnáctideník) sice vycházely 
v Lounech, jejich hlavním zájmem je však dění v blízkých Libochovicích a polemika 
s Podřipským obzorem. Redaktor Ludvík Sýkora v listě zároveň inzeruje jako ob-
chodník s moukou, tu pravděpodobně odebíral od druhé osoby, jež zaštiťovala list 
před úřady, koštického mlynáře Josefa Orta.34 Smělý podnik překvapí svou výprav-
ností, titulní stránku vyplňují karikatury pražského ilustrátora Kamila Vlastislava 
Mutticha. (obr. 2/1) Už čtvrté číslo listu je ovšem také poslední. Z časopisů, které zůsta-
ly bez ilustrací, jmenujme Šotek. Humoristicko-satyrický časopis, vydávaný první po-
lovinu roku 1893 se čtrnáctidenní periodicitou v Uherském Hradišti. Jeho podtitul je 
dosti zavádějící, humor v obvyklém slova smyslu zde takřka nenajdeme. Hlavní téma 
tvoří jednoznačně antisemitismus. V Liberci je vydáván anarchistický zaměřený Ka-
rabáč. Satyrická příloha k časopisu 'Proletář' (měsíčník, 1896). Střely. Politický list 
humoristicko-satyrický (čtrnáctideník) vycházely v letech 1902-1903 v Praze na Vi-
nohradech. Reflektují lokální tématiku i události „velkých" dějin, v jejich hodnocení 
se ale nijak neliší od hlavního proudu českých humoristických periodik. 

Satira této tradiční podoby Humoristických listů, Šípů nebo Rašple je vzdálena dneš-
nímu vkusu. Rada příspěvků má výrazně didaktický ráz, politické alegorie jsou pravi-
delně doplňovány vysvětlujícími popiskami. Právě tato srozumitelnost byla ovšem u 
tehdejších čtenářů velmi oceňována, pro mnohé z nich totiž tento druh žurnalistiky 
představuje hlavní zdroj informací. Významné osobnosti jako německý kancléř Otto 
von Bismarck nebo rakouský státní ministr Anton von Schmerling žili dlouho 
v obecném povědomí podle Kolárových obrázků,3' podobně se podílel na formování 
veřejného mínění v 90. letech i Krejčík. V literární podobě tuto oblibu v lidových 
vrstvách zachycuje Teréza Nováková ve svém románu Děti čistého živého (1909): „Ty 
Humoristický listy jsem měl nejradš, těm jsem se nasmál! A hned jsem z něch srozu-
měl, kterak to s náma stojí, co se chystá a čemu se musíme ubránit."j6 

34 SÚA Praha, PM 1891-1900, sign. 8/4/15/111, Podřipské střely. 
35 HÝSEK, J os. R. Vilímek st. ..., c. d , str. 14. 
36 NOVÁKOVÁ, Teréza, Děti čistého živého. Praha 1957, str. 350. 

18 



Ve všech těchto listech se dostává též na propagační ilustrace bez komického účin-
ku. Příkladem je květnové číslo všech ročníků staré podoby Rašple, věnované oslavě 
1. máje nebo vyobrazení na téma českého státního práva z Humoristických listů. Dále 
je typické, zvláště v případě Šípů, furiantské velikášství, které mělo kompenzovat re-
álné politické prohry, stejně oblíbená byla póza morální převahy nad úspěšnějšími 
protivníky. Kritické hlasy na adresu této produkce se ozývají už z řad současníků, pro 
modernu byla tím nej lepším dokladem kulturního provincialismu. Když Gustav Jaroš 
hodnotí ve Volných směrech roku 1900 stav české karikatury, má jen málo důvodů ke 
spokojenosti. Postava Karla Krejčíka při tomto účtování zůstává ostentativně opome-
nuta.3 

Vzestup společenského humoru 
Humor, který nebyl ospravedlněn službou vyšším cílům, se v 19. století stává pravi-
delně předmětem neskrývaného opovržení. Zavání zbytečným přepychem, vlažností 
ve vztahu k národní myšlence, a odporuje tak dobovému etickému kodexu spořivého 
a přičinlivého českého měšťanstva. O mnohém svědčí manifest, uveřejněný 
v Humoristických listech roku 1861, v němž je jasně deklarována snaha zaměřit se na 
vážná politická témata.38 Tato linie ale zároveň nedovoluje listu rozvíjet značný kul-
turní potenciál, patrný v jeho prvních třech ročnících, kdy do něj přispívali především 
autoři spjatí s generací májovců. 

Právě poukazem na bohulibé pěstování české literatury zdůvodňuje svoji orientaci 
na nepolitickou produkci Paleček. Humoristický týdeník obrázkový. (1872-1887), 
hlásící se svým názvem k odkazu Rubešová časopisu. Řada předních spisovatelů 
s listem skutečně spolupracovala, ať už pod vlastním jménem jako Eliška Krásnohor-
ská, nebo častěji pod pseudonymem, to byl případ Jana Nerudy nebo Jakuba Arbesa.39 

V úvodním ročníku Palečka začíná svoji literární dráhu také Julius Zeyer. První ne-
smělé krůčky mladého autora barvitě popisuje ve svých vzpomínkách tehdejší redak-
tor Josef Štolba: „ 'Nesete mi to zpět -' přivítal mne (Zeyer - V. F.) v rozechvění. 
'Nejen že nenesu!' volal jsem radostně, 'ale vaše práce se již sází a příští sobotu bude 
v rukou čtenářů 'Palečka'. Zbledl. 'Prosím vás, vraťte mi ji', žebronil. 'Nemohu více.' 
'Musíte!' 'Nevrátím. A nejen to. Očekávám od vás co nejdříve práci novou. "' Povídka 
Krásné zoubky skutečně vyšla v 5. a 6. čísle.40 Ještě významnější je z hlediska dalšího 
vývoje české humoristické produkce účast mladého Ignáta Herrmanna, který se stává 
v letech 1876-78 dokonce redaktorem tohoto časopisu. Protože není dosud plnoletý, 
zastává post nejprve anonymně.41 

Z hlediska obrazové části je Palečkův tématický okruh dosti omezený, zcela pře-
vládají vtipy o ženách a partnerských vztazích, slečna na vdávání nebo mladá paní 
pravidelně obsazuje titulní stránky velké většiny čísel všech ročníků. Oblíbeným pro-
středkem ve všech listech tohoto zaměření je dále jazyková komika, při níž není pod-
statný samotný obsah veršovánek a vtipů, směšnost vyplývá z hromadění některých 
výrazných hlásek nebo v deformaci promluvy, např. při napodobování řeči cizinců 
nebo koktání.42 Časopis po dobu své poměrně dlouhé existence často mění podtitul i 
vlastníky. Předními osobnostmi listu jsou v jeho vrcholném období v polovině 80. let 
redaktor Rudolf Pokorný a hlavní ilustrátor Karel Krejčík, kteří jsou tehdy také jeho 

37 JAROŠ, Gustav (Gamma), Česká karikatura. Volné směry 1900, str. 267nn. 
38 Humoristické listy 43/1861, str. 361 n. 
39 Soupis viz Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3, svazek II P-Ř. Praha 2000, str. 
759nn. 
40 ŠTOLBA, Josef, Z mých pamětíII. Praha 1907, str. 1 lnn. 
41 HÝSEK, Miloslav, Ignát Herrmann. Praha 1934, str. 29. 
42 K tomu viz BROUK, Bohuslav, Jazyková komika. Praha 1941. 
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spoluvydavateli. Pokorný se ovšem jako básník neváhá zapojovat do dobových lite-
rárních sporů, které - spolu s politickou přílohou Šotek (1883-1884), jež v mnohém 
předjímala charakter pozdějších Šípů - přináší časopisu nemálo problémů.4"1 Po od-
chodu Krejčíka do Humoristických listů, jejichž společenská část v letech 1887-1906 
na tradici posledních ročníku Palečka plynule navazuje, časopis mění titul na Nového 
Palečka (1887-1900). 

O oblibě společenského humoru v Palečkově provedení svědčí řada pokusů o jeho 
napodobení. V Praze jsou to krátkodeché časopisy Pražský humor (1896-7) a Veselý 
šotek, který vycházel roku 1898 třikrát měsíčně od února do poloviny července, (obr. 
3/1) Jediný ročník dokončí čtrnáctideník Žertem světem. Obrázkový list, věnovaný 
humoru z luhů domácích a cizích (1902/3). Zajímavější jsou Veselé listy. Humoristic-
ko-satyrický čtrnáctidenník, jejichž redakce sídlila v Hustopeči u Brna. Vycházely 
vletech 1891-1894, vedle převažující společenské části v nich nechybí ani reminis-
cence na politické dění. 
Nový Paleček ve skutečnosti svým čtenářům mnoho nového nenabídne a také další 
české listy tohoto ražení jen svorně omílají letitá klišé. V 90. letech se tento typ pro-
dukce očividně ocitá v zajetí konvencí a snahy nepopudit si čtenáře příliš otevřenou 
reflexí tehdejších společenských poměrů, ve srovnání s politicky angažovaným humo-
rem proto zaostává a nahrává tak výše zmiňovanému přezíravému stanovisku k pouhé 
zábavě. Umělecká hodnota ovšem ani v 19. století zdaleka neznamenala jistotu příz-
nivého přijetí u publika. To dokládá na začátku 80. let svou krátkou existencí Šotek, 
vydávaný Jakubem Arbesem. Tuctové anekdotické produkci se tento list dokázal 
ubránit, jeho výrazně literární charakter doplňují ilustrace Mikoláše Alše, pravděpo-
dobně ty vůbec nejlepší, které mistr kdy uveřejnil v časopise. Přesto Šotek rychle do-
plácí na svoji přílišnou otevřenost a udrží se pouze od října roku 1880 do června roku 
následujícího. 4 Neprosadí se ani jeho méně známá obdoba, měsíčník Telefon. Časo-
pis humoristický a zábavný roku 1891. Také v něm hraje hlavní roli literatura, vedle 
redaktora Františka Serafínského Procházky patří mezi přispěvatele František X. Svo-
boda a Růžena Svobodová. I zde nacházíme Alšovy ilustrace, konec přesto přichází 
už po šesti číslech. 

Situace se ovšem na samém konci 19. století začíná měnit. Jako první tento nový 
trend zachycuje Švanda dudák. Humoristický týdeník nepolitický. Proměnu svého 
vzhledu prostřednictvím zavedení obrazové části načasoval list právě na rok 1900, ji-
nak se ale může pochlubit sedmnáctiletou tradicí, s podtitulem Poutník humoristický 
totiž vycházel už od roku 1882. Kreslený humor v něm do té doby chyběl, první po-
kusy o jeho zavedení v letech 1887-1888 zůstaly bez úspěchu, i když mezi přispěva-
teli figurovala jména jako Luděk Marold, Mikoláš Aleš a Viktor Oliva. Společenské 
podmínky ještě neumožňovaly realizovat zamýšlený vyšší standard a s pouhým prů-
měrem se Švanda očividně spokojit nechtěl.45 

Napodruhé už dopadla Švandova ilustrovaná podoba výrazně lépe. Z boje, který 
tento list svede o čtenáře s Novým Palečkem, vychází jako jednoznačný vítěz, paralel-
ně mohou oba časopisy existovat pouze jediný rok. Zajímavostí je, že Švanda oslovu-
je Palečkovy čtenáře přímo z reklamní plochy svého konkurenta, jde zřejmě o fatální 
podcenění inzertní politiky tohoto listu. Švanda dudák si udržuje, zvláště ve svých 
prvních ročnících po přelomu století, na dobové poměry nebývale vysokou grafickou i 
literární úroveň. Do českého prostředí uvádí řadu nových výtvarných podnětů, zvládá 

43 STREJČEK, Humorem a ironií... str. 50 a 52nn. 
44 STREJČEK, Humorem a ironií..., c. d , str. 47nn. 
45 Podrobněji o této etapě časopisu viz STREJČEK, Humorem a ironii..., str. 63nn. 
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propracovanou secesní ilustraci i úspornou liniovou kresbu. Nezahlcuje sice čtenáře 
záplavou obrázků jako Humoristické listy, ale ty, které otiskuje, jsou ve většině nad 
tehdejším průměrem. Zárukou kvality převažující textové části je již zmiňované jmé-
no spisovatele Ignáta Hermanna, jenž časopis řídil. 

Ten se již díky románu Otec Kondelík a ženich Vejvara (knižně 1898) v této době 
vypracoval v jednoho z nej uznávanějších českých humoristů. Prokazuje značnou od-
vahu, když Švandu v jeho počátcích vydává ve vlastní režii, teprve od roku 1887 je si-
tuace časopisu zajištěna nakladatelstvím Františka Topiče. Nad obrazovou stránkou 
dohlížel Artuš Scheiner, známý dnes především díky svým ilustracím z pohádkových 
knih. List si brzy vydobyl v českém prostředí to nejvyšší renomé, stát se jeho přispě-
vatelem, to byla pocta, j íž se nedostalo zdaleka každému.46 Právě zde se mohou reali-
zovat umělci, kterým zatím konzervativně laděné Humory zůstávají uzavřeny. Své 
první obrázky s humoristickým zaměřením ve Švandovi uveřejňuje také Josef Lada 
jako nejvýraznější postava nastupující generace.47 

Není divu, že humor Švandy dudáka zůstává z celé produkce tohoto období pro 
dnešek nejvíce přitažlivý. Vyhne se národnostní nesnášenlivosti, rovněž ve vztahu 
k technice se zbaví předsudků nejrychleji. Vytvoří si vlastní styl, do něhož dokáže 
spojit nově se utvářející černý humor se sociálním cítěním. Reaguje tak jako první 
český list na změny v širším evropském kontextu, řadu nevyužitých možností mu 
však nabízí také počátky české produkce v 60. letech. Např. vtip ražení toho o bezno-
hém žebrákovi z Humoristických listů roku 1861 by byl po řadu následujících deseti-
letí ve kterémkoli domácím listě pro svou brutalitu nemyslitelný. Podobný typ humo-
ru se zde znovu objevuje až na začátku 20. století, (obr.4 a 5/1) 

Přes své nesporné kvality ani Švanda dudák nakonec v rostoucí konkurenci neob-
stojí. Z týdeníku se proto stává od roku 1908 měsíčník. Zřejmou příčinou je vůbec 
nej významnější událost na scéně českých humoristických časopisů před první světo-
vou válkou, radikální změna v podobě Humoristických listů, ke které došlo roku 1907. 
Dlouholetý podtitul Obrázkový politicko-satirický týdeník (od r. 1863) je přeformulo-
ván na Obrázkový týdeník humoristicko-satirický, Josef Richard Vilímek st. je 
v prvním čísle tohoto jubilejního 50. ročníku symbolicky přivítán na stránkách vlast-
ního listu samotným Otto von Bismarckem, dávná nevraživost, o níž neměl německý 
státník s největší pravděpodobností nejmenší tušení, je takto symbolicky ukončena. 
Vedení časopisu přebírá Vilímkův stejnojmenný syn. 

Ilustrátor František Naske na tuto převratnou událost vzpomíná: „Když už se příliš 
množily stesky a kritiky na proslulý humor Humoristických listů, rozhodl se nakladatel 
Vilímek, že je obrodí, a aby bylo zřejmo, že to myslí tentokrát doopravdy, povolal 
v čelo listu Karla Horkého. (...) Horký zavile odbourával vtipy o zlých tchýních, o za-
pomnětlivých profesorech, o idiotských venkovanech, o drzých služkách, o opilých ha-
sičích, o prohnaných fořtech. To bylo hezké. Ale záhy se pustil do měšťanstva a hlavně 
do kapacit. Tušil jsem blízký konec obrodného díla, které tak slibně započalo uveřej-
něním seznamu znamenitých spolupracovníků, mezi kterými jsem byl také významným 
způsobem uveden."48 Horký a Naske Humoristické listy skutečně brzy opouštějí, zmo-
dernizovaná podoba už ovšem časopisu i přesto zůstane. 

46 LN PNP, fond František Naske, Vlastní podobizna v rámu, sešit VIII , str. I n , rukopis. Srov. též 
HÝSEK, lgnát Herrmann, c. d , str. 40nn. 
47 LADA, Josef, Kronika mého života. Praha 1947, str. 21 lnn. 
48 LN PNP, fond František Naske, Vlastní podobizna v rámu, sešit VIII, str. 4 , rukopis. Horký ovšem 
nikdy nezastával post redaktora oficiálně, na tomto místě je uváděn v letech 1877-1906 J. R. Vilímek 
s t , 1907-1908 (do č. 19) J. Klecanda.st. a od 1908 (č. 20) po celý zbytek předválečného období J. R. 
Vilímek ml. 
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Do listu proniká barva, namísto tradiční karikatury se objevuje nový druh kresle-
ného humoru, ve kterém se uplatňují výtvarné trendy, vyzkoušené už dříve ve Švan-
dovi dudákovi. Počet přispěvatelů vzrůstá, nejvýraznějšími po stavami se stávají Karel 
Stroff, později - přes neustálé spory s majitelem časopisu - i Josef Lada.49 Bezvý-
znamná rozhodně nejsou ani jména dalších ilustrátorů, z nichž se mnozí mohou hono-
sit titulem „akademický malíř": Viktor Oliva, autor slavného Pijáka absintu z pražské 
kavárny Slavie, dále František Ženíšek junior, Josef Kočí, Kamil Vlastislav Muttich, 
Karel Rélink, Alois Wierer. Pro všechny byla tato spolupráce vítaným zdrojem pravi-
delného příjmu, z uměleckého hlediska navíc přijatelnějším než např. reklama.50 I 
v tomto směru vidíme zřetelný společenský vzestup časopisů. Pokud Krejčík dříve 
sám stačil pokrýt svou produkcí několik listů zároveň, nyní už by byla takováto situa-
ce jen stěží představitelná. 

Nezůstává však jen u formy. Nacionalismus v přelomovém prvním ročníku nové 
řady časopisu ustupuje, česko-německý vztah napříště získává jiné podoby, přijatel-
nější pro širší publikum. Otevírá se další, dosud spíše přehlížené téma, sociální otáz-
ka. Rozdělení na politickou a společenskou část je zmírněno jejich vzájemným pro-
stupováním, dříve opovrhovaná zábava začíná v listě jednoznačně dominovat. Zvlášť 
důležité události (např. přelet Halleyovy komety) získávají zvýšenou pozornost for-
mou tématicky zaměřených čísel, která jsou předem inzerována. Posun zaznamenává 
též textová část. Vedle krátkých básní, epigramů a anekdot se i v ní natrvalo usídlují 
náročnější prozaické žánry. Jejich nejvýraznějšími autory jsou Václav Štech, Josef 
Skružný, autor populárních kritických článků Venouška Dolejše (později Hubáčka), 
objevuje se i Karel Hašler a samozřejmě i první muž předválečné bohémy Jaroslav 
Hašek, který plní svou až neuvěřitelnou nadprodukcí povídek stránky většiny praž-
ských humoristických časopisů. Ze starší generace se v redakci udrží František L. An-
drlík, otiskující své veršovánky pod pseudonymem „Emanuel Pyšišvor, přenešťastný 
světa tvor". 

Ačkoli Humoristické listy s modernizací nespěchaly, podařilo se jim s novou po-
dobou porazit konkurenci, a podržet si tak v oblasti kresleného humoru pozici hlavní-
ho periodika, které spoluutvářelo životní styl celé společnosti. Sílu jejich vlivu na ve-
řejné mínění dokládá ve svých vzpomínkách Josef Lada: ,flěkdy na jaře 191351 na-
kreslil jsem do Humorů obrázek, který představoval primitivní penězokazeckou dílnu, 
v níž se vyráběly pětikoruny ze starých plecháčů a sběraček. To nebylo celkem nic zá-
vadného, ale dovolil jsem si - se souhlasem redaktorovým - nakreslit do obrázku něco 
poťouchlého, co nadělalo potom hodně povyku a zlé krve. V oné penězokazecké dílně 
měli totiž na zdi diplom, jenž potvrzoval, že penězokaz byl vyznamenán na okresní vý-
stavě - na Žižkově. Hned po vyjiti osudného čísla strhla se na žižkovské radnici velká 
bouře odporu a Vilímek dostal obrněný protest celé tehdejší žižkovské městské rady. 
(...) Krátce potom se na žižkovské radnici větrala nějaká aféra a do rušné debaty padl 
hlas jako puma: Počkejte! Budete zase v Humorech! Tu dobu chodil jsem do plzeňské 
restaurace zvané Kopmanka, kam chodil i žižkovský městský radní Míša. V obličeji 
poněkud trudovitý, i nos měl hodně baňatý, a proto měl obavu, že si ho nakreslím. Ne-
směl jsem před ním ani notes z kapsy vytáhnout, hned schovával hlavu a sliboval, že 
raději zaplatí nějaké pivo, než aby byl v Humorech,"52 (obr. 6/1) List se délkou svého 
trvání může směle srovnávat s předními evropskými periodiky tohoto žánru, jeho 
existenci ukončí až zostřený postup nacistické okupační správy roku 1941. 

49 K Ladovu karikaturistickému období viz PEČINK.OVÁ, Pavla, Josef Lada. Praha 1998, str. 37nn. 
50 LN PNP, fond František Naske, Vlastní podobizna v rámu, sešit IV, str. 3 1 , rukopis. 
51 Už v č. 18/1912, str. 212, . 
52 LADA, c. d , str. 260n. 

22 



O vlastní humoristický časopis se společenskou tématikou usiloval také spisovatel 
F. P. Vožický (vlastním jménem František Pigl). Jeho Neruda. Humoristicko-satirický 
týdeník, vychází od února 1906, v polovině května téhož roku je přezván na Nového 
Nerudu se stejným podtitulem. List zaujme moderním vzhledem (Humory jsou ještě 
černobílé), končí však dříve, než se stačí tématicky vytříbit. Krátkého trvání, přesně 
od 15. listopadu 1906 do 9. ledna 1907, se dočkala též navazující Svítilna Satirický 
týdeník. Její historii zaznamenal opět Josef Lada, přispívající do časopisu jako student 
umělecké akademie na zapřenou pod pseudonymy L. Horký, K. Gregor, V. Konečný 
a L. Rozner: 

,JVa podzim roku 1906 uvolil se nakladatel J. Rokyta změnit dosavadní nevhodné 
jméno humoristického časopisu Nový Neruda na jiné a chtěl také radikálně změnit 
úroveň časopisu. Redakcí pověřil literáty J. Soukenku-Neklana, J. Havlíčka a R. Haš-
ka... Redakce si dala úkol oprostit list všech prostřednictví v textu i ilustracích 
a nahradit je hodnotnými příspěvky. Nebyla to snadná práce, neboť tehdy bylo 
o dobré humoristy i satiriky velká nouze, jak mezi malíři, tak mezi literáty. Přesto mě-
la Svítilna (...) velmi dobrou úroveň. Uváděla slušnou politickou satiru obrazem, pro-
sou i veršem. (...) Bohužel, Svítilna po devátém čísle zhasla, ani ne tak z důvodů fi-
nančních, jako spíše pro svůj politický obsah a poněkud pikantnější básně. Obojí se 
nelíbilo staré paní Rokytové, jež se, jako pravá majitelka podniku, po jedné konfiskaci 
listu rozhodla, že časopis nebude dále vydávat"53 

Okolo roku 1907 sledujeme v českém prostředí řadu dalších pokusů o založení 
humoristického časopisu. Jejich existence byla ovšem mnohdy podobná tomu, na je-
hož vznik (a současné i konec) vzpomíná spisovatel Karel Vika: „ Vtip ležel v tom, že 
politická správa zvláště tehdy (před r. 1914 - V. F.) udílela koncese knihtiskařské 
velmi skoupě a že to vyžadovalo někdy více protekce než peněz a jindy více peněz než 
protekce, takže vlastně většina lidí dosáhnuvších koncese vůbec peněz pak už nemě-
la."54 Tato redakce se navíc bez nejmenších zkušeností v oboru opájela zcela nereál-
nými plány, že získá za skromný honorář ke spolupráci veličiny typu Vojtěcha Hynai-
se a Hanuše Schwaigra, a tak čerstvě jmenovaný výkonný redaktor Vika pro list spon-
tánně navrhuje název Kočka, protože mu to celé připadalo „pro kočku".55 Nevyšlo 
skutečně ani jediné číslo. 

Také ti, kteří se snaží oživovat stará klišé typu Nového Palečka, zpravidla končí 
bez většího úspěchu. Takový osud má Šotek. Humoristicko-satirický čtrnáctideník, 
vycházející v Praze vletech 1905-7. Po vizuální stránce je střídmý, obsahem nijak 
nevybočuje z tehdejší nepolitické produkce. Z beztak už krátké doby jeho existence je 
potřeba odečíst téměř rok, po nějž redakce jeho vydávání přerušila. V Brně na přelo-
mu let 1907/8 vychází měsíčník Žert a smích, ani on se nijak nevymyká z dobového 
průměru. Delším trváním své existence se zde mohou pochlubit Anekdoty a humo-
resky. Časopis věnovaný humoru a satiře (1910-1912), v nich ovšem zcela chybí ob-
razová část. Posledním předválečným pokusem o nepolitický humoristický list jsou 
Veselé noviny. Časopis pro domácí i cizí humor, jejichž redakce sídlila v Králově Poli 
u Brna. První číslo spadá do poloviny listopadu 1913, s třetím pokračováním se mění 
podtitul na Humoristický měsíčník, ale už o dvě čísla později nachází čtenáři na titulní 
straně jen zcela vážně míněné oznámení o konci tohoto časopisu. 

K úspěšnějším časopisům patří měsíčník Veselá Praha. Ta začíná roku 1905 jako 
Sborník humoru, satiry a veselých písní, v jejím čele coby vydavatelka a zodpovědná 
redaktorka stojí Božena Bláhová, jediná žena v tomto oboru. Formát Časopisu je malý 

53 LADA, c. d , str. 240. 
54 VIKA, Karel, Z mé staré zlaté Prahy. Vzpomínky, povídky, klepy, žerty. 3. díl. Praha 1947, str. 88n 
55 Tamtéž, str. 94. 
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(o něco menší než A4), nižší je kvalita papíru i náročnost ilustrací, barva po celou do-
bu chybí. Roku 1908 vedení časopisu přebírá Karel Ločák, který v této době jako vy-
davatel spolupracuje s Jaroslavem Haškem. Podtitul je změněn na Obrázkový čtrnác-
tideník humoristický, poté roku 1909 na Obrázkový časopis humoristický, znovu 
s měsíční frekvencí. V této podobě se udrží až do války. 

K roku 1907 se váže rovněž začátek dalšího pražského časopisu Dobrá kopa. Po-
prvé vychází 1. října s podtitulem Nejlevnější český humoristický časopis. Ten však 
vyznívá poněkud dvojsmyslně, a je proto rychle opuštěn. Rostoucí sebevědomí listu 
vyjadřuje několik přezvání v krátkém sledu, nejdříve na Nejlevnější a nejveselejší čes-
ký humoristický časopis (od 3. čísla), potom na Nejveselejší, nej rozšířenější a nejlev-
nější humoristický týdeník (od 9. čísla). Deklarovaná nízká cena je dosažena zajíma-
vým způsobem, list totiž zpočátku neplatil za originální příspěvky vlastním autorům, 
ale přebíral je, kde se jenom dalo. Beaufortovo vydavatelství, které tehdy časopis za-
štiťovalo, mělo s podobným způsobem podnikání bohaté zkušenosti. Uveřejnilo např. 
překlad téměř celého díla polského spisovatele Henryka Sinkiewicze, aniž by získalo 
jeho souhlas a zaplatilo mu příslušnou provizi.561 zde najdeme doklad o živém vztahu 
k revoluci 1848, jejímu 60. výročí je věnováno samostatné číslo, v němž nechybí ani 
ukázky z tehdejšího tisku.57 V čele Dobré kopy stojí Karel Ladislav Kukla, novinář, 
po vzniku Československé republiky úředník ministerstva školství, ale především -
výborný znalec prostředí pražské spodiny. Z několika próz, jež na toto téma napsal, 
měla největší ohlas povídka Batalión, která se dočkala i filmového zpracování. 

Dobrá kopa dokáže způsobem mnohdy až fascinujícím spojovat nesourodé. 
V jednom čísle sousedí nacionalistická produkce s přejímkami z německého prostředí, 
pod nadpisem Ze židovského figurují vedle ukázek zahraničních židovských anekdot i 
kusy jednoznačně antisemitského ražení. Zatímco citované příspěvky z hlediska pre-
zentace moderního světa často předčí český kontext, původní produkce časopisu, jež 
se začíná objevovat od druhého ročníku, za ním naopak zaostává a dává zaznít hla-
sům, které kvůli zániku tradičních Humoristických listů a Šípů ztratily svůj publikační 
prostor. Jistý extrém v tomto ohledu představuje příspěvek, obhajující ve jménu po-
kroku pravost Královédvorského rukopisu.58 

Řadu těchto prvků, které neměly v českém kontextu obdoby, ztrácí časopis roku 
1910, kdy se jeho podtitul mění na Humoristický týdeník, o rok později se z něj stává 
samostatná příloha Národního obzoru. Kukla opouští vedení listu, a také příspěvky 
jsou od této chvíle původní. V této podobě se pak časopis udrží až do roku 1914. 
Z autorů, kteří se prosadili ve významnějších listech, v Dobré kopě mnoho nenajde-
me. Část své nadprodukce sem odvádí Karel Rélink, pravidelně přispívá rovněž Karel 
Vavřina. K známějším ilustrátorům patřil ještě František Karel Loukotka, další jména 
už však v encyklopediích výtvarného umění chybí. 

Od května 1912 vychází v pražských Nuslích Lidový humor. Měsíčník pro humor, 
vtip, satyru a lidový popěvek. Jak už název napovídá, časopis se orientuje na (nej)nižší 
společenské vrstvy. Ilustrace jsou v něm spíše vzácností, převládají textové anekdoty, 
nezřídka dosti lascivního ražení, a písňové ohlasy velkoměstského folklóru. Na titulní 
straně je pravidelně představován prostřednictvím fotografie a stručného životopisu 
jeden umělec z okruhu pražské kabaretní scény. (obr. 7/1) Tuto sérii zahajuje 
v úvodním čísle komik Ludvík Ratolístko, který je redaktorem a hlavním přispěvate-
lem tohoto listu. 

56 VIKA, Karel, Z mé staré zlaté Prahy 2. Praha, 1940, str. 9. 
57 Dobrá kopa 19/1907-8. 
58 Pokrok (text). Dobrá kopa 5/1911-12, str. 10. 
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Erotiku formou kresleného humoru prezentuje Pikantní svět. Prodává svět snů, v 
němž pro konflikty sociální ani národnostní není místo. Poprvé vychází v letech 
1895-1900 jako Ilustrovaný čtrnáctideník pro humor a zábavu, nesrovnatelně širší 
možnosti ovšem nachází v nové podobě po roce 1907. Pro tento časopis není tradice 
důležitá, častou obměnou podtitulů se naopak snaží vyvolat dojem, že nabízí stále ně-
co nového. Svůj podíl na tom mají i rychlé změny tiskáren. Pornografie představuje 
relativně výnosný obchod, dobrá pověst jím ale trpí, a tak se list během krátkého ob-
dobí 1907-8 stěhuje celkem třikrát. Z Ilustrovaného časopisu pro humor a zábavu, 
vycházejícího jako měsíčník, se stává v letech 1908-9 Moderní ilustrovaný týdeník 
veselých kruhů, o rok později Ilustrovaný týdeník elegantního světa pro humor, spo-
lečnost a divadlo. Po roce 1911 zaznamenává časopis postupný úpadek jako Ilustro-
vaný týdeník veselých kruhů pro humor a zábavu. 

Politická satira na začátku 20. století 
S prvním pokusem o moderní politickou satiru přicházejí v dubnu roku 1898 pražské 
Petrklíče. Vycházejí se čtrnáctidenní periodicitou, v jejich čele stojí Václav Hrbek, 
účastník omladinářského hnutí začátku 90. let. Velké ideály, s nimiž bývá tato gene-
race právem spojována, se zřetelně promítají také do Petrklíčů: „Bylo to právě mládí, 
které vyvolalo Petrklíče naše nad půdu studenou chladem falešné naší společnosti, do 
větrů směšnosti a nedospělosti mrazivě fičících nad veškerým českým životem. A to 
mládí nabízí Vám je dnes vesele, s jasným plným smíchem a rolničkami satiry rozpus-
tile zvoní Vám vstříc"59 

Časopis směle deklaruje snahu měřit se s předními evropskými listy tohoto druhu, 
ta ovšem kontrastuje s jeho jepicím životem. Kdo si předplatil celý ročník, dostal po-
lovinu vložené částky nazpět: Nenalezli jsme pochopení u obecenstva, nenalezli jsme 
pochopení, ba ani dobrou vůli v kruzích uměleckých. Bylo by zbytečným plýtváním sil 
vnucovati se za takového stavu věcí a proto odstupujeme bez výčitek, bez hněvu, neli-
tujíce přinesených obětí a vědomi si jsouce toho, že i kdyby se mladé politické a lite-
rární generaci, jejímž podnikem 'Petrklíče' byly, mohl někdy vyčítati nezdar v její 
práci, toho se jí nebude moci vyčítati nikdy: že nekonala a nerozuměla svým kulturním 

* » 6 0 povinnostem. 
V řadě ohledů Petrklíče skutečně svoji dobu předběhly. Odvážné výpady do řad 

českých politických autorit (obr. 8/1), nové pojetí národní otázky, které překračovalo 
přežívající pozdně obrozenecký styl tehdejší produkce, spíše jen náznaky otevřené 
tematizace erotiky, to vše se jako trend uplatní až o deset let později. Průkopnické je 
rovněž výtvarné zpracování listu, ať už jde o secesní titul nebo několik na svoji dobu 
velice kvalitních barevných ilustrací. Více než v ocenění ze strany publika se však to-
to novátorství promítlo ve zvýšeném zájmu cenzury. 

S obdobným zaměřením přicházejí známější anarchistické Šibeničky, jimiž začíná 
nová vlna české levicové karikatury. Ty si volí za sídlo redakce obec Řečkovice u Br-
na. Na podobných adresách sídlily v tomto období i další časopisy tohoto ideového 
proudu, mnohé z toho, co by bylo v Praze pro úřady nepřijatelné, jsou ochotny mimo 
hlavní centrum českého veřejného života ještě tolerovat. Šibeničky vycházejí v letech 
1906-1907, jejich existence spadá do doby moravského pobytu básníka Stanislava 
Kostky Neumanna, který patřil k jejich vůdčím osobnostem. Už na první pohled jde 
o list na samé hranici ekonomické udržitelnosti. Tištěn je na nekvalitním papíře, ke 
čtenářům se zprvu dostává v nepravidelných intervalech, potom, co se jeho zázemí 
stabilizuje, se z něho čtrnáctideník. Jeho hodnota je hlavně vývojová: vedle Františka 

59 Petrklíče 1/1898, inzertní příloha. 
60 Petrklíče 12/1898, inzertní příloha. 
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Gellnera (obr. 9/1) zde začínají Vratislav H. Brunner (pod pseudonymem Studnička) a 
Zdeněk Kratochvíl (T. R. Chvojka), pozdější výrazné postavy pražské levicové scény. 
Novátorská je zvláště kresba na samé hranici zjednodušení.6 K tradici Šibeniček se 
přihlásí stejnojmenný časopis s podstatně lepším zajištěním a vyššími ambicemi po 
první světové válce. 

S rokem 1908 se dočká modernější podoby také Rašple. Mění podtitul na List poli-
ticko-humoristický, zlepšuje se kvalita papíru i úroveň ilustrací. Seznamy nových při-
spěvatelů mizí, idea „časopisu v socialistickém vlastnictví" se s volební reformou pře-
žila. Do druhořadého postavení odsouvá Rašpli už na jaře roku 1909 další sociálně 
demokratický humoristický časopis, pražské Kopřivy. List satirický. Vycházejí každý 
druhý čtvrtek, brněnský list zůstává pouze u měsíčního intervalu. Zvláštností prvního 
ročníku Kopřiv je monotématické zaměření všech čísel. Listu řídí Josef Stivín-Foltýn, 
jehož politická kariéra vedla z pozice redaktora humoristického časopisu až k funkci 
místopředsedy československého parlamentu. 

Zatímco Rašple je ve svém ideovém zacílení i v nové podobě dosti přímočará, 
Kopřivy po prvním osvětovém ročníku volí rafinovanější strategii. Namísto prvoplá-
nové oslavy sociálně demokratické myšlenky vyostřují majetkové rozdíly ve společ-
nosti na příkladu drahoty nebo nedostatečné bezpečnosti práce v dolech. Podobné pří-
spěvky už tehdy ovšem uveřejňují i Humoristické listy. Také v Kopřivách sledujeme 
všeobecný trend k profesionalizaci českých humoristických periodik po roce 1907. Ke 
kmenovým ilustrátorům patřili Václav Hubschmann a Karel Vavřina. Dále mezi při-
spěvateli nacházíme již zmiňovaná jména Brunner, Kratochvíl, Lada, Stroff, nebo Na-
ske, z méně známých autorů jmenujme Angelo Zeyera a Josefa T. Blažka. Ne všichni 
tito umělci přitom mají osobní vztah k politickému zaměření listu. Zřetelný ústupek 
vkusu méně uvědomělých čtenářů představuje zařazování témat, jakým je např. móda, 
byť i ta se samozřejmě snaží podat v třídním obalu. Úzce ideologicky zaměřený časo-
pis už neměl naději na úspěch. O pevném postavení listu svědčí skutečnost, že přečkal 
první světovou válku a udržel se až do začátku 30. let, Rašple končí ročníkem 1924. 

Kratochvíl na spolupráci s Kopřivami vzpomíná: ,,Každou kresbu jsem předělával 
aspoň desetkrát, až se stalo každé číslo 'Kopřiv' pro pražské kavárny aspoň takovou 
událostí, jako když vyšlo nové číslo nějakého německého nebo francouzského satiric-
kého týdeníku. Tyto malé sensace kavárenské byly občas zpestřeny i narážkami osob-
ními. Tak například v kresbě 'Moderní Ctirad a Šárka', kdy Šárka praví 'Ctirade, 
obejmi mne' a Ctirad odpovídá 'Děkuji, jsem vegetarián...' byl jako Ctirad nakreslen 
redaktor St. Minařík, o němž bylo známo, že je vegetarián a abstinent."62 Teprve zde 
získávají Kratochvíl i Brunner za své karikatury první honoráře - do Neumannových 
Šibeniček totiž přispívali zdarma.63 

Konkurentem Kopřiv se na necelé dva roky (od podzimu 1909 do léta 1911) staly 
Karikatury, list strany národně sociální. Jako podtitul uvádějí jadrné rčení: ,J\'edívej 
se na zrcadlo, máš-li křivou hubu!" Přes zdánlivou ideovou nesmiřitelnost obou levi-
cových stran docházeli mnozí autoři do obou redakcí. Stalo se dokonce, že v obou ča-
sopisech vyšla táž ilustrace. Umožňoval to fakt, že Karikatury jako v této době jediné 
vracely autorovi otištěné originály. Hlavní slovo má z hlediska výtvarné produkce 

61 LAMAČ, Miroslav, Od secese ke kubismu. Kapitola z historie krásné knihy, plakátu a karikatury 
v Čechách. In: Osma a Skupina výtvarných umělců. Praha 1992, str. 292 popisuje Gellnerův výraz jako 
„brutální piktogram". Dále viz k Šibeničkám PYTLÍK, Radko, Český kreslený humor XX. století. Praha 
1988, str. 36nn. 
62 LN PNP, fond Zdeněk Kratochvíl. Světlem a stínem života. I díl, str. 106n. (Královédvorská verze), 
strojopis. 
63 Tamtéž, str. 154. 
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Lada, dále zde publikují Gellner, Naske, Kratochvíl. Textové části znovu dominuje 
Jaroslav Hašek. Zvláštností časopisu je skutečnost, že vedle této velké barevné verze 
vycházela od ledna 1909 až do války ještě paralelní malá černobílá, kterou ilustroval 
Lada sám. 

„ Velké barevné vydání Karikatur začalo vycházet roku 1910. Odpovědný redaktor 
J. Stříbrný se o list mnoho nestaral a snad ani nezajímal. Odpovídal pouze za obsah 
listu před úřady, ač nikdy nečetl, co se dávalo do sazby. Funkci redaktora zastával 
jsem s pomocí R. Haška, magistrátního úředníka a spisovatele. První číslo vzbudilo 
rozruch svou formou i vybraným literárním obsahem a bylo hodnoceno jako dosud 
nejlepší humoristicko-satyrický (sic!) český časopis. Vadilo mu jen čtrnáctidenní vy-
cházení a střídání s malým vydáním Karikatur, jež mělo společné jméno, nemělo však 
stejnou úroveň. Proto také měly Karikatury dvojí odběratele: někteří kupovali pouze 
malé vydání, jim bylo velké vydání příliš literární, jiným bylo zase malé vydání příliš 
lidové. Také titul nebyl vhodný, protože to mnoho prostších lidí nedovedlo vyslovit,"64 

Přes nesporné kvality končí velké Karikatury už v létě roku 1911. „Obecenstvu by-
ly právě příliš literární, slušné, málo pikantní a netloukly protivníky strany národně-
dělnické po hlavě. "65 Jestliže Kopřivy musely z ideového zacílení po „angažovaném" 
ročníku 1909 výrazně slevovat, ve velkých Karikaturách je přítomné od počátku pou-
ze v několika nesmělých náznacích, veškerou politickou službu musí zastat malá ver-
ze. To koresponduje rovněž s celkovou programovou nevyhraněností, jíž se národní 
socialisté odlišovali právě od sociálních demokratů.66 

Brunner, Kratochvíl a Bass vydávají v Dělnické tiskárně ještě samostatné satirické 
Letáky, které tvoří série malých obrázků a veršů, zaměřená vždy k jedné konkrétní 
události. Vyšlo jich v nepravidelných intervalech celkem sedm, poslední před volbami 
roku 1911. 

Česká produkce a evropský (a světový) kontext 
Proměna humoristické produkce na začátku 20. století se nese ve znamení celkové 
širší otevřenosti evropským kulturním trendům. Zatímco tradiční karikatura Humoris-
tických listů a Šípů je ve své liniové strohosti nejbližší konzervativnímu britskému 
Punchi (1841), po roce 1907 tato česká splendid isolation rychle bere za své. O tom, 
že jde o posun z části programový, svědčí články Kreslíři - karikatur isté a Česká ka-
rikatura v umělecké revue Volné směry z roku 1900, shrnující dosavadní vývoj fran-
couzské, anglické a německé produkce ve vztahu k domácí tvorbě. Aktuálnost někte-
rých příkladů ze zahraničních časopisů nejlépe dokládají cenzurní zásahy, které zne-
možnily jejich uveřejnění. 

Vzorem novodobých humoristických časopisů po celé Evropě byly pařížské La 
Caricature (1830) a Charivari (1832), oba spojené se jménem nakladatele Charlese 
Philipona a ilustrátora Honoré Daumiera. Nejvýraznější, i když nejméně ochotně při-
znávaný vliv na českou produkci mají nepochybně německy psaná periodika. Z nich 
po většinu druhé poloviny 19. století dominují mnichovské Fliegende Blátter (1844), 
na jejichž podobě se nejvýznamněji podepsal malíř Wilhelm Busch. Švanda dudák si-
ce v příloze k 1. číslu z roku 1900 čtenáře vyzývá „aby nepřikládali v příčině obrázků 
Švandovi (...) měřítko časopisů jiných, zejména mnichovských 'Fliegende'", v praxi 

64 LADA, c. d , str. 249n. 
65 LADA, c. d., str. 255. 
66 KÁRNÍK, Zdenék, Národní socialismus jako výraz symbiózy národního a sociálního? (K založení 
České strany socialistické a Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei). In: Týž (ed.), Sborník 
k problematice multietnicity. Praha 1996, str. 44. 
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ovšem v tomto srovnání, jemuž se mohl jen těžko vyhnout, obstál se ctí. Stejný inspi-
rační zdroj už dříve méně tvůrčím způsobem využívají i Paleček a jeho pokračovatelé. 

Na pomyslném čele vývoje je však v tomto období jiný mnichovský časopis. Sim-
plicissimus (1896), spojený se jmény vydavatele Arthura Langena a jeho dvorního 
ilustrátora Thomase Theodora Heineho, se brzy stává fenoménem, který nemá 
v dějinách humoristických periodik obdoby. Odpor k autoritám (Heine si v prosinci 
1898 vysloužil dokonce šestiměsíční vězení za urážku císaře), antimilitarismus, sžíra-
vá sociální satira jsou rysy, jimiž se Simplicissimus proslaví po celé Evropě. Z bie-
dermaierovské idyly Fliegende Blätter je zde čtenář vržen do džungle 20. věku. 
V tomto kontextu se list objevuje též ve Freudových statích o vtipu, kde jsou za hlavní 
zdroje jeho komiky výstižně označeny děs a hnus.67 

Tyto trendy najdou řadu ohlasů i v českém prostředí. Poprvé se k Simplicissimu 
odvolávají už roku 1898 Petrklíče, po roce 1907 potom není v českých zemích vý-
znamnějšího humoristického časopisu, jenž by jeho vlivu odolal. Že se tak děje 
k malé radosti domácích nacionalistů, dokládá karikatura básníka a literárního kritika 
Jiřího Karáska ze Lvovic, namířená proti kulturnímu kosmopolitismu celé modernis-
tické generace.68 (obr. 10/1) Vedle bojovné heinovské polohy, jíž se inspirovala hlavně 
levicová produkce Kopřiv a Karikatur, je třeba zmínit i humor zaměřený na proble-
matiku erotiky a mezilidských vztahů obecně, jehož mistrem se stává Ferdinand von 
Reznicek. Tato poloha především rezonuje v moderní podobě Humoristických listů. 

Nejblíže má svým zaměřením k Simplicissimu další mnichovský list Jugend. Do 
českých zemí ale pronikají i jiná německá periodika, Kladderadatsch, Ulk, Lustige 
Blätter (všechny vydávány v Berlíně) a sociálně demokratický Der wahre Jacob, tiš-
těný ve Stuttgartu. Vysoké renomé má mezi nastupující generací českých umělců rov-
něž francouzská produkce, starší čísla Le Rire nebo Journal Amusant lze v Praze bez 
větších obtíží obstarat.69 

K předním vídeňským časopisům tohoto zaměření patří liberální Figaro, Der Floh 
(Blecha) a také Humoristische Blätter, jejichž zakladatelem byl v 70. letech český ka-
rikaturista Karel Klíč, světově proslulý jako vynálezce hlubotisku. Se zájmy politic-
kých stran jsou úzce spjaty křesťansko-sociální Kikeriki (od roku 1897), které na kon-
ci 90. let jako jediný list tohoto zaměření vychází dokonce dvakrát týdně, a sociálně 
demokratický čtrnáctideník Glúhlichter (Žárovka), přejmenovaný v letech 1896-1909 
na Neue Glúhlichter. Společenský humor s výrazným erotickým nádechem pěstují 
Die Bombe a Wiener Carricaturen. Hlavním prostorem pro realizaci modernistických 
tendencí je Die Muškete. Jejími předními autory jsou Fritz Schônpflug, Franz Wacik, 
Karl Alexandr Wilke. 

Právě tato rakouská a německá periodika čtou i Němci z českých zemí. Pokusy o 
založení jejich vlastního humoristického časopisu se sice v průběhu druhé poloviny 
19. století několikrát objevují, pravidelně však končí neúspěchem. Bez jakýchkoliv 
politických ambicí zůstávají nejúspěšnější Brůnner Fliegende Blätter (1897-1920), 
také Rubezahl, který vycházel jako čtrnáctideník v Liberci v letech 1899-1905, (s ilu-
strovaným humorem jen 1900-1904) zůstává pouze další nápodobou tohoto slavného 
mnichovského listu. 

67 FREUD, c. d , str. 157. 
68 Okolnosti vzniku této ilustrace zaznamenal spisovatel ve svých pamětech - Krejčík jeho portrét za-
chytil v pivnici U sv. Tomáše, kde se setkali u stolu Arbesovy umělecké společnosti Mahabharata. 
KARÁSEK ze Lvovic, Jiří, Vzpomínky. Praha 1994, str. 50nn. 
69 LADA, c. d., str. 210. 
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Baštou polské karikatury v rámci habsburské monarchie je Lvov s časopisy Šmi-
gus, Humorysta nebo Herold polski,70 zde je vydáván od roku 1912 i rusínský Stra-
chopud (Strašák). Z maďarského prostředí jmenujme list Borsszem Janko, na Sloven-
sku vycházejí v Turčianském Sv. Martině vletech 1876-1910 národně buditelský 
Černokňažník, později Rarášek (1908-1914). Předním listem z území Ruské říše jsou 
petrohradské Novoje Vremja, v zámoří mají na rozvoj tamní politické karikatury zá-
sadní vliv Harper's Weekly a jejich hlavní ilustrátor Thomas Nast. Humoristický ča-
sopis jako kulturní typ evropské občanské společnosti překračuje její hranice a uplat-
ňuje se např. i v prostředí Osmanské říše, kde vychází první satirický časopis Megu už 
od roku 1856.71 

Dlužno konstatovat, že toto působení mezi domácí produkcí a „zbytkem světa" 
nemělo nikdy pouze jednosměrný charakter. Čeští karikaturisté překračují svůj jazy-
kový prostor už od dob Kolárových,72 ohlas získává již zmiňovaný Klíč, asi nejzná-
mějším ilustrátorem, který se dokázal v zahraničí výrazně prosadit, byl Luděk Marold. 
Mezi lety 1895-1898 patřil ke stálým přispěvatelům Fliegende Blátter, první obrázky 
zde otiskuje už v době svých studií roku 1885.7" Alois Wierer navazuje na začátku 20. 
století delší spolupráci s Jugend. Méně známý Krejčíkův nástupce Josef Friedrich sice 
po roce 1907 v Humoristických listech uplatnění ztrácí, dokáže se však prosadit 
v exotické Argentině. Mikoláš Aleš přispívá po celé jedno desetiletí (1886-1896) do 
slovenského Černokňažníka, v tomto případě šlo ale vzhledem ke skromnému zázemí 
listu více o projev česko-slovenské vzájemnosti, než o výnosný komerční podnik.74 

Pouze v Paříži publikuje své karikatury, umělecká díla bez komického zacílení, Fran-
tišek Kupka. 

O tom, jak prestižní záležitostí publikování v cizojazyčných časopisech bylo, svěd-
čí následující příhoda z Ľadových pamětí: „Roku 1908 zaznamenal jsem první větší 
úspěch. Vídeňský satirický list 'Die Muškete' otiskl mi několik kreseb. Tehdy jsem 
chodil se spisovatelem K. Vikou do kavárny Tůmovky, kde si k nám občas přisedl i 
malíř K. Stroff, jenž (...) nepřál mému proniknutí do Humoristických listů. Jednou 
nám tam ostentativně ukazoval nejnovější číslo 'Die MušketeMěl tam také otištěnou 
kresbu a označoval to za svůj velký umělecký úspěch. Mne to trochu dopálilo, i rozho-
dl jsem se, že to také zkusím. Poslal jsem co nejdříve do redakce vídeňského časopisu 
kresbu s textem, ale redakce mi ji vrátila s podotknutím, že kresba je dobrá, motiv 
však poněkud drsný. Už to mě dobře naladilo a brzy jsem do Muškete poslal několik 
jiných kreseb na výběr. Odpověď jsem hned nedostal, ale o výsledku jsem se přece br-
zy dověděl, třeba ne právě cestou příjemnou. Seděli jsme zase s Vikou v Tůmovce a 
opět si k nám přisedl pan Stroff. Nemluvil však mnoho, zřejmě v špatné náladě. Ko-
nečně nám také prozradil, co mu leží na srdci. Obrátil se ke mně a vyhrkl s jakýmsi 
despektem: 'Máte taky v Muškete obrázek, ale jen tak, mezi inserátama. '"75 

Historie Ladovo vítězství v tomto prestižním souboji jenom potvrdila. 
V reprezentativní rakouské antologii, věnované Die Muškete, najdeme v seznamu při-
spěvatelů vedle Lady i německy píšícího pražského židovského spisovatele Maxe 
Broda, Karel Stroff zůstal v tomto výčtu opomenut stejně jako další zúčastnění čeští 

70 KRZYŽEWSKI, Tadeusz, Ksiqga humoru Iwowskiego. Komedie, fraszki, žarty, piosenki, karykatury; 
1800-1944; w 50. rocznicq útraty Lwowa. Warszawa 1995, Kapitola IV, str. 87-127. 
71 HEINZELMANN, Tobias, Die Balkankrise in der osmanischen Karikatur. Wien 1999, str. 49nn. 
72 ŠVEHLA, c. d., str. 22n. 
73 Luděk Marold (1865-1898). Praha 1998, str. 75nn. 
74 ALEŠ, Mikoláš, Humor a satira. Praha 1951, str. 233-278. 
75 LADA, c. d , str. 244n. 
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7 f\ 
autoři Karel Rélink a Viktor Oliva. Všichni společně se objevují v listě od jeho pá-
tého svazku 1907/8, trvalejší spolupráci však navazují pouze Rélink a především 
Stroff, který zde uveřejní na čtyřicet ilustrací, několik z nich dokonce na titulní straně, 
a udrží se v časopise až do roku 1910. Eufemisticky řečeno, malíř sám svoji důležitost 
pro celé české výtvarné umění rozhodně nepodceňoval, veškerá jeho sláva ale končí 
s příchodem války.77 Mimochodem, do Muškete pravidelně přispívá také další karika-
turista s vazbou k českému prostředí, Brožíkův žák Josef Carl. Dodejme ještě, že se 
ilustrace Josefa Lady před první světovou válkou objevily i v italském listě Pasqui-

78 
no. 

Věhlas ani finanční zázemí českých časopisů přece jen nebyly na takové úrovni, 
aby dokázaly přilákat případné zahraniční přispěvatele. Friedrich Kaskeline, první ilu-
strátor vídeňské Glíihlichter, otiskuje řadu svých kreseb i v Rašplí a Biči. Z kategorie 
cizinců však tohoto rakouského Němce vylučuje jeho pražský původ. Zajímavostí je 
účast dalšího Brožíkova žáka, Slovince France Tratnika, který v Praze pobýval až do 
roku 1912. Své práce, ve většině drsné výjevy se sociální tematikou, otiskuje 
v Kopřivách a Karikaturách. V Pikantním světě jsou v jeho nové řadě od roku 1907 
otiskovány ilustrace rakouského ilustrátora Karla Kôystranda převzaté z Wiener Car-
ricaturen. (obr. 11/7) Jak dokládá změněný podpis, dělo se tak zcela jistě bez vědomí 
autora. Podobné snahy se objevují i v redakci Humoristických listů, kde ovšem velkou 
naději na úspěch neměly.79 

Ohlas j inojazyčných periodik v českých zemích svědčí o intenzitě tehdejší kulturní 
výměny ve střední Evropě. Ačkoli je humor mnohdy využíván ideologickou propa-
gandou k vyostřování národnostních třenic, sehrává v tomto období, byť v méně zna-
telné míře, i opačnou roli. Zcela bez zábran je v tomto ohledu sociální demokracie. 
Příkladem je rubrika s názvem „Z cizích luhů", jíž uveřejňuje od roku 1908 Rašple. 
Nacházíme v ní přejímky z německých Fliegende, Simplicissima a Úlku, ale také 
z francouzských listů La vie pour rire a Corbeaux, ruských časopisů Budilnik, Satyri-
kon a Zritel, polského Šmiguse nebo italského listu L 'Asino. 

Tuto „internacionálu smíchu" však zcela zastiňuje záběr Dobré kopy, která ve 
svém prvním ročníku 1907/8 cituje časopisy skutečně z celého světa, nejčastěji for-
mou textových anekdot, v několika případech je překreslena též ilustrace, (obr. 12/1) 
Vedle dobře známých německých nebo francouzských pramenů zde figuruje např. 
curyšský humoristický list Der Nebelspalter nebo přední norský deník Norské Inteli-
gentssedler. Některé údaje jsou ovšem za hranicemi ověřitelnosti. T a j e ztížena jednak 
tím, že jsou názvy v několika případech evidentně zkomoleny, pod jinými se zase 
může skrývat hned několik různých časopisů, ale případně i kniha nebo jméno jejího 
autora. List tak zůstává nevysvětlenou záhadou. Je jistě jen těžko myslitelné, že by re-
dakce Dobré kopy odebírala periodika z celého světa a spolupracovala s odborníky na 
norštinu, holandštinu nebo japonštinu. Lze si představit rovněž možnost, že by většina 
výpůjček pocházela z jednoho neidentifikovaného zahraničního zdroje. V úvahu ko-
nečně přichází také mystifikace ve stylu Haškova Světa zvířat, proti ní však hovoří 
velké množství takto uveřejněných příspěvků.80 

7<1 HALL, Murray G. et a l . Die Muskete. Kultur- und Sozialgeschichte im Spiegel einer satirisch-
humoristischen Zeitschrift 1905-1941, Wien 1983, str. 227nn. 
77 VIKA, c. d. 3, 117n. 
78 PEČINKOVÁ, c. d, str. 48. 
79 LADA, c. d., str. 246. 
80 Podobné zahraniční kontakty - ovšem až ve 20. letech 20. století - lze u Humoristických listů doložit 
koncepty cizojazyčných dopisu a seznamem těch periodik, která souhlasila s přetiskováním svých pří-
spěvků. I zde je spektrum dosti pestré. Srov. LA PNP, Nakladatelský fond Josef Richard Vilímek 3-
A/128, i. č. 15389. 
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České humoristické časopisy získávají svetový rozměr i díky početnému proudu 
vystěhovalců. Tato produkce věrně odráží postavení Čechů v tamější společnosti. Za-
tímco Šotek. První český humoristicko-satirický časopis ve Vídni. (1906-1908) zůstá-
vá bez politických ambicí a svým provedením připomíná nejvíce Nového Palečka, 
z něhož ostatně některé své příspěvky přímo přetiskuje, v americkém Chicagu, kde se 
krajané do místního veřejného dění zapojovali s nesrovnatelně většími úspěchy, vy-
cházelo před první světovou válkou hned několik českých satirických listů, ty první, 
Bič a Rarášek, už roku 1876. Radikálním Šotkem (1893-1905) navazuje redaktor Bar-
toš Bittner na dva své předchozí pokusy v New Yorku (1885, 1889-1890), k tomuto 
názorovému proudu má blízko i Diblík (1895). Ti, kteří se neztotožnili s vypjatým an-
tiklerikalismem, dávali přednost umírněnějšímu Čmuchálkovi81 (1894-1900). Všech-
ny tyto listy na konci 19. století uveřejňují karikatury v krejčíkovském stylu, které 
komentují politickou situaci ve Spojených státech i ve staré vlasti. Do Šotka a Diblíka 
jimi přispívá Oldřich Farský, Cmuchálkovy ilustrace zůstávají nepodepsány. Po roce 
1900 tato původní tvorba ustupuje, Šípy, které zde vycházejí od roku 1910, už přebíra-

jí pouze obrázky z amerických periodik. Časopisy získávají převážně informativní 
ráz, doplňovaný literární tvorbou českých autorů, v Šotkovi je to např. Herrmannův 
Otec Kondelík, v Šípech se objevují i prózy Jaroslava Haška. Z dalších pokusů 
v Novém světě, které nejsou v domácích fondech zastoupeny, jmenujme Jiskry, Chi-
cago (1896), Humoristické listy, Cedar Rapids, Iowa (1906-8) a Šibeničky, New York 
(1906) ,82 

Redakční zázemí, cena a náklad 
Ze samotných časopisů se dozvídáme jenom málo o jejich organizačním zázemí. 
Známe jména redaktorů, název tiskárny, víceméně pravidelně se podepisují i autoři 
ilustrací. Jinak si však listy své soukromí pečlivě střeží.83 Pamětníci věnují největší 
část své pozornosti bohémskému životu tehdejších pražských uměleckých kruhů 
v podnicích, jakými byly Unionka, Montmartre nebo Kopmanka, ty byly totiž skuteč-
nými tvůrčími centry. Odkázáni jsme tak jen na několik málo zaznamenaných svědec-
tví. Svůj dojem z bizarní redakce Švandy dudáka bez jediného kusu nábytku zpro-
středkoval František Naske: „Celá redakce byla rozprostřena po podlaze, stohy ruko-
pisů, časopisů a kreseb zaplňovaly celý pokoj a jen úzké pěšinky mezi nimi mírně tlu-
mily dojem naprosto beznadějného zmatku. Připadalo mi zoufalé, žit na těchto bez-
útěšných hromadách popsaného papíru a nevěřil jsem, že by se v tom mohl kdo vy-
znat."*4 

Příliš neprozradí ani komunikace s přispěvateli, jež probíhala ve formě rubriky Lis-
tárna redakce v několika případech v inzertní rubrice listů. Týkala se nejčastěji krát-
kých oznámení, které příspěvky budou uveřejněny, u těch odmítnutých je uvedeno 
stručné odůvodnění. Výše nákladu jako klíčový údaj z hlediska čtenářského ohlasu 
ovšem v časopisech uváděn není. Výjimkou jsou z hlediska odhadu finanční výtěž-
nosti Rašple a další sociálně demokratické listy v 90. letech, které pravidelně uveřej-
ňují bilanci svého hospodaření. Ta nebyla nijak závratná, spíše šlo o přežívání na hra-
ně zisku a ztráty. Existenční záruky dávala časopisům příslušnost k významným vy-
davatelským domům a politickým stranám, ve všech případech je důležitým zdrojem 
příjmu reklama. S rozšiřováním její plochy stoupá v průběhu desetiletí kvalita Humo-

81 Název tohoto listuje dosti nejednoznačný. V počátcích se objevuje na titulní straně označení „Kmotr 
ČmucháteIť, v tiráži i v dalších případech je ovšem důsledně užívána pouze kratší podoba „Čmuchá-
lek\ která je definitivně sjednocena i v titulu roku 1897. 
82 Ke krajanskému tisku viz ČAPEK, Tomáš, Padesát let českého tisku v Americe. New York 1911. 
83 Na tuto informační bariéru ostatně ve svém výzkumu narazil už Henny MOOS. Srov. c. d , str. VI. 
84 LN PNP, fond František Naske, Vlastní podobizna v rámu, sešit VIII, str. 1, rukopis. 
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ristických listů, podobný vztah přímé úměry platí i u ostatních periodik. Právě J. R. 
Vilímek st. patřil v jejím využívání v českém prostředí k průkopníkům nových strate-
gií v boji o zákazníka.85 

Nejvhodnější dobou pro vydávání časopisu byl konec týdne, kdy rostl náklad všech 
tiskovin úměrně k vyššímu zájmu čtenářů.86 Humoristické listy proto vycházejí 
v pátek, sobota patří Šípům, Švanda dudák se od roku 1901 přesouvá ze čtvrtka na pá-
tek. Každý druhý čtvrtek v měsíci vycházejí Kopřivy. Příkladem listu, pro nějž není 
konkrétní den v týdnu podstatný, je Rašple, vydávaná vždy na začátku měsíce. Zde se 
zřejmě projevuje skutečnost, že ji velká část čtenářů odebírala poštou. 

Běžná cena u českých humoristických časopisů za jedno číslo zůstává dlouho ne-
měnná, 10 krejcarů, po reformě roku 1900, kdy korunová měna nahrazuje zlaté a krej-
cary v poměru 2 : 1 , ekvivalentních 20 haléřů. Svorně ji drží časopisy jinak zcela roz-
dílného zaměření: Humoristické listy do roku 1906, Veselé listy na začátku 90. let, 
Svítilna, Šibeničky, Švanda dudák 1900-1906, Veselá Praha 1905, Vídeňský šotek, 
Nový Paleček, Telefon i Pikantní svět. U stranického tisku je cena vždy nižší, výkyv 
směrem vzhůru bývá v českém prostředí spolehlivým indikátorem brzkého konce. Ší-
py se prodávají za 12 h, v letech 1904-1907 zdraží na 14 h. Dva staročeské deníky 
vydávané současně na začátku 90. let vyjadřují prostřednictvím ceny odlišné zacílení, 
České kopřivy mají za běžnou cenu 12 h odebírat široké vrstvy, Břitva stojí 16 h a je 
v době svého vycházení jedním z nejdražších humoristických časopisů. Stejná cena u 
sociálně demokratického Biče na začátku 90. let je jednou ze zřejmých příčin jeho zá-
niku. Rašple se prodává od konce 90. let až do roku 1911 za 12 h, následně za 14 h. 
Kopřivy drží až do 5. čísla z roku 1914 cenu 16 h, teprve potom jsou zdraženy na 20 
h. Národně sociální Hrom stojí 12 h, překvapivě levné jsou barevné Karikatury, jeden 
z nejkvalitnějších listů své doby. Začínají roku 1909 na 10 h za číslo, krátce před 
svým zánikem o rok později zdraží na 12 h. Malá řada je pak s cenou 4 h bezkonku-
renčně nejlevnějším českým humoristickým časopisem. 

Vznik cenových rozdílů souvisí se všeobecným zdražováním před první světovou 
válkou, můžeme jej však zároveň považovat také zajeden z dílčích projevů diferenci-
ace společnosti. Většina českých čtenářů zřejmě raději nakoupí se slevou, i když to 
jde na úkor kvality. Dobrá kopa se ze zaváděcí ceny 8 h vyšplhá v průběhu předvá-
lečného období až na 12 h. Lidový humor se prodává za 12 h, naopak obsahově velice 
zajímavé Petrklíče s cenou 30 h uplatnění nenajdou. Nejdražším týdeníkem se stávají 
Humoristické listy. Už první číslo v nové úpravě podraží na 24 h, od roku 1912 se pla-
tilo 28 h za číslo. Měsíčník Švanda dudák stál v této době celou korunu. 

Ve Vídni je obvyklou cenou za humoristický časopis 30 h. Tolik stojí Figaro, Der 
Floh, Humoristische Blätter, Wiener Carricaturen a ve svých počátcích i Die Muške-
te. Ta si později může od svého třetího svazku dovolit vzhledem k vyšší kvalitě zdra-
žení na 32 h. Rozdíl oproti stranické produkci je zde ještě výraznější. (Neue) Glůh-
lichter udrží až do války cenu na 12 h, a je tedy po roce 1911 dokonce levnější než 
obě česká sociálně demokratická periodika. Nejvýraznější posun zaznamenává Kike-
ři ki. To v dobách své největší slávy na konci 90. let stojí 14 h, v průběhu následují-
cích let se však dostává na běžnou cenu 30 h a vzdaluje se tak původní koncepci lido-
vého časopisu. Simplicissimus, který začíná na 10 fenicích, stačí do roku 1914 svoji 
cenu ztrojnásobit. 

Náklady časopisů, které byly vydávány v Čechách do roku 1895, uvádí František 
Roubík. Humoristické listy měly už roku 1863 náklad 5000 výtisků, roku 1879 tento 

85 SCHEINPFLUG, Karel, Vilímek obchodník. In: SEZIMA (ed.), c. d , str. 155nn. 
86 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, Zlaté časy české reklamy. Praha 1999, str. 91. 
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počet klesá na 3000, roku 1895 jsou vydávány v počtu 4200 kusů. Údaj u Šíp ů hovoří 
o 5893 výtiscích z roku 1888 a 3500 v roce 1895. Staročeská Britva se dostala na 
1400 výtisků, ve stejné době na začátku 90. let stoupne náklad Biče ze 750 čísel roku 
1890 na 1100 roku 1893. Plzeňský dělnický list Žumbera a na něj navazující Satan 
vycházejí v polovině 90. let v počtu 2900, resp. 3000 čísel. Srovnatelné jsou i náklady 
Palečka (2400), Nového Palečka (2800) a Švandy dudáka (3000 r. 1885).87 

V následujícím období se můžeme v rámci pramenné základny této práce opřít 
pouze o údaje v cenzurních fondech, které udávají počty konfiskovaných výtisků. 
Nejvíce exemplářů Humoristických listů bylo zabaveno v květnu roku 1909, přibližně 
10000.88 Nejvyšší počet takto postižených výtisků u Šípů je 3500, shodou okolností 
jde o vůbec poslední cenzurní zásah proti tomuto listu z roku 1902.89 Častěji v tomto 
případě zastaví cenzura tisk už na několika málo stech kusech, a připraví nás tak o 
možnost alespoň rámcově odhadnout skutečné množství jejich čísel. 

Svítilna při své osudové konfiskaci na začátku roku 1907 vyšla v počtu 3000 kusů, 
náklad je pravděpodobně úplný, neboť se jeho část už dostala do prodeje, a musela 
být proto úřady dodatečně dohledávána.90 Stejné číslo nacházíme i v záznamu velkých 
Karikatur. Jejich malá varianta přišla úředním zásahem roku 1909 o 26000 závadných 
čísel. Tato na české poměry takřka závratná výše je jako celý náklad také výslovně 
potvrzena.91 Podobně se můžeme opřít o číslo 15000 kusů u Kopřiv z roku 1911.92 

V obou případech je hlavním důvodem takto vysokého stavu již zmiňovaná dumpin-
gová cena těchto listů. Poměrně vysoký údaj 5000 výtisků dosvědčuje jeden 
z konfiskačních zákroků proti Petrklíčům, desetina čísel byla v době jeho provedení 
již v distribuci.93 Dobrá kopa ve svém prvním „ohlasovém" ročníku láká na titulní 
straně inzerenty údajem 80000 kusů za měsíc, tj. ve skutečnosti stále velice slušných 
20000 výtisků týdně, jiné potvrzení tohoto smělého tvrzení však chybí. Pikantní svět 
byl v počátcích své druhé řady roku 1907 a 1908 konfiskován dvakrát po sobě v počtu 
1000 kusů, v této výši vycházela už první řada tohoto listu na konci 19. století.94 

Veselé listy na se konci své krátké existence pokusí vyhnout postihům ze strany ne-
spokojených předplatitelů obsáhlým vylíčením příčin svého úpadku, uveřejněným na 
titulní straně posledního čísla. (obr. 13/1) Překvapení redakce přitom není zcela namís-
tě, hlavním důvodem neúspěchu tohoto listu je zjevně cena 30 h, která je vzhledem 
k černobílému provedení a malému formátu očividně přehnaná. O poznání lépe máme 
rovněž zdokumentovánu situaci dalších brněnských periodik. U Šibeniček se náklad 
pohyboval pravidelně ve výši 5000 výtisků,95 v případě Rašple se v archivních fon-
dech dochovaly od roku 1898 dokonce podrobné protokoly týkající se jednotlivých 
zabavovaných čísel. Z údajů je patrný především výrazný nárůst čtenářského zájmu 
v době volební reformy roku 1907. (viz tabulka str. 34) 

Sociální demokracie dominuje v počtu výtisků svých humoristických periodik už 
od přelomu letopočtu. Tutéž výši nákladu jako Rašple, tedy 8000 výtisků, měly 
v tomto období i pražské Šlehy96 Později se založením Kopřiv trvale překračuje cel-
ková stranická produkce 30000 čísel. Naproti tomu čtenářská obec Šípů a Humoristic-

87 ROUBÍK, c. d., str. 12, 86n, 204, 221, 266, 156, 142 a224. 
88 SÚA Praha, PM 1901-1910, 8/4/8/15 Humoristické listy. 
89 SÚA Praha, PM 1891-1900, 8/4/17/15 Šípy. 
90 SÚA Praha, PM 1901-1910, 8/4/17/100, Svítilna. 
91 SÚA Praha, PM 1901-1910, 8/4/10/120, Karikatury. 
92 SÚA Praha, PM 1911-1920, 8/4/12/2, Kopřivy. 
93 SÚA Praha, PM 1891-1900, 8/4/15/105, Petrklíče. 
94 SÚA Praha, PM 1901-1910 8/4/15/147 a PM 1891-1900 8/4/15/87, Pikantní svět. 
95 MZA Brno, fond Policejní ředitelství, sign. B 26 Šibeničky, kart. 273IB. 
96 SÚA Praha, PM 1891-1900 8/4/17/47 Šlehy. 
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kých listů je sice v 90. letech početně slabší, z hlediska kupní 
síly je na tom ovšem o poznání lépe, oba tyto časopisy totiž 
vycházejí s týdenní frekvencí. Je přitom třeba dodat, že sku-
tečný ohlas u všech periodik byl mnohem vyšší, než činil je-
jich náklad. Časopisy se nečetly jen v rodinách, nýbrž také na 
veřejnosti, v kavárnách nebo ve spolcích nejrůznějšího cha-
rakteru. 

Pro srovnání zbývá dodat ještě několik málo známých úda-
jů, týkajících se situace zahraničních periodik. Roku 1899 vy-
chází Kikeriki v počtu 22000 výtisků, Figaro má náklad 
12500 čísel.98 Simplicissimus se v letech 1906-1912 pohybuje 
v rozmezí 90-100 000, Jugend 74-85000.99 

Příklon humoristických časopisů k nepolitickým tématům na začátku 20. století býval 
v literatuře vykládán jako projev všeobecné krize české karikatury. Za jeho hlavní 
příčinu bylo považováno zklamání z veřejného života, vyplývající z trvalých neúspě-
chů české politické reprezentace.100 Takováto charakteristika ovšem vystihuje pouze 
část produkce, typickou např. pro poslední ročníky Nového Palečka. Humor, který ji 
vystřídal, se dokázal s podobnou klišovitostí do značné míry vypořádat. Vstřebává 
nové impulsy z modernizačního kvasu, navíc dokládá důležitou skutečnost. Až dosud 
byla karikatura brána jako zbraň proti vnějšímu nepříteli, ať už Němcům, Vídni, nebo 
konkurenčním politickým stranám. Vtipy o sportu, ženách nebo třeba stavebních 
úpravách Prahy míří poprvé do vlastních řad. 

Takové snahy s sebou ale po dlouhou dobu přinášely značné riziko: ,.Malé poměry 
vyžadují od karikaturisty - mravokárce někdy přímo hrdinství ... a na hrdinu není 
každý dělán! Společnost v malých poměrech žijící je zpravidla úzkoprsá, šosácká, 
chybí jí pružnost a svoboda mysli, aby uznala nejen oprávněnost, nýbrž přímo zdra-
votní potřebnost (...) karikaturistovu; v dusném, vydýchaném vzduchu úzkých krovů 
malé společnosti národní musí se bez značné odhodlanosti konečně každá břitká kriti-
ka satiry a léčivé karikatury zalknout. "101 Takovýchto nářků nad malou (nebo snad až 
přílišnou) vnímavostí Čechů k ironii, satiře a smíchu zaznamenáváme ve druhé polo-
vině 19. století celou řadu. 

Jen s nevolí jsou přijímány současníky pokusy o první stranické časopisy s útočnou 
politickou satirou, nepřiměřenou reakci ovšem může vzbudit i ilustrace z dnešního 
pohledu zcela neadresná. To dokládají paměti Josefa Štolby: „V prvním ročníku 
'Palečka' uveřejněn byl zcela nevinný cyklus obrázků o bázlivém sedláku, a v zápětí 
byl jsem jako redaktor zaplaven spoustou korrespondenčních lístků, v nichž tonem 
(sic!) více méně líbezným vyslovovány různé hrozby, a poučován jsem byl spolu co 
nejdůtklivěji, že stav selský jest jádrem celého národa, a že nikdo beztrestně nesmí se 
ho dotknout i. A kdykoliv vyskytl se tam vtip neb anekdota o příslušníku jiného stavu 
(...), hned sypaly se na mne různé lístky mnohdy velice rázného obsahu,"102 Ani re-

97 MZA Brno, B 26 Policejní ředitelství, Rašple, kart. 2729. 
98 SUPPAN, Arnold, Nationale Stereotypen in der Karikatur. Oesterreich und seine Nachbarn in Ost-
mitteleuropa. In: WOLFRAM, Herwig, POHL, Walter, Probleme der Geschichte Oesterreichs und 
ihrer Dastellung. Wien 1991, str. 263. 
99 HALL, c. d„ str. 9. 
100 PYTLÍK, c. d., str. 23n. 
101 JAROŠ (Gamma), c. d., str. 270. 
102 ŠTOLBA, Josef, Z mých pamětí II. Praha 1907, str. 345n. 

Datace Náklad 

26. 11. 1898 8000 
27. 10. 1900 9000 
26. 10. 1902 10200 

27. 3. 1903 9000 
24. 6. 1905 12600 
23. 9. 1906 18000 
2 7 . 9 . 1907 22000 
31. 3. 1908 18000 
24. 7. 1908 22000 
19. 2. 1909 19000 

23. 10 1910 15000 
18. 4. 1913 18000y / 
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dakce Humoristických listů není podobných zkušeností ušetřena: anekdotu zcela 
všeobecně pointovanou, v pravém slova smyslu bezpartijní, ozve se uštknuta celá dě-
dina, o jejíž zeměpisné poloze nebo vezdejším bytí vůbec neměli autor ani redaktor 
dotud nejmenší potuchy..."103 

Stejnou zkušenost zažívá i Zdeněk Kratochvíl v posledních předválečných letech: 
„Viděl jsem jednou známého českého kritika, jemuž se počala ruka, do níž mu podával 
kamarád moji karikaturu, doslova třást a klepat jako v zimnici. A slyšel jsem, jak jeho 
přítel jej utěšoval slovy: 'Člověče, ty děláš jakoby tě kousnul škorpión! A je to jen 
vtip, který nebere vážně ani sám sebe. A copak ty, když nějakého autora škubeš a tr-
háš, až z něho peří lítá - to není nic?' A ještě třeba po letech, když jsem se setkal 
s někým ze svých obětí, jsem zažíval nemilou chvilku. 4 Až nepochopitelný strach 
z vtipu tedy zůstává, hlasy „potrefených hus" - jak dokládají ve výše uvedených cita-
cích pamětníci Josef Lada a František Naske - se ozývají i nadále. Mění se však postoj 
časopisů, které se už bez jisté míry odvahy na mediálním kolbišti neobejdou. 

103 SKÁCELÍK, František a SEZIMA, Karel, Humoristika u Vilímků. In: SEZIMA (ed.), c. d., str. 123. 
104 LN PNP, fond Zdeněk Kratochvíl. Světlem a stínem života. I díl, str. 104. (Královédvorská verze), 
strojopis. 
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kapitola 2 

Češi a Němci 
Cesty Čechů a Němců, usedlých v hranicích českých zemí, se rozcházejí s konečnou 
platností v revolučních časech roku 1848. Od doby památného Psaní do Frankfurtu, 
kterým František Palacký odmítá jako „Čech rodu slovanského" účast svého národa 
na připravovaném sjednocení nového celoněmeckého státu, o jehož rozloze ještě ne-
byla v této době zdaleka jasná představa, je zřejmé, že země Svatováclavské koruny 
obývají dvě různá etnika s protichůdnými politickými koncepcemi. Tyto dvě spolu 
soupeřící národní společnosti se budou v průběhu příštích desetiletí jen dále vzájemně 
odcizovat. Obě budou nadále považovat tu druhou za hlavní překážku svého plného 
rozvoje, a najdou si proto vždy dost důvodů k tomu, aby zpochybnily už samotnou 
oprávněnost její existence v tomto prostoru. 

Vzestup, který v průběhu 19. století novodobý český národ zaznamenává, je na 
německé straně dlouho přehlížen. Jeho první významný úspěch, ovládnutí pražského 
magistrátu, jež spadá do roku 1861, bylo možné hlavně díky tomu, že zdejší Němci 
volby fatálně podcenili a chápali je jen jako běžné soupeření mezi liberály a konzer-
vativci. Také důsledkem toho došlo k dramatickému oslabení německých pozic 
v historickém hlavním městě Českého království. Namísto jedné třetiny německy 
mluvících obyvatel, odhadované zde roku 1857, bude při posledním sčítání lidu před 
první světovou válkou roku 1910 uvádět němčinu jako svoji obcovací řeč pouhých 7 
% Pražanů.105 Projevil se tak rovněž sociální rozměr českého národně emancipačního 
procesu, jenž se opíral především o střední a nižší třídu. Tyto početné vrstvy naopak 
„elitářským" Němcům scházejí. Ocitají se na okraji jejich veřejného života, a podlé-
hají proto lehce asimilaci.106 

Důležité zisky české společnosti spadají na začátek 80. let. Tehdy byla vydána tzv. 
Stremayrova jazyková nařízení, potvrzující češtině přístup do úřadů, a rozdělením 
pražské univerzity se osamostatňuje druhá česká vysoká škola. Po krachu punktací 
roku 1890 se ovšem každý podobný krok v oblasti národnostních vztahů v českých 
zemích stává záležitostí nanejvýš prestižní a vzrůstající nacionalismus je pro něj stále 
těžší překážkou. Další úprava v užívání úřední češtiny, zavedená premiérem Kazimí-
rem Badenim roku 1897, narazí na německé straně na tuhý odpor a je nakonec odvo-
lána. To vyvolává u české veřejnosti značné rozhořčení, jež v Praze i dalších městech 
vyústí na přelomu listopadu a prosince tohoto roku ve vlnu násilností. Česká otázka se 
tak mění v jeden z prvořadých problémů celého rakousko-uherského soustátí. 

Její řešení přitom mnohdy nápadně připomínalo marné pokusy o výpočet kvadratu-
ry kruhu. Vleklá jednání neberou konce, vlastní prospěch je oběma národními politic-
kými reprezentacemi nezřídka oželen, zvláště pak pokud by z něho měl profitovat i 
soupeř. Vůle ke kompromisu všeobecně schází, jiné východisko ale zároveň nepřipa-
dá vzhledem k rozložení sil v úvahu. Německý charakter pohraničích oblastí totiž ne-
dokáže výrazněji změnit ani příliv českých dělníků do zdejších průmyslových center. 
Českým státoprávním snahám nenahrává ani situace v dalších historických zemích 
Koruny české, na Moravě a v rakouském Slezsku. Moravská politická reprezentace se 
dlouho brání závislosti na Praze a upřednostňuje samostatný postup. Proces národního 

105 COHEN, Gary B., Němci v Praze 1861-1914. Praha 2000, str. 14. 
106 Tamt., str. 18. 
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uvědomování se v tomto prostředí prosazuje o poznání pomaleji, jak to nejlépe doklá-
dá převládající německý ráz naprosté většiny zdejších měst. Ve Slezsku jsou potom 
Češi podle statistik početně dokonce až na třetím místě po Němcích a Polácích. 

Zatímco v době předbřeznové spolu soupeří v českém prostoru hned několik odliš-
ných koncepcí národní identity a vedle jazykově vymezeného pojetí, spjatého 
s osobností Josefa Jungmanna, se zde uplatňuje i bohemismus, založený na prostorové 
příslušnosti k české zemi s její historickou tradicí, slovanství, které upíná své naděje 
k Rusku, a supraetnické rakušanství, loajální k habsburské dynastii, ve druhé polovině 
19. století už jednoznačně prvně jmenované vymezení národa nad ostatními směry 
převažuje. Obdobný proces národního uvědomování proběhne též v řadách českých 
Němců.107 

Pokud však mladočeši jako hlavní a s národnostním soupeřením nejvíce spojená 
česká politická síla vystupují v 90. letech na vídeňské říšské radě v roli zástupců 
všech Čechů, přece jen je toto jejich tvrzení přehnané. Odlišné, daleko střízlivější 
prožívání vlastního češství sledujeme u sociálních demokratů, kteří jsou prakticky až 
do roku 1907 z vlivu na vysokou politiku vyloučeni. Právě u nich se projevují postoje, 
jež můžeme předpokládat také u dalších obyvatel, stojících na nižších patrech spole-
čenského žebříčku. Podobným způsobem Šípy pravidelně vyčleňují z národa i kon-
zervativní katolické kruhy, které rovněž odmítají držet krok s radikalismem Národní 
strany svobodomyslné. 

Mladočeský nacionalismus, prezentující se s oblibou jako ten nejryzejší druh české 
národní uvědomělosti, je přitom v mnoha ohledech nepůvodní. V řadě prvků se tato 
strana inspirovala u svých úhlavních nepřátel, německých nacionalistických stran. 
Oba tyto tábory si vyměňují dostatek impulsů k tomu, aby mohl protivník vyvolávat u 
svých voličů obavy z jejich národního ohrožení, a přinášejí si tak navzájem nemalý 
prospěch. Jejich politický program se ve skutečnosti ve většině bodů shoduje: odpor 
proti liberalismu, Židům i katolické církvi, s tím vším vystupoval Georg Schönerer, 
vůdčí postava německých nacionalistů v Rakousku, už od konce 70. let. Rasistické te-
ze o nadřazenosti německého národa nad ostatním obyvatelstvem v habsburské mo-
narchii uplatňuje i Deutsche Volkspartei, strana německých nacionalistů z českých 
zemí.108 Tyto postoje jsou naopak oproti ideové výbavě českých národně zaměřených 
stran důležitým rozdílem, zde žádná srovnatelná koncepce „slovanského árijství" ni-
kdy nepřicházela v úvahu. 

Mladočeši se novým agresivnějším trendům v národnostním soupeření (alespoň 
usuzujeme-li z karikatur) přizpůsobují jen pozvolna, potenciál česko-německého 
vztahu zůstává na jejich straně ještě na začátku 90. let překvapivě nevyužívaný. Hlav-
ní část pozornosti se soustřeďuje na vymezování proti staročechům jako nejvýznam-
nějšímu politickému rivalovi na domácí politické scéně. Německé „michlovské" če-
pičky nejsou na stránkách prvních ročníků Šípů častější než např. jezuitský klobouk. 
Část zájmu od této problematiky odvádí rovněž tematizace maďarské rozpínavosti ve 
východní, zalitavské polovině habsburského mocnářství. Skutečný rozmach zažívá 
protiněmecká produkce v tomto časopise, stejně jako v Humoristických listech, až 
vletech 1897-1901. 

107 KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské monarchii a v Evropě. Sociálněhistorické souvislosti vytváření 
novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha 1996, str. 16nn. K utváření této 
'sudetské' identity viz KRULÍK, Oldřich, Historický a teritoriální kontext vývoje pojmu Sudety. Střed-
ní Evropa 86/1999, str. 83-106. 
108 POKORNÝ 

37 



Podoby stereotypu do roku 1907 
Česko-německé stereotypy jistě nejsou záležitostí, jež by se zrodila teprve okolo roku 
1890. V českých humoristických časopisech je můžeme sledovat od počátků jejich 
existence, pokud jsme udali za klíčový bod rozchodu obou národů revoluci 1848, není 
rozhodně náhodou, že právě v této době začínají také dějiny české karikatury, (obr. 
l/II) O hlubokých kořenech obrazu „těch druhých" svědčí tento Úvod k zeměpisu čes-
ké země, jak by na základech rovnoprávnosti dle některých německých časopisů vypa-
dal, otištěný v Šotku roku 1849. Jeho autorem je s velkou pravděpodobností sám Ka-
rel Havlíček Borovský: „Čechové pocházejí z kmene Slovanů, z kmene to polobarbar-
ského, poněvadž ještě surového, který ani pravé svobody schopen není. Čechové milu-
jí svůj národ a blouzní mnoho o tak nazvané rovnoprávnosti, kterou však jen na papí-
ře mají. Jejich řeči velmi těžko jest se naučiti, obzvláště pro ty, kteří se jí ani přiučiti 
nechtí. Oni tuto řeč nadevšecko milují, a dali by všechno v šanc, kdyby přišla řeč 
v nebezpečenství. Není však tato láska nebezpečná, nebo patří jen mezi tak nazvané 
'Nationalitätslieberei.' Němec v Čechách přebývající miluje svobodu více než řeč a 
národnost, jenom na národnosti a řeči (rozuměj slovanské) nic nezáleží, proto také 
chce aby se všichni Češi k jeho národnosti přiznati museli následkem svobody."109 

Problém vzájemného soužití ve druhé polovině 19. století je tu nastíněn 
s obdivuhodnou j asnozřivostí. 

Se samotným horlením proti cizincům se v českých zemích setkáváme ještě o 
mnohem dříve. Postoje, které v řadě ohledů připomínají rétoriku moderního naciona-
lismu, nacházíme např. v Dalimilově kronice na začátku 14. století. Už ve středověku 
se objevují první stereotypní reflexe rysů, jež jsou pro to které etnikum z pohledu 
druhých charakteristické. Sklon k odmítání cizího byl člověku vlastní ve většině 
období a kultur, ani české dějiny nepředstavují v tomto ohledu výjimku. Zatímco však 
pro kronikáře Kosmu není mezi Bavorem, Sasem nebo Polákem žádný výraznější 
rozdíl, v 19. století vystupují Němci v české perspektivě jednoznačně do popředí. Stě-
žejní básnické dílo národního obrození, Kollárova Slávy dcera (1827), přináší propra-
covanou symboliku protikladných vlastností, které jsou příznačné pro Slovany a 
Němce. Ze základní opozice dvou národních stromů lípa - dub vyplývá řada dalších 
atributů: proti měkkosti na slovanské straně stojí germánská tvrdost, proti holubicí mí-
rumilovnosti agresivita, proti pracovitosti poživačnost.111 Obraz Němců se tak stává 
východiskem pro vymezení vlastní nově dotvářené národní identity. 

Mladočeská karikatura bere řadu těchto protikladů za své ještě na přelomu 19. a 
20. století, jejich repertoár je jen mírně doplněn a politicky aktualizován. Zachována 
v něm zůstává i pozoruhodná symetrie v obrazech. Právě v podobě slovanské lípy je 
zobrazována sama Národní strana svobodomyslná nebo též její tiskový orgán Národní 
listy. Stromem německých nacionalistů je nadále dub, oporou zájmů českých (rakous-
kých) Němců jsou liberální deníky: vídeňská Neue Freie Presse, pražské Prager Tag-
blatt a Bohemia. Záštitou historických státoprávních požadavků je dvouocasý lev - er-
bovní znak Království českého, protiklad rakouského orla, který české produkci slouží 
ke zdůrazňování celkového německého rázu habsburské monarchie. Pravidelně se na 
stránkách humoristických časopisů objevují významné osobnosti z české historie, 
především Jan Hus, ale také Jan Amos Komenský nebo Pavel Josef Šafařík. Oblíbe-
ným literárním hrdinou, který si vyslouží i obrazové zpracování, je Lešetínský kovář, 

109 Úvod k zeměpisu české země... (text) Šotek 7/1849, str. 25. 
1,0 MACEK, Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), 4. Venkovský lid. Národnostní 
otázka. Praha 1999, str. 169nn. 
111 MACURA, Vladimír, Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ . Jinočany 1995, str. 
92. 
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postava ze stejnojmenné epické básně Svatopluka Čecha. Na atraktivitě mu dodává i 
skutečnost, že byl při prvním vydání této skladby roku 1883 celý náklad konfiskován 
a znám jenom z opisů, legálně smí dílo vyjít až roku 1899. Z německých kulturních 
prvků, z pochopitelných důvodů spíše opomíjených, patří k nejvýraznějším motivy 
z oper Richarda Wagnera. 

Toto symetrické uspořádání se neomezuje pouze na vyobrazení v humoristických 
časopisech, nacházíme je i v celkové organizaci českého a německého národního ži-
vota jako charakteristický rys tehdejší národnostní soutěživosti. Už v tradiční produk-
ci Humoristických listů a Šípů se jedním z důležitých symbolů k vyjádření neradost-
ného národního údělu v mnohonárodnostní habsburské monarchii stává česká škola. 
Za vzor vlastenectví platí Sokolové, u nichž nacionálni hledisko v karikatuře dlouho 
zcela zastiňuje vlastní sportovní charakter této organizace. V obou případech nechybí 
zřetelné paralely k českoněmeckému prostředí. Ústřední matice školská (1880) přebí-
rá část svých stanov od svého soka, německého Schulvereinu,112 tělovýchovný spolek 
Turnverein (1862) v Čechách vzniká souběžně se sokolským hnutím. Demonštratívni' 
přehlídkou úspěchů české společnosti jsou Jubilejní (1891) a Národopisná výstava 
(1895). Ani zde neschází na německé straně paralela v podobě teplické průmyslové 
výstavy (1895). 

Neméně významnou roli hraje v časopisech i v dobové mentalitě také symbolika 
míst. Ústřední roli zastává ve vyobrazeních Praha jako centrum národního uvědomění. 
Její přímou protiváhu, jakési neoficiální hlavní město druhého zemského národa, tvoří 
německý Liberec (Reichenberg). Aby byla císařská návštěva Čech roku 1891 politic-
ky dostatečně korektní, musí František Josef I. stihnout obě tyto zastávky v jednom 
dni. Důležitým prostorem v samotné Praze jsou Příkopy, které byly všeobecně chápá-
ny jako poslední zóna, jež dosud vzdorovala českému vlivu. Právě tady sídlilo 
v budově dnešního Slovanského domu tzv. Kasino, centrum společenského života eli-
ty pražských Němců. Oproti nim stojí Ferdinandova (dnešní Národní) třída, nej vý-
znamnější tepna českého veřejného dění. 

Modelovým představitelem německého národa v karikatuře je Michl 
s charakteristickou noční čepičkou. Patří k tradičním postavám evropské humoristické 
produkce přinejmenším od roku 1848, v literatuře lze vysledovat jeho formování už 
daleko dříve."1 V českém tisku zaznamenává výtvarná podoba tohoto hrdiny pozoru-
hodný vývoj. Po smělém nástupu v Moserových Brejlích ustupuje nadlouho do poza-
dí, ještě na začátku 90. let častěji reprezentuje německé etnikum anonymní muž ve 
fraku s cylindrem, odrážející rozdíl ve společenském postavení obou národů.114 Michl 
i jeho český protějšek Václav, bodrý venkovan s beranicí v plzeňském kroji, jsou ve 
většině případů jen lehce načrtnuti, hodnotové odstínění grafická stránka sdělení za-
tím postrádá. 

Tato situace se ovšem radikálně změní po krachu punktací roku 1890 a s ním spo-
jeným vítězstvím Národní strany svobodomyslné ve volbách o rok později. Mlado-
české sebevědomí se projeví v Humoristických listech i v Šípech právě vyostřením 
protiněmeckých výpadů, (obr. 2 a 3/11/) Nositelé národnostních stereotypů potom vytla-
čují ze stránek časopisů německé politiky z českých zemí. Michl zaujímá pozice, kte-
ré dříve pravidelně obsazovali Franz Schmeykal, Eduard Herbst nebo Alois Funke. 
Česko-německé soupeření tak dostává novou, emocionálnější podobu prezentace. 

112 MĚCHÝŘ, Jan, České menšinové školství v Čechách 1867-1914. In KÁRNÍK, Zdeněk (ed.), Sbor-
ník k problematice multietnicity. Praha 1996, str. 70. 
113 LAMMEL, Gisold, Deutsche Karikaturen. Vom Mittel alter bis heute. Stuttgart 1995, str. 14nn. 
114 KOŘALKA, Jiří, Národní stereotypy v české a německé politické karikatuře. In: Proudy české umě-
lecké tvorby 19. století. Smích v umění. Praha 1991, str. 66n. 
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Jaké jsou podle tradiční karikatury nejtypičtější vlastnosti Němce v českých očích? 
Některé, jako třeba hloupost, jsou špatné v obecném smyslu, u jiných můžeme vytušit 
těsnější spojitost s politickou rovinou národnostního boje. Vedle obligátní hrubosti a 
panovačnosti mezi ně náleží především nenasytnost. Příkladem je vyobrazení, které 
vyšlo roku 1903 v Šípech, (obr. 4/11) Rozdělení Čech, stamilionové subvence, vysoká 
místa a výsady, státní němčinu - všechny tyto pochoutky by věčně hladový Michl rád 
zhltnul, jenom kdyby se do něj ještě vešly. Tento motiv nachází v produkci 90. let řa-
du variací. Jednou je na talíři německým kanibalem porcován český jazyk,113 jindy se 
na něm objeví obrovský knedlík, reprezentujících šestimilionový český národ.116 Ob-
dobný „břicháč" vystupuje v Humoristických listech už roku 1890.117 Význam všech 
těchto příspěvků je zřejmý, vyjadřují obavu české společnosti z pohlcení silnějším zá-
padním (ale i severním a jižním) sousedem. 

Řada ilustrací zobrazuje také německou zuřivost, ,/uror teutonicus". Karikatura 
někdy jeho hrozbu zesměšňuje a staví do role slabšího ze soupeřů, právě takto vyzní-
vá v podobě vzteklého, ale neohrabaného hrocha v Šípech roku 1897.118 Častější je 
však opačný postup, zveličování nebezpečí, které z německé strany Čechům hrozilo, 
znovu až do naprosté germanizace. K této vyhrocené nesnášenlivosti se úzce vztahuje 
rovněž stereotyp pruského militarismu. Vojenská čepice s bodcem, tzv. piklhaubna, 
jeden z charakteristických symbolů vilémovského Německa, je v českém humoristic-
kém tisku dalším z hojně vyžívaných atributů. 

České listy citlivě reagují na zárodky rasové ideologie německých nacionalistů. 
Příkladem ie vyobrazení, na kterém je Michl zachycen jako Nedotknutelný Ueber-
mensch",ul> báseň o návštěvě rakouských turnerů v Berlíně je v Humoristických lis-
tech roku 1898 nazvána „Frisch, fromm, fröhlich, frei",120 tedy heslem, jímž se bude 
později vysvětlovat symbolika hákového kříže. Jinak je ovšem v perspektivě konce 
19. století národnostní soupeření chápáno především jako „boj kultur". Úroveň vzdě-
lanosti a umělecká tvorba patří z tohoto hlediska k důležitým oporám národní identity, 
ale stávají se též pádným argumentem v národnostní konfrontaci, a to zvláště z ně-
mecké strany, která se nadále cítí být z tohoto hlediska v nedostižné výhodě. 

České karikatuře pak stačí tento stereotyp bez jeho sebemenšího zmírnění pouze 
obrátit naruby. Příkladem takovéto naprosté německé kulturní nedostatečnosti je houf 
michlovských primitivů, plivajících v Šípech na houslového virtuóza Jana Kubelí-
ka.121 Jednak jde o - samozřejmě přísně jednostrannou - reflexi nacionalistické zasle-
penosti ve vztahu k duchovním hodnotám, jednak ale také o zřejmé vyjádření obav 
z možného sbližování obou národů na kulturním poli, k němuž tehdy skutečně dochá-
zelo. Srovnatelné reakce totiž vyvolává i příznivé přijetí Smetanovy hudby ve Víd-
ni.122 Vzájemné pochvaly dramatiků Jaroslava Kvapila a Hermanna Bahra si vzalo na 
mušku druhé vydání Kratochvílových Letáků. 

Je-li z českého hlediska národnostní otázka na konci 90. let jednoznačně klíčovým 
tématem, přinejmenším po roce 1897 se stane podobně ožehavou otázkou i pro Vídeň. 
Habsburská monarchie je na přelomu století ostatně pro národnostní stereotypy 
v jejich nejrůznějších podobách pravým rájem. Zatímco třeba britský Punch palčivý 

115 V Litoměřicích a v Oustí jsou ještě Iidožrouti. Humoristické listy 25/1901 
116 Oči by rády, huba by ráda... Šípy 25/1899,. 
1,7 Humoristické listy 7/1890. 
118 Furor teutonicus. Šípy 51/1897. 
119 Nedotknutelný Uebermensch. Šípy 14/1899. 
120 Frisch, fromm, fröhlich, frei, (text) Humoristické listy 30/1898. 
121 Nadkultura vyzářila. Šípy 15/1904. 
122 Smetanova „Hubička" ve Vídni. Šípy 1 1/1894. 
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irský problém reflektuje s mimořádnou uměřenosti a ani obraz Francie v soudobých 
německých časopisech nelze považovat za nějak vyhrocený, nebo snad dokonce uráž-
livý, v hranicích Rakouska-Uherska se kreslíři v rámci nacionálního boje předháněli 
v tom, aby dali svým rivalům zcela jednoznačně najevo, co nejhoršího si o nich jenom 
myslí. V houfu výtržníků, který obtěžuje tentokrát zcela dobráckého Michla jako re-
prezentanta rakouských Němců, hraje Čech spolu s Maďarem bezesporu jednu 
z hlavních rolí, svůj národní stereotyp však mají i Polák, Slovinec nebo Rusín.123 

Pro německý, resp. rakouský vztah k českému obyvatelstvu je podstatné pevné 
přesvědčení o vlastní sociální nadřazenosti. Logika kontrastu pak vymezuje Čechy do 
role lůzy, národa „podomních obchodníků a žebráků". 24 Ne náhodou patří 
k typickým atributům Čecha v německé karikatuře pastičky na myši, vydávané za 
nej důležitější exportní artikl z českých zemí. Jinak se ale vlastnosti, které jsou 
v rakouské a německé karikatuře Čechům přisuzovány, v mnoha ohledech až překva-
pivě shodují s rysy, jimiž se vyznačují Němci na stránkách českých periodik.125 Vác-
lav (Wenzel) není v rakouské perspektivě o nic méně primitivní, brutální ani hloupý, 
než je jeho soused Michl v českém pohledu. Vzory pro obraz „toho druhého" se na-
vzájem ovlivňovaly, hodnotová měřítka obou společností postrádala větších odlišnos-
tí. Ideová příbuznost českého a německého nacionalismu se projevuje i tímto způso-
bem. 

Za jistý rozdíl lze snad považovat skutečnost, že zatímco v české produkci vystu-
pují tyto postavy osamoceně, vídeňský liberální list Figaro přináší hned několik vyob-
razení, na nichž čelí jeden Němec celým zástupům svých českých protějšků, které 
jsou si podobné jako vejce vejci. Z tohoto zvýrazněného nepoměru sil můžeme vyčíst 
obavy z osudu menšinového národa, jenž by rakouským Němcům s případnou změ-
nou státního uspořádání habsburské monarchie ve prospěch početnějších Slovanů re-
álně hrozil.126 Takto vyjádřený pocit ohrožení tvoří zřejmou paralelu k výše popsané-
mu českému stereotypu „hltavého" Michla. 

Pozornosti vídeňských karikaturistů neujdou ani symboly české státnosti. Příkla-
dem je jedna ze zdařilých reakcí na boj kolem jazykových nařízení. Rakouská vnitřní 
politika je zde jako „nevěsta" uvržena do lví klece. Těžko říci, zda její bezvládné tělo 
zničila více krvežíznivá šelma - namísto koruny má tento erbovní symbol českého 
království na hlavě dehonestuj ící troj nožku se ševcovským lepem - nebo svitek 
s nápisem „Role aus dem Drama 'Strč prst skrz krk'", který dívka svírá v levé ruce. 
Rakouští Němci dobře věděli, jaké trápení by je s uvažovanou vnitřní úřední češtinou 
a s ní spojenou nutnou dvojjazyčností čekalo. V pozadí stojí nezbytný soudek 
s povidly, další z důležitých charakteristik „pravého češství" v rakouské i německé 
produkci, (obr. 5,6/IJ) 

Vedle již zmiňovaných pastiček na myši k nim náleží též hudební nástroj - takto se 
jako vítaný prostředek sociální degradace projevuje přísloví „Co Čech, to muzikant". 
Protičeské stereotypy ve Figaru nacházíme pravidelně i v textové části. Jejich nosite-
lem je postava přiblblého vojenského sluhy (znovu s obligátním jménem Václav), 
méně často se objevuje krejčí Paplíček se svými nanejvýš nekompetentními politic-

123 K jejich popisu srov. SUPPAN, c. d., dále pak PETERSEIL, Walter, Nationale Geschichbilder und 
Stereotypen in der Karikatur. Diss, Universität Wien 1994. 
124 LENK, Carsten, Václav a Michl - čitelnost národních stereotypů na příkladu německých a českých 
karikatur. In: DŽAMBO, Jozo, Stejné obrazy, stejná slova. Němci, Rakušané a Češi v karikatuře 1848-
1948. Mnichov 1997, str. 26. 
125 LENK c. d., str. 27. Viz též KOŘALKA, Jiří, Národní stereotypy v české a německé politické kari-
katuře. In: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. Praha 1991, str. 65n. 
126 Landtagseräffnung im Prag - Anfang der Balgerein. Figaro 47/1900, str. 188. Der Deutsche ist 
nicht... Figaro 3/1903, str. 11. 
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kými úvahami. Se srovnatelným symbolickým arzenálem operuje rovněž křesťansko-
sociální Kikeriki. Vyobrazení s názvem „Situace Němců v Čechách", na němž figuruje 
Čech vyzbrojený masivním kyjem jako konstrukce brutality a zaostalosti slovanského 
obyvatelstva, je jen jedním příkladem z nepřeberného množství.127 

Zatímco v rámci habsburské monarchie patří česká otázka na přelomu 19. a 20. 
století k nejožehavějším problémům, z perspektivy Berlína nebo Mnichova zůstává 
dění v českých zemích okrajovou záležitostí až do vzniku Československé republiky. 
V úloze národních nepřátel zde v předválečném období vystupují hlavně Rusové, 
Francouzi, případně též Poláci. Asi nejznámější ilustraci k tématu otisknul v březnu 
1904 mnichovský Simplicissimus. Nese název „Divocí Češi" a jejím autorem je přední 
veličina tehdejší evropské karikatury Thomas Theodor Heine. Text tohoto vyobrazení 
dává do souvislosti krvavý zásah proti povstání Hererů v dnešní Namibii s příštím 
úkolem německé koloniální politiky, jímž má být civilizace Čech. Heine dovádí proti-
české stereotypy ad absurdum, vývojový stupeň, ve kterém je obyvatelstvo zachyce-
no, odpovídá fázi před opuštěním korun stromů. Osten je v tomto případě nepochybně 
namířen také do vlastních řad, časopis je známý svými antimilitaristickými postoji a 
kritikou německé koloniální politiky. Další motivací je provokace směrem 
k rakouskému státu, s nímž měl list řadu nevyřízených účtů. Pohotově proto zareago-
vala i cenzura pražského místodržitelství, na základě jejího výnosu bylo v Čechách 
zabaveno celkem 128 exemplářů tohoto „závadného" čísla.128 (obr. 7/II) 

To ovšem odmítavé reakce na české straně v žádném případě nezmírnilo. Příspě-
vek zahrál na zvláště citlivou strunu a měl zůstat na dlouho v paměti. Právě měřítko 
kulturní vyspělosti patřilo k nej důležitějším z kritérií, podle kterých jsou národy v 19. 
století posuzovány, přívlastek „primitivní" platil stále ještě za dostatečný důvod 
k tomu, aby byla řada mimoevropských etnik ve jménu pokroku systematicky likvi-
dována. Meze nacionálního soupeření ve střední Evropě sice takovéto genocidní plá-
ny zatím přesahují, zárodky podobného způsobu argumentace lze však už v tomto ob-
dobí vypozorovat. Veškerá humorná nadsázka této karikatury potom vyprchává po 
třiceti letech s nástupem Hitlerova nacionálního socialismu. Do smíchu pak není ani 
jejímu autorovi, jemuž na útěku před tímto režimem v Československu vážně zkom-
plikovala žádost o politický azyl. " Nešlo ostatně o jeho jediný takto projevený druh 
prezentace národnostní problematiky v habsburské monarchii, který můžeme 
v Simplicissimu najít.130 Sebeobrannou karikaturu, zachycující špinavé praktiky mni-
chovské redakce vůči Slovanům, otiskují Humoristické listy, se stejnou nelibostí je re-
flektován zájem tohoto časopisu o rakouský stát a balkánskou otázku v chorvatském 
listě Duje Balavac 

Nikdo si přitom zřejmě neuvědomoval, že byli „.Divocí Češi" variací na Krejčíkův 
africký motiv, otištěný v Humoristických listech roku 1898. Původní název vyobraze-
ní odkazuje k jakési obskurní produkci „S3 divých žen" v Praze. (obr. 8/11) Heine sice 
tento časopis nespíše neodebíral, ilustrace však byla zařazena pod názvem Die 
deutsche Unkultur wider tschechische Kultur do druhého dílu populární knihy Eduar-
da Fuchse Die Karikatur der europäischen Vôl ke r, jejíž první vydání vyšlo v Berlíně 
už roku 1900.132 Stejný vzor z produkce předlitavského německého nacionalismu rao-

127 Die Situation der Deutschen in Böhmen. Kikeriki 50/1908, str. 10. 
128 SÚA Praha, PM 1901-1910, 8/4/17/70, Simplicissimus 29. 3. 1904. 
129 KOŘALKA, Národní stereotypy..., c. d., str. 67. 
130 Srov. např. Die böhmische Hundswut. Simplicissimus 37/1908-9, str. 621. 
131 V redakci Simplicissima. Humoristické listy 3/1913, str. 33, „Festzug" po „Simplicimuss-u". Duje 
Balavac 6/1908, str. 10, Simplicissimus - „Balkannummer". Duje Balavac 8/1909, str. 5. 
132 V Praze je dostupné až 2. vydání této knihy z roku 1906. Zde viz str. 305. 
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hl mít samozřejmě také Krejčík. Akce v národnostních třenicích střídala reakci a vina 
v dobové perspektivě spočívala výhradně na straně protivníka. 

Bez odezvy na české straně se neobešla ani posměšná báseň v dalším mnichov-
ském časopise Jugend, pojednávající v duchu povidlového stereotypu o nedostatku 
švestek v Čechách. Byla pohotově přeložena a otištěna v prvním čísle Dobré kopy. 
Ale, ise hrozná věc, 
v tom rakouském státu, 
velkonace (velkonárod - V. F.) bémácká 
strašnou trpí ztrátu. 
Čím je víno opilcům, 

fajka čím kuřáku, 
čím je ocas dvojitý 
lvovi všech Bémáků, 
Is pro pane Wenzlicek 
pamlsek veliký, 
všenárodní lahůdka 
- švestkové knedlíky!... 
Než té delikát e s se 
musit odvyknouti, 
Čech i s tím „psem němčourským " 
chtěl by se sčichnouti. 
Nebýt českých švestek víc, 
přestal by nám láti, 
a v knedlících začal by 

133 
„ dajče " švestky žrát i!... 
Text je uveden jako příklad té nejhorší licoměrnosti, to však naprosto neznamená, že 
by se list rozhodl propříště výpůjčky z Jugend a dalších německých listů nezařazovat. 
Je mezi nimi též vtip o kvalitách „německých prasat", převzatý ze Simplicissima jako 
příklad satiry do vlastních řad, která je z hlediska svého až brutálního kalibru na české 
straně jednoduše nepředstavitelná.134 

O čem svědčí tato značná obliba nacionálních stereotypů? Jejich směšnost korespon-
duje s Bergsonovým pojetím humoru, založeném na automatismu až strnulosti. Mode-
loví představitelé evropských národů plně odpovídají sklonům komedie jako žánru po 
obecných typech,135 po hrdinech, jakými byli Misantrop, Lakomec nebo Hráč přichá-
zejí v 19. století na scénu Němec, Čech, Rus a další. Podobný druh zábavy je samo-
zřejmě zároveň důležitým prostředkem národního uvědomování, tento úkol má i 
v českém prostředí před vlastním humorem mnohdy přednost. 

Česko-německá polarita navazuje na vtipy proti neupřímným vlastencům, které 
nacházíme v prvních ročnících Humoristických listů a jež ještě na přelomu století pl-
nily např. stránky slovenského Černokňažníka. Ostře vyhrocený národní kontrast je 
přitom z velké části fiktivní záležitostí. Jednotliví Češi a Němci, kteří žili vedle sebe 
v Praze, Liberci nebo kdekoli jinde v českých zemích, se navzájem nijak výrazně ne-
lišili, blízkost jejich životního stylu a sdílených hodnot je ještě zřetelnější při pohledu 
zvenčí.136 Spolehlivým kritériem národní příslušnosti nebyl ani jazyk, společenský 

133 Čecháčkův smutek, (text) Dobrá kopa 1/1907-8. Originál (o čtyři verše delší) viz Behmischer 
Trauer. (text) Jugend38/1907, str. 858. 
134 Dobrá kopa 20/1907-8, str. 9. 
135 BERGSON, c. d„ str. 69nn. 
136 POKORNÝ, Jiří, Český svět. Praha 1997, str. 12. 
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vzestup byl po dlouhou dobu bez znalosti němčiny nemyslitelný, potíže s vlastní ma-
teřštinou u řady významných osobností české kultury 19. století jsou dobře známé. To 
v karikatuře je představitel Němce ve své fyziognomii a vlastnostech svému českému 
protějšku podobný asi tak jako černá barva bílé. Jde navíc o způsob rozlišování, který 
v řadě případů překonává dřívější výrazný rozdíl v sociálním postavení obou etnik. 
Václav hovoří s Michlem jako rovný s rovným, a už to nebylo pro sebevědomí řady 
českých čtenářů málo. 

Stereotyp přes postupné potlačování lidských rysů dosahuje v dobách nej ostřejší 
politické konfrontace na přelomu letopočtu hranice, kdy je „ten druhý" bezmála ztrá-
cí. Podle toho je s ním - zatím pouze v rovině ilustrací - mnohdy též naloženo. Úměr-
ně tomu mizí i racionální rovina sporu, chování protivníka stále více představuje ja-
kousi biologickou danost. Ilustrace v humoristickém časopise funguje na stejných 
principech jako klišé v levných románech, z toho, jak daná postava vypadá, můžeme 
už předem odhadnout její charakter. Takovýto pohled z velké části koresponduje 
s názory publika, tytéž „zákonitosti" nezůstaly ostatně bez povšimnutí ani ze strany 
dobové vědy. Častou obětí těchto pseudovědeckých snah se stávala Darwinova evo-
luční teorie. Fyziognomií se pak vysvětlovaly sklony k psychickým poruchám nebo 
zločinnost. Nej známější práci v tomto oboru publikoval s názvem Kriminální typ člo-
věka (1876) Césare Lombroso. Do češtiny tato jeho kniha sice přeložena nebyla, po-
tvrzovala však učenou formou pouze názory většiny tehdejší společnosti, a tomu její 
nemalý ohlas odpovídal. Hodnotové odstínění nepostrádají ani „psychologické" cha-
rakteristiky živočichů v populárním Brehmově Životě zvířat, i z této symboliky dokáží 
humoristické časopisy bohatě těžit. 

Vyostření typických znaků tak nebylo všeobecně chápáno jako škodolibá lež pro 
pobavení, ale jako plně věrohodné ztvárnění skutečného stavu věcí. Postava panovač-
ného a hrubého Michla není v 90. letech 19. století ostatně pouze záležitostí kreslené-
ho humoru, ve kterém lze mnohé z jeho vlastností vysvětlit záměrným zkreslováním 
reality a prvoplánově nevážným tónem. Modelový typ Němce reprezentuje i v běžné 
žurnalistické produkci.137 Nacionalismus je ze své podstaty stranický a tuto svoji zau-
jatost se ani nesnaží nijak zakrývat. Národní soupeření se dostává do roviny odvěkého 
zápasu dobra se zlem, karikatura sama se staví do role argumentu, ospravedlňujícího 
počínání obou stran. Významný je také fakt, že vlastnosti prezentované tímto způso-
bem zahrnují celou etnickou skupinu bez politického nebo sociálního omezení. 
Upřesnění, že jde o německé nacionalisty, tedy ty, u nichž se dá důvodně předpoklá-
dat protičeský postoj, se objevuje pouze v některých případech, rozdíl mezi Němcem 
z Chebu, Salcburku nebo Berlína se do značné míry stírá.138 

My jsme jako kovadlina... 
„Teď aby mi jen ještě tak přišli přát: 'Šťastný a veselý!'", komentuje s hořkou ironií 
svoji situaci v Šípech hrdina na alegorickém vyobrazení s názvem „Český Prométheus 
v Novém roce 1902". Mnoho důvodů k optimismu opravdu nemá. Játra mu klove ně-
mecká orlice, označená pruskou piklhaubnou, aby nebylo jednomu neštěstí dosti, če-
kají už v povzdálí další hodovníci: klerikální netopýr, sršeň, nadepsaný jako státní 
němčina, ropucha - nové daně, sova, představující bůhvíproč roztržení Čech.'39 Tra-
diční mladočeská karikatura konce 19. století dávala svým čtenářům vícero podob-
ných příležitostí k tomu, aby se patřičně dojali nad vlastním neradostným osudem, za 

137 Srov. SOUKUPOVÁ, Blanka, Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus. Praha 
2000. str. 78, poznámka č. 15. 
138 JAWORSKI, c. d., str. 307. 
139 Český Prométheus v Novém roce 1902. Šípy 4/1902. 
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který si ovšem mohou, jak jim nezřídka také neopomenou ilustrace zdůraznit, kvůli 
své smířlivosti z velké části sami. 

Tento vyhraněný typ vlastního stereotypu zná už Arbesův Šotek. Co udělá Čech, 
když ho chtějí v pekle využít k trápení Němců? Raději se sám nabídne, aby ho místo 
nich strčili do kotle plného vařící smůly!140 Obdobných příkladů tohoto nenapravitel-
ného dobráctví, kvůli němuž české obyvatelstvo neustále doplácí na zjevné úklady ze 
strany svých německých sousedů, i na ty, které pro něj připravuje vídeňská vláda, na-
cházíme v 90. letech celou řadu. Václav nejednou nese v karikatuře na svých bedrech 
statečně osud celého habsburského mocnářství, ale může počítat se vším, samozřejmě 
kromě vděčnosti a zlepšení vlastního postavení v něm. Mnohé o tomto vidění sebe 
sama v perspektivě národnostního soupeření vypovídají verše otištěné 
v Humoristických listech roku 1890: 
My jsme jako kovadlina, 
Němci jako kladiva, 
kovadlina pod kladivem 
jen tvrdosti přibývá. 
Proto kdyby bušil Němec 
do nás jak by dlouho chtěl: 
nás nezničí! Pod ranami 
ztvrdneme jen na ocel.141 

Jedním z opakovaných způsobů prezentace národního údělu v rámci rakouské monar-
chie je motiv skromné české Popelky, věčně ustrkované panovačnou nevlastní sestrou 
Germánií.142 Příznačné je vypodobnění hospodářství českých zemí jako krávy, kterou 
sice živí Čech, ale dojí pouze Němec.143 Mimořádně vhodnou se ukázala pro vyjádře-
ní této polohy postava Laokoona. Na přelomu 19. a 20. století se toto české vydání 
bájného antického hrdiny, obtáčeného germanizačním hadem, objevuje v Humorech i 
v Šípech, a tvoří jistý vrchol tohoto pietizujícího pohledu, (obr. 9/II) 

Mýtus slovanské holubicí povahy se rozvíjí už od počátků obrození. Z hlediska 
české společnosti se dostává poloze hrdinného vzdoru ještě hlubšího ideového zdů-
vodnění. Tím je koncepce národních dějin, jíž zformuloval ve svém stěžejním díle 
Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě (česky 1848-1876) František Palacký. 
České země byly podle všeobecně přijatého mínění předurčeny svou polohou do těsné 
blízkosti silnějšího německého státu k osudu kovadliny z výše citované básně. Podle 
tohoto chápání činila zmiňovaná konstelace českou historii výjimečnou, soupeření 
s Němci jako „dědičným nepřítelem" získává rozměr celkového dějinného boje hu-
manity proti útlaku.144 To dále podtrhuje význam udržení vlastní identity, každé ote-
vření české menšinové školy má v očích současníků přesah téměř metafyzický. 

Upřednostňování vlastní prezentace v podobě oběti má však v českém kontextu ta-
ké prozaičtější důvody. Tematizace trpné pasivity je vždy především apelem 
k rozhodnějšímu postupu, který ovšem nemůže být vyjádřen přímo. Jakékoliv bojov-
nější projevy totiž pravidelně narážely na cenzurní bariéru rakouského státu. Takový 
byl i osud básně, v níž se českému Václavovi roku 1899 v souvislosti s prosazením 
jazykových nařízení radilo, aby se stal Jelmou kropenatou", před kterou „stáhne 
ohon každý pes".145 

140 Čech v pekle, (text) Šotek 5/1881, str. 39. 
141 My a Němci, (text) Humoristické listy 4/1890. 
142 Nová popelka. Humoristické listy 9/1890. 
143 Budoucí rozdělené hospodářství česko-německé. Humoristické listy 26/1890. 
144 K tomu RAK, Jiří, Bývali Čechové... České historické mýty a stereotypy. Jinočany 1994, str. 99nn. 
145 SÚA Praha, PM 1891-1900 8/4/17/6, Vášovi, (text) Šípy 43/1899. 
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Pozice „toho hodného, jemuž všichni ostatní ubližují" se ovšem vyskytuje i v hu-
moru rakouských Němců. V Die Muškete je zachycen roku 1912 v pozici fackovacího 
panáka ostatních národů habsburské monarchie Michl.146 Zřetelné meze, které výklad 
trpitelské pózy jako výhradně českého specifika obsahuje, můžeme ukázat rovněž pří-
kladu výše zmiňovaného Laokoona. Motiv sám náleží do klasického inventáře evrop-
ské karikatury, jde o oblíbený prostředek pro tematizaci společenských konfliktů nej-
různějšího charakteru. Už roku 1848 se objevuje ve Fliegende Blätter coby ztvárnění 
německého boje za svobodu, stejně jako v anglickém Punchi, kde zobrazuje Británii 
sužovanou daněmi.147 Společným vzorem je pak alegorie italského renesančního malí-
ře Tiziana ze 16. století.148 

Smiřovačky 
Politickým řešením česko-německých vztahů v Čechách měly být několikrát již zmi-
ňované punktace z ledna 1890. Toto rozdělení vlivu podle národnostního klíče bylo 
zdánlivě prospěšné pro oba národy, ve zjitřeném klimatu doby je však pochopeno 
právě opačným způsobem. Zisk české strany vyzníval ve srovnání s tím, který by ply-
nul Němcům, jako naprostý debakl. Nálady ve společnosti jednoznačně ukázaly volby 
do říšské rady o rok později. Staročeští „punktátoři" v nich ztrácejí naprostou většinu 
mandátů, Národní strana svobodomyslná jako jejich hlavní odpůrce naopak triumfuje. 

Karikatura se nezdržuje výkladem jednotlivých jedenácti bodů těchto úmluv. Dívá 
se na problém očima svých čtenářů a jedině tato optika umožňuje plně pochopit vzru-
šené nálady v české společnosti a dalekosáhlé dopady, jež jsou s punktacemi spojeny. 
„Ala shledanou zas na přesrok\ loučí se v Humoristických listech roku 1890 jakýsi 
Pražan po svatojanské pouti s hostem z Moravy. Ten mu ovšem skepticky odpovídá: 
„7o asi ne. Do té doby budete snad už vyrovnáni a mluvit jenom německy a my by-
chom vám pak nerozuměli,"149 Podobně výmluvný je i další příspěvek. Punktace zde 
představují oprátku, jíž Němec chystá Čechovi kolem krku.1 Této události neschází 
v kontextu české humoristické produkci precedens, stejně hystericky reagovala na 
německé pozvání do Frankfurtu roku 1848. 

I když byl politický úpadek Národní strany nečekaně rychlý, přece jenom staročeši 
nevyklidili pole zcela bez odporu. Způsob jejich argumentace potom jenom dokazuje, 
jak pevné bylo protiněmecké zaměření tehdejší české politiky. České Kopřivy už na 
konci roku 1889 otiskují fejeton, ve kterém líčí návštěvu ruského novináře v rodině 
Julia Grégra. Plamenné fráze mladočeského vůdce při ní ostře kontrastují se skuteč-
ností, že v jeho domácnosti žena, syn i služebnictvo hovoří výhradně německy.151 

Když se o několik čísel později objevili v listě oba bratři Grégrové jako vrazi česko-
německého smíru,152 čtenář sotva propadl skutečnému rozhořčení a uvěřil prezentaci, 
že jde o ohrožení českého státního práva. Ze smyčky, jíž si na sebe sama upletla, se 
snaží Národní stranu dostat roku 1892 Břitva. Ta se dokonce nezdráhá prezentovat 
punktace jako záludný úskok ze strany Němců, před nímž zachránili národ staroče-
ši.153 Mocenský zápas je ovšem v této době tak jako tak rozhodnut. 

146 Die Muškete 341/1912, str. 9. 
147 KONEČNÝ, Lubomír, Laokoon ve výtvarném humoru a satiře 19. století. In: Proudy české umělec-
ké tvorby 19. století. Smích v umění. Praha 1991, str. 151. 
148 FUCHS, Eduard, Die Karikatur der europäischen Vôlker vom Altertum bis zur Neuzeit. Berlin 1901, 
vyobrazení vloženo za str. 40 
149 Po svatojanské pouti. Humoristické listy 21/1890. 
150 Dobrodineček od kosti a maso všechno. Humoristické listy 22/1890. 
151 Návštěva u dr. Julia, (text) České kopřivy 3/1889. 
152 Z práce do práce. České kopřivy 4/1890. 
153 Punktační elegie. (text) Břitva 6/1892, My a Němci, (text) Břitva 8/1892. 
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Už na začátku 90. let se setkáváme se situacemi, které budou při prezentaci tohoto 
tématu donekonečna variovány po celé předválečné období. Právě při této příležitosti 
se nejčastěji střetává výše popsaný model „panovačného němectví" a „trpitelského 
češství". Obě etnika budou mít napříště pocit, že na to druhé doplácí. Opakovat se bu-
de i situace „spravedlivého" střídání břemen - zatímco Češi nesou na svých bedrech 
pouze povinnosti, Němci se prohýbají pod tíhou práv a výsad. Rozeznáváme dvě zá-
kladní, spolu těžko slučitelné polohy, jež se v reakcích na česko-německé vyrovnáva-
cí konference projevují. Je to vlastní nejupřímnější snaha o dohodu, která je však spo-
jená s furiantským utvrzováním na stanovisku: „Ze svých práv neustoupíme ani o 
píď!" 

Další politické snahy o řešení vleklých národnostních sporů přicházejí v podobě 
česko-německých vyrovnávacích konferencí, všeobecně nazývaných smiřovačky. 
První oficiální jednání proběhla za vlády premiéry Ernesta von Koerbera roku 1900. 
(obr. 10/11) Nesly se ve stejném duchu jako všechny další pokusy, které byly v rámci 
Rakousko-Uherska ještě učiněny. Ačkoli se řadu sporných bodů podařilo překonat, 
výsledek jednání byl nakonec pokaždé týž, fiasko. Punktační hrozba se vznášela nad 
každou českou reprezentací, která se těchto akcí zúčastnila a obvinění ze zrady národ-
ních zájmů bylo příliš velkým rizikem vzhledem k prospěchu pro české země, jenž by 
z případné dohody mohl vzejít. Žádný důvod k přehnané vstřícnosti neměli ani Něm-
ci. Jediným výsledkem bylo přetrvávání státu quo. 

Oba národy hledají cestu ke vzájemnému sblížení marně také v karikatuře. 
V Šípech se snaží k sobě prokopat tunel, potíž je však v tom, že zatímco Čech jej 
správně začíná na úrovni rovnoprávnosti, Němec volí zarputile rovinu nadvlády. A 
tak mohou oba pracovat donekonečna, aniž by se kdy setkali.154 Podobnou vizí je spo-
lečný most, který každá strana staví bez konsensu s partnerem na druhém břehu. I 
v tomto případě budou obě nespojitelné poloviny ukončeny uprostřed řeky.155 Přesto 
se situace nejeví jako naprosto beznadějná. V Šípech se roku 1905 setkáváme 
s ilustrací, na níž si Čech s Němcem takřka podají ruku. Jde o usmíření čistě 
z rozumu, ale skutečně se zdá, že je možné. Výrazem polidštěné podoby němectví je 
na vyobrazení namísto zprofanovaného Michla výše už zmiňovaná starší postava 
v cylindru.156 Právě roku 1905 dochází k rozdělení sfér vlivu pro obě národnosti na 
Moravě. V Čechách se však nakonec ve výsledku potvrdí toto veršované proroctví 
z Humorů roku 1907: 

Dřív porostou Krkonoše 
olivou a mandloní, 
než se Němec k upřímnému 
smíru s námi nakloní. 
Dřív z Botiče vylovíme 
každou chvíli žraloka, 
nežli Němec odvykne si 
na nás koukat z vysoká.157 

Vyrovnávací konference patří po roce 1907 mezi jednu z oblastí, v níž je česko-
německý vztah nadále hojně reflektován, jejich původní náboj se z nich ovšem po-
stupně vytrácí. Událost, která dříve budila nejčernější obavy i tajné naděje a očekává-
ní, klesá v Humorech na úroveň otřepaného ornamentu rakouského politického dění. 

154 Chyba v tunelu. Šípy 14/1905. 
155 Humoristické listy 22/1913, str. 302. 
156 Česko-německé smiřovačky aneb „Žádný hněv a žádné pračky!" Šípy 26/1905. 
157 Proroctví, (text) Humoristické listy 6/1907, str. 84. 
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Příkladem takovéhoto nevážného pohledu je ilustrace, zobrazující vyrovnávací konfe-
rence jako loutkové divadlo českého místodržícího hraběte Františka Thuna.158 Ten je 
jako jedna z nejvýraznějších postav těchto jednání v roli prostředníka viněn oběma 
stranami z nadržování protivníkovi, a snad právě to je nejlepším důkazem jeho objek-
tivity. Pokud by vyjádřil někdo ze zúčastněných nad jeho počínáním uspokojení, 
znamenalo by to vážné ohrožení jeho pozice, pokud ne přímo nucený odchod z úřadu. 
Ve stejné situaci byl v této době celý rakousko-uherský stát. V klíčových chvílích pro-
to hledal spojence v řadách svého obyvatelstva marně. 

Proměny nacionalistické produkce po roce 1907 
Zatímco před rokem 1907 byl nacionalismus bezkonkurenčně nej významnějším téma-
tem, které česká humoristická periodika reflektovala, v jejich nové podobě už na mo-
delové představitele jednotlivých národů narazíme poměrně zřídka, a to i v časopisech 
s výslovně satirickým zaměřením. Výrazová tendence listů nyní upřednostňuje spíše 
realističtější vyobrazení, která zbavují konkrétní třecí plochy všeobecného smyslu a 
jednoznačné hodnotové polarizace. Dřívější symboly a složité alegorie dostávají stále 
méně příležitostí ke svému uplatnění. Václav už ve 20. století nem pro své venkovan-
ství přijatelným vzorem češství, a na to zřejmě částečně doplácí i německý Michl jako 
jeho věčný rival. Podřízenost jedince národnímu kolektivu navíc přestává být pod vli-
vem individualistických tendencí ve společnosti samozřejmá. Nacionalismus je nyní 
proto potřeba ještě mnohem více zacílit na čtenářův osobní prospěch. 

Česko-německý vztah sice z časopisů zcela nezmizí, je však napříště prezentován 
jinak, než tomu bývalo dříve. Namísto „politických ikon",159 výjevů plných vypjaté 
emocionality, se setkáváme i v této souvislosti převážně s příspěvky, v nichž je zá-
bavná složka na prvním místě. Projevuje se zde všeobecný příklon k černému humo-
ru, který nezřídka hraničí s cynismem. Tento odklon od ideálů tak lze rovněž interpre-
tovat jako projev masové kultury, k jejímuž nástupu dala volební reforma důležitý 
podnět.160 

Nově je konfrontace ve většině případů výslovně zacílena proti nacionalistům 
v německých řadách.161 České časopisy si, alespoň v tomto ohledu, dávají záležet na 
zdůraznění umírněnosti vlastního stanoviska. Svědčí o tom i úpadek zájmu ze strany 
cenzury, která je náhle o to více zaměstnávána jevy dříve nevídanými: radikálními 
výpady proti katolické církvi, antimilitarismem, ale také zcela neideologickými mrav-
nostními delikty. Ožehavou otázkou zůstává vztah mezi českou společností a rakous-
kým státem, ten ovšem bývá od této chvíle pojmenováván otevřeněji a dostává jedno-
značně politický smysl. 

Stará schémata nemohla v moderní době obstát, řada jejich buditelských prvků 
ostatně působila archaicky už v 90. letech. Nacionálni soupeření bylo pro časopisy 
jednou z příležitostí, jak demonstrovat pevnou národní soudržnost, ta se však stávala 
jevem skutečnosti stále vzdálenějším. Jednotný tábor pod vedením mladočechů se po 
přelomu století nezadržitelně rozpadal, mimo něj už nestála jen sociální demokracie, 
pravidelně obviňovaná ze zrady národních zájmů, ale též agrárníci nebo národní soci-
alisté. Poměr sil je mezi Čechy a Němci ustálený, vyhlídky na konečné vítězství jed-
noho nebo druhého národa přesahuje rámec možností reálné politiky. 

158 
Humoristické listy 6/1911, str. 65. 

159 Právě termínem „politische Heiligenbilder' charakterizuje pro upozadění humorného účinku 
'vyšším cílům' produkci Šípů Rudolf JAWORSKI. Srov. c. d., 313n. 
160 ARENDTOVÁ, Hannah, Krize kultury. Praha 1993, str. 129. 
161 V rodině německého nacionála. Humoristické listy 19/1913, str. 260. 
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Nedostatek domácích podnětů částečně nahrazuje zvýšený zájem o dění na Sloven-
sku, kde měl národnostní útlak podobu o poznání tvrdší. Ilustraci k této problematice 
ovšem otiskuje i Die Muškete.' 2 Právě ona nejlépe dokládá srovnatelné tendence ve 
vídeňském prostředí, své první ročníky začíná s čistým štítem, a také její pozdější re-
flexe nacionálni problematiky zůstanou vzdáleny „blbým Čechům" z konce 90. let. 
Postupně, jen o něco pomaleji, se přetvoří i liberální Figaro. Na titulní stránce roku 
1908 nacházíme poprvé namísto vážného politického výjevu secesní krásku, o tři roky 
později z ní zmizí Michl s břitvou. Česká problematika bude hrát v časopise 
v posledních předválečných letech jen podružnou roli. Jediné Kikeriki uhájí svoji kon-
zervativní linii až do roku 1914. 

Příslušnost k národu byla prezentována navenek, členstvím v Sokole, návštěvou 
Českého plesu nebo Národního divadla. Rozdělí-li se však anonymní množina Čechů a 
Němců na jedince se jménem a starostmi všedního dne, bývají jejich vztahy stranou 
veřejné kontroly určovány jinými faktory, než je politicky deklarovaný národní zájem. 
Etnická identita potom zpravidla ustupuje do pozadí, klíčová je naopak příslušnost so-
ciální.163 Na tuto bariéru každodennosti naráží po roce 1907 rovněž reflexe česko-
německých vztahů v humoristickém tisku. Obyčejní lidé nedokážou v řadě situací 
modelové představitele z tradiční produkce 90. let věrohodně nahradit. 

Většina obyvatel českých zemí žila až do vypuknutí první světové války za kuli-
sami velkých dějin v relativním poklidu. Znalost němčiny je pro praktický život sa-
mozřejmostí. Čeští řemeslníci a podnikatelé nadále jezdí za svými záležitostmi do 
Vídně i do Německa. Jaroslav Šalda, pozdější ředitel vydavatelství Melantrich, se ješ-
tě jako čalouník vypraví do rakouských zemí na zkušenou roku 1898, tedy jen krátce 
po badeniovských bouřích, ale - jak sám ve svých vzpomínkách zdůrazňuje - tato 
skutečnost nemá na jeho tamní přijetí sebemenší vliv.164 Značnou mobilitu tehdejší 
pracovní síly potvrzuje i František Halas st. svou výpravou do saského Cviková roku 
1900. Tato cesta je pro něj spíše zklamáním, to však nepramení z projevů národnostní 
nevraživosti, nýbrž z nízkých mezd v tamějších textilkách.165 

Zajímavou možnost srovnání nacionalistických projevů v karikatuře a ve všedním 
životě umožňují fondy pražského místodržitelství. Zatímco v 90. letech bylo toto ne-
bezpečí podceňováno a největší část pozornosti úřadů se soustředila na aktivity děl-
nického hnutí, na začátku 20. století se situace změní. Také zde se setkáváme přede-
vším se symbolickou konfrontací. Nepokoje vyvolává záměrná provokace, jakou bylo 
vyvěšení slovanské nebo říšskoněmecké vlajky, časté je též vytloukání oken českých 
spolků v oblastech s německou většinou. Vrcholem úspěchu německé nacionálni pro-
pagandy bylo potom vypovídání českých nájemníků z bytů v pohraničních obcích. 

Evidováno je ovšem i několik událostí, při nichž dochází ke konfrontaci mezi jed-
notlivci. Díky zjitřenému česko-německému vztahu řeší nej vyšší místa např. dětskou 
pranici v Sedle (1905) a Frýdlantě (1910) nebo rvačku na taneční zábavě 
v Kostelwaldu (1909). Tento typ konfliktů přitom vypovídá spíše o normálnosti vzá-
jemného soužití. Do problémů se dostala nejsnáze osoba neznalá poměrů. Takový byl 
zřejmě případ říšskoněmeckého občana Kašpara Thomé, který si našel zaměstnání ja-

162 Der Nikolo bei den Slovaken. Die Muškete 114/1907-8, str. 73. 
163 „Odděleni německého a českého veřejného života zevšeobecnělo během 70. let, pak jen školy a ná-
boženské instituce spravované nebo řízené státem zůstaly jako větší výjimky. Na druhé straně soukromá 
sféra, zdá se, nebyla tak ostře rozdělena. V záležitostech individuálni práce, spotřeby, domácnosti a 
rodiny, kde kolektivní kontrola nemohla tak snadno zasahovat, se, jak se zdá, jednotliví Němci a Češi 
nadále stýkali volně až do r. 1914" COHEN, c. d., str. 216, k témuž KŘEN, c. d., 344n. 
164 ŠALDA, Jaroslav, Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za němec-
ké okupace. Paměti legendárního ředitele Melantrichu. Praha 2001, str. 31. 
165 HALAS, c. d., str. 55nn. 
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ko dílovedoucí u firmy Kopista a Dubský v Praze-Vysočanech. Svůj násilný střet 
s rodinou domovníka Schoře z 25. června 1909 se rozhodl řešit s pomocí německého 
konzulátu. Ve své výpovědi potom neopomine podrobně vylíčit všechny nadávky i 
další ústrky, jichž se jemu i jeho rodině od Čechů dostalo. Svědectví z české strany se 
nedochovalo, rovněž vyšetřovatel tezi o nacionálni motivaci tohoto konfliktu bagate-
lizuje.166 To však zcela jistě, stejně jako ve všech těchto zmiňovaných případech, ne-
udělali soudobí žurnalisté. 

Nacionalismus všedního dne 
Jednou z oblastí, ve kterých přetrvává tematizace česko-německých stereotypů i po 
roce 1907, jsou výjevy ze života české menšiny v pohraničí. Hlavní proud mezi těmi-
to příspěvky potom představuje problematika menšinového školství. Snaha zajistit 
českým dětem v německých oblastech Čech vzdělání v jejich rodném jazyce mívala 
pravidelně ráz dobrodružného podniku. Po složitých jednáních o zřízení této instituce 
s místní samosprávou, při němž byli jejich rodiče v řadě případů podrobováni poho-
vorům, ne nepodobným výslechům, se realizace tohoto záměru zpravidla léta účelově 
oddalovala. Pokud byla škola nakonec přece jen otevřena, prakticky okamžitě začala 
trpět chronickým přebytkem žáků, jenž do značné míry znemožňoval naplnění jejího 
smyslu. Kreslený humor tak pouze dosti věrně odráží neradostnou realitu národnost-
ního útlaku.'67 

Příkladem je tento rozhovor státní komise s učitelem při inspekci v české škole 
z Humoristických listů roku 1910: „'Tuhle budovu musíme zapečetit. Není způsobilá 
k obývání. Objevila se tu houba.' 'Ale prosím, to je na utírání tabule -' 'To je jedno! 
V zákoně není, jaká houba to má být! So/ort zapečetit.. Z"168 Soupeření mezi českou 
školou a německým Schulvereinem o žáky ve smíšených územích patřilo me-
zi prestižní záležitosti, které zaručovaly úspěch nejedné veřejné sbírky. Tato tématika 
ve svém vyznění navazuje na postavy Laokoonů a Prométheů z tradiční produkce. 
Čeští školáci jsou spolu s úředníky předhazováni do arény po vzoru prvních křesťanů 
jako chutné sousto pro šelmy německého nacionalismu a státní byrokracie v rakouské 
obdobě oblíbeného Sienkiewiczova románu Quo vadis (1896, česky o rok později). 
(obr. ii/ii) Humory však dokážou projevit soustrast i s německým učitelem, alespoň 
pokud jde o jeho marné úsilí: „'No tak, jaký veliký hrdinný čin provedl ve Starém zá-
koně David? No, vzal kámen a-' 'Vzal kámen a rozbil okno v české besedě. "'169 

Právě vytloukání oken, jak již bylo výše naznačeno, je běžným způsobem, jímž se 
násilná konfrontace mezi oběma etniky v tomto období odehrávala. Cílem takového 
útoku bývá sídlo národního spolku, méně často též škola. Jen výjimečně prostě chalu-
pa patřící českým vlastníkům. Takto dopadá v karikatuře výslech jednoho dopadené-
ho německého výtržníka: „'Povídáte, že jste nechtěl Čechům ublížit, a přece se našlo 
u vás v kapsách plno kamenů -' 'Ty jsem schválně sbíral, aby na cestě žádné nezbyly 
a nemohl nikdo na Čechy házet.' 'To je něco jiného! To jste mohl říci hned a bylo po 
soudu...'"110 Nesmiřitelný germánský živel nesnese ve své državě sebemenší projev 
českého národního uvědomění, rakouská policie i justice pak jenom trpně přihlíží 
zjevnému bezpráví, které je v Chebu, Liberci nebo jinde v pohraničí na slovanském 
obyvatelstvu pácháno. Příspěvky mají ovšem důležitou protiváhu v reakcích na praž-
ské Němce. Ti jsou tu stejně nevítaným prvkem. Dřívější německé názvy ulic je třeba 

166 SÚA, PM 1901-1910, 8/1/95/2. 
167 K této problematice viz MĚCHÝŘ, c. d., str. 67-84. 
168 V české škole. Humoristické listy 18/1910 str. 205. 
169 V německé škole. Humoristické listy 3/1910, str. 25. 
170 Při líčení proti německým výtržníkům. Humoristické listy 48/1911, str. 569. 
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důsledně počeštit, dvojjazyčnost nepřipadá z prestižních důvodů v úvahu. Tato tabul-
ková aféra se stává v 90. letech vděčným tématem i pro karikaturu. 

Vtipy proti zapisování českých dětí do německých škol lze v těchto souvislostech 
hodnotit především jako varovný impuls do vlastních řad. Našli se jistě mezi rodiči i 
tací, pro něž na základě racionální úvahy byla tato varianta přitažlivá. Tento způsob 
veřejné kontroly je měl od podobné volby odradit. Nezanedbatelnou roli při tomto 
rozhodování hrály zvláště pro sociálně slabé rodiny výhody, jež Schulverein jejich dě-
tem nabízel. Zatímco ve své první německé škole František Halas st. spokojen není, 
po přestěhování do Brna už si nemůže stěžovat: „Sestry navštěvovaly českou školu, 
mě poslaly opět do německé Volksschule na Cejlu. Tam jsem chodil rád. Přespolní dě-
ti české národnosti dostávaly tam zdarma oběd, což pro nás bylo dobrodiním. Mívali 
jsme sladkou rýžovou kaši, koláče a jiné věci, o kterých se nám doma ani nezdálo. Ta-
ké školní pomůcky jsme dostávali od Schulvereinu zdarma."171 

Dalším pravidelným impulsem pro nárůst nacionálních vášní byla sčítání lidu. 
Opakovala se každých deset let a od roku 1880 si tímto způsobem rakousko-uherský 
stát zjišťoval z důvodů školství a stanovení úředního jazyka také národnostní složení 
svého obyvatelstva. Výsledky se daly v českých zemích předem dobře odhadnout, 
stavy obou národů totiž zůstávaly bez větších změn, přesto se rakouská statistika stá-
vala terčem neustálých obvinění z neobjektivnosti a záměrného nadržování protivní-
kovi. Pochybnosti byly ostatně zcela namístě. Kolonka „národnost" totiž na formulá-
řích nefigurovala, zjišťovala se pouze tzv. obcovací řeč (Umgangsprache) a jejím 
prostřednictvím bylo možné výsledky ovlivňovat. K machinacím docházelo samo-
zřejmě i při soukromých sčítáních, pořádaných českou stranou, v nich byl počet slo-
vanského obyvatelstva až dvojnásobný. S velkými výhradami se setkávala ještě sčítá-
ní lidu, prováděná už podle národnostního klíče po vzniku Československé republiky. 

Největší kreativitu prokázali čeští kreslíři v reakcích na poslední sčítání habsburské 
éry, které proběhlo roku 1910. V Humoristických listech tehdy podpoří německé za-
stoupení v Liberci i embrya naložená do lihu v místní nemocnici,172 k redukování po-
čtu Čechů je německou delegací vyzvána také paní Cholera, jež právě v této době 
znovu vyděsila Evropu, (obr. 12/11) Naopak zájmy druhé strany podpoří vídeňská Die 
Muskete, když představí na svých stránkách absurdní vizi Čech, v nichž sčítací komi-
sař nenajde jediného Němce.173 Výsledek se však ani tentokrát od očekávání neodli-
šoval. Epidemie se českým zemím naštěstí vyhnula, v opačném případě by pravděpo-
dobně mnozí s údivem zjistili, že nacionálni příslušnost v mnoha případech nerozho-
duje. V tomto kontextu se dostalo uznání už roku 1890 národnostně zcela nevyhraně-
né nákaze chřipky: 

Lidé drazí, při té chřipce 
líbí se mi jen to hlavně, 
že nenadržuje Němcům -
že nás moří rovnoprávně.174 

Problém menšin byl přitom z hlediska národnostních poměrů druhořadý, v Čechách se 
podle dobových odhadů týkal pouze 170 000 lidí, tedy 2,6 % obyvatelstva země.173 

Zájem o pohraniční oblasti je motivován především státoprávním rámcem české poli-
tiky, pro který by každé porušení celistvosti historických Čech znamenalo těžkou rá-

171 HALAS, c. d., str. 15. 
172 V německé nemocnici v Liberci. Humoristické listy 33/1910, str. 387. 
173 Der Volkszähler und der tschechische Swinegel. Die Muškete 274/1910-11, str. 103. 
174 Humoristické listy 2/1890. (text). 
175 KŘEN, c. d., str. 315n. 
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nu. Nepoměrně závažnější populační úbytek ve srovnání s poněmčováním znamenala 
pro český národ emigrace, zvláště uvážíme-li, že se k tomuto kroku odhodlávali pře-
vážně schopní jedinci, kteří měli šanci se v novém prostředí prosadit. Cílem vystěho-
valců byla Vídeň, slovanská Rus i vzdálená Amerika. Ve volyňské gubernii žije roku 
1910 podle statistik 33 327 Čechů.176 Ve Spojených státech se přihlásila roku 1900 při 
úředním sčítání k české národnosti 156 891 osoba,177 do vypuknutí světové války 

1 78 

stoupne tento počet skoro na půl milionu. Jen málo scházelo, a nevznikl by ani 
Švanda dudák, rodiče Ignáta Herrmanna si naštěstí v texaské prérii nezvykli a rozhod-
li se pro návrat do vlasti. V hlavním městě monarchie žije roku 1900 přes půl milionu 
lidí s kořeny v Čechách nebo na Moravě.179 Tento jev však zůstává stranou veřejného 
zájmu, jen těžko se dal politicky využít. Nevyjadřují se k němu proto ani české humo-
ristické časopisy. 

Naopak z pohledu německé Vídně je masivní příliv Čechů důvodem k ostražitosti. 
Tento pocit vlastního ohrožení je jednou z dalších důležitých okolností, která brání 
v politickém řešení národnostního sporu, podle čistě národnostního klíče by totiž 
hlavní město monarchie v tomto období bylo více české, než třeba Liberec, Cheb ne-
bo Litoměřice. Kikeriki prezentuje Vídeň jako „moderní Tróju", namísto dřevěného 
koně do ní úskoční Češi tlačí obrovitý hrnec s nápisem „Powidl".m Dosti originálním 
způsobem reaguje na tuto problematiku i další tamější list Der Floh. V duchu karika-
tury přehnaných českých ambicí se dívá na věc z opačné strany, když se pohoršuje 
nad lidmi, kteří zde nadále provokativně užívají němčiny.181 Ve skutečnosti ovšem ty-
to obavy postrádaly hlubšího opodstatnění. České obyvatelstvo se s novým prostředím 
rychle ztotožňuje, jeho splynutí s německy mluvící většinou není jen záležitostí vněj-
ších tlaků, ale z velké části také dobrovolným rozhodnutím. 

Právě potomci těchto přistěhovalců tvoří jednu z voličských opor křesťanských so-
ciálů Karla Luegera. Ostře protičeskou propagandu potom sponzorují v Kikeriki svý-
mi reklamami lidé, jejichž jména mnohdy ještě ani nestačila ztratit svoji původní slo-
vanský charakter. Na jedné inzertní stránce se při této příležitosti roku 1898 scházejí 
krejčí Florian Ticháček, Johann N. Dlouhý a Franz Hwozda, ševci Franz Bureš, Anton 
Powolny a Heinrich Sochor, zámečník Adolf Prošek, prodejce jízdních kol Franz Ho-
lub, truhlář Thomas Pazdernik a obchodník Anton Jenčik.182 Někteří sice mohli být 
stejného smýšlení jako Hermann Bielohlawek, jenž patřil mezi stranické špičky a 
svým vztahem k Čechům výrazně podpořil beztak již pevně zafixovaný stereotyp o 
„Poturčenci horším Turka", jiní (a byla jich nepochybně většina) prostě nebrali poli-
tické boje osobně a využívali výhodných podmínek k propagaci svých živností. 

Vzdělanost měla i jiné podoby, než byl boj o menšinovou školu. Postavu burše, ně-
meckého studenta ve spolkové uniformě typickou jizvou na tváři, který dává namísto 
návštěvy přednášek přednost alkoholu a pouličním výtržnostem, zná už tradiční pro-
dukce 90. let. (obr. 13/11) Karikatura v tomto případě zachycuje řadu skutečných rysů 
tohoto výrazně nacionalisticky zaměřeného hnutí, jež se pod ochranou akademických 
svobod nezdráhalo ve jménu všeněmecké myšlenky už v dobách jinak poklidného 19. 

176 VACULÍK, Jaroslav, Dějiny volyňských Čechů 1. Léta 1868-1914. Praha 1997, str. 164. 
177 ČAPEK, Tomáš, Padesát let českého tisku v Americe. New York 1911, str. 51. 
178 POLIŠENSKÝ, Josef (s pomocí Lumíra Nesvadbíka), Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ame-
riky II. Češi a Amerika. Praha 1996, str. 74. 
179 HORSKÁ, Pavla - MAUR, Eduard - MUSIL, Jiří, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Ev-
ropa. Praha-Litomyš! 2002, str. 154. 
18(5 Wien, das modeme Trója. Kikeriki 67/1910, str. 10. 
I8' Politik, (text) Der Floh 8-9/1909, str. 2. 
182 Kikeriki-Anzeuger 85/1898. 
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století sáhnout k politice přímé akce.183 V Šípech je využíván nejčastěji v souvislosti 
s neúspěšným bojem o druhou českou univerzitu. Účel univerzitního studia (je zobra-
zeno jako slunce) vysvětluje „cislajtánský Supermichl" (sic!), zakrývající sluneční-
kem Brno, Lublaň a Terst, takto: „Frmadelajte Slované! Oni si myslí, že slunce má 
svítit taky pro ně, pro všecky! Ono je jen pro nás, Němce stvořeno, aby sme měli pořád 
krásnou žízeň! 

Není divu, že buršové patří k těm nemnoha symbolům německého živlu, které pře-
kračují politický rámec a dostávají se i do společenského humoru. Vůči jejich demon-
strativním průvodům po pražských Příkopech, tzv. bumlům, panovala všeobecná 
averze, a jejich zobrazování proto patřilo ke spolehlivým způsobům, jak upoutat po-
zornost na národnostní problematiku také v těch vrstvách společnosti, jež k ní jinak 
zůstávaly spíše zdrženlivé. Burš se objevuje i v těch časopisech, kde bychom Michla 
hledali marně.185 

S otázkou vyššího vzdělání v národním jazyce úzce souvisel další problém, proni-
kání češtiny do úřadů. Mnozí absolventi středních a vysokých škol hledali uplatnění 
právě ve státní byrokracii, v přístupu k těmto místům se však ve srovnání s Němci cí-
tili znevýhodněni. „'To je báječné, jak rychlou kariéru děláte ve státní službě. Ale 
ovšem, mluvíte francouzsky, anglicky, německy-' 'A hlavně - nemluvím česky... '"186 

Klíčový krok k počeštění domácího správního aparátu, zavedení tzv. češtiny ve vnitř-
ním úřadování, které by nutilo pověřené osoby ke znalosti obou zemských jazyků, se 
pro pochopitelný odpor zdejších Němců české politice v rámci habsburské monarchie 
dosáhnout nepodařilo. I z tohoto důvodu Humoristické listy nevěští pilnému českému 
studentovi zrovna růžovou budoucnost: 

Synu, uč se moudrým býti, 
paragrafy dobře znát, 
nepij, nejez, zkoušky dělej, 
vydři si i doktorát. 
Pospěš si, bys v státní službě 
dříve přišel o oči, 
na Němce si vláda počká, 

* 187 
v postupu tě přeskočí. 

O tom, jak je komunikační prostor humoristického časopisu zrádný, svědčí násle-
dující fakt: řada odůvodnění cenzurních zásahů, které musí pražské humoristické ča-
sopisy na konci 90. let povinně zveřejnit, je podepsána jménem Dr. Wokaun. To 
v daném kontextu působí jako dokonalá karikatura poněmčování a zavdává důvod ke 
spekulacím, jestli dotyčný úředník padl za oběť Schulvereinu a odnárodnil se už 
v mládí, nebo zda zapřel svoje češství kvůli vidině rychlejšího postupu až ve zralém 
věku. Ačkoliv toto příjmení ve skutečnosti odpovídá české podobě před pravopisnou 
reformou r. 1849, působí směšně ještě s odstupem jednoho století a předčí tak řadu 
záměrně komických příspěvků v listě. 

Karel Stroff, který platí v nové formě Humoristických listů za předního ilustrátora 
právě v oblasti česko-německých vztahů, opakovaně publikuje ve vídeňské Die Muš-
kete pod německou podobou svého křestního jména, tedy jako „Karl Stroff'. Naopak 
v Humorech nacházíme i počeštěnou variantu „ Š t r o f f . Byla to podmínka redakce, 

183 ZWEIG, c. d., str. 62 a 85n. 
184 Pouze pro Němce. Šípy 41/1901. 
185 Hej, Slované, ještě naše... Petrklíče 2/1898, str. 13. 
186 Humoristické listy 8/1909, str. 73. 
187 Českému studentu do památníku, (text). Humoristické listy 15/1907, str. 233. 
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vědomý ústupek ze strany autora, nebo bezvýznamný detail? Na druhou stranu sa-
motná příjmení německého původu u předních českých osobností nevyvolají nejmenší 
pozornost. Těchto případů bylo o poznání více. Němec se mohl začlenit do české spo-
lečnosti bez rizika, že za to bude zesměšňován. Příspěvek tohoto ražení v humoristic-
ké produkci konce 19. století nenajdeme. Složitější je reflexe židovské asimilace, o 
níž bude pojednáno v následující kapitole. 

Zatímco ve státním byrokratickém aparátu jakákoli národnost na přelomu století 
hraničila s politickým přesvědčením, hospodářská oblast vlivu nacionalismu odoláva-
la i v těch nejvypjatějších obdobích. Peníze zůstávaly národnostně nevyhraněné a zá-
kazníka vždy nejvíce zajímal přijatelný poměr kvality a ceny. Výzvy k bojkotu ně-
meckého a židovského zboží pod heslem „Svůj k svému" měly ráz plané propagandy, 
případně jen málo účinné snahy využít národnostní problematiku v rámci lokálního 
konkurenčního boje. Také jejich tematizace v humoristických časopisech je zřídkavá 
a postrádá ostřejší náboj, pointa sice programově míří proti národnímu pokrytectví, 
podobná vlažnost však byla ve skutečnosti rozšířena natolik, že ji lze považovat za 
projev sebereflexe v této oblasti až nebývale otevřený. „'Ale mamá, co tě to napadlo 
dávat pětku na cukrovinky z Vídně? Vždyť je to německý výrobek.' 'No víš, Emčo, ten 
staniol z nich dáme všechen ve prospěch Matice...'"m Stejných příkladů nekompli-
kovaného vztahu ke konvencím, které by ekonomické oblasti radikálové rádi vnutili, 
nacházíme v tehdejším kresleném humoru vícero: „ 'Vy jste mi pěkný vlastenec, kupu-
jete u německých a židovských firem.' 'No jo! - ale zůstávám jim za to dlužen. "t189 

Český zákazník si s tím, odkud které cukrovinky jsou, před první světovou válkou 
hlavu příliš nelámal. Fungovala i vzájemně výhodná spolupráce mezi českými a ně-
meckými podnikateli, kteří se dokázali mezi dohodnout o poznání lépe než jejich zá-
stupci na českém sněmu nebo říšské radě. Zajímavým dokladem těchto vazeb v rámci 
monarchie jsou vídeňské Humoristische Blätter, zvláště pak jejich pravidelná hospo-
dářská rubrika „Der Interessenschutz". Po většinu roku 1906 ji provází reklama Živ-
nostenské banky (poprvé už roku 1904), rovněž řada dalších příspěvků dokládá ros-
toucí váhu českého kapitálu v mocnářství. Obchodní duch nechybí ani majiteli Humo-
ristických listů Vilímkovi. V době Jubilejní i Národopisné výstavy je sice jeho časopis 
plný vtipů o Němcích, rozzuřených úspěchem těchto národních podniků, ovšem pro 
ty, kteří se jich rozhodli zúčastnit, připravil v obou případech průvodce v jejich rod-
ném jazyce. Náš zákazník, náš pán. 

Problematičtější byla situace ve vedení firem. Karikaturista Zdeněk Kratochvíl ja-
ko syn českého ředitele Karlo-Emilovy huti v Králově Dvoře na Berounsku zazname-
nává ve svých pamětech germanizaci vedení původně českého podniku, k níž došlo 
poté, co se závod, patřící původně knížeti Fůrstenbergovi, dostal pod kontrolu vídeň-
ské montánní společnosti. Zřejmě proto jsou jeho memoáry jako jediné z heuristic-
kého záběru této práce k národnostní problematice citlivé i v dalších situacích. 

Ani v případě veřejných zakázek neměla mít v českém prostředí německá firma 
nejmenší naději na úspěch. Když pražská radnice přidělila roku 1910 dodávku tram-
vajových lístků vídeňské tiskárně, bylo to pro Humoristické listy tučné sousto: „Kon-
duktér: 'Ták, prosím, tady jsou dva malé -' 'Ano, ale ostuda, kterou s nimi má Praha, 
ta je veliká... " ' I91 Největší zklamání potom zažívají ti, kteří se roku 1900 spolu s tímto 
časopisem nad novými elektrickými vozy pražské tramvaje notovali: Jejich barva 

188 
c) Humoristické listy 29/1911, s. 341. 

^ Vlastenecká práce. Dobrá kopa 18/1911-12, str. 8. 
190 LN PNP, fond Zdeněk Kratochvíl. Svétlem a stínem života. 1 díl, str. 33n. (Královédvorská verze), 
strojopis. 
191 V pražské elektrice. Humoristické listy 24/1910, str. 282. (text) 
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červená a bílá / k tomu je, by Němcům krev tu pila."192 Také tramvaj přestává být 
v době vypjatých národnostních třenic pouhým dopravním prostředkem a získává no-
vou symbolickou funkci. Např. Leoš Janáček chodí iako uvědomělý vlastenec v Brně 
kvůli německým nápisům na vagónech raději pěšky. 93 

Ještě pikantnější aféře dala podnět zakázka ryze soukromá. Před volbami roku 
1911 totiž vyšlo najevo, že mladočeský předák Karel Kramář zadal stavbu své vily 
v blízkosti Pražského hradu vídeňskému architektovi Friedrichu Ohmannovi. Iniciáto-
rem celé kampaně byl Zdeněk Kratochvíl, který navrhnul toto téma za náplň sedmého 
(a také posledního) z předválečných Letáků. Ohlas předčil veškerá očekávání. Opo-
ziční levicové listy materiál hojně citovaly a sborový zpěv písně o „nešťastném Kra-
mářové domečku", která se zpívala na lidový nápěv „Nešťastný šafářův dvoreček", 
rozbil přednímu českému politikovi nejednu předvolební schůzi s voliči. Jeho zvolení 
do říšské rady však přece jenom nakonec nezabránila.194 

Cesta sociální demokracie 
Nejvíce zdrženlivé jsou ve vztahu k problematice česko-německého soupeření sociál-
ně demokratické časopisy. Oficiální stanovisko strany odsuzuje nacionalismus jako 
zástupný problém, který má pouze zastírat skutečné zlo, pramenící z nespravedlivých 
majetkových rozdílů. Národní příslušnost je pro dělnické vrstvy více daností než hod-
notou, nebo snad dokonce zásluhou, postoj k této problematice je jasně zformulována 
v teoretické stati s názvem K otázce národnostní na stránkách pražského Biče už roku 
1890: „Kdo vyvolává a pěstuje houževnatě národní třenice? Jsou to strany privilego-
vané, jimž především záleží na tom, aby lidu, slepě je následujícímu, skryly své pravé 
snahy a tendence prospěchářské. (...) Strany tyto proto sejou třenicemi národními ne-
svár mezi dělnictvem, aby se nikdy nemohlo v jeden mohutný šik sjednotit k ochraně 
svých práv; je-li pak štváč takový továrníkem, po případě jiným kupcem pracovních 
sil, jest mu lhostejno, zaměstnává-li v závodě svém dělnictvo jakékoliv národnosti, jen 
když mu levně pracuje, ba on naproti dělnictvu i se svými zdánlivě politickými odpůrci 
uzavírá mezinárodní smlouvy, kartely zvané, k tomu účelu, aby v pádu stávky společně 
odepřeli dělníkům požadavek zvýšení mzdy a nepřijímali předáky hnutí do práce, aneb 
aby společně cenu výrobků dle libosti zdražovali. Jest tedy kapitál mezinárodní. A ta-
kým i dělnictvo musí býti, chce-li domoci se dosažení svých ideí, musí nezbytně nedě-
lati rozdílu mezi dělníkem jiných národností, musí mu býti bratrem každý, kdož prací 
plodnou vše živí a sám při tom bídou hyne..." 

Na rozdíl od soudobé měšťanské společnosti zde zřetelně chybí potřeba činit si po-
dobným způsobem své češství přitažlivějším. U továrního dělníka hrozilo mnohem 
menší nebezpečí jeho odnárodnění než u úředníka, při manuální práci problém obco-
vací řeči do značné míry odpadal. Konflikty vyplývající z etnické příslušnosti, jež za-
chycuje Halas st. ve svých pamětech, jsou jen dokreslujícím prvkem jeho celkových 
tíživých sociálních poměrů. 96 Důležitou motivací jsou ve vztahu k Německu v 90. le-
tech volební úspěchy německých socialistů, které jsou na České straně sledovány 
s neskrývaným nadšením. 

Politická účelovost, jež je ostatně vlastní všem ztvárněním této tématiky bez vý-
jimky, tentokrát ovlivňuje časopisy opačným způsobem, než tomu bylo u Šípů a Hu-
moristických listů: namísto přehnaného zdůrazňování je tato záležitost záměrně zleh-

192 Nové elektrické vozy v Praze, (text) Humoristické listy 10/1900. 
193 PERNES, Jiří, Svět Lidových novin. Praha 1993, str. 9. 
194 LN PNP, fond Zdeněk Kratochvíl. Světlem a stínem života. I díl, str. 108nn. (Královédvorská ver-
ze), strojopis. 
195 K otázce národnostní, (text) Bič 3/1890, str. 46n. 
196 HALAS, c. d.,21n. 
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čována. Z hlediska brněnské Rašple je hlavní překážkou česko-německého usmíření 
prospěch, který mají z těchto do značné míry uměle vyvolávaných konfliktů buržoáz-
ni strany v obou táborech. Symbolicky jej ztvárňují dva trezory, nadepsané na němec-
ké straně ,jisk novin z národnostního štvanľ\ na české potom „popularita a zisk ná-
rodních vůdců z národnostních třenic". (obr. 14/11) Michla v tomto typu produkce ne-
najdeme, Němce ztělesňuje starší typ muže ve fraku a cylindru, kterému časopis navíc 
přidává také brýle jako výraz vzdělanosti, spojené s obecnou představou vyššího soci-
álního statutu. 

V boji proti mladočeskému hurá-vlastenectví se list nezdráhá sáhnout ani po tra-
dičních postupech, jichž využívají při karikování českého nacionalismu německá (ra-
kouská) periodika. Pravidelně je zesměšňován sokolský kroj, ale ani fyziognomie po-
stav se od stereotypu „blbého Čecha" ä la Figaro nebo Kikeriki výrazněji neodlišuje. 
Příkladem takovéto ilustrace je příspěvek reagující na oslavy stého výročí narození 
Františka Palackého roku 1898. Toto jubileum se stalo v kontextu dalších bouřlivých 
událostí konce 90. let podnětem k mohutné demonstraci českého národního uvědomě-
ní. Emocím tehdy podlehla i řada členů sociálně demokratické strany. Karikatura 
představuje jisté vystřízlivění a dodatečné ospravedlnění tohoto svého postoje na zá-
kladě vlastního výkladu myšlenek Otce národa, (obr. 15/11) Připočteme-li jednoho bur-
še s půllitrem piva, bude výčet příspěvků k tomuto tématu v Rašplí úplný.197 

Stejně se před rokem 1907 k problematice stavějí i další stranické satirické listy. 
Poprvé se tato výrazná distance objevuje už v přímé souvislosti s punktacemi v Bi-
či. Pravděpodobně vůbec nejostřejší odmítnutí národnostního štvaní prezentují na 
svých stránkách pražské Šlehy roku 1899. Ilustrace nazvaná „Dvou lásek spor" zobra-
zuje českého a německého nacionalistu, oba rozkročené nad mapou Čech. Postavy 
jsou vyzbrojené kyji a nemají si opravdu navzájem co vyčítat: jejich těla jsou zčásti 
pokrytá srstí, celkový dojem z nich je proto více zvířecí než lidský.199 

Internacionalismus nezůstává na přelomu století pouze v rovině ilustrací 
v humoristických časopisech. Podobné gesto, jakým bylo ostentativní ohrazení proti 
státoprávním požadavkům, které tvořily základ programu českých buržoazních stran, 
v březnu vypjatého roku 1897, je však možné pouze v době, kdy sociální demokracie 
ještě zůstává z reálného boje o moc vyloučena kuriálním volebním systémem a kdy si 
je jistá svými voliči, kteří nemají z hlediska svých zájmů k této straně odpovídající al-
ternativu. V časech zvýšené politické konkurence po zavedení všeobecného a rovného 
hlasovacího práva roku 1907 strana svá stanoviska přehodnocuje. Už první ročník 
Kopřiv ukazuje nový kurz, jímž časopis říká: Jsme proti nacionalismu, ale jak české-
mu, tak i německému. Karikováni jsou znovu sokolové (na titulní straně 4. čísla pri-
mitivové v sokolských krojích ubíjejí bezbranné ženy, alegorie vlasti, míru a humani-
ty), do listu se však od jeho začátku proniká též chebský vůdce německých radikálů 
Karl Hermann Wolf.200 Touto cestou se strana oklikou dostává až na pozice linie vět-
šinového národního proudu české politiky. 

V otázce školství, která je v této době z hlediska prezentace česko-německého sou-
peření dominantní, nenajdeme oproti Humoristickým listům rozdílu. Ospravedlňování 
tohoto typu příspěvků antiklerikalismem nebo vyostřováním sociálních rozdílů je stá-
le méně zřetelné. Nechybí ani reakce na již zmiňované pochybné praktiky rakouské 
statistiky: „To je zvláštní. V téhle obci je víc Němců než obyvatel a v téhle zase nejsou 

197 Účel světí prostředky. Rašple 10/1895, str. 77. 
198 Bič 14/1892, str. 105. 
199 Dvou lásek spor. Šlehy 7/1899, str. 7. 
200 Kopřivy 2/1909. 
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žádní Češi a je tam česká škola,"201 V i l . čísle z roku 1909 už národnostní cítění 
Kopřiv dokonce vzbudí - poprvé ze všech sledovaných sociálně demokratických ča-
sopisů - pozornost cenzury: 
'Proč jsi vydal v černé zemi 
smrti dech a slunce svit?' 
'Aby za mé peníze mi 
mohli děti poněmčit. '202 

Sociální demokracie po roce 1907 sice na jedné straně nadále nacionalismus odsuzuje, 
na straně druhé už ovšem neváhá kritizovat nedostatečné vlastenectví u svých politic-
kých odpůrců. Německý otec: 'Dáte-li své dceři o deset tis.'c více, zaručuji vám, že 
budou dítky mého syna vychovány úplně česky.' Český otec: 'Pan dvorní rada mluví 
stále o zcela vedlejších věcech."' 03 Jeden z podstatných rozdílů mezi Rašplí a Kopři-
vami spočívá také v tom, že na Moravě zůstává národní karta obecně méně přitažlivá. 
Vývoj v prezentaci této problematiky odráží i změny organizační struktury sociální 
demokracie v habsburské monarchii. Zatímco v 90. letech zde funguje jednotná celo-
rakouská strana, organizovaná na federativním základě, se vstupem do vysoké politic-
ké hry se i ona stále více přizpůsobuje realitě národní společnosti. Výsledkem je ne-
vyhnutelný rozpad tohoto nadnárodního celku, který se uskuteční po volbách roku 
1911.204 

Tento pružnější vztah k vlastnímu internacionalismu u nejsilnější levicové strany 
samozřejmě nemůže ujít jejímu velkému konkurentovi, národním sociálům. Sociálně 
demokratický kandidát poslanectví se na stránkách Karikatur lísá k českému lvu - ale 
jen na prvním obrázku z této kompozice, nadepsaném „Před volbami". Na druhém, 
povolebním vyobrazení už nebohé šelmě nezbývá než prchat před ranami poslancovy 
hole.205 Ve velké barevné řadě tohoto listu je vznik samostatné české sociálně demo-
kratické strany s nemalou dávkou ironie vylíčen jako návrat ztraceného syna.206 Na 
druhou stranu ani pro samotné národní socialisty už není česko-německá problematika 
nijak atraktivní. Omezuje se jen na několik klišovitých scén na téma smiřovaček. Ty 
se navíc nijak neliší od produkce, jež vycházela ve stejném období v Humoristických 
listech. Konečný rozchod české a německé sociálně demokratické strany v Rakousku 
vítá rovněž další konkurent, vídeňští křesťanští sociálové.207 

Michl a Václav jako dva nej vyhraněnější národní auto/stereotypy se v české soci-
álně demokratické karikatuře neprosadí ani po volební reformě roku 1907. Naproti 
tomu ideově spřízněný vídeňský časopis Neue Glühlichter prokazuje pro národnostní 
cítění svých čtenářů o poznání větší pochopení už dříve. Německý Michl i zde vystu-
puje v roli samozřejmého reprezentanta celého Předlitavska při vyjednávání s maďar-
skou polovinou mocnářství, zatímco konkurenční všeněmecký a křesťanskosociální 
proud zastupují na vyobrazeních jejich vůdci Schönerer a Lueger, český politický na-
cionalismus je mnohdy zesměšňován právě v podobě anonymního nositele typických 
vlastností. Rovněž na vyobrazení k česko-německým bojům na konci 90. let kariko-
ván pouze Čech. (obr. 16/11) Odlišné zájmy se projevují též v dalších kontextech. Kop-
řivy i Glühlichter věnují jedno ze svých předválečných čísel rakouskému básníkovi 
Peteru Roseggerovi. Jestliže však v prvním případě tento mecenáš německých škol-

201 Rakouská statistika. Kopřivy 24/1910. 
202 Severočeský havíř. Kopřivy 11/1909. SÚA Praha, VSZ 1850-1918, kart. 550. 
203 Zcela vedlejší věci. Kopřivy 4/1909. 
204 KŘEN, c. d., str. 358nn. 
205 Český sociálně demokratický kandidát. Karikatury (malé) 4/1909, str. 8. 
206 Návrat ztraceného syna. Karikatury (velké) 33/1910. 
207 Firma=Aenderung in der österreichischen Sozialdemokratie. Kikeriki 92/1911, str. 1. 
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ských nadací symbolicky zalévá hrdla českých dětí roztaveným zlatem (obr. 17/11), ví-
deňský list připomíná 70. narozeniny této osobnosti, která se díky vytrvalosti a píli 
dokázala vypracovat z chudých poměrů, se vší úctou.208 Když časopis přechází roku 
1910 k modernějšímu provedení, je už jeho titul sázen v „němečtějším" novogotickém 
písmu. Projevuje se tak složitější situace této levicové strany v boji o přízeň rakous-
kých dělnických vrstev, ale zřejmě i celková větší životnost národních předsudků 
v tomto prostředí. 

208 Roseggerovy milióny. Kopřivy 11/1909, Rosegger=Nummer. Gliihlichíer 15/1913. 
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kapitola 3 

Antisemitismus 
Vedle tematizace německé menšiny se v české karikatuře pravidelně objevují také 
další obyvatelé úzce spjatí s historií českých zemí, Židé. Ačkoliv zde byli usazeni po 
dlouhou řadu generací, dokázali si udržet vlastní identitu, a byli proto v očích větši-
nové společnosti vnímáni nadále jako cizinci, se všemi negativy, která z tohoto zařa-
zení vyplývala. Bezmála tisícileté soužití hrany xenofobie nijak neotupilo, dalo nao-
pak stereotypům čas na jejich pevné zformování. Podhoubí křesťanského antijudais-
mu ve druhé polovině 19. století využívá ke svým propagandistickým účelům novo-
dobý antisemitismus. V humoristických časopisech se vyskytuje ve všech svých po-
dobách: od té výchozí, lidově pověrečné, přes sociální, politickou, nacionalistickou až 
k nejohavnější, rasové formě tohoto složitého společenského jevu. 

Rozmanitost antisemitismu přináší při jeho zkoumání nemálo problémů. Sám po-
jem „antisemitismus" totiž vystihuje v dobové perspektivě především politickou 
stránku věci, je ztotožňován ponejvíce s programem křesťanských sociálů vídeňského 
primátora Karla Luegera, který se z velké části právě díky racionálnímu využití proti-
židovských postojů mezi voliči stal jedním z nej oblíbenějších rakouských politiků 
předválečné éry. Rasový antisemitismus pěstují v Předlitavsku především němečtí na-
cionalisté, jak o tom svědčí tzv. „árijské paragrafy", které byly běžnou součástí stanov 
jejich stran a spolků. V českém prostředí můžeme mezi tyto otevřené antisemity zařa-
dit mladočecha Václava Březnovského a jeho o generaci mladšího následovníka z řad 
státoprávních radikálů Karla Baxu. Mimo politickou oblast sem spadají autoři pseu-
dovědeckých publikací na dané téma, jakými byli páter Rudolf Vrba nebo německý 
profesor teologie na pražské univerzitě August Rohling. Ten sice teze ze svého spisku 
Der Talmudjude (Židpodle Talmudu) (1871) při soudním procesu obhájit nedokáže a 
akademická dráha tím pro ně^rychle skončí, dílo jej však svým ohlasem proslaví 
po celé habsburské monarchii. 

Naopak autoři ilustrací, které budeme v této kapitole prezentovat, se pravděpodob-
ně sami za antisemity v tomto smyslu nepovažovali, stejně jako velká část jejich pub-
lika. Předsudky vůči Židům v českých zemích ani jinde v Evropě druhé poloviny 19. 
století nelze jednoduše omezit příslušností k určité politické straně, nejedná se bohu-
žel pouze o záležitost nevzdělané a zbídačené lůzy nebo obskurních postav ražení 
zmiňovaného pátera Vrby. Překračují rámec takto definovaného „angažovaného anti-
semitismu" a jsou považovány za samozřejmost i v řadách konformní většiny „sluš-
ných lidí". 

Při zkoumání antisemitismu vstupuje historik jednoznačně na pole emocí. Jakýkoli 
racionální výklad tohoto jevu bude vždycky neúplný, snad i zavádějící v tom, že může 
vyznít jako pokus o jeho dodatečné ospravedlňování. Nelze ovšem dost dobře pocho-
pit to, co se ve své podstatě zdravému rozumu vzpírá. Stereotypy jsou pevně zafixo-
vané, jejich prožívání se vyostruje v souvislosti s hospodářskými a politickými otřesy, 
z nichž patřil k nej významnějším krach na rakouské burze roku 1873, i bez této opory 
však zůstávají součástí dobové mentality. Při jejich výkladu je potřeba přihlédnout ta-
ké k jiným tehdejším formám netolerance, jakými byly např. příkré odsudky ženské 
emancipace. Podezřelá je každá odlišnost, a tak jsou stále ještě od společného stolu 

209 KOVTUN, Jiří, Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera. Praha 1994, str. 25nn. 

59 



vykazováni leváci, neboť je podle všeobecného mínění jejich způsob požívání jídla 
proti Pánubohu.210 

Židovská jinakost je pak samozřejmě reflektována nesrovnatelně vyhrocenějším 
způsobem. Jako mimořádně cenná vyznívá v tomto ohledu sebereflexe Tomáše G. 
Masaryka, ve kterém dnešek často hledá příklad osobnosti, jež se dokázala postavit 
proti zaslepenému davu. I v jeho případě je ovšem tento postoj mnohem méně jedno-
značný, než bychom mohli očekávat. ,¿4 vidíte, po celý život jsem se snažil dávat po-
zor, abych nebyl k Židům nespravedlivý; proto se říkalo, že s nimi držím. Kdyže jsem 
v sobě překonal ten lidový antisemitism? Panáčku, citem snad nikdy, jen rozumem; 
vždyť vlastní matka mě udržovala v krevní pověře ."211 

Pro český humoristický tisk jsou postavy Židů vítaným terčem. Čím méně je spo-
lečnost ochotná k vlastní sebereflexi, tím více chyb dokáže najít na těch, kteří zůstá-
vají za hranicemi její skupinové solidarity. I v karikatuře narážíme na hluboké kořeny 
tohoto typu xenofobie. Příspěvky, které budeme v této kapitole popisovat, představují 
v českém prostředí typ zdaleka nej stabilnější. České podoby stereotypu se zformují už 
v 60. letech 19. století, při sledování celkového kontextu evropského výtvarného 
umění se pak dostáváme až ke středověku.212 Nenajdeme přitom vyobrazení, na němž 
by byli Židé vystiženi v příznivém světle. Nemůžeme k nim přiřadit ani ztvárnění bib-
lických postav, semitský původ totiž zůstal akcentován pouze u jediné - Jidáše. 

Nepochopení této předpojaté podstaty protižidovských nálad a snahu o jejich ro-
zumné zdůvodnění sledujeme na přelomu 19. a 20. století i na straně jejích obětí. 
Mnozí Židé měli dlouho jednoduše pocit, že se jich tyto předsudky vůbec netýkají. 
Vzdělaní a společensky úspěšní občané, mezi něž řada českých Židů v tomto období 
patřila, se jen těžko mohli poznávat ve stereotypech, které ustrnuly ještě v dobách, 
kdy tuto menšinu oddělovala od okolního světa zeď ghetta. 

Snaha vyrovnat se s antisemitismem má u Židů řadu různých podob. Zjitřený vztah 
jedince a kolektivu se stává důležitou inspirací pro díla Franze Kafky a dalších autorů 
pražské německožidovské literatury. Židovská identita ve Vídni na přelomu století pa-
tří ke klasickým tématům kulturních dějin druhé poloviny 20. století.213 Osobnosti ja-
ko Sigmund Freud, Gustav Mahler i mnozí jiní se sice zařadí mezi kulturní elity teh-
dejší společnosti, t a je však přesto není ochotna přijmout za své plnoprávné členy. 

Bezpříkladná solidarita světového židovstva jako jeden z důležitých mýtů ostře 
kontrastuje s rozpory mezi Židy v habsburské monarchii, které právě rostoucí tlak an-
tisemitismu na přelomu 19. a 20. století dále vyhrocoval. Myšlenka sionismu zůstává 
v Čechách dlouho bez větší odezvy,214 stejně jako ve Vídni, kde s ní Theodor Herzl, 
autor spisu Židovský stát (1896), vystupuje poprvé. V obou prostředích převažovala 
podpora asimilačnímu úsilí, jehož cílem bylo postupné začlenění do většinové společ-
nosti. V očích vídeňských Židů měli jejich chudší ortodoxní souvěrci z Haliče nebo 
Podkarpatské Rusi mnohdy charakter sociálně nepřizpůsobivých radikálů, právě tyto 
„východní Židy" dokázala naopak Herzlova slova o židovské národní svébytnosti 
oslovit jako samozřejmé vyústění jejich dějinného údělu.215 

210 Vycházím z osobních vzpomínek prof. Jaroslavy Peškové. 
211 ČAPEK, Karel, Hovory s T. G. Masarykem. Praha 1990, str. 22. 
212 Nejlépe mapuje téma FUCHS, Eduard, Die Juden in der Karikatur. Mílnchen 1921. 
213 Srov. např. LE RIDER, Jacques, Modernity and Crises of Identity. Culture and Society in Fin-de-
Siěcle Vienna. New York 1993, POLLAK, Michael, Wien 1900. Eine verletzte Identität. Konstanz 
1997. 
214 Podrobně k dějinám český Židů v tomto období viz KIEVAL, Hillel J., The Making of Czech Jewry: 
National Conflict and Jewish Society in Bohemia, 1870-1918. New York 1988. 
215 ZWEIG, c. d, str. 106, HAMANNOVÁ, Brigitte, Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta. Pra-
ha 1999, str. 377nn. 
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Jednoznačnost postrádá už samo vymezení židovského obyvatelstva. Je před první 
světovou válkou vhodnější mluvit o židech jako skupině vymezené konfesní přísluš-
ností, nebo o Židech ve smyslu národa? Kam zařadit ty osobnosti, u nichž asimilace 
pokročila tak daleko, že se s židovskou tradicí, pociťovanou všeobecně jako společen-
sky znevýhodňující, zcela rozešly? Etnický rozměr židovské identity není v tomto ob-
dobí ještě pro všechny obecně přijatelný, naopak náboženské pouto se uvolňuje 
v souvislosti s celkovou sekularizací veřejného života. V obou případech nakonec 
nutně dochází ke zkreslení, volba druhého označení j e v této práci pouze nevyhnutel-
ným kompromisem. Pro obrazový materiál, který v této kapitole představíme, nemá 
ovšem tento rozdíl mezi etnickým a náboženským pojetím židovství zásadní význam. 
Ilustrace vypovídají především o perspektivě tehdejší společnosti, jejich hrdiny jsou 
anonymní „Židé" jako personifikace antisemitských stereotypů. 

Ne každý, kdo Žid byl a sám se za něj také považoval, musel být přitom ostatními 
v anonymním veřejném styku takto vnímán, a naopak, znaky židovství mohli splňovat 
i mnozí, kteří s ním ve skutečnosti neměli nic společného. Karikaturista Zdeněk Kra-
tochvíl pocházel z rodiny hutního ředitele, o jeho nadprůměrném přehledu vzhledem 
k dosaženému vzdělání a pobytu v Mnichově nemůže být sporu, přesto ve svých pa-
mětech přiznává, že až do své návštěvy Paříže mylně „považoval všechny Francouze 
a Francouzky za semity" 2:6 Důležitější z hlediska této práce je postoj dobových anti-
semitských plátků, jež neváhaly označit přívlastkem „židovský" kteréhokoliv živnost-
níka, který si u nich odmítl předplatit inzerci. 

Zatímco v rovině osobních vztahů probíhalo mezi Čechy a Židy relativně bezpro-
blémové soužití, pokud se hovořilo o Židech v obecném smyslu, sehrával stereotyp 
jednoznačně dominantní roli. Tomu pak plně odpovídá i jejich prezentace 
v humoristickém tisku. Lidé různého společenského postavení a ideové orientace jsou 
vtěsnáni do jednoho odcizujícího mediálního obrazu. Ten ve zdánlivě neškodné po-
dobně „vtipů" nastoluje kritéria, která plně odpovídají zrůdnému mechanismu holo-
caustu, jedné z největších tragédií 20. století. 

Motivace protiněmecká 
V českých zemích je obyvatelstvo židovského vyznání postaveno před nelehkou vol-
bu mezi dvěma znesvářenými národními společnostmi. Při sčítání lidu roku 1900 se 
přihlásí k české obcovací řeči 54 % Židů v Čechách, 44 % jich deklaruje příslušnost 
k němčině. Jde nepochybně o velký úspěch českožidovského asimilačního hnutí, děje 
se tak totiž v časech, kdy projevy zjitřeného antisemitismu v české společnosti dosa-
hují svého vrcholu.217 V dalších zemích Koruny české má tento ideový proud mno-
hem menší ohlas. Na Moravě se přihlásí k češtině jen 15 % tamějších Židů, 
v rakouském Slezsku pouhá 2 %.218 Národnostní poměry ve skutečnosti ovlivňuje tato 
tolikrát diskutovaná otázka pouze zanedbatelnou měrou, počet všech obyvatel židov-
ského vyznání v českých zemích totiž nedosahoval ani 2 % celkové populace a demo-
grafický vývoj směřoval před první světovou válkou k jeho dalšímu poklesu. 

I přes to jsou Židé v české karikatuře konce 19. století zobrazováni především jako 
důležitá, ne-li přímo rozhodující opora německého živlu. Nic na tom nezmění ani již 
zmiňovaná skutečnost, že se většina obyvatel židovského vyznání při sčítání lidu roku 

215 LN PNP, fond Zdeněk Kratochvíl. Světlem a stínem života. I díl, str. 129. (Královédvorská verze), 
strojopis. 
217 KREJČOVÁ, Helena, „Jsme všichni Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět." In: Proudy české umělec-
ké d., str. 72. 

18 KOŘALKA, Jiří, Národní identita Židů v českých zemích 1848-1918 mezi němectvím, češstvím a 
sionismem. In: TOMASZEWSKI, Jerzi, VALENTA, Jaroslav, (ed.), Židé v české a polské společnosti. 
Praha 1999, str. 15n. 
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1900 přihlásí k české obcovací řeči. Takováto vstřícnost zůstává v době národnostní 
konfrontace bez povšimnutí, mnohem citlivěji jsou naopak z české strany reflektová-
ny projevy těch, kteří se ztotožnili s ideou německého nacionalismu. I v tomto případě 
hraje významnou roli sociální aspekt, židovská honorace přirozeně tíhne k němčině, 
nižší a střední třída se naopak sbližuje s českou společností.219 Pro společenský vze-
stup v německé společnosti v Praze - na rozdíl od Vídně nebo Budapešti - nepředsta-
vovala židovská identita problém. „Němci izraelitského vyznání" jsou plnoprávnými 
členy zdejších spolků, roku 1887 tvoří jednu třetinu pražského Turnvereinu.220 

V perspektivě českých satirických časopisů je to pak drtivá většina. 
Židé (včetně těch, kteří se hlásí k češtině) nadále upřednostňují pro svoje děti vzdě-

lání v německém jazyce, tyto školy se navíc nacházely v oblastech s českým osídle-
ním a byly pokládány za nevítanou oporu německého vlivu na tomto území.221 Dru-
hou překážkou, která oddělovala židovské obyvatelstvo od české společnosti, zůstáva-
la jeho upřímná loajalita k habsburské dynastii. Nebylo se ostatně co divit, právě ob-
dobí vlády Františka Josefa I. Židé právem považovali za jedno z nej šťastnějších 
v celé své novodobé historii. A tak měl rakouský stát před první světovou válkou dvě 
hlavní opory ve svém obyvatelstvu - tu druhou tvořili paradoxně antisemité křesťan-
skosociálního ražení. 

Tolikrát přetřásaná „národnostní neukotvenost" Židů bývá v očích českých i ně-
meckých nacionalistů svorně považována za taktiku. Realita je o poznám složitější, 
osudy jednotlivců se často příčí tomu, co by se z dnešního hlediska dalo na základě 
racionální úvahy očekávat. Židé s českým národnostním cítěním se uplatní spíše 
v oblastech s německou většinou, kde je nikdo nemůže z podobného prospěchářství 
nařknout. Mnohdy se tak děje i z důvodů antisemitismu místní německé společnosti. 
Nejznámější je příklad Adolfa Stránského v Brně, který volí roku 1885 cestu nábo-
ženské konverze.222 Mimochodem, je to právě on, kdo se stává roku 1890 obhájcem v 
již zmiňovaném procesu s vydavatelem Rašple Františkem Komprdou. O devět let 
později se mu však časopis „odvděčí" básní, v níž vystupuje jako příklad židovské ná-
rodnostní nevyhraněnosti.223 Českožidovské asimilační hnutí má své zástupce 
v mladočeské straně, nechybí mu ani propracovaná ideová koncepce, korespondující 

994 o v 

s Palackého pojetím českých dějin. Běžný čtenář Humoristických listů nebo Sípů ji 
však ocenit nedovedl. 

Protižidovské projevy provázejí v Humorech 90. let 19. století pravidelně každou 
významnější národní událost. Všesokolský slet, Jubilejní i Národopisná výstava, sčí-
tání lidu, ve všech případech se s nimi setkáváme, ať už jsou uvedeny v přímé souvis-
losti, nebo jen volně přiřazené v kontextu. Příspěvky ukazují na důležitý rys české 
společnosti. Nesnášenlivé reakce jsou pro ni nezbytnou součástí těchto podniků, časo-
pisy potřebují na podobné negativní ohlasy z druhé strany odpovídat, doslova si o ně 
říkají. Vlastní prospěch musí být z prestižních důvodů nutně provázen zlobou protiv-
níka, tak jak to stojí v líčení počátků teplického Sokola ve sborníku k deseti letům je-
ho trvání: „...jednota, majíc také vybrané síly v popředí, (začala - V. F.) rozvinovati 
činnost, nad niž nejen Čechové tepličtí rozradostněni, ale též i odpůrci se závistí a od-

219 DEMETZ, Peter, Praha černá a zlatá. Výjevy ze života jednoho evropského města. Praha 1998, str. 
386n. 
220 COHEN, c.d. 136nn. 
221 RIFF, Michael A., Český antisemitismus a židovská odezva před rokem 1914. In: Střední Evropa 
41/1994, str. 54. 
222 PERNES, Jiří, Svět Lidových novin, Praha 1993, str. 9. 
223 Buďto a nebo. Mädchen für Alle, (text) Rašple 11/1899, str. 83. 
224 SOUKUPOVÁ, c. d., str. 137nn. 
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99 S 
porem žasli" K roli těchto laciných odpůrců jsou v české karikatuře předurčeni 
právě Židé. 

Ilustrace k jednotlivým typům akcí jsou přitom zaměnitelné, nos se židovskému 
novináři prodlužuje zlobou z úspěchu výstavy roku 1891 i 1895. (obr. 1/III) Také zde 
se dostáváme do roviny demonstrativních gest. Návštěva podobného podniku není 
pouze věcí osobního zájmu, ale především splněním vlastenecké povinnosti, jakákoliv 
kritika je při jeho hodnocení tímto způsobem předem umlčena. Vysvětlení tohoto 
pevného spojení mezi významnými národními událostmi a nárůstem antisemitismu na 
stránkách časopisů by mohlo spočívat i v tom, že v této době přijíždí do Prahy velké 
množství lidí z menších měst i z venkova a změní tak krátkodobě složení skupiny 
předpokládaných čtenářů. Protižidovské nálady v řadách návštěvníků těchto podniků, 
spolu s jinými projevy netolerance a provincionalismu, zaznamenává rovněž dobový 
tisk. Svoji roli zřejmě sehrává skrytý motiv ekonomického soupeření. Výstavy jsou 
demonstrací úspěchů českého hospodářství, Židé jsou naopak považováni za jeho pr-
vořadé konkurenty. 

Prezentace těchto situací je v Humorech ještě v první polovině 90. let 19. století 
hlavním způsobem tematizace česko-německého vztahu. Časopis tím prozrazuje svoje 
zacílení na pražské poměry, s následným rozšiřováním obzorů do pohraničních oblastí 
pak tento typ stereotypu svoje uplatnění ztratí. Čtenáři Humoristických listů v tomto 
období navíc zřejmě dosud nejsou natolik národně uvědomělí, aby mohl na jejich 
stránkách hrát hlavní roli vnějšího nepřítele nacionalistický Michl, a protiněmecké 
postoje je proto ještě potřeba pomocí antisemitismu umocňovat. 

Do česko-německých politických sporů jsou nejvíce zainteresovány vyšší vrstvy, 
když se však v jejich souvislosti srotí beztvarý dav, tak jako se to stalo po krachu Ba-
deniho jazykových nařízení na konci roku 1897, získává taková událost často charak-
ter pogromu.227 Tyto násilnosti, anebo alespoň obavy z jejich propuknutí, patří k prů-
vodním jevům všech tehdejších politických událostí masového charakteru, ať už jde o 
revoluci 1848 nebo boj za všeobecné a rovné hlasovací právo roku 1905.228 Rakouský 
stát ovšem nemá pro jakýkoli ostřejší způsob sociálního protestu nejmenší pochopení 
a ani v těchto případech neváhá použít sílu. Např. v Holešově skončí 22. října 1900 
zásah proti demonstrantům, demolujícím okna v židovské čtvrti, bilancí čtyř mrtvých 

229 
a jedenácti těžce zraněných. 

Podobné spojování nacionalismu s antisemitismem nacházíme i v mladočeských 
Šípech™ Židovské rysy mají všichni pražští Němci v zástupu vyobrazeném roku 
1889. Vedle známých postav v cylindrech se v něm objevuje i Žid - burš.231 V podob-
ném výlučně židovském složení zachytil Karel Krejčík sjezd německých spisovatelů 
v Praze už roku 18 84.232 Pointa těchto příspěvků je zřejmá, Židé hrají roli srovnatel-
nou s odrodilými Čechy, ilustrace mají za cíl zpochybnit skutečnou váhu zdejšího 
německého živlu. (obr. 2/III) A tak se právě židovské postavy pravidelně objevují 
v příspěvcích ke sčítání lidu, jindy bojují proti zřizování českých škol. Se zostřováním 

225 Památník vydaný u příležitosti 10-letého trváni tělocvičné jednoty 'Sokoľ v Teplici. Teplice 1904, 
str. 9. 
226 SOUKUPOVÁ, c. d., str. 70, poznámky č. 148 a 149. 
227 KREJČOVÁ, Helena, Pražský prosincový pogrom roku 1897. In.: PEŠEK, Jiří, LEDVINKA, Vác-
lav (ed.), Ponížení a odstrčení, Praha 1998, str. 73-78. 
228 BRÁNSKÝ, Jaroslav, Židé v Boskovicích. Boskovice 1999, str. 121. 
f 9 POKORNÝ, Jiří, Český svět, Praha 1997, str. 85n. 
230 JAWORSKI, c. d., str. 309nn. 
231 Pacovského „Šelmodrtič". Šípy 21/1889. 
232 O sjezdu německého spisovatelstva v Praze. Šotek 36/1884, str. 143. 
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protižidovských nálad na konci století nacházíme v Šípech první výpady proti česky 
smýšlejícím Židům.233 

Antisemitismus jako argument v politickém soupeření 
Vedle antisemitských karikatur s nacionalistickým zacílením se stačí v první polovině 
90. let projevit i opačný proud. V jednu chvíli se zdá, že právě odpor proti židovským 
podnikatelským kruhům může české politiky naopak sblížit do společného protilibe-
rálního uskupení s vídeňskými křesťanskými sociály. Roku 1891 navštěvuje Prahu je-
jich delegace v čele s druhým mužem strany, poslancem říšské rady Ernestem Schne-
iderem, aby zde vyjednávala se svými protějšky v mladočeských řadách. 
K nejznámějším z nich patřil už zmiňovaný Václav Březnovský. Národní listy své 
čtenáře o této události podrobně informují, program zahrnoval také návštěvu Národ-
ního divadla, Staroměstské radnice a Karlštejna. Pro české stanovisko je charakteris-
tické, že žurnalistika tento ostře antisemitský ráz akce pomíjí.234 Událost nachází 
ztvárnění i v ilustrovaném humoru. V Šípech si podávají „malí živnostníci" ruce 
s nápisem Praha a Vídeň, aby jimi společně drtili židovské kapitalisty. 

Na skutečný charakter tohoto podniku poukáže staročeská Břitva, která tajenku 
s názvem „Kdo vítal na Žofíne živnostníky z Vídně" vyluští zvýrazněnými hláskami ve 
jménech zúčastněných na české straně jako , A N T I S E M I T E " . Nechybí mezi nimi ani 
vydavatel Humoristických listů Vilímek.236 Spíše než pro diskreditaci mladočechů 
v řadách široké veřejnosti však tento příspěvek mohl zapůsobit jako nahrávka na 
smeč. Více než kontakty s vídeňskými antisemity totiž z pohledu české veřejnosti 
kompromitovalo případné spojenectví s pražskými německožidovskými kruhy. Ne 
náhodou Břitva už na titulní straně příštího čísla otiskuje obrannou ilustraci se zřetel-
ným antisemitským podtextem, namířenou proti Národním listům,237 

Tato reakce nijak nevybočuje z obecného trendu v politickém soupeření mezi mla-
dočechy a staročechy na začátku 90. let 19. století. Tam, kde narazila při přebírání 
mocenských pozic na potíže, dokázala Národní strana svobodomyslná právě protiži-
dovských nálad v řadách českých voličů obratně využít.238 Antisemitský základ má 
např. prezentace soupeření mezi těmito dvěma stranami v Mladé Boleslavi, otištěná 
v Šípech roku 1892. Oproti tomu snahy o tento typ argumentace na úrovni libocho-
vické komunální politiky v Podřipských střelách nepůsobí věrohodně, démonizující 
vlastnosti, přisuzované karikaturou pravidelně Židům jako abstraktní kategorii, lze jen 
stěží přiřknout konkrétním osobám. K větší slušnosti zde jistě přispívá i skutečnost, že 
se tato redakce nemůže stylizovat do role anonymního (a proto beztrestného) hlasu li-
du. 

Schneiderova pražská „sbratřovací mise" neujde pozornosti rakouského sociálně-
demokratického listu Glúhlichter. Možnost výše nastíněného spojení českých a ně-
meckých antisemitů nebyla brána na lehkou váhu ani ze strany vlády, a byla proto po-
drobně mapována pražským místodržitelstvím.240 Vzestup Karla Luegera, který se dě-
je s nemalým přičiněním hlasů vídeňských Čechů, je se sympatiemi sledován 

233 Telegramy Šípů. Ze Slavie, (text) Šípy 4/1897. 
234 SOUKUPOVÁ, c. d., str. 17, srov. též RIFF, c. d., str. 52. 
235 Malí živnostníci ruce sobě tiskli- Šípy 35/1891. Viz SOUKUPOVÁ, B.: c. d., str. 18. 
236 „Anýž, Březnovský, ŠTorch, Vilímek, Sokol, REber, KlMa, Geltler, KlimenT, FraňEk." Kdo vítal 
na Žofině živnostníky z Vídně, (text) Břitva 9/1891. 
237 Z výstavy hafanů. Břitva 10/1891. 
238 FRANKL, Michal, Obvinění z rituální vraždy v Kolíně. Dějiny a současnost 6/1998, str. 14. 
230 To oslavované staročeské vítězství v Mladé Boleslavi. Šípy 42/1892. 
240 RIFF, c. d., str. 54 
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v Humoristických listech,241 stejně nadšeně zprvu vítají nového vídeňského primátora 
rovněž Šípy.242 Sociální profil mladočechů a křesťanských sociálů je sice podobný, je-
jich politické zájmy se však odlišovaly natolik, že podobné spojenectví nemělo naději 
na delší trvání. V následných národnostních sporech druhé poloviny 90. let už budou 
obě strany vystupovat jako nesmiřitelní soupeři. Na stránkách Kikeriki (které se do-
stává po r. 1897 pod křesťansko-sociální vliv) proto nejsou výjimkou ilustrace, na 
nichž jsou protičeské stereotypy provázány s těmi protižidovskými, (obr. 3/III) 

Označení „židovský" se v dobovém kontextu běžně užívalo ve významu kosmopo-
litní, modernistický nebo volnomyšlenkářský, lze jím očernit vše, co se vymykalo in-
tencím tehdejšího nacionalismu. V roli „židovských zaprodanců" pravidelně figurují 
na stránkách Šípů příznivci Masarykovy realistické strany,243 ve stejném duchu se ne-
sou i karikatury proti druhé „protinárodní" politické síle, sociální demokracii. Právě 
ona byla jedinou politickou silou, která antisemitismus ve všech podobách už v 90. le-
tech programově odsuzovala. Stejně jako nacionalistická karta byl i odpor proti Ži-
dům z jejího pohledu považován za nebezpečného ideového nepřítele a úspěch Luege-
rova křesťanského socialismu jeho značný potenciál jenom potvrzoval. Antisemitis-
mus je nejčastěji prezentován na souborných vyobrazeních zcestných nauk a směrů, 
neslučitelných s myšlenkou skutečného socialismu.244 Nej důležitější je rovina politic-
kého soupeření, racionální stránka celé věci. 

Z hlediska Humoristických listů a Šípů byl tento postoj samozřejmě vítaným sous-
tem. Sociální demokracie je spolu s realisty zpodobňována jako spojenec, nebo do-
konce přímo nástroj světového židovstva v jeho světovládných snahách. Hlavní levi-
cový deník Právo lidu je v těchto listech důsledně přezdíván na „Právo židů". Anti-
semitismus dokáže nejrychleji nalézt řešení všech problémů, s nejmenšími rozpaky 
spojí do jednoho šiku to, co by se jinak zdálo neslučitelné. A tak si může v Humorech 
židovský velkokapitál vesele tisknout ruce s Internacionálou.245 Sama sociální demo-
kracie je pak opakovaně prezentována jako firma ,^4dler a Kohn". Židovský původ 
Viktora Adlera, který byl vůdčí osobností této strany v Rakousku po celé předválečné 
období, patřil k donekonečna omílaným argumentům, z perspektivy nacionalistů má 
však toto stanovisko i obecnější příčinu. Židé jsou jimi nahlíženi jako skupina, která 
postrádá národnost, a tedy i kvality, jež jsou s ní v 19. století spojovány. Sociálně de-
mokratický internacionalismus z tohoto pohledu představuje jejich snahu o podobné 
odnárodnění ostatních. 

Antisemitskou kartu v tom nej tvrdším ražení používá na přelomu století v tažení 
proti nej silnější levicové straně ve své propagandě také její hlavní rival, národní so-
cialisté, ve svém časopise Hrom. Přesto ani tuto stranu nelze jednoznačně vymezit 
tímto jediným negativním rysem, ohraničit tímto způsobem platnost protižidovských 
předsudků a očistit tak od nich zbytek společnosti. V 90. letech jde o jev, který dokáže 
získávat stoupence napříč politickým spektrem, zde se pouze vyskytla větší potřeba je 
z ideologických důvodů prezentovat. Zarážející univerzálnost, s níž se dala postava 
využít Žida pro tematizaci protivníka, ať už to byl kdokoliv, dokumentuje vídeňský 
sociálně demokratický časopis Neue Glühlichter, (obr. 4/III) Mladočeši využívali tento 
motiv k prezentaci Němců, v optice národních socialistů se z něj stal sociální demo-
krat, tentokrát vystupují Židé na základě stejné ne/logické úvahy v roli voličů ra-
kouskoněmeckých nacionalistických a antisemitských stran. Podobná chvála na Lue-

241 Hra: „Škatule, hýbejte se!" Humoristické listy 42/1895. 
242 Španělská kratochvíle ve Vídni. Šípy 40/1895. 
243 Masařfkova násada v „Slavii" Šípy 52/1900. 
244 Umírající chudák. Rašple 3/1897, str. 24. 

45 Doplněné přísloví. Humoristické listy 13/1900. 
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gera zaznívá z židovských úst i v Rašpli.Ub Na štvavou kampaň proti své straně zalo-
ženou na protižidovských náladách tak sociální demokraté v těchto dvou případech 
odpovídají stejným způsobem argumentace. 

Výše nastíněná nejednotnost Židů ve skutečnosti platí také v případě jejich sympa-
tií k politickým stranám. Kdo vybral jeden konkrétní případ a neohlížel se na širší 
souvislosti, dokázal proto najít oporu v realitě pro zcela protichůdné teze o „židov-
ském vlivu". Např. před volbami roku 1911 otiskuje na stránkách národně sociálních 
Karikatur příspěvek zamířený proti sociální demokracii František Gellner, mající 
shodou okolností židovské kořeny, a z nich vyplývající potřebu vyrovnávat se s výše 
nastíněným stereotypem, spojující toto etnikum výhradně s internacionální levicí.247 

Z podobných příčin se mohli další osobnosti s tímto původem ve svých názorech do-
stat až na otevřeně antisemitské pozice. 

Přesvědčení o mimořádné solidaritě světového židovstva, dosahující rozměrů me-
zinárodního spiknutí, přesto ovlivňuje vnímání dobových událostí, národní elity nevy-
jímaje. I natolik schopný politik, jakým bezpochyby byl Karel Kramář, mylně pova-
žoval ruské události roku 1906 za židovskou konspiraci.248 Ta, jak dokládá jeho osob-
ní korespondence, byla realitou rovněž pro historika Josefa Pekaře.249 Právě Rusko je 
na přelomu století zemí, kde dosahuje antisemitismus nej brutálnějších podob, pogrom 
zde patří k běžným nástrojům státní politiky. Česká společnost ve své tradiční ideali-
zaci této slovanské velmoci dokáže přehlédnout i horší vady na kráse, osud ruských 
Židů jí proto nemůže vyvést z rovnováhy. Naopak sociálně demokratický Bič jej staví 
na roveň Irů v britském impériu.250 

Protiliberální antisemitismus 
Situace Židů v habsburské monarchii, ale i jinde v západním světě byla do značné mí-
ry svázána s osudem politického liberalismu. Právě tato ideologie, spojená se zájmy 
podnikatelských vrstev, dovršila roku 1867 prosincovou ústavou jejich emancipaci, 
občanské svobody měly být nadále rovné bez ohledu na náboženskou příslušnost. Ži-
dovský kapitál se výrazným způsobem zasloužil o modernizaci rakouského státu, em-
blematickým podnikem byla v tomto ohledu Severní dráha, budovaná od roku 1836. 
Spojovala Vídeň s Haliči a byla financována a později dlouhá léta provozována rodi-
nou Rothschildů, které - k závisti mnohých - přinášela značné zisky. 

Podobným způsobem získávají židovští podnikatelé značný hospodářský vliv i 
v řadě oblastí českých zemí. Sféra obchodu a finančnictví byla Židům přisouzena už 
středověkými omezeními, která jim zakazovala vlastnictví půdy, tyto profese dominu-
jí sociální struktuře židovského obyvatelstva i při sčítání lidu roku 1910.251 Pozoru-
hodné úspěchy židů v hospodářské oblasti měli několik příčin. Hlavní rozdíl oproti 
většinové společnosti představuje zřejmě ochota nést investiční rizika, pružněji se ta-
ké dokážou přizpůsobit měnícím se požadavkům moderní doby. Židovští investoři 
přitom nejsou v žádném případě zvýhodňováni, mnohem lepší východiska pro eko-

246 Dopis podepsaný Jzik Zwikel"'. Rašple 7/1899, str. 50. 
247 Naprostý důkaz nepríčetnosti. Karikatury (velké) 15/1911. 
248 TOBOLKA, Zdeněk V., Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. III. 
díl, 2. část, Praha 1936, str. 385. 
249 KLIK (ed.), c. d., str. 394n. 
250 Návrh pomníku. Bič 9/1891, str. 113. 
251 KOŘALKA, Národní identita Židů... , c. d, str. 9n. 
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nomický rozvoj měla v polovině 19. století šlechta, pro ni ovšem často končí obzor na 
hranici rodového panství a hospodářská oblast obecně postrádá větší atraktivitu.252 

Židovští podnikatelé dokážou naopak cílevědomě rozmnožovat i skromný potenci-
ál. Příkladem je vzestup rodiny rakouského spisovatele s moravskými kořeny Stefana 
Zweiga: „Zatímco tedy můj dědeček jako typický představitel dřívější epochy provo-
zoval jen obchod s hotovými výrobky, můj otec odhodlaně přešel do nové doby tím, že 
ve svých třiatřiceti letech založil v severních Čechách malou přádelnu, ze které pak 
v průběhu let pozvolna a prozíravě vybudoval rozsáhlý podnik. Takový obezřetný způ-
sob rozšiřování, přes lákavě příznivou konjunkturu, byl zcela v duchu doby. Kromě 
toho ještě odpovídal zdrženlivé a naprosto nezištné povaze mého otce. Přijal za své 
krédo doby 'Safety firsť; bylo pro něho důležitější vlastnit 'solidní' - také oblíbený 
výraz oné doby - podnik s vlastním kapitálem, než jej budovat do obrovských rozměrů 
za pomoci bankovních úvěrů nebo hypoték. "2 5 j Příběh je natolik idylický, že se histo-
rik stěží ubrání pochybnostem. Nejedná se pouze o konstrukci, která je přímo určena 
pro polemiku se zažitým stereotypem židovského kořistníka? Realita hospodářské 
soutěže druhé poloviny 19. století měla nepochybně i řadu méně příznivých podob. 
Posuzujeme-li však tuto cestu z hlediska cíle, který byl nepochybně dosažen, přece 
jen vyznívá Zweigovo líčení kapitalistických ctností důvěryhodně. Pouhá hrabivost a 
sklon k tomu nechávat za sebe pracovat jiné k podnikatelskému štěstí opravdu nesta-
čily. 

Liberalismus má však také řadu nepřátel, a ti se od 70. let, kdy celé evropské hos-
podářství prochází těžkou krizí, začínají stále výrazněji prosazovat. Z odporu těch, 
kteří se nechtějí nadále podřizovat vedení elit, se rodí vídeňský křesťanský socialis-
mus, politicky k němu mají blízko i jednotlivá národní hnutí. Jejich sjednocujícím 
prvkem se stává právě antisemitismus.254 Ten nacházel v lidových vrstvách nemalou 
odezvu a zároveň dokázal nejlépe definovat potřebná jednoduchá řešení veškerých 
problémů moderní doby. Jeho přímou propagaci nacházíme ve spisku Naše hospodář-
ské nedostatky, jejž roku 1894 anonymně publikuje národohospodář a politik Cyril 
Horáček, pozdější ministr financí Československé republiky. Konstrukce židovského 
stereotypu se zde přitom nijak neliší od obrazů, které v této době využívaly humoris-
tické časopisy. 

Karikování liberálů v židovské podobě je běžné po celé střední Evropě, a ani česká 
produkce není v tomto ohledu výjimkou. Sociální a nacionálni hledisko je tu přitom 
znovu pevně spojeno, právě německý liberalismus je totiž na české straně dlouho po-
važován za hlavní politickou oporu naprosté germanizace habsburské monarchie.255 

(obr. s/lll) To ostatně odpovídá i realitě národnostního boje v českých zemích, která 
byla již výše nastíněna. Nižší a střední třída pražským Němcům schází, místní Kasino 
sdružuje bankéře, továrníky a advokáty, tedy společenské vrstvy těsně spjaté 
s liberálním programem. 

Vůbec nejčastěji je v českém prostředí tematizován, znovu se zřetelným antisemit-
ským nádechem, liberální tisk, vídeňská Neue Freie Presse a pražské Bohemia a Pra-
ger Tagblatt. (obr. 6/III) Tato reprezentace se např. setkává spolu se staročeským Hla-

252 MATĚJČEK, Jiří, Majitelé a podnikatelé v uhelném hornictví na území dnešního Československa 
v 19. století. (Vývoj vlastností profesní a sociální skupiny až do její relativní stabilizace 1780-1914) In: 
K hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století 1. díl. Opava 1991, str. 59. 

3ZWEIG,c. d„ str. 15n. 
SCHORSKE, Carl E., Vídeň na přelomu století. Brno 2000, str. 113. Do příčinného vztahuje úpa-

dek liberalismu a nástupantisemitismu dán už ve druhém díle Ottová slovníku naučného, Praha 1889, 
str. 474. 
"55 Srov. ŠOLLE, Zdeněk, Století české politiky. Od Palackého k Masarykovi. Praha 1998, str. 120. 
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sem národa na karikatuře v Šípech na začátku 90. let u jednoho stolu ke společnému 
schválení nenáviděných punktací.256 Se stejným protivníkem ovšem soupeří J. R. Vi-
límek starší už v počátcích svých Humoristických listů. Když se na stránkách praž-
ských německých deníků přetřásá fáma o tom, že český tisk přežívá vysoké pokuty, 
vyplývající z cenzurních konfiskací, jenom díky tajným peněžním darům z Ruska, 
rozhodne se Vilímek k malé provokaci a zaplatí jeden tento nemalý finanční postih 
v rublech, které si vypůjčil ve velkoobchodě „Hrubý a Neff ' . Vše samozřejmě naa-
ranžuje tak, aby se o celé záležitosti příslušná místa dozvěděla: 

„Druhého dne ráno bylo mým prvním, číst německé časopisy pražské. Nemýlil jsem 
se v předpokládání svém. V 'Bohemii' byla místní zpráva se záhlavím: 'Tak se podí-
vejme! Stále prý zapíráme, že na pokuty dostáváme z Ruska rubly, a včera byl ten a 
ten dokonce tak neopatrným, že ty cizí peníze ani dříve nevyměnil, nýbrž platil pokutu 
veritábl jimi! atd.' Druhý list, 'Morgenposť, měl rovněž zprávu podobnou, ale za to 
'Tagesbote aus Böhmen' nesedl na lep. Nadepsal svou lokálku říkadlem: 'Faule 
Fische' (asi jako Nepodařené vtipy) a správně uvedl, že jsem si udělal 'drahý špás' a 
platil pokutu ruskými rubly. Setkav se odpoledne na ulici s jeho redaktorem, pravil 
jsem s úsměvem: 'Je vidět, že jste žurnalista!' 'A Bohemia je hloupá husa!' doložil 
s úšklebkem on, proti které kollegiální kritice neopovážil jsem se tenkráte protestova-
ti. 'Naběhnutí' to mi však 'Bohemia' dlouho nemohla zapomenout, otírajíc se často o 
'Humory' a viníc mne i z nelidskosti. Když totiž byl dohotoven visutý most z Eliščiny 
třídy na Letnou, nemohli se odborníci nijak dohodnout, jakou zatěžkací zkouškou má 
se zjistit jeho nosnost. A když ty jejich spory trvaly už příliš dlouho, šly 'Humory' ko-
nečně mezi znalce a navrhly: 'Pusťte na most všechny pražské židy; vydrží-li to, je 
dobře, nevydrží-li, také dobře.' A proto v 'Bohemii' zle a zle hned a ještě i po le-
techZ"257 

Citace dobře ilustruje celkový problém (nejen) českého antisemitismu druhé polo-
viny 19. století. V kontextu konkrétního soupeření jsou použity i formulace toho nej-
těžšího kalibru, váhu svých slov si ale jejich původci nejsou ochotni připustit ani 
s odstupem několika desetiletí. Vilímek by na most jistě neposílal židovského velko-
obchodníka Bondyho, který roku 1864 zachrání Humoristické listy půlroční bezúroč-
nou půjčkou před jistým zánikem.258 Jméno tohoto sympatizanta s českým národním 
hnutím by si se zevšeobecňující kategorií „všech pražských židů" z citace jednoduše 
nikdy nespojil. Stejným rozporem mezi nenávistným, ale zároveň neadresným medi-
álním obrazem a relativně poklidným soužitím s většinovou společností lze obecně 
charakterizovat tehdejší situaci Židů v českých zemích. 

Stereotyp úplatného židovského žurnalisty odkazuje na dobový boom senzacechti-
vých plátků, manipulujících veřejným míněním mas. Není rozhodně náhoda, že hanli-
vé označení šmok, které odkazovalo k této bezzásadové ziskuchtivosti, pocházelo 
z jidiš.259 Je však rovněž příznačné, že těmi nej odpudivějšími praktikami se vyznačo-
val právě antisemitský tisk. Naopak do výše zmiňované Bohemie přispíval rovněž je-
den z nej slavnějších novinářů všech dob, „zuřivý reportér" Egon Erwin Kisch. 

Obraz židovského podnikatele ukazuje na složité vyrovnávání mentality české spo-
lečnosti, utvářené dosud ponejvíce ve venkovském prostředí, se systémem kapitalis-
tického hospodářství. Bankovnictví je v širokých vrstvách dlouho chápáno jen jako 
rafinovanější způsob lichvy, přinejmenším rozporuplné bylo vnímání pojmů souvise-

256 Krásné duše se shledaly. Šípy 5/1890. 
257 Ze zašlých dob... Vzpomínky Jos. R. Vilímka st., Praha 1908, str. 42n. 
258 Tamtéž, str. 74. 
259 SEKERA, Martin, Šmoci, žurnalisti nebo spisovatelé? In: KAISEROVÁ, Kristina a 
MARTINOVSKÝ, Ivan (ed.), Umění a veřejnost v 19. století. Plzeň 1998, str. 159. 
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jících svolným trhem a masovou spotřebou jako jsou akcie, konkurence ne-
bo reklama.260 Podobné hlasy se ozývají po celé střední Evropě, napadána přitom není 
jen samotná ekonomická moc, jež je až v nedozírném měřítku pravidelně Židům při-
suzována, ale mnohdy též sama občanská společnost. Postupující demokratizace 
s sebou přináší nemálo problémů, které dřívější pozdně feudální uspořádání, v němž 
byly jednotlivé sféry vlivu pevně stanoveny, neznalo. Vídeňští křesťanští sociálové 
svůj antisemitský program prezentují např. jako snahu o záchranu tradičních hodnot 
proti „židovskému" materialismu a bezohlednému kořistnictví neméně ušlechtilý boj 
proti politické korupci - ta ovšem na radnici kvete i za Luegerových dob.261 

Z počáteční prezentace dvou ekonomik, protikladných též v etickém smyslu -
„morální" české s těžištěm v zemědělství, kde vlastnictví není pouhým zbožím, ale 
vyznačuje se i výrazným emotivním poutem k půdě zděděné po předcích, a „nekalé" 
židovské, založené na obchodu a průmyslu, se postupně v průběhu druhé poloviny 19. 
století pozvolna stává konkurenční vztah v rámci jednoho systému. Ten už je však pro 
karikaturu mnohem méně přitažlivý. Zastaralý rurální model zachovává z humoristic-
kých časopisů pouze uherskohradišťský Šotek, vycházející v první polovině roku 
1893. Přímo je strojní výroba jako nástroj, který má pomoci Židům ke světovládě, 
prezentována v dalším radikálním moravském antisemitském časopise Brněnský drak 
ještě roku 1900.262 

Jinak už je ale v 90. letech 19. století takto otevřený protiindustriální postoj přece 
jen archaismem, výše uvedené souvislosti jsou v námi sledovaných časopisech na pře-
lomu století spíše jen naznačovány. České pozice v hospodářské oblasti výrazně posi-
lují, zvláště pak v odvětvích blízkých zemědělství, jakým bylo cukrovarnictví nebo 
pivovarnictví. Antisemitské příspěvky tohoto ražení proto přestávají odmítat ekono-
miku volného trhu jako takovou, Židé jsou nyní ztotožňováni ponejvíce s jejími stin-
nými stránkami. Fabrikanta střídá bankrotář, prchající s pochybně získanými penězi 
do Ameriky. Nadále se udrží také postava pouličního prodavače zboží nevalné kvali-
ty. Tomuto typu stereotypu odpovídá např. židovský obchodník, který se jako jediný 
raduje roku 1898 v Humoristických listech ze všeobecného zdražení potravin.26j 

Podobné postoje nejsou na české straně cizí ani těm, kteří jsou z dnešního pohledu 
řazeni k liberálnímu proudu. „Svobodomyslný" přívlastek v oficiálním názvu mlado-
české strany kontrastuje s příspěvky v jejich humoristické produkci. Roku 1889 uve-
řejňují Šípy bilanci výše již zmiňované Severní dráhy. Částka 9 220 920 zlatých jistě 
mnohým vyrazila dech, k ní bylo připojeno vysvětlení, že mladočeši jsou jednoznačně 
pro zestátnění tohoto výnosného podniku, který zůstává v Rothschildově vlastnictví 
především zásluhou staročechy podporované pravicové vlády.264 Stejný požadavek 
přitom vznesl na říšské radě už roku 1884 Georg Schönerer.265 Později se toto protili-
berální stanovisko časopisu zmírní alespoň do té míry, že je v některých případech 
veden proti „lžiliberálům". 

Z antisemitského stereotypu vychází rovněž prezentace uhlobarona, ta však zůstá-
vá v tradiční produkci 19. století ve srovnání s ostatními způsoby prezentace protiži-
dovských předsudků kvůli své přílišné profesní vyhraněnosti raritou. Svůj rozvoj za-
znamenává až po roce 1907, kdy nacionalistická problematika ustoupí do pozadí a 

260 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, Zlaté časy české reklamy. Praha 1999, str. 134. 
261 HAMANNOVÁ, Brigitte, Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta. Praha 1999, str. 331. 
262 Sláva mašinám!!! Brněnský drak 13/1900. 
263 Za toho zdražení potravin. Humoristické listy 19/1898. 
264 Rotschildova vymoženost, (text) Šípy 21/1889. 
265 HAMANNOVÁ, Brigitte, Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta. Praha 1999, str. 273. 
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zdůrazněno bude naopak sociální zařazení postavy.266 V 90. letech je hlavní část po-
zornosti české společnosti soustředěna na národnostní třenice. To se projevuje i v ka-
rikatuře, kde výše popsaný židovský žurnalista zůstává jako nositel německé naciona-
listické ideologie ve srovnání s postavami obchodníků dominantním typem. Když už 
se tato situace na stránkách časopisů objevuje, jde v naprosté většině o kupce s jednou 
prodejnou, a nikoliv o reprezentanta velkokapitálu. V německojazyčné produkci nao-
pak právě aspekt ekonomické konkurence dominuje. Program vídeňských křesťan-
ských sociálů je šit na míru drobným živnostníkům, kteří se cítili být existenčně ohro-
ženi tovární výrobou a obchodními domy, Kikeriki pak tento jejich strach pravidelně 
přiživuje. (obr. 7/III) 

Antisemitismus využívá ve svých počátcích v rámci své hořké společenské kritiky 
i slavný Simplicissimus. Když zkrachovalý křesťanský kupec sděluje svému úspěšněj-
šímu židovskému konkurentovi, majiteli obchodního domu, že mu nezbývá, než si 
prohnat hlavou kulku, ten ho jako nadějného zákazníka úslužně odkazuje do oddělení 
střelných zbraní, (obr. 8/III) O antisemitském charakteru této ilustrace by nebylo 
z dnešního pohledu nejmenších pochybností, kdyby ovšem jejím autorem nebyl již 
několikrát zmiňovaný přední karikaturista Thomas Theodor Heine, který měl sám po 
otci židovské kořeny. Jak vysvětlit tento fakt? Stereotyp obchodního národa patřil 
k těm, s nimiž se mnozí Židé rádi ztotožnili, svědčil přece o jejich nesporném úspěchu 
v této oblasti. Na to je ale ilustrace až příliš vyhrocená. Heine, stejně jako řada dalších 
lidí s tímto původem na přelomu století, zřejmě nepovažuje náboženskou tradici 
svých předků za rozhodující pro svoji vlastní identitu, ohrazením proti těmto „Židům 
z karikatur" dává proto najevo, že se cítí být součástí většinové společnosti, podobně 
jako již výše zmiňovaný František Gellner v národně sociálních Karikaturách. 

Po přelomu století už protižidovská produkce do značné míry ztrácí schopnost 
vstřebávat nové podněty. Řada prostředků sociální stratifikace, které s sebou moderní 
doba přináší, by sice potencionálně mohly posloužit k prezentaci tohoto typu antise-
mitských nálad, zůstávají však už nevyužity. Např. spojení Žid - automobilista na 
stránkách časopisů nenacházíme. Jistou výjimkou je ojedinělá ilustrace, otištěná 
v prvním ročníku Dobré kopy. Milionář Rothschild dostává tentokrát podobu obchod-
níka se zbraněmi, jenž si brousí zuby na tučné zisky z příštího válečného konfliktu. 
(obr. 9/III) Mýtus o Židech jako hlavních vinících první světové války lze tedy na tom-
to příkladu sledovat už několik let před jejím vypuknutím. S ním ovšem dokáže bez 
problémů koexistovat právě opačný obraz zbabělého židovského pacifisty.267 

Antisemitismus ve společenském humoru 
Vedle těchto vyhraněných protižidovských postojů se setkáváme i s příspěvky, které 
do žádné z těchto kategorií zahrnout nelze, nebo zůstanou po interpretační stránce ne-
vytěžené. Na rozdíl od česko-německému soupeření metastazuje antisemitismus i do 
ryze společenského humoru, zvláště pak v Humoristických listech před rokem 1907. 
Žánrové konvence jej přivádí i na stránky druhořadých nepolitických plátků, jakými 
byly Veselý šotek, Žert a smích nebo liberecký Riiberzahl, v němž pro změnu zase 
chybějí Češi. Jako jediní jsou Židé ve všech těchto listech důsledně karikováni. Od 
ostatních postav se odlišují svým zevnějškem, dalším důležitým prostředkem jejich 
ztvárňování je také nedokonalá čeština. Vedle německých výrazů je pro ni charakte-
ristické komolení ř a hláska h vkládaná nadbytečně před hláskami k,p&t. Se sociál-
ním aspektem těchto stereotypů souvisí výjevy zachycující chorobnou posedlost lako-

266 Z tohoto důvodu o ní bude pojednáno v kontextu ostatních sociálních typů v 8. kapitole. 
267 HAMANNOVÁ, c. d., str. 429. 
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tou a hromaděním majetku.268 S vazbou na obchod je spojen i stereotyp Židů neo-
chotných/neschopných fyzické práce.269 

V Humoristických listech registrujeme tyto nebývale tvrdé projevy antisemitismu 
nejprve v textové části. Už na začátku 90. let 19. století se v ní uchytí některé hlasy 
z ulice, nad nimiž běhá dnešnímu čtenáři mráz po zádech. Příkladem tohoto typu pro-
dukce je báseň proti přítomnosti Židů v pražských parcích, nadepsaná karikaturou 
Davidovy hvězdy,270 jindy se zde setkáváme s názory, že by tato menšina měla být 
vystěhována z Evropy nebo dokonce přímo zlikvidována. Stejná prohlášení tehdy 
ostatně zaznívají i na vídeňské říšské radě.271 Obrazem se list k těmto excesům přiblí-
ží až s radikalizací společenských nálad v období okolo změny letopočtu. 

Tyto ilustrace vyznívají jako krutá polemika s českožidovským asimilačním hnu-
tím: Židé se sice snaží do české společnosti začlenit, zůstávají však, jak je 
z vyobrazení patrné, na jejím okraji. „Vtipy" se nerozpakuj i urážet lidskou důstojnost 
této skupiny obyvatelstva. Vedle fyzického vzhledu nebojsou pravidelně tematizová-
ny hygienické návyky. Tento „antropologický" typ prezentuje i vyobrazení židovské 
rodiny na plovárně. V čem spočívá komický účinek? Každému je přece jasné, že se 
Židé bojí vody... Pravidelné opakování těchto příspěvků má prozaický důvod: 
v letních měsících se veřejný život zastaví a časopisům schází inspirační zdroje, po-
třebují jednoduše vyplnit prázdné místo. Právě zde se dostáváme ke kořenům antise-
mitských předsudků, s racionální argumentací jsme naopak v koncích. Odpudivý ráz 
této produkce podtrhuje obvyklá nepřítomnost pointy. Mimořádně iritující byla pro 
společnost představa Židů jako „vyvoleného národa", tím se na základě svých dějin 
cítili být sami Češi. 

V případě tohoto typu protižidovských karikatur se na stránkách listů objevují ne-
zřídka také postavy dětí. Zatímco při tematizaci česko-německého soupeření jde o 
způsob, jakým lze celou záležitost do jisté míry zlehčit - představitelé obou národů 
v podobě nezvedených potomků, soupeřících o hračky matky Austrie, pokazují na dě-
tinskou malichernost, které byla pro jednání obou reprezentací tak příznačná - zde se 
význam naopak dále zesiluje. Ekonomický nebo politický důvod, jímž by bylo možné 
podobný projev dodatečně zdůvodňovat, nyní zcela odpadá, rasová motivace tím pá-
dem vystupuje v plné nahotě do popředí. Žid přece zůstane Židem v každém věku. 
Krajní mez, jíž český antisemitismus v obrazové části Humoristických listů ve sledo-
vaném období dosáhne, představuje ilustrace, na níž český učitel (ano, ani škola není 
německá) před třídou uráží židovského žáka kvůli jeho vzhledu, (obr. 10/111) „Vtip" 
vychází ve společenské části Humoristických listů, tedy v sousedství běžných rodin-
ných výjevů. Ne náhodou spadá tato ilustrace na začátek vyhroceného posledního ro-
ku 19. století, kdy společností otřásá pověra o rituální vraždě. 

V politické produkci lze ovšem zajít ještě dále. Otevřenou fyzickou likvidaci Židů 
předvádí svým čtenářům o rok později národně sociální list Hrom212 Jen těžko lze 
podobné příspěvky označit za humor bez přívlastku pervertovaný. Pro člověka z kon-
ce století jde v případě této tématiky do značné míry o klišé. Židovský stereotyp patří 
k těm nejméně proměnlivým, srovnatelný je pouze se vtipy o ženách v druhořadých 
periodikách společenského zaměření. Jistou aktualizaci jim dodávají až teprve pohnu-
té události konce 90. let. 

258 Gastfreundschaft. Simplicissimus 1/1899-1900, str. 5. 
269 Ben Akibo, to zde přece ještě nebylo... Humoristické listy 46/1894. 
270 Humoristické listy 23/1890. (text) 
271 HAMANNOVÁ, c. d., str. 321 n. 
272 Viz ilustrace s názvem „Kdy bude vyřešena židovská otázka?" Hrom 3/1901. Cit. podle 
SOUKUPOVÁ, c. d., str. 112. 
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Hilsneriáda a Dreyfusova aféra 
„ 'Já tedy zvolím masku žida. A co ty, abychom tvořili nerozlučnou dvojici?' 'Já? Já 
vezmu masku profesora filozofie a do ruky polemickou brožuru. '"273 Píše se leden 
1900 a celá česká společnost s napětím už tři čtvrtě roku sleduje vyšetřování vraždy. 
Stala se v Polné na Českomoravské vrchovině 29. 3. 1899, obětí je mladá dívka 
Anežka Hrůzová. Brutální případy sice plní stránky levných bulvárů pravidelně, nyní 
ovšem nejde ani tak o způsob provedení nebo o vzrušující sledování indicií, které ve-
dou rameno spravedlnosti až k vrahovi. Problém je tentokrát jinde. Pachatel je totiž 
podle názoru veřejného mínění dávno známý. Je mu dvaadvacet let, jmenuje se Leo-
pold Hilsner. A protože je židovského vyznání, jednoduchou dedukcí vyvodíme i jeho 
pohnutku k hrůznému činu - šlo přece o rituální vraždu. Předpoklad, že byla dívka 
„zakošerována", se objevil možná už při nalezení oběti a šíří se jen několik hodin po-
té.274 

Je tu však ještě ten druhý z výše citované nerozlučné masopustní dvojice. Profesor 
filozofie na pražské univerzitě Tomáš G. Masaryk, který nevěří tomu, že by byl hlas 
lidu neomylnou autoritou. Vnáší do celé kauzy pochybnosti a celou záležitost podle 
názoru široké veřejnosti jenom zbytečně komplikuje. Nemají to jednoduché ani jeden. 
Masaryk čelí útokům ze strany vlastních studentů, Humoristické listy, Šípy i Hrom se 
svorně těší, spolu s většinou tehdejší české společnosti, na brzkou Hilsnerovu popra-
vu. (obr. 11,12/111) Humoristický časopis se stává prostorem pro verbální lynčování: 
Hilsner nechce zpívat již: 
'Oprátko jdi výš a výš! '275 

Pán Bůh tebe zachovejž, 
97 f\ bys to dotáh přec jen vejš! 

Pro velikou k holkám lásku 
nechce slyšet o provázku.211 

Naopak, i když se zdá být proces víceméně formalitou, na honorář právního zástupce 
poškozené strany, státoprávně radikálního politika Karla Baxy, se pořádá s úspěchem 
lidová sbírka. Zájem o veřejné dění vzrůstal, národní jednota se utužovala, lepší příle-
žitost ke snadnému získání popularity si čeští politici ani nemohli přát. To 
s povděkem reflektují i Šípy, když otiskují pražskou ulici, na níž nechybí ani jedné 
postavě v rukou noviny.27 Bezděčně tak odhalují i další „kladnou" stránku celé této 
smutné události, a sice tučné zisky dobových deníků. 

Sociálně demokratické listy zůstávají k tématu spíše zdrženlivé, a tak se Masaryka 
ze všech česky psaných satirických periodik zastane pouze americký Šotek: „Čeští 
studenti dali se do profesora Masaryka, protože nechce být antisemitou. Je to také od 
něho opovážlivost, dovolávat se v blázinci rozumuZ"279 Tento časopis přitom prodělá-
vá zajímavý názorový vývoj. Ve svých prvních pěti číslech na podzim roku 1893 totiž 
zařazuje rubriku Pan Icikleben, toho času vlastenec, v níž realizuje stereotyp bezná-
rodního Žida, tak jak si jej jeho čtenáři osvojili ve staré vlasti. Směs češtiny a němči-
ny je jen rozhojněna o několik anglických frází. Ze všech fiktivních textových komen-

273 Na prahu bláznivého masopustu. Humoristické listy 1/1900. 
274 KOVTUN, c. d., str. 12. 
275 Hrom 8/1900. (text) 
276 Známému Masarykovu klientu, (text) Humoristické listy 35/1900. 
277 Hilsner. (text) Humoristické listy 45/1900. 
278 Vidělo-Ii se kdy v Praze tolik čtenářů... 48/1900. 
279 Šotek (Chicago) 14/1899-1900, str. 3 (text) 
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tářů však prokáže nejmenší životnost a - na rozdíl od antiklerikálního koutku 
s názvem Ekšpliky pátera Babyky - zůstane epizodickou záležitostí. 

Fakt, že některé příspěvky se stanou předmětem cenzurních zásahů, dokazuje, že 
rakouský stát nebral tuto záležitost na lehkou váhu. Úřady jsou háklivé zvláště na 
zmínky o rituální vraždě.280 Mezi konfiskovanými tisky nacházíme také přílohu mni-
chovského listu Deutsches Volksblatt s názvem Die Ritualmorde in Polna (1899),281 

ta je však pouze jedním z dokladů toho, že celá událost rychle získala mezinárodní 
rozměr.282 Potvrzují jej i vídeňské humoristické časopisy Figaro,283 a především Kike-
riki, v němž je celá aféra s nadšením rozpitvávána do těch nejpodrobnějších detailů. 
Z inspiračního hlediska jde o zdroj více než vydatný, tematizovány jsou zmiňované 
cenzurní zásahy v podobě mapy Čech, z níž je úředně odstraněna Polná a okolí, ilu-
strátoři navrhují speciální ochranné brnění pro služky, chystající se do služby 
v židovských rodinách, český politik židovského původu Stránský drží na dobové ka-
rikatuře v ruce „Polenské kapky".284 

Přání „odsoudit žida a v tomto jediném židovi všechny židyíí2&5 se na přelomu 19. a 
20. století neobjevuje pouze v českých zemích. Polenský případ se odehrává 
v kontextu Dreyfusovy aféry ve Francii. Ta byla brána jako důležitý spojenec českých 
zájmů a pokus prodejného židovského důstojníka o oslabení její moci (právě tak byla 
celá záležitost českou veřejností dlouho chápána) byl hodnocen jako jejich vážné 
ohrožení. I v Dreyfusově případě je z hlediska jeho obvinění z vlastizrady židovský 
původ vážnou přitěžující okolností, jediným prostorem, kde s ním mohl voják v tomto 
období udělat kariéru, byly stránky humoristických periodik.286 Rozsudek je nad do-
mnělým špiónem vynesen v lednu 1895 nikoliv na základě důkazů, ale především pod 
tlakem rozbouřeného veřejného mínění.287 Ačkoliv se brzy vyskytnou vážné pochyb-
nosti o jeho vině, bude trvat celých jedenáct let, než pravda zvítězí nad zájmy nacio-
nalistů a armádních kruhů. Česká karikatura dává nejednou obě kauzy do přímé sou-
vislosti, na vyobrazení s názvem Tonoucí se stébla chytá, které vyšlo 
v Humoristických listech roku 1899, oba obžalovaní společně hledají záchranu 
v zapírání,288 v podobném duchu referují i přední deníky s národními listy v čele. Toto 
stanovisko je znovu nápadně shodné s postojem vídeňských křesťanských sociálů, 
mocenský nástup francouzského antisemitismu vítá také Kikeriki jako důležitého spo-
jence. Česko-francouzským vztahům takovýto jednostranný postoj rozhodně nepro-
spívá, Češi jím získávají u oficiálních míst v Paříži nálepku spojenců tamějších opo-
zičních nacionalistů, a tedy nepřátel republiky.289 

Vraťme se však k Hilsnerovi. Postavení obžalovaného je od počátku povážlivé. 
Z hlediska společnosti jde o bezcenného člověka, osobu dlouhodobě nezaměstnanou 
bez jakékoli kvalifikace a společenských kontaktů. Rozsudek nakonec skutečně zní: 
„Vinen!" Doplatí tak na nedostatečnou úroveň vyšetřovacích metod a vlastní nepře-
svědčivost při obhajobě. Na to, že byl v nesprávný čas na nesprávném místě. A hlavně 

280 SÚAPM 1891-1900 8/4/17/6 Šípy. 2. 10. 1899 a 10. 11.1900. 
281 SÚA PM 1891-1900 8/4/4/78. 
282 RIFF, c. d., str. 59. 
283 Revanche für Polna. (text) Firgaro 6/1900, příloha Weiner Luft. 
284 Höherer Radikalismus. Kikeriki 80/1899, Costüm für Christenmädchen. Kikeriki 88/1899, Nach der 
Rede des Juden Stránský. Kikeriki 89/1899. 
285 SCHORSKE, c. d., str. 160, komentář Theodora Herzla k Dreyfusovi. 
286 Ein Unterschied. Simplicissimus 24/1896-7, str. 5. 
287 POKORNÝ, Jiří, Dreyfusova aféra. In: RULF, Jiří (ed.), Předěly staletí. České a světové dějiny v 
horizontech věků. Praha 2000, str. 336. 
288 Tonoucí se stébla chytá. Humoristické listy 38/1899. 
289 HORSKÁ, Pavla, Sladká Francie. Praha 1996, str. 106 a 130. 
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na nesmyslnou pověru, jíž mnozí tak rádi uvěřili. „Kdyby Hilsner nebyl Žid, velká část 
podezření a podstatná část obžaloby by neměla smysl." 290 

Hilsneriáda je zajímavá ještě z dalšího důvodu. Právě v tomto kontextu se v české 
produkci v náznacích projevuje též sexuální podtext evropského antisemitismu. Tato 
uvažovaná příčina zavraždění Anežky Hrůzové byla pro čtenáře neméně atraktivní 
než pověra o rituálních důvodech. Jakákoliv prezentace této tématiky včetně základní 
osvěty zůstává z hlediska dobových konvencí vyloučena, vytěsňovaná erotika je proto 
přisouzena „nemorálním Židům." Na stránkách Kikeriki končí jimi svedená křesťan-

901 

ská dívka na rozcestí mezi prostitucí a smrtí, stejný typ stereotypu ale prezentuje na 
svých stránkách také Simplicissimus.292 

Leopold Hilsner stráví v rakouských věznicích devatenáct nesmyslných let, do 
Polné se nikdy nevrátí. Konfrontace banálního osudu jednotlivce s velkými dějinami 
pro něj dopadá navýsost tragicky. Přelom 19. a 20. století, který v této práci sleduje-
me, vyvstává rovněž na jeho příběhu: pověra rituální vraždy spadá do starého světa, 
skutečnost, že na rozdíl od ostatních případů je proces dotažen do konce a domnělého 
pachatele skutečně pohltí absurdní byrokratická mašinérie, už odpovídá plně pomě-
rům doby, která právě začínala. Zatímco kapitán Alfred Dreyfus se dočká roku 1906 
plné soudní rehabilitace a posléze i Rádu čestné legie, Hilsnerův případ zůstává do-
dnes bez takovéto formální tečky. 
Proměny po roce 1907 
Stejně jako česko-německý vztah, ustupuje v nové podobě časopisů i antisemitismus. 
Jestliže v případě zmírňování nacionalistických půtek je hlavní pohnutkou ztráta per-
spektivy, za hlavní důvod ustávání protižidovských výpadů je pokládáno zlepšování 
hospodářské situace.293 Svou roli jistě sehrají odlišné výrazové prostředky moderní 
produkce i celkový vzestup úrovně českých humoristických periodik. Celková profe-
sionalizace vytlačuje z listů příspěvky řadových čtenářů, mezi kterými se objevovaly 
ty vůbec nej ostřejší projevy nenávisti. Tento posun je zároveň dokladem opuštění op-
tiky úzkých horizontů, s nimiž byly tyto předsudky úzce spjaty. Doba lokálního sou-
peření a pověr je překonána, atmosféra už po přelomu století kolektivním hysteriím 
typu hilsneriády nepřeje. Poptávka po univerzální podobě nepřítele klesá, svou roli 
sehraje zřejmě i fakt, že ilustrace už jsou nyní více autorskou záležitostí a případné 
projevy nenávisti náhle získávají charakter osobního postoje. 

Nejznámějším karikaturistou, jenž se v tomto kontextu bude i nadále angažovat, je 
Karel Rélink. V roce 1925 vydává své ilustrované Zrcadlo Židů, jeho pravý čas však 
přichází v období protektorátu, kdy se, už jako Karl Rôhling, stává jednou 
z nej aktivnějších postav české kolaborace. Jeho kompozice svatého Václava doplněná 
hákovým křížem je jediným českým obrazem, který přijme do svého vlastnictví Adolf 
Hitler.294 Před první světovou válkou se ovšem ani Rélink s tímto svým „přesvědče-
ním" na stránkách českého humoristického tisku výrazněji neprosazuje, zájem ze 
strany redakcí jednoduše schází. 

Ze společenského humoru se antisemitismus potichu vytrácí už v 90. letech. 
Z obrazové části Palečka odchází už roku 1887 spolu s Karlem Krejčíkem, Švanda 
dudák se tématu programově vyhýbá, i konkurenční Žertem světem za dobu své krátké 
existence otiskne pouze jedinou ilustraci tohoto ražení, shodou okolností právě ve 

90 KOVTUN, Tajuplná vražda..., c. d., str. 46. 
291 Eine Warnung fur aile christlichen Mädchen. Kikeriki 60/1900. 
292 Monsieur le directeur. Simplicissimus 21/1899-1900, str. 164. 
293 KŘEN, c. d., str. 353n. 
294 K jeho osobě viz BRABEC, Jiří, Antisemitská literatura v době nacistické okupace. Revolver revue 
50, listopad 2002, str. 289nn. 
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svém prvním čísle. Antisemitská karta přestává být přitažlivá rovněž pro české poli-
tické strany. Nej zřetelnější ústup zájmu zaznamenáváme u národně sociálních listů. 
Zatímco výrazně protižidovsky naladěný Hrom ve svých počátcích roku 1899 nadepi-
soval svoji reklamní rubriku heslem „Křesťan kupuj u křesťana!", u Karikatur by to 
již bylo o deset let později vzhledem k jejich vypjatému antiklerikalismu nemyslitel-
né. Naopak antisemitské příspěvky nenajdeme ve velkém vydání tohoto listu žádné, 
mezi přispěvateli navíc figuruje již zmiňovaný František Gellner. V malé řadě se vy-
skytují pouze sporadicky a jejich kvalita je zřetelně odlišná od nenávistných projevů 
konce 19. století. Z personifikovaného zla se stává prostý obchodní konkurent. Vý-
razný pokles zájmu o tento typ produkce ukazuje i výše již zmiňovaný antisemitský 
plátek Brněnský drak (1892-1907). Také on je příkladem úzce zaměřeného listu, kte-
rý schází s volební reformou rychle na úbytě. 

Humoristické listy otiskují ve své nové podobě na toto téma jen několik málo pří-
spěvků, které jsou ve svém vyznění značně nesourodé. Stereotyp z předchozích dob 
sousedí s pozoruhodnými pokusy o neotřelé způsoby zpracování. Jednoznačně odsu-
zující pohled výše zmiňovaného plovárenského typu střídají příspěvky s širším inter-
pretačním potenciálem. V přelomovém ročníku 1907 vystupuje židovský obchodník, 
jenž zdražením zboží a současnou nabídkou velkých slev docílí zvýšení odbytu. Vtip 
však v tomto případě vyjadřuje především uznání nad nápaditostí zmiňovaného pro-
dejce, jeho fyziognomie postrádá odpudivé rysy, známé z tradiční produkce. Jde o po-
ctivého živnostníka s konfekcí (i přes text na vývěsním štítě), který hovoří češtinou 
bez nejmenších vad. (obr. 13/111) Číslo věnované V. sokolskému sletu má k tradiční 
produkci blíže, ustálená souvislost se zde znovu projevuje. Židovská rodina v něm 
sleduje sokolský průvod Prahou, úspěch české společnosti je znovu nazírán zvenčí. 
Na rozdíl od výše zmiňované výstavní tématiky se však už nejedná o jednoznačný 
projev nevole.2 

O tom, že 20. století s sebou přineslo jisté náznaky možné tolerance, by nejlépe 
svědčil také jev v Humorech dlouho zcela nemyslitelný, a sice vtip zesměšňující anti-
semitskou propagandu. Roku 1911 otiskuje časopis tento výjev: k holiči, který inzeru-
je novinku - antiseptickou vlasovou lázeň - vstupuje popletený venkovan s replikou: 
„Já bych prosil o to jedno antisemitský vymytí hlavy...!" (obr. 14/111) Nevýrazný obrá-
zek zůstává ve svém zaměření výjimkou, vzhledem k předchozímu postoji listu ale 
přesto stojí za zmínku. Příspěvek ovšem představuje až příliš rychlý obrat a je nutno 
v jeho výkladu zachovat jistou rezervovanost. Není totiž vyloučeno, že si jej mnohý 
čtenář - pokud ne sám autor - ve svém předporozumění vyložil v „tradičním" protiži-
dovském duchu, zcela v souladu se zakořeněnými předsudky. Klíčová nápověda 
k interpretaci spočívá ve větném pří zvuku, ten však grafická podoba jazyka nezachy-
cuje. Byl původně zamýšlen na konci věty, aby tak ilustroval působení této ideologie 
na zdravý rozum prostých lidí, nebo je jej třeba při rekonstrukci klást na slovo „anti-
semitský", jež zde má představovat významovou obdobu antiseptického účinku? Po-
tom se dostáváme na rovinu známého stereotypu Žida - ekonomického příživníka. 
Ani tomuto čtení postava venkovana - prvovýrobce nijak neodporuje. Vyvstává navíc 
otázka, co se vlastně v tomto případě rozumí pod pojmem antisemitismus. V jeho teh-
dejší politické rovině jej lze totiž odsoudit, aniž by se vlastní vztah k Židům výrazněji 
proměnil. Naopak se v konečném důsledku nabízí dokonce kompromisní možnost, že 
byl vtip zcela záměrně namířen proti oběma skupinám, antisemitům i Židům, zároveň. 

Nepochybný posun v názorech a postojích české společnosti se projevuje 
v krajních projevech antisemitismu, jakými byla pověra o rituální vraždě. Když se ro-

295 Humoristické listy 27/1907, str. 433. 
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ku 1913 její přízrak znovu objeví, tentokrát v Kyjevě, je českým čtenářům už skuteč-
ně jenom pro smích. Chlapci se v Kopřivách při večerním pasení krav na typicky la-
dovské ilustraci vrací ke svým dobrodružstvím při drobných krádežích ovoce: 
„'Kluci, to vám byla včera lekrace... Kulhavá židovka Jajteleska mne honila po za-
hradě. Řvala, že mne zabije, ale kdepak mne chytit...' 'Jen se směj, hloupej, to tě chtě-
la jistě zaříznout do macesů, radši to utíkej říct panu farářovi... "'296 

Zřetelný odklon české společnosti od protižidovských nálad v souvislosti 
s událostmi 20. století dokládá rovněž memoárová literatura. Bezelstné přiznání 
k těmto postojům ve stylu výše citovaného J. R. Vilímka staršího už je nadále nemys-
litelné. Pamětníci ve většině přecházejí citlivé téma mlčením, Jaroslav Šalda jako člen 
s antisemitismem nejčastěji spojované národně sociální strany se od podobných nař-
čení nepřímo distancuje: „Rok 1897 byl vůbec rokem velmi pohnutým zejména u nás 
v Praze. Došlo tu k protiněmeckým demonstracím. Vyvolaly je provokační bumly ně-
meckých studentů, tak zvaných buršáků. Opatřeni studentskými čapkami, šerpami a 
jinými velkoněmeckými odznaky, demonstrativně se procházeli po Příkopech. Českých 
demonstrací proti nim jsem se po několik večerů činně zúčastnil. Ale dobře se pama-
tuji, že jsem se nelibě díval, když výrostci, či muži, zapálili ochod se senem a slámou 
jakéhosi židovského obchodníka v Havlíčkově třídě na Královských Vinohradech, 
kdesi vedle zájezdní hospody 'U Libuše' mezi Tylovým náměstím a Koubkovou ulicí. 
Znal jsem toho žida, poněvadž jsme u něho kupovali slámu, kterou mistr v dílně po-
třeboval, a považoval jsem ho za stejného chudáka, jakými jsme byli my. Vždyť Praha 
té doby byla celkem chudé město. Židův obchod se senem a slámou v malém klenutém 
krámě byl typickou ukázkou chudoby, jakou dnes už nikde nenajdeme. Myslím, že jsem 
se potom demonstrací poněkud stranil."297 

Na rozdíl od česko-německých stereotypů nám bohužel chybí adekvátní protějšek, 
židovské karikatury antisemitismu. Žádný humoristický časopis českých Židů totiž 
není k dispozici. Otázka, jak by v tomto případě vypadal obraz typického Čecha, zů-
stává proto nezodpovězena. Veškerý známý židovský humor směřuje oproti všem 
tehdejším zvyklostem výlučně do vlastních řad. Kus práce na odstranění tohoto han-
dicapu odvedli sami antisemité, kteří ve vlastní produkci zvěčnili mnoho ze své pravé 
tváře. Jako karikaturu absurdity protižidovských postojů lze číst příspěvek s názvem 
„Vrchol antisemitismu", jenž přetiskuje z prostředí ruského impéria ve svém prvním 
ročníku Dobrá kopa: „Právě když v Oděse hnutí protižidovské dostoupilo vrcholu, se-
šli se předáci židovští k volbě rabína. A tu našli na zdi synagogy plakáty antisemitů 
s heslem: 'Nevolte žádného žida! '"29í! 

Jiná je situace ve Vídni, kde se nejhlasitěji proti antisemitismu postaví časopis Der 
Floh. Rozhodně se už v 90. letech staví na obhajobu kapitána Dreyfuse, komentuje i 
dvě události z českých dějin. Na první ilustraci odkrývá protižidovský charakter praž-
ských badeniovských bouří roku 1897 (obr. 15/111), na té druhé je v souvislosti 
s hilsnerovou aférou zachycen profesor Masaryk jako „moderní Hus", (obr. 16/111) Ži-
dovské stereotypy jsou ovšem pevně zakořeněny, žádný ustálený způsob jejich horli-
vých vyznavačů naopak evropská humoristická produkce nezná. A především proto se 
ve zvláštním 32. čísle tohoto listu z roku 1905 věnovaném antisemitismu setkáváme s 
kariérou pokřtěného odrodilce, vylíčenou ve sledu ilustrací od jeho náboženské kon-
verze až po plamenné řečnické vystoupení na schůzi politické strany s ostře protiži-

296 V době kyjevského procesu. Kopřivy 22/1913. 
297 ŠALDA, c. d., str. 26n. 
298 Z ruského, (text) Dobrá kopa 1/1907-8, str. 8. Za zdroj udán „Odesskij Listok". 
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dovským programem. Začarovaný kruh stereotypu nenachází ani zde svého východis-
ka, v záporné roli vystupuje znovu Žid.299 

Jednou z mála osobností, kterým se podařilo zcela tohoto stínu zbavit, byl němec-
ký básník židovského původu Heinrich Heine. O jeho vysoké autoritě svědčí také sku-
tečnost, že mu roku 1906 věnují berlínské Lustige Blätter samostatné číslo.300 Verše 
jsou v něm doplněny ilustracemi, lepší důkaz o živosti svého díla v obecném kultur-
ním povědomí by si snad umělec ani nemohl přát. Jeho význam bývá v polemikách 
proti antisemitismu pravidelně připomínán.301 

V Der Floh nacházíme, vedle běžných kompozic s českým lvem, i tematizaci čes-
ko-německého vztahu, která ve svém rovnocenném odsouzení nacionalismu na obou 
stranách překonávají vídeňskou sociálně demokratickou produkci. Tím vůbec 
nej vstřícnější m je vyobrazení, na němž přináší premiér Koerber jako Mojžíš svým 
dvěma národům, tančícím kolem zlatých telat svých národních nacionalismů, přiká-
zání naučit se oba zemské jazyky a vzájemně se respektovat. Dvojjazyčnost - alespoň 
pokud se týká úřadů - zcela odpovídala snahám tehdejší české politiky.302 Už 
s menším nadšením by u ní byla zřejmě přijata další alegorická ilustrace, na níž si 
Češka a Němka podávají ruce pod bustou císaře Františka Josefa I. Věrnost habsbur-
ské dynastii už začínala na obou stranách povážlivě kolísat.303 

Ani při pátrání po autentických reakcích českých Židů na antisemitismus nakonec 
nezůstaneme zcela bez úspěchu. Události konce 90. let zachycuje v několika prózách 
Vojtěch Rakous, pozapomenutý českožidovský autor. Jeho reflexe míří do vlastních 
řad se sžíravou otevřeností. Židovský továrník mylně považuje rozvášněný dav za 
spontánní projev vděčnosti za jeho štědrou finanční podporu českých vlasteneckých 
spolků. „V groteskní satiře 'O, jaká slast být židem' se (...) (autor - V. F.) raduje, že 

jen ráno otevře noviny, dočte se o sobě spoustu zajímavých věcí, včetně statistik, kolik 
spotřebuje křesťanské krve; když vyjde ven, všichni jako by ho důvěrně znali, volají na 
něj, pravda jménem Hilsner; uvažuje, co s dospívajícím synem, nejlepší by bylo dát ho 
na řemeslo, sklenářství, to vynáší..."04 Právě vytlučená okna patřila spolu 
s rabováním k typickým rysům pogromu. 

Ačkoli se české humoristické časopisy od protižidovských příspěvků po roce 1907 
zřetelně odklání, bylo by jistě naivní se domnívat, že by snad stejně rychlá proměna 
mohla nastat i v širokých vrstvách „obyčejných lidí". Kdo si svůj stereotyp v mládí 
pevně zafixoval, podržel si ho už pravděpodobně po celý život. Svoji fascinující 
schopnost vzdorovat realitě antisemitismus také v českém prostředí během 20. století 
prokáže ještě mnohokrát.305 Osobnosti, které jsou s touto ideologií spjaty, ovšem ni-
kdy nezískají rozhodující vliv. Karel Baxa se sice stane po vzoru Karla Luegera praž-
ským primátorem, oba aktéři polenského případu se budou v Československé republi-
ce setkávat při oficiálních příležitostech: primátor Baxa vedle prezidenta Masaryka. 
Tím však veškeré úspěchy antisemitismu končí, zkušenost z protektorátu, kdy se stává 
ideologií nenáviděné okupační moci, patří ke zlomovým momentům. Ostatně ani v 

299 Karriere. Der Floh 32/1905, str. 5. 
300 Heine Nummer. Lustige Blätter 7/1906. 
301 Antisemitenspiegel, (text). Der Floh 39/1904, str. 3. 
302 Moses und Verlegenheit. Der Floh 17/1900, str. 1. 
303 Im Zeichen des Friedens. Der Floh 24/1901, str. 1. 
304 KREJČOVÁ, „Jsme všichni Češi...", c. d., str. 75n. 
305 Zdaleka nejde pouze o známé využití antisemitismu v procesu s Rudolfem Slánským. Příkladem, 
který patří do 'zlatého fondu' tohoto uvažování, je dopis na obranu Stalinova pomníku viz HOJDA, 
Zdeněk, POKORNÝ, Jiří, Pomníky a zapomníky. Praha - Litomyšl 1997, str. 216. Sionismus stál také 
za pokusem o svržení socialismu v Československu r. 1968 - alespoň podle románu Alexeje Pludka 
Vabank {1974). 

77 



90. letech, kdy se časopisy nechají protižidovskými náladami ovládnout nejvíce, ne-
nacházíme k osobám typu Baxy nebo výše zmiňovaného Březnovského na jejich 
stránkách žádné výraznější projevy sympatií. Antisemitismus se zde ovací nedočkal, 
fungoval vždy především jako pohodlný nástroj na špinavou práci. 
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kapitola 4 

Politická diferenciace 
Ačkoliv druhá polovina 19. století nepochybně představovala pro českou společnost 
čas velkého kulturního i hospodářského rozmachu, váha její politické reprezentace na 
vídeňské říšské radě ve srovnání s tímto celkovým vzestupem povážlivě zaostávala. 
Nedostižným vzorem zůstávali v tomto ohledu Maďaři. Zatímco oni dosáhli potvrzení 
svých práv v podobě dualistického uspořádání mocnářství už roku 1867, Češi, právem 
považovaní za nejúspěšnější slovanský národ v monarchii, se naplnění vlastních stá-
toprávních nároků přes několik nadějných příslibů nedočkali. Právě k této metě, jíž 
představoval český stát v historických hranicích Českého království jako součást fede-
ralizovaného Rakouska, přitom snahy jejich reprezentace vždy směřovaly. Bez jejího 
dosažení zůstávala existence národa provizoriem bez dostatečných záruk pro jeho dal-
ší rozvoj. 

Nahlížíme-li na postup tehdejší české politiky očima pragmatika, potom nám musí 
nutně připadat mnohé její kroky přinejmenším málo účinné, ne-li přímo absurdní. Po 
smělých začátcích v revoluci roku 1848 a následném útlumu těchto aktivit, zapříčině-
ném zrušením ústavnosti za Bachova absolutismu, nastává nelehká cesta hledání při-
jatelného kompromisu. Dlouhá, ale nikterak úspěšná pasivní rezistence v letech 1863-
1879, při níž se Češi odmítali účastnit rakouského politického života, dokud jejich po-
žadavky nedojdou naplnění, následovaná „drobečkovou politikou" v období podpory 
vládních kabinetů hraběte Taaffeho, obě tyto mezní polohy vyplývaly z dramatu věč-
ného balancování mezi tužbami, které se čeští politikové cítili být zavázáni naplnit -
jejich výrazem je po dlouhou dobu tzv. historické státní právo - a mezi neradostnými 
možnostmi, jež se nabízely v důsledku národnostního složení českých zemí i širší 
středoevropské mocenské konstelace, ovlivněné v neprospěch těchto snah roku 1871 
sjednocením Německa. „Česká politika líčeného období jest charakterisována ve 
svém nitru bojem mezi oportunismem a radikalismem 

Tato osudová rozpolcenost poznamenala výrazným způsobem rovněž produkci 
českých humoristických časopisů. Karikatura je politiky nezřídka využívána jako po-
hodlný nástroj, kterým je odváděna pozornost od palčivých nedostatků v realitě. Ne-
jistota a bezradnost se mnohokráte skrývá za obrazy přepjaté rozhodnosti, zásadové 
neústupnosti nebo nepříliš přesvědčivě předstíraného nadhledu. Vítaná byla zvláště 
skutečnost, že lze tímto nezávazným způsobem dosti účinně vyjádřit i názor, za nějž 
by bylo jinak problematické nést zodpovědnost. Kdo by se však pohoršoval kvůli 
anekdotě? 

Aby česká politika v habsburské monarchii obstála, měla být podle názoru součas-
níků především jednotná. Národní ne/svornost je dalším z důležitých mýtů české spo-
lečnosti o sobě samé, její neodvratné narušování humoristická periodika s nelibostí re-
flektovala už od 70. let při prvních konfrontacích mezi staročechy a mladočechy.307 

Také další rozrůzňování politického spektra nebylo v jejich perspektivě dlouho vní-
máno jako obohacení nebo projev vyzrávání české společnosti, ale naopak jako snaha 
zakladatelů těchto nových subjektů uspokojit vlastní partikulární zájmy na úkor po-

306 TOBOLKA, c. d., str. 11. 
307 STREJČEK, Humorem a ironii..., c. d., str. 12nn. 
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třeb většiny.308 Takovéto stanovisko je dlouho příznačné pro Humoristické listy, z 
hlediska mladočeských Šípů je potom tento imperativ národní jednoty důležitým ná-
strojem, jímž se snaží Národní strana svobodomyslná na přelomu století bránit svůj 
politický monopol. 

Mladočeská hvězda v 90. letech zářila na českém politickém nebi natolik jasně, až 
se mnohdy opravdu mohlo zdát, že zde žádné další strany ani nepůsobí. Staročeši se 
nikdy nevzpamatovali z popunktačního marasmu a dožívali jako spolek celebrit mimo 
hlavní dění. Dravá sociální demokracie už sice překonala časy nejostřejší policejní 
perzekuce, důležitým předělem je pro ni v tomto ohledu heinfeldský sjezd na přelomu 
let 1888-89, zůstávala však ve svém reálném vlivu omezována prozatím nepřekona-
telnou bariérou nerovného volebního systému. Rozhodující fáze v rozrůzňování české 
politiky proběhne až po roce 1897, kdy do hry po Badeniho volební reformě vstupuje 
agrární strana, národní sociálové a několik menších subjektů katolického a radikální-
ho zaměření. Zásadním mezníkem ve vývoji české politické kultury je potom schvá-
lení všeobecného a rovného hlasovacího práva roku 1907. 

Satira a formování plurality 
90. léta 19. století lze směle prohlásit za zlatý věk české politické karikatury. Její 
možnosti v působení na voliče jsou v dobové perspektivě až nadhodnoceny a žádná ze 
stran, které mají ambice oslovit širší vrstvy společnosti, si z tohoto důvodu nedovolí 
zůstat bez vlastního humoristického časopisu. Karikatura je jedním z dokladů měnící 
se politické kultury, v níž vášně začínají hrát stále výraznější roli.309 Nejlépe vyhovuje 
požadavkům politického populismu, úvahy o jejím využití nejsou ovšem cizí ani Ma-
sarykovu realistickému proudu, kde ztroskotají především na nedostatku finančních 
prostředků.310 Nikdo se ani nesnaží předstírat nezávislost, názor je čtenáři prezentován 
didaktickou formou, nejlépe pak v přímé konfrontaci se „zavádějícími" stanovisky 
politických odpůrců. Od počátku se pochopitelně mají nejméně rádi ti, kteří jsou si 
programově nejblíže, a obracejí se proto ke stejným voličským vrstvám. Tito političtí 
sousedé si zároveň nejlépe vidí do karet. Nejzdařilejší karikatury mladočechů najde-
me ve staročeských listech, proti sociální demokracii se sice staví všechny české stra-
ny, ale nejostřeji, a v nej šťastnější chvílích také s největší invencí, se v této oblasti 
projevují národní sociálové a anarchistické hnutí. 

Pokud jsme výše předeslali dominantní pozici mladočechů v českém politickém 
táboře 90. let, je třeba dodat pár slov o zvláštním charakteru této strany.311 Pod jedním 
názvem se totiž skrývala řada různých názorových proudů, jen málo významných 
osobností české politiky neprošlo v tomto období mladočeskými řadami. Vedle kon-
zervativně nacionalistického jádra politických romantiků, které představují bratři Juli-
us a Eduard Grégrové, antisemita Václav Březnovský nebo Jan Vašatý, známý svým 
nekritickým rusofilstvím, (obr. l/IV) zde v 90. letech nacházíme např. agrární platfor-
mu Alfonse Šťastného, zárodek pozdější samostatné strany. Myšlenkově nejpodnět-
nější je pro budoucí vývoj tzv. realistická skupina, sdružující Tomáše G. Masaryka, 
Josefa Kaizla a Karla Kramáře, (obr. 2/IV) Do mladočeských řad společně vstupují na 

308 Třetí strana v Čechách. Humoristické listy 9/1889. 
309 K témuž trendu na příkladě politických schůzí VELEK, Luboš, Místo a role politické schůze 
v politické kultuře českých zemí 1861-1914. In: BLÁHOVÁ, Kateřina (ed.), Komunikace a izolace 
v české kultuře 19. století. Praha 2002, str. 220. 
310 Srov. Masarykův list Bedřichu Hlaváčovi 12. 11. 1899. In: DOUBEK, Vratislav, KUČERA, Martin 
(eds.), Korespondence T. G. Masaryk - Bedřich Hlaváč. Praha 2001, str. 17. 
311 KUČERA, Martin, T. G. Masaryk a Josef Kaizl: cesta k ideové konfrontaci. Moderní dějiny 7, str. 
138n., VELEK, Luboš, Mladočeši a konec principu všenárodní strany-volby do říšské rady 1900-
1901. Paginae historiae 7, str. 128n a 131. 
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konci roku 1890. Zatímco pro Masaryka jde pouze o epizodickou záležitost a už na 
konci roku 1893 zvolí samostatný postup v čele vlastní realistické strany, Kaizl a po 
něm i Kramář se stanou významnými představiteli umírněného mladočeského tábora. 

Tato skutečnost se projevuje také v mladočeské karikatuře. Osten proti oportunis-
tům namířený do vlastních řad není v Šípech žádnou výjimkou. Hromadný přechod 
bývalých staročechů k Moravské straně lidové, která byla zdejší odnoží Národní stra-
ny svobodomyslné je prezentován jako Assentýrka moravských Staročechů k pluku 
mladočeskému. Přijímání těchto „branců" sledují z povzdálí s ironickými poznámka-
mi zasloužilí členové strany včele s Březnovským.312 V ne právě příznivém světle, 
zavánějícím nařčení z převlékání kabátů, se na samostatném vyobrazení objevuje roku 
1895 i Josef Kaizl.313 

Politické soupeření, které můžeme v karikatuře sledovat od počátků 90. let, se na 
konci 19. století dále vyostruje. Na přelomu let 1900-1901 už jsou volební boje mezi 
českými stranami napínavou podívanou,314 jež se stává pro Šípy hlavním tématem. 
Konkurence pochopitelně není v mladočeských očích vítána ani v nejmenším. Za nej-
většího rivala je už tehdy považována agrární strana, které je věnováno několik samo-
statných vyobrazení. Těžko říci, zda nakonec tyto reakce agrárníkům vlastně nepo-
mohly. Sláma, která jim na těchto karikaturách pravidelně čouhala z bot, asi rolníky o 
dobrých úmyslech mladočechů s venkovem nepřesvědčila. 

Politická pluralita je zpodobňována jako mnohohlavá nestvůra, s níž svádí mlado-
český hrdina, jmenovitě poslanec Josef Herold, lítý boj.315 Na jiném příspěvku se re-
prezentanti nových stran coby zloději snaží ukrást jablka - mandáty - ze stromu ná-
rodní jednoty, (obr. 3/IV) Ke slovu se znovu dostane dobře známá postava Laokoona. 
Germanizační had je stále stejný, tentokrát se však už proti mladočeskému otci spojí i 
jeho vlastní synové, agrárník a radikál.316 Podobné souhrnné výjevy nacházíme i 
v Rašplí. V roli národního zachránce zde samozřejmě vystupuje sociální demokrat. 
Pouze on dokáže očistit strom, který představuje blahobyt lidu, od cizopasných hou-
senek - mladočechů, staročechů, antisemitů, nacionálů, klerikálů nebo šlechty. Mimo-
řádně nepohodlný národní socialismus už je nemilosrdně drcen pod zahradníkovou 
podrážkou.317 

Na řadě souborných vyobrazení českého politického tábora najdeme také staročes-
kou Národní stranu. Objevuje se zde ovšem spíše ze setrvačnosti a nostalgie, její vliv 
odezněl, jak bylo výše několikrát zmíněno, už po krachu punktací roku 1891. Šípy 
mají ovšem dobrý důvod pro to, aby tuto příčinu mladočeského vzestupu udržely 
v povědomí co možná nejdéle, další úspěchy Národní strany svobodomyslné totiž po-
vážlivě nepřicházely. A tak se na stránkách časopisu pravidelně belhá postava kulhav-
ce s hlavou ovázanou šátkem, nadepsaná jako „Maroď ' případně „Hlas maroda", ka-
rikující staročeský deník Hlas národa. Dalším oblíbeným způsobem zobrazování sta-
ročechů, který se uplatnil v Šípech na samém začátku 90. let, byla jejich stylizace do 
podoby vypelichaných lvů s kůží plnou záplat. 

Mladočeský autostereotyp se v zásadě překrývá s modelovým představitelem Če-
cha v tradiční produkci. Vedle něj se ustaluje druhý výrazný typ tohoto období, obraz 
sociálního demokrata, u kterého je právě členství v politické straně klíčovým rozmě-
rem jeho identity, do značné míry nahrazujícím národnostní příslušnost. Mladočeskou 

312 Assentýrka moravských Staročechů k pluku mladočeskému. Šípy 15/1896. 
313 Podezřelé siláctví. Šípy 43/1895. 
3I4VELEK, c.d.,str . 134nn. 
315 Přirostou nesvornosti opět hlavy,... Šípy 2/1901. 
316 Český Laokoon. Šípy 22/1904. 
317 Rašple 3/1899, str. 1. 
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variantou Lešetínského kováře je neméně fyzicky zdatný dělník s kladivem. I v tomto 
případě je sebeprezentace z velké části založena na trpitelském základě, ve srovnání 
s nacionalistickou produkcí je zde však mnohem konkrétněji přítomna optimistická 
vize „šťastných zítřků": 
V temné celi (sic) u vězení 
trpí pro své přesvědčení, 
že lid učil pravdu znát, 
sociální demokrat. 
Proti bludům v boji stál, 
láskou k vědě, k lidstvu plál, 
v okovy byl za to jat 
sociální demokrat. 
Však myšlenky volné vznik 
nezničí ni žalářník, 
jí na stráži bude stát 
sociální demokrat. 
Pak svobody jasná záře 
osvítí temné žaláře, 
kde vězněn byl nastokrát 
sociální demokrat.318 

Protisocialistické nálady „české společnosti" v dobovém slova smyslu dokládají oba-
vy z prvních oslav Svátku práce roku 1890, vyjádřené také v Humoristických listech. 
V soudobé perspektivě byla tato událost chápána jako rozbuška možné revoluce, tomu 
odpovídaly i bezpečnostní přípravy, které ji tehdy po celé monarchii provázely. Soci-
ální demokrat je až do roku 1906 pravidelně karikován v podobě trhana 
s anarchistickými rysy, případně zběhlého řemeslníka, který hledá obživu v politice 
jen z nedostatku umu a píle.319 Ilustrace výstižně dokumentují smýšlení měšťanských 
vrstev. Otevřeně tento despekt k českému dělnictvu formuloval ve své korespondenci 
roku 1893 František Ladislav Rieger: kam se poděje naše státní právo a historická 
individualita, jsouc dána v moc živlům, jimž záleží jen na vyplnění žaludku, a kam au-
tonomie, když vyvstane centrální parlament, jenž kompetenci svou bude stále rozšiřo-
vati (...), když jeho většině na autonomii nezáleží, když to bude hlas chátry voličské 

j «320 

Nej výraznějším českým politikem v tradiční produkci je bezpochyby T. G. Masa-
ryk. Tato pozornost, jak bylo již na příkladě hilsneriády naznačeno, ovšem v žádném 
případě není projevem sympatií. Po roce 1907 si na dlouhou dobu vydobude přední 
místo na stránkách humoristických časopisů mladočeský předseda Karel Kramář se 
zarputilým výrazem a tolik typickým ježkem. Jeho prezentace už ale nepostrádá příz-
nivější tóny. Levicové listy jej sice posměšně nazývají „vůdcem národa", vyjadřují 
tak ale z velké části jen skutečný stav věcí. Za potvrzení této neformální pozice lze 
považovat jeho častou prezentaci na stránkách vídeňského tisku.321 V Die Muškete 
vystupuje dokonce jako „nekorunovaný český král".322 Zajímavý příspěvek, ve kterém 
dochází ke konfrontaci těchto dvou osobností, otiskují roku 1911 Kopřivy. Kramář na 

318 

3 Sociální demokrat, (text). Bič 1/1893, str. 4. 
19 Z vysvědčení socínka-ševce. (text) Humoristické listy 22/1902. 

320 TOBOLKA, c. d., str. 2 ln. 
' Die Situation der jungtschechischen Volksbändiger nach den mährischen Landtagswahlen. Figaro 

49/1906, str. 794. 
Die Muskete... 
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něm právě vylučuje Masaryka z jednotného českého poslaneckého klubu: „Marš ven! 
Tady nemáš co dělat, ty nejsi zvolený švindlem!'"223 Epizódni ilustrace tak předzna-
menává složitý vztah mezi oběma muži v poválečném období. 

Volební reforma 
Rakouský Parlamentarismus od 60. let 19. století jen pozvolna rozšiřoval počet těch, 
kteří byli oprávněni k volební účasti. Politický význam (počet hlasů, potřebných pro 
zvolení jednoho poslance) jednotlivých společenských vrstev určuje daňový census, 
podle něhož jsou občané rozděleni do tzv. kurií. Úzká skupina velkostatkářů si tímto 
způsobem zachovává zásadní vliv. Od obnovení ústavnosti roku 1861 k dokončení 
demokratizace v podobě všeobecného a rovného hlasovacího práva pro muže roku 
1907 vede složitá cesta přes řadu dílčích úprav volebního systému. Významným mez-
níkem je rok 1882, kdy se po snížení minimálního volebního censu z deseti na pět zla-
tých do politiky poprvé zapojí širší rolnické a řemeslnické vrstvy, už předtím, roku 
1873, jsou zavedeny přímé volby do říšské rady. Ta byla do té doby složena 
z reprezentantů jednotlivých zemských sněmů. 

Poměrně v poklidu proběhne poslední úprava kuriálního systému, provedená vlá-
dou Kazimíra Badeniho roku 1896. Jejím výsledkem je zavedení páté, všeobecné ku-
rie, v níž volí všichni rovným dílem, včetně těch, kteří už jeden svůj hlas uplatnili 
v některé z prvních čtyř kurií - velkostatkářské, městských obcí, obchodních a živnos-
tenských komor a venkovských obcí. Šlo o způsob, jakým si mohli rakouští politikové 
ověřit sympatie širokých voličských vrstev, aniž by to výrazněji ovlivnilo poměr sil 
nebo držbu dlouholetých mandátů.324 

Badeniho úprava však tvořila jen dílčí krok na cestě ke konečnému cíli, úplné poli-
tické rovnosti všech plnoprávných občanů. Všeobecné a rovné hlasovací právo měla v 
programu většina českých stran, na stránkách jejich humoristických periodik se však 
tato skutečnost projevuje s rozdílnou intenzitou. Leitmotivem je volební reforma (spo-
lu se zavedením osmihodinové pracovní doby) pro sociálně demokratickou Rašpli. 
Tento požadavek časopis opakuje vytrvale po svých prvních šestnáct ročníků, až do 
jeho konečného prosazení. Naopak z hlediska Šípů a Humoristických listů zůstává toto 
téma málo přitažlivé. Mladočeši se k myšlence široké demokratizace společnosti při-
hlásili už v počátcích své strany, v praxi však jejich voliče dlouho více zajímalo čes-
ko-německé soupeření a prosazení českého státního práva. Návrh na zavedení demo-
kratické volební reformy sice Národní strana svobodomyslná na říšské radě podala už 
17. 3. 1893 ústy svého poslance Jana Slavíka, reálná šance na její prosazení však ještě 
nebyla.325 Všeobecné volební právo se v tomto kontextu objevuje i v Šípech, je to 
však na dlouhou dobu naposledy.326 

Mladočeši navíc neměli k uspěchání tohoto kroku žádný důvod, v 90. letech drželi 
většinu českých mandátů a jakoukoli změnou si mohli svoji situaci jenom pohoršit. 
Konečná podpora demokratizace byla především aktem z rozumu, motivovaným vý-
znamnou měrou také ohlasem ruské revoluce roku 1905. Ta se tehdejšího vůdce Ná-
rodní strany svobodomyslné Karla Kramáře vzhledem k jeho těsným vztahům k této 
zemi osobně dotýkala. Takovýmto nepokojům v hranicích habsburské monarchie mě-
lo toto opatření předejít. Je třeba zdůraznit, že tlak lidových mas byl v této době sku-

323 
Masaryk v jednotném klubu. Kopřivy 15/1911. 

324 Eduard Grégr držel mandát vůbec nejdéle, od r. 1867 až do své smrti r. 1907. Sociální strukturu 
těchto poslanců, volených nejméně po 19 let, rozebírá ŠTAIF, Jiří, Česká národní společnost a její elity 
v letech 1848-1911. In: VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, ŘEPA, Milan (eds.), Bratři Grégrové a česká spo-
lečnost v druhé polovině 19. století. Praha 1997, s. 9-28. 
325 URBAN, Otto, Česká společnost 1848-1918. Praha 1982, str. 417nn. 

Archa Noemova v novém vydání. Šípy 48/1893. 
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tečně obrovský. 28. listopadu 1905 podpoří na Staroměstském náměstí plnou demo-
kratizaci stotisícová demonstrace, ve Vídni se shromáždí ve jménu politické rovnosti 
na čtvrt milionu lidí. A to už je síla, kterou není radno podcenit. Klíčový zákon přijala 
dolní komora rakouského parlamentu 1. prosince 1906, 21. prosince téhož roku je 
schválen panskou sněmovnou. Císař jej potom s konečnou platností stvrdil svým pod-
pisem 26. ledna 1907. 
Volební reformu prožívali její současníci jako jednoznačně nejvýznamnější politickou 
změnu ve svém životě. Její krátkodobé dopady se sice daly odhadovat podle páté vše-
obecné kurie, bylo by však chybou považovat celý proces za pouhou změnu klíče, 
podle nějž budou přerozděleny mandáty do příštího parlamentu. Krok, který se právě 
připravoval, měl především připravit cestu pro nový, spravedlivější společenský řád. 
Občanská rovnost čekala na své konečné dovršení. Zůstával zde sice nerovný volební 
řád do zemských sněmů, ten byl ale jen malou vadou na kráse. O mnohém vypovídá 
výjev s názvem Naše letošní politické jesličky v Šípech: premiér Paul Gautsch coby 
sv. Josef spolu s Pannou Marií (nadepsaná jako „Tužba lidu") na něm stojí u - proza-
tím prázdné - kolébky.327 Rozloučení se starým kuriovým parlamentem probíhá 
v Humoristických listech naopak bez nejmenšího sentimentu, výčet jeho zlořádů vydá 
na celých čtrnáct slok. (obr. 4/IV) 

Ztvárňování této tématiky ukazuje i další důležitý jev. Vztahy mezi jednotlivými 
rovinami modernizace si kreslíři velmi dobře uvědomovali. S dosavadním repertoá-
rem metafor si v případě takto významného dějinného okamžiku už nemohli vystačit, 
hlavním symbolem převratné politické změny se stává automobil, nejvýraznější pro-
jev technického pokroku. Je to vůbec první pozitivní ztvárnění tohoto vynálezu, který 
byl po dlouhou dobu prezentován hlavně jako stroj na zabíjení chodců. Tento náboj 
ostatně nepostrádají ani situace, týkající se volební reformy. Jejím důsledkem však 
dochází ke změně v poměru sil. Čtenář se poprvé ztotožňuje s řidičem, naopak dřívěj-
ší elity svá privilegia ztrácejí a nezbývá jim než dát se na bezhlavý útěk. (obr. S/IV) Po-
dobný výjev otiskuje také Rašple, v tomto případě jde dokonce o jediné kladné spo-
dobnění automobilu v českém sociálně demokratickém humoristickém tisku.328 Vyob-
razení nabízí vedle symbolického chápání rovněž možnost doslovného čtení. Vůz lze 
vysvětlit nejen jako alegorii státu, na jehož řízení se nyní budou moci Češi podílet na 
úkor těch, kteří mají skončit pod jeho koly, ale též jako vyjádření reálných materiál-
ních výhod, k nimž se obyvatelstvu po dovršení demokratizačního procesu otevře ces-
ta. 

Snad ještě zajímavější paralelu nabízejí Humoristické listy. V jejich pohledu se 
událost dostává do souvislosti s modernizací volného času, boj o volební reformuje 
prezentován jako napínavý fotbalový zápas. Mužstvo jejích odpůrců má v brance 
představitele panské sněmovny, v obraně potom Němce (typického liberála v cylin-
dru), ústavověrnou šlechtu (zřejmě hrabě František Thun), Poláka (hrabě Agenor Go-
luchowski) a Itala-Vlacha. V týmu soupeřů najdeme na hrotu útoku premiéra Paula 
Gautsche, společný zájem dále sjednocuje Čecha, sociálního demokrata, Slovince a 
Rusína. (obr. 6/IV) Tento motiv znovu není cizí ani Rašplí. Míčem, představujícím rov-
né právo volební, se zde trefuje sociální demokrat hraběte Thuna přímo do nosu, který 
kreslíři posloužil za symbol všech nenáviděných postfeudálních privilegií.329 

To vídeňský liberální list Figaro vidí snahy o volební reformu ze zcela jiného úhlu. 
Zobrazuje ji jako kuře, které honí s noži představitelé slovanských národů monarchie, 

3
 7 Naše letošní politické jesličky. Šípy 3/1906. 
** Rašple 11/1906, str. 88. 
29 „Kopaná." Rašple 1/1906, str. 1. 
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Čech, Polák a Slovinec. Zjevně se chystají uloupit něco, co jim nepatří. Na jiném 
vyobrazení se objevuje také čtvrtý do hry, německý Michl. Tomu má změna přinést 
jediný „dar", žebráckou mošnu.331 Obzvláště příznačný pro myšlenkový svět rakous-
kého liberalismu je příspěvek, na němž vystupuje premiér Gautsch v roli zahradníka, 
rovné volební právo symbolizuje bizarní rostlina, která má namísto větví ruce. Za 
hranicemi sadu už čeká v zástupech lůza, která se chystá překonat plot a zahradu vy-
plenit.332 Dav je v tomto případě nerozlišitelný, ale je zřejmé, že jde znovu o Slovany 
a socialisty. I zde se setkáváme s motivem Laokoona. Volební reforma v hadí podobě 
svírá na vyobrazení staré elity ve smrtelném sevření.333 Figaro jako nej významnější 
rakouský časopis liberální éry ovšem zůstává ve svém postoji osamoceno, ostatní ví-
deňské listy chápou nezvratnost tohoto kroku a zachovávají v jeho hodnocení zdržen-
livost. Oslavu si pak reforma nevyslouží pouze v Neue Glůhlichter, ale též 
v křesťanskosociálním Kikeriki, které ji na začátku roku 1907 zpodobňuje jako slun-
ce, pod jehož paprsky taje aristokratický sněhulák.334 

Zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva bylo spojeno s očekáváním vý-
razného posílení levice. Sociální demokracie stála dosud osamocena na okraji politic-
kého spektra, ostentativní kritika národního programu ostatních stran jí mnoho sym-
patií v jiných než dělnických vrstvách nezískává. Strana je přitom přesvědčena, že 
právě ona zná cestu, po níž dokáže vyvést rakousko-uherský stát z permanentní poli-
tické krize. V této době se zdá být splnění levicových tužeb takřka na dosah a časopi-
sy se neubrání jejich otevřenému vyjádření. Kam až má volební reforma podle někte-
rých hlasů vést? Člověk znalý dějin 20. století nemůže číst následující verše jinak než 
jako temnou věštbu sudičky levicového totalitarismu: 

To duše mojí nejdražšíje sen: 
Zničena navždy hydra kapitálu 
a z temných dolů, drsných fabrik sálů 
vítěz - lid dělný - vyšel svoboden. 
Zor jeho radosti z života plá, 
nesmíme žiti již v otroctví kletém, 
rovnost a bratrství vládne jen světem, 

335 
nad volným lidstvem rudý prapor vlál'' 
Zvláště jasnozřivě působí dnes především první verš této skladby, podobný „sen" byl 
skutečně draze zaplacen. Spasitelské tužby upínané k volební reformě zůstanou nena-
plněny. Cesta k moci byla svěřena demokratické volbě, mezi těmi, kteří ji však takto 
dokázali získat, nechyběli ani tvůrci těch nejhorších diktatur. 

Po roce 1907 začíná sociální demokracie aspirovat na roli hlavní české politické sí-
ly. Strana vychází novým skupinám voličstva ochotně vstříc a obrušuje ostré hrany 
vlastní revolučnosti. Postava sociálně demokratického poslance jako dělníka 
s kladivem mizí, výše citovaná báseň je jakýmsi vyvrcholením starých časů, kdy byla 
tato politická síla zaměřena pouze na masy proletariátu. Napříště bude rudý prapor 
v řadě případů doplněn barvou bílou do vlastenecké kompozice. Tuto proměnu jsme 

330 Figaro 9/1906, str. 155. 
331 Figaro 29/1906, str. 471. 
332 Figaro 8/1906, str. 129. Významný je zde právě prostor zahrady jako kultivovaného prostoru, který 
je emblematickým motivem rakouské liberální kultury. Srov. SCHORSKE, c. d., kapitola VI. a VII. 
333 Modeme Laokoon-Gruppe. Figaro 1/1907, str. 2. 
334 Das Kampfes Ende. Kikeriki 1/1907, str. 8. 
335 Sen budoucna, (text) Rašple 4/1907, str. 30, 
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již výše v souvislosti s česko-německým vztahem zmiňovali. Jakýkoli autostereotyp 
je od této chvíle příliš zužující, a nemá proto v časopisech místo. 

O tom, že sociální demokracie přestává být podceňována i na mladočeské straně, 
svědčí její prezentace na stránkách posledních ročníků Šípů, zvláště pak 
v příspěvcích, vztahujících se právě k volební reformě. Na souborném vyobrazení 
českého politického tábora, které představuje jistý epilog mýtu o národní jednotě, pat-
ří jejímu reprezentantovi čestné místo po boku hlavního mladočeského hrdiny, (obr. 7/ 
IV) O levicových náladách ve společnosti svědčí vývoj na scéně českých humoristic-
kých periodik. Předznamenává jej už Svítilna, která - ač stranicky nezávislá - ukazuje 
svým zájmem o sociální otázku budoucí trend. V německém prostředí se sociální de-
mokracií přese všechnu svou nezávislost v boji proti „reakčním silám" nepokrytě 
sympatizuje i Simplicissimus,336 

Úspěch této strany je však nakonec menší, než se všeobecně očekávalo. Po mlado-
češích totiž zdědila také svého největšího rivala, agrární stranu. T a j e roku 1907 na-
konec o dva mandáty úspěšnější. Naopak co se týče českých humoristických periodik, 
může být levice spokojená. Konzervativní venkov totiž není na tento způsob komuni-
kace dostatečně zvyklý, a zřejmě právě proto agrárníci vlastní humoristický časopis 
nezaložili. Veselý agrárník vycházející ve formě kalendáře, která byla pro tradiciona-
listického vesnického čtenáře přece jen přijatelnější, je zcela apolitický. Svůj podíl na 
tom má jistě i vývoj uvnitř karikatury jako žánru. Prvoplánová oslava jedné strany, 
jak dokládají svým zánikem Šípy, je už v českých zemích přežitkem. 

Polidštěný obraz politiky 
V tradiční produkci 90. let vystupuje český politik nejčastěji jako neústupný obránce 
národních zájmů. Stojí neochvějně na stráži národa, připravený použít svých mocných 
zbraní - opozice a obstrukce - k obraně historického státního práva. Karikatura mu 
s oblibou dává podobu bájného hrdiny, ať už antického nebo rukopisného střihu, (obr. 
8/IV) Potíž ovšem nastává ve chvíli, kdy se tato ztělesnění všech pozemských ctností 
pustí mezi sebou do nevybíravých šarvátek. Mladočeši sice boj proti dalším českým 
stranám prezentují se stejným patosem, s nímž je prezentována obrana národa před 
germanizační hrozbou, jeho skutečný obsah je však zřetelně odlišný. Agrárníka nebo 
národního sociála lze jen stěží obviněn z kolaborace s Němci nebo z úplatnosti ze 
strany židovského kapitálu. Styl volebních kampaní je tomu napříště nutno přizpůso-
bit.33^ 

Po roce 1907 proto dochází i v této oblasti k výrazné proměně. Sympatie čtenářů 
k jednotlivým politickým stranám už nebylo možné jednoznačně odhadnout. Humor 
je náhle uvolněn z těsných ideologických pout a politická příslušnost ztrácí dřívější 
úzký vztah k národní identitě. Časopisy reagují výrazným nárůstem kritičnosti, počí-
nání české politické reprezentace je bez milosti charakterizováno jako „komedie plná 
omylů".338 Osten namířený do vlastních řad už přestává být považován za čin bezmála 
velezrádný, karikatura ztrácí charakter pohodlného nástroje placené sebepropagace. 
Vstupuje naopak do služeb veřejného mínění, jehož tlak mají volení zástupci pocítit 
v nebývalé intenzitě. Mnohdy až přehnaná kritičnost se stává normou, jež má vyvážit 

336 Das gute Herz. Simplicissimus 40/1911-12, str. 703. 
337 K této proměně politické kultury viz KUČERA, Martin, Alois Rašín v mladočeské straně (1907-
1914). Moderní dějiny 1, Praha 1993, str. 12: Argumentace Rašína a celého Kramářova okruhu se 
svou sociální apelativností a odstíněním jednotlivých sociálně třídních zájmů podstatně odlišuje od dří-
vějších mladočeských předvolebních kampaní. Jestliže předtím stačilo do omrzení opakovat hesla o ná-
rodní jednotě a svornosti, (...) nyní se situace změnila. Politické rozrůznění v českém národě vedlo 
mladočechy k obavám o udržení převahy na venkově a u maloburžoázie." 
338 Čeští aktéři ve Vídni, (text) Humoristické listy 2/1907, str. 20. 
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nedávné časy povinného nadšení. Vlastní stranické listy vydává nadále pouze levice, 
ale ani u sociálních demokratů, ani u národních sociálů nenajdeme stopy po jakékoliv 
dlouhodobé koncepci. „Osmihodinová doba pracovní" - druhé velké heslo 90. let, 
provázející v Rašpli pravidelně požadavek volební reformy, sice splněno nebylo, pro 
časopisy však přesto přestává být zajímavé. 

Pokusy o prvoplánové využití satiry při politickém boji se samozřejmě u stranic-
kých listů nadále objevují, nejčastěji v předvolebním období. S kontrastem stereotypu 
a autostereotypu se však už nesetkáváme, stejně jako v případě prezentace naciona-
lismu po roce 1907 převládají veršovánky v textové části. Zajímavým dokladem malé 
účinnosti podobných snah je tato druhá mocnina literární parodie: národně sociální 
Karikatury samy otiskují příspěvek s názvem Kde bere poslanec Klofáč peníze. 
(Feuilleton, který napsán byl pro 'Právo lidu'.f y> Způsob prezentace stranického 
předsedy Václava Klofáče, jenž užívá sociálně demokratická satira, je zde pouze do-
tažen do důsledku. 

Politické satiře je tento posun jenom ku prospěchu. Roku 1910 se 
v Humoristických listech ocitá politická elita ve školních škamnách, hodinu vede Ma-
ďar jako reprezentant nejúspěšnějšího národního hnutí v monarchii. Pravidla na tabuli 
zní jasně: ,flikdy nebýt spokojen!! Nikoho se nebát!!!! Před nikým neohýbat záda! 
Dupnout si!!!" Žáčkové - zastoupeny jsou všechny české veličiny napříč politickým 
spektrem - se však na tento rozhodný postup dívají poněkud rozpačitě, (obr. 9/IV) 

Volby se v Humorech i v dalších listech od této chvíle stávají jakousi moderní ob-
dobou masopustu nebo poutě. Někdy dokonce v konkurenčním boji tyto tradiční 
atrakce poráží. Principál se právem na jaře roku 1907 obává: „Povídám vám, děti, le-
tos nebude před kým hrát. Obecenstvo bude mít volebních komedií dost za darmo... 
kdo by tedy nám komedii platil."340 Užitečnosti české reprezentace na říšské radě nyní 
věří jen málokdo, prospěch pro „obyčejné lidi" dostává méně honosnou, o to však 
hmatatelnější podobu. Příkladem je tato svérázná předvolební licitace. „Starosta ke 
kandidátům poslanectví: 'V naší obci je k zadání 45 voličských hlasů. Tak, pánové, 
kdo dá víc...?'"341 Problém nastává, pokud jednoho voliče opíjí více kandidátů najed-
nou, jen těžko se pak totiž rozhoduje, komu má vlastně dát svůj hlas.342 Vedle těchto 
přece jen málo nápaditých postupů k získání přízně širokých mas se objevují také ra-
finovanější cesty. K nim patří použití skrytého hypnotizéra.343 Přehnaná oddanost 
straně se stává přímo terčem výsměchu. Pohledná mladá dáma vede na ulici tento 
rozhovor: „ 'Nechtěl byste mě, pane, doprovoditi?' 'To nemohu, slečno. Dříve bych se 
musel zeptati výkonného výboru strany. "l344 Jde o příspěvek z národně sociálních Ka-
rikatur zacílený očividně proti sociální demokracii, která byla brána jako vzor doko-
nalé organizace. 

Stranická příslušnost však přestává být podstatná a není proto u tohoto typu pří-
spěvků většinou ani uváděna. Politici slibují hory doly, strany přibývají jako houby po 
dešti a čert aby se v nich vyznal... Právě s mocnostmi pekelnými se spojí jeden zprvu 
neúspěšný uchazeč o poslanecký mandát v Humoristických listech před volbami roku 
1911. Rád jim upíše svoji duši a je za to potřen všemi mastmi, rovněž jeho verbální 
schopnosti jsou patřičně umocněny. Následně na hlavu poráží všechny kandidáty a 

339 Kde bere poslanec Klofáč peníze. (Feuilleton, který napsán byl pro 'Právo lidu'.) Karikatury (malé) 
4/1909, str. 4. 
340 Humoristické listy 15/1907, str. 229. 
341 Časová licitace. Humoristické listy 23/1911, str. 270. 
342 Špatný účinek. Karikatury (velké), 23/1911. 
343 Humoristické listy 22/1911, str. 268. 
344 Příslušník disciplinované politické strany. Karikatury (velké), r. II, 1910, č. 39. 
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může nerušeně užívat plody této bizarní předvolební aliance - když na něj chce totiž 
ďábel uplatnit své právo, pohoří - každý poslanec má přece imunitu, (obr. 10/IV) Ve 
stejné době už se ke svým voličům obrací Haškova Strana mírného pokroku v mezích 
zákona, vrchol soudobé české politické satiry. Tohoto volebního happeningu se ostat-
ně přímo zúčastní i dva významní karikatur i sté, Lada a Brunner.345 

Úpadek dřívějších neotřesitelných autorit se projevuje také v prezentaci tisku. 
V pozici, v níž se pravidelně objevovala na stránkách staré podoby Humoristických 
listů a Šípů německožidovská „šornalistika" časopisů Neue Freie Presse, Prager 
Tagblatt nebo Bohemie, se nyní ocitá v Kopřivách konkurenční národně socialistická 
Národní politika, ale i samotné Národní listy. Náhle se ukazuje, že ani český novinář 
není ve svých názorech natolik zásadový, aby si neuvědomoval, čí chleba jí.346 Karel 
Kramář, který za odkoupením nej významnějšího českého periodika stojí, si za tento 
obchod vyslouží hned několik vyobrazení, (obr. u/iv) 

Dřívější úzká vazba na česko-německé soupeření se v některých případech zcela 
vytrácí, zvláště pak pokud jde o komunální politiku. Boj o pražskou radnici je už ryze 
českou záležitostí. Karel Horký se v době své modernizační mise v čele Humoristic-
kých listů roku 1907 neváhá do těchto vyhrocených bojů zapojit: „V Praze tehdy vy-
pukla velká aféra díky nepatrnému sklouznutí pražského obecného staršího, rukavič-
káře p. Březnovského, který byl obviněn tiskem a snad i na schůzi obecního zastupitel-
stva, že od nějakého občana, jemuž dopomohl k elektrice, vzal za tu ůsluhu krabici vi-
ržinek. Nikdo si nedovede představit, co pro ty viržinky bylo tehdy rámusu v celé české 
veřejnosti. Od té doby jsme v těch věcech velmi pokročili (...), ale tehdy pro tu krabici 
viržinek byla celá Praha vzhůru, od úst k ústům šly pobuřující zvěsti o 'neslýchaném 
korupčním systému v české samosprávě' a ubohý ten obecní konšel (...) prožíval hroz-
né sny a dojista i bezesné noci. Také má temperamentní mladost, málo ještě přístupná 
tomu, hledět na menší lidské křehkosti lidsky, zasedla tehdy (...) na jednu z těch soud-
ních stolic, které na tu krabici cigár pohlížely jako na hrozné corpus delicti a bily do 
Březnovského se všech stran. Měly-li se 'Humory' omladit, jak to bylo výslovným 
přáním p. Vilímka, nemohli jsme přece zůstat stranou té mely. Stroff mi to schválil a 
pustili jsme do světa číslo, jež se viržinkovými vtipy zrovna hemžilo, šel jsem na ubo-
hého rukavičkáře bez rukaviček,"347 Vydavatel listu J. R. Vilímek ml. je ovšem vzhle-
dem ke svým sympatiím k mladočeské straně tímto experimentem rozezlen na nejvyš-
ší míru. Neváhá přerušit dovolenou na Riviéře a zjednat nápravu, která vede 
v konečných důsledcích až k Horkého odchodu z vedení listu. Korupční přívlastek 
však radničním notáblům už zůstane, nejčastěji je v tomto kontextu zpodobňován 
v levicové produkci mladočeský primátor Groš. 

Politický život v českých zemích v posledních předválečných letech nelze hodnotit 
jinak než jako prohlubující se stagnaci. Reakce na tento stav plně odpovídají novému 
kurzu českých humoristických periodik, která už nadobro ztratila víru v národní poli-
tickou reprezentaci. Agónii českého sněmu ukončí císařův zásah, tzv. anenské patenty 
z 27. července 1913. Zemská samospráva je jimi zrušena, správy Čech se ujímá komi-
se úředníků jmenovaná Vídní. Větší rozruch toto opatření v českých zemích nevyvolá, 
je ostatně vykoupeno poskytnutím hospodářských výhod.348 Humoristické listy věnují 

345 MAREŠ, c. d., str. 99. 
346 Na baště národa. Kopřivy 3/1910, Krveprolití v 'Nár. listech.' Kopřivy 1/1911. 
347 LA PNP, fond Karel Horký, Zápisky věčného žáka 1. díl. Rkp, str. 52 ln., II/C/18. 
348 KUČERA, c. d., str. 30 hovoří v této souvislosti o všenárodní vlně nevole, anenské patenty jsou pro 
něj důležitým článkem v řetězu událostí, vedoucích od táborového hnutí konce 60. let přes Omladinu 
až k rozpadu Rakouska-Uherska. 
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události spíše jen z povinnosti události dvě alegorická vyobrazení na titulní straně.349 

Výstižnější je však toto zachycení lidového pohledu na politiku v textové části: „'Co 
jste tak smutný?' 'Ty poslední události v Čechách -' 'Ach, tak! Ztráta české samo-
správy, ponížení národa - ' 'I o to ne! Ale pivo bude dražší....Z'"350 

Projevy sžíravé ironie mají jistě svou důležitou příčinu ve zklamaných nadějích, 
jež obyvatelstvo do volební reformy vkládalo. Jedním z nemnoha jejich ozvuků je vy-
obrazení, které vyšlo v Humoristických listech před volbami roku 1911. Nový silný 
parlament na něm vyráží „V boj proti shnilému systému" a přebírá vládu nad veřej-
nými záležitostmi pevně do svých rukou.351 Realita však tyto nadějné vyhlídky znovu 
zklame. Demokracie ve středoevropském provedení zůstává více nedokonalým kom-
promisem než uskutečněním občanských ideálů volnosti, rovnosti a bratrství. Říšská 
rada je i nadále rozhádaná, už od roku 1908 se dostávají do čela rakouských vládních 
kabinetů císařem jmenovaní úředníci, aby zajistili chod státu. V monarchii nechybí 
ani síly, které by demokratické zřízení nejraději zcela odstranily, svého se dočkají 
v době první světové války. 

Kritičnost českých časopisů však lze interpretovat také jako výraz emancipace mé-
dií z přímého politického vlivu, jež je nezbytným průvodním jevem celkové demokra-
tizace společnosti. Jisté meze v sebereflexi, především v případě Humorů, zůstávají 
zachovány. Jejich vyjádřením je již naznačená zásadová neadresnost, buď je příspě-
vek namířen proti politické straně bez bližšího určení, nebojsou zachyceni různí poli-
tikové na souborném vyobrazení. Dokonce i vyhrocená aféra národně sociálního po-
slance Karla Švihy, obviněného z konfidentství, zůstane v tomto listě bez ohlasu. 
V této nestrannosti zůstávají české časopisy ve střední Evropě výjimkou. Podobný 
pohled zdola naopak není nijak cizí londýnskému Punchi. Příkladem je volební boj, 
glosovaný z perspektivy lepičů plakátů, kterým naprosto nezáleží, jaká strana si jejich 
služby zrovna zaplatí, zvlášť když se jednotlivá hesla mezi sebou takřka neliší.35 

Od obstrukce k pozitivní politice 
Pro prezentaci české politiky v tradiční produkci Šípů a Humoristických listů jsou klí-
čová dvě slova, která měla dlouho v řadách mladočeské strany zvuk, srovnatelný 
svými účinky s magickým zaklínadlem: opozice a obstrukce. (obr. 12/IV) Politická kri-
ze byla v Rakousko-Uhersku dlouholetou realitou. Atmosféra ve vídeňské říšské radě 
i na českém zemském sněmu se v poslední čtvrtině 19. století výrazně změnila. Dů-
stojná zasedání vážených mužů často narušili ti, kteří se nezdráhali pro prosazení 
svých zájmů využít prostředků z ulice.353 Vedle nevybíravých urážek z řad jednotliv-
ců docházelo též k organizovaným obstrukcím celých poslaneckých klubů - ctihodní 
mužové blokovali parlamentní jednání mnohahodinovými projevy beze smyslu, jindy 
znemožnil činnost těchto institucí řev nebo hra na hudební nástroje. Podobné pro-
středky měl posvětit jejich účel, obrana národních zájmů. 

Prezentace obštrukční tématiky na stránkách českých humoristických časopisů 
před rokem 1907 představuje jev navýsost paradoxní: zatímco obvykle se v karikatuře 
stává vážné komickým, v tomto případě jsou hodnotová znaménka převrácena opač-
ným způsobem a fraška se rázem mění v historický počin. Zajímavým způsobem, 
formou památečních pohlednic, zvěčňují svá vítězství na tomto poli čeští Němci. Tak-

349 Skoro jako v Bibli. Humoristické listy 33/1913, str. 449. Aby se loď udržela, byl Jonáš obětován. 
Humoristické listy 34/1913, str. 463. 
350 Příčina smutku, (text) Humoristické listy 33/1913, str. 459. 
351 Vzkříšení, jakého se možná dočkají v červnu ve Vídni. Humoristické listy 17/1911, str. 201. 
352 A plague on both your hoardings. Punch, November 30, 1910, str. 381. 
353 SCHORSKE, c. d., str. 126. 
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to byla oslavena osmihodinová řeč německého nacionalistického poslance Aloise 
Funkeho z Litoměřic, pronesená ve sněmovně říšské rady na podzim 1897.354 

Planý radikalismus ovšem přestává udávat hlavní tón české politiky už v 90. le-
tech. Právě v jeho překonání spočívá hlavní rozdíl mezi nastupující generací a jejími 
předchůdci. Po přelomu století už není požadavek splnění historických státoprávních 
požadavků nepřekonatelnou překážkou pro dohodu s Vídní, v kurzu je idea širší ra-
kouské vlasti. Jí odpovídá tzv. pozitivní politika, jíž uplatňovalo nové vedení mlado-
české strany v čele s Karlem Kramářem, který je od roku 1906 jedním z jejích vůdců. 

Humoristické časopisy jako „hlas lidu" však tento vývoj nepřivítají s nadšením. 
Pozitivní politika se nedočkala od nové podoby Humoristických listů nejmenšího po-
chopení. Časopisu se zdá být příliš krotká, ne-li už přímo poraženecká a hlavně - bez 
hmatatelných výsledků. Také toto marné čekání na ráznější vystoupení, k němuž by se 
karikatura ráda přidala, vedlo brzy k tomu, že list začal české politiky odepisovat: 
„Bienerth (čte): 'Čechové jsou národ dobrý! Nešťastný, jenž v nouzi lká, nechť se 
k Čechovi obrátí, ten mu rychlou pomoc dá -' Mácha- Mácha- aha, to bude patrně 
Kramářův pseudonym...'"25' Premiér Bienerth, stejně jako jeho předchůdce Ernest 
von Koerber, patřil na stránkách časopisu k poměrně častým hostům. Byl totiž pova-
žován za protičesky naladěného.356 Jedním ze způsobů k vyjádření nedůvěry jeho 
osobě je prezentace v karikatuře. Obrázek s názvem Každodenní produkce ve vídeň-
ském cirkuse přináší dobře známý motiv rakouského premiéra, jezdícího za jásotu 
německého hlediště na českém lvu.337 

Charakteristika pozitivní politiky se objevuje také v tomto stručném politickém ži-
votopise Karla Kramáře z pera Jaroslava Haška, který otiskly ve svém prvním vydání 
velké Karikatury: „Jako říšský poslanec za město Tábor vymohl, že z tamějšího ná-
draží byl odstraněn automat na vydávání jízdních lístků, který nefungoval. Že 
v Táboře vymohl trafiky, rozumí se samo sebou, díky jeho řečnickému talentu. Když 
vláda viděla, že vymáháním trafik stoupá jeho obliba u lidu a že se stává jí nebezpeč-
ným, chtěla rázem zabiti důvěru lidu k němu a povolala ho do delegací. (...) Dáti vol-
né pole průběhu událostí, nezasahovati nijak do běhu věcí, držeti se v ústraní a čekati, 
až se to přežene, s vědomím, že se to přehnati musí. To jsou základy tak zvané pozitiv-
ní politiky mladočeské, jejímž hlavním vůdcem je dr. Karel Kramář. Pozitivní politika 
jest vynález dra Kramáře a jest to něco velkolepého, úchvatného a čistého. Pozitivní 
politika podobá se poháru křišťálové vody, na které není vidět ničeho, ve které nepla-
ve docela nic a která nemá žádných účinků. (...) Že jeho činnost jako politika jest 
známa i za hranicemi, netřeba připomínati. Sluší jen poznamenat, že redakce fran-
couzského listu 'Courrier Européen' požádala dra Kramáře roku 1905, aby jí napsal 
článek o výsledcích pozitivní politiky. Od té doby uplynuly již čtyry (!) roky, ale dr. 
Kramář neposlal jim ani řádky ,"358 

Zatímco pro mladočechy a národní sociály byla obstrukce symbolem českého vý-
znamu v monarchii a v konečném důsledku jedním z hlavních pilířů české svébytnos-
ti, pro sociální demokraty je dalším z citlivých míst, na něž se Rašple i Kopřivy při ze-
směšňování těchto politických stran zaměřují. Příkladem je vyobrazení žebrajících 
hudebníků, jejichž produkce nedosahuje valných kvalit, doplněné tímto rozhovorem: 

354 MIKUŠEK, Eduard, „Kramářská píseň" o Badeniho krizi podle obstrukčních pohlednic ze sbírky li-
toměřického muzea. In: DŽAMBO, c. d., str. 97. 
355 Humoristické listy 19/1910 str. 219. 
356 KŘEN, c. d., str. 364. 
357 Humoristické listy 17/1910 str. 193. 
358 Galerie Karikatur I. Dr. Karel Kramář. Karikatury (velké) 1/1909. 
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„'Prosím vás, jací jsou to divní muzikanti?' 'To jsou bývalí obštrukční poslanci. '"359 

Nejsilnější levicová strana láká už od 90. let voliče právě tímto svým konstruktivním 
přístupem. Obstrukce pro ni není výrazem síly, ale naopak očividné programové ne-
mohoucnosti jejích politických konkurentů. 

Rusko, Balkán, svět 
Ilustrace na stránkách humoristických periodik byly po dlouhou dobu jedním z mála 
způsobů, jakým mohli Češi veřejně prezentovat své představy o směřování zahraniční 
politiky rakouského-uherského státu. Tato oblast nadále zůstávala doménou panovní-
ka, z tohoto důvodu v podstatě nepodléhala kontrole parlamentu.360 Mezi českými po-
litiky ani v řadách celé společnosti přitom zájem o mezinárodní dění rozhodně nechy-
bí. Podobně jako v případě sociálně demokratických politických karikatur před rokem 
1897, i zde je již zformulována koncepce, reálná moc k jejímu prosazení však schází. 
První české zahraniční ministerstvo (ve formě diplomatického sboru) jmenují roku 
1907 Humoristické listy, z dodnes známých osobností do něj byly vybráni propagátor 
olympijské myšlenky Jiří Guth-Jarkovský jako vyslanec v Aténách nebo národně so-
ciální poslanec Václav Klofáč, zmocněnec pro záležitosti Turecka a Balkánu.361 

Česká reprezentace si význam zahraničních styků dobře uvědomovala, pokusy o 
jejich navázání ale pravidelně u zamýšlených partnerů narážely na bariéru nezájmu a 
neznalosti národnostních poměrů v habsburské monarchii. Tu narušily až ohlasy naci-
onálních bouří kolem Badeniho jazykových nařízení z prosince 1897. Ostentativní ru-
sofilství, jehož nej výraznějším projevem se stala známá pouť na Rus roku 1867, zů-
stávalo u východní velmoci bez odezvy, stávalo se však vítaným argumentem pro 
německé nacionalisty, kteří hodlali střední Evropu důslednou germanizací před po-
dobným nebezpečím zachránit. O oživení politiky slovanské vzájemnosti (tentokrát 
omezenou pouze na slovanské národy Rakousko-Uherska) se pokusí Karel Kramář se 
svojí novoslovanskou politikou. Roku 1908 se v Praze po padesáti letech znovu usku-
teční Slovanský sjezd, zájmy zúčastněných národů se však značně rozcházejí a inicia-
tiva proto definitivně odeznívá o dva roky později.362 Na potřebnou mezinárodní poli-
tickou úroveň se nepodařilo povýšit ani česko-francouzské vztahy. Fiaskem skončila 
jednání Františka Ladislava Riegera s Napoleonem III., uskutečnila se totiž těsně před 
císařovým pádem roku 1871. Obsah tajných jednání navíc uveřejnil vídeňský tisk a 
Rieger se jen s obtížemi vyhnul obvinění z vlastizrady.363 Komplikace, které Čechům 
přinesl jejich postoj v případě Dreyťusovy aféry, již byly nastíněny v předchozí kapi-
tole. 

Produkce humoristických časopisů odpovídá výše nastíněným souvislostem. Stará 
podoba Humorů i mladočeské Šípy oslavují Rusko jako obránce slovanských národů 
před rozpínavým pangermanismem. Tento postoj je vykoupen notnou idealizací i pat-
řičnou dávkou pokrytectví ve vztahu k dalším slovanským bratrům, Polákům. Slovan-
ský mýtus, který má kořeny už v počátcích národního obrození, přivádí na pravou mí-
ru už Havlíček ve známém článku Čech a Slovan z roku 1846, v karikatuře však tato 
koncepce dominuje ještě v době rusko-japonské války. 

Sympatie obou zmiňovaných časopisů jsou jednoznačně na straně „velkého slo-
vanského bratra". A ačkoli reálný vývoj na bojišti hovoří ve prospěch Japonska, listy 
dlouho odmítají ve své víře zakolísat. České vidění nejlépe ilustruje karikatura s ná-

359 Na stará kolena. Kopřivy 18/1909. 
360 KOŘALKA, Češi v habsburské monarchii..., c. d., str. 295. 
361 Humoristické listy 4/1907. 
362 ŠETŘILOVÁ, Jana, Podnikatelské zájmy a orientace českého nacionalismu v letech 1905-1918. In: 
KÁRNÍK, Sborník k problematice..., c. d., str. 113nn. 
363 SAK, Robert, Rieger. Příběh Čecha devatenáctého věku. Semily 1993, str. 184nn. 
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zvem Ruský Guliver přepaden Liliputány. (obr. 13/IV) Jakékoliv zlehčování není 
v tomto případě namístě. To si uvědomuje i Ignát Herrmann jako šéfredaktor Švandy 
dudáka, když v červnu 1904 odkládá otištění Olivových kreseb s válečnou tematikou: 
„Z iIlustrovaných telegramů nedal jsem do reprodukce posud žádného. Očekávali' 
jsem tehda určitý obrat, avšak obrat na bojišti nenastal. (...) Musím tak učiniti nejen 
vzhledem k veřejnosti, ale cítím sám v nitru vlastním, jak je v celé té historii na vý-
chodě málo momentů, jichž se smíme (podtrhl I. Herrmann) dotýkati humoristicky,"364 

Konečný výsledek konfliktu je potom prezentován jako intrikánský komplot zrád-
ných Asiatů a světových velmocí. Rusko nepatřilo k zemím, jejichž politické zřízení 
by bylo v Evropě dvakrát obdivováno. Zranitelné místo v českém politickém progra-
mu neváhá využít německá karikatura: Výmluvným příkladem je ilustrace 
z vídeňského Figara, na níž roku 1894 přináší mladočech svému nejmilejšímu zvířát-
ku, ruskému medvědovi, pochoutku v podobě rakouského orla.365 

Srovnatelné ohlasy však nacházíme také v české levicové produkci. Rašple komen-
tuje ruské vojenské neúspěchy ve válce s Japonskem se zjevnou škodolibostí.366 Na-
místo slovanské idyly představuje čtenářům obraz staroorientální despocie, která byla 
reálným poměrům samoděržaví o mnoho bližší. Rusko je zobrazováno jako stát nedo-
tčený základními hodnotami evropské civilizace, pro nějž nemá život jedince nejmen-
ší cenu. Příkladem je vyobrazení v Rašplí s názvem V Rusku je klid, uveřejněné už ro-
ku 1901. Car Mikuláš II. zde sedí na trůnu ověnčeném lebkami, v ruce drží recept na 
řešení napjaté situace, rozsudek k vyhnanství na Sibiři, (obr. 14/IV) 

Jestliže dříve mělo Rusko představovat kladný protipól vůči Německu, nyní nevidí 
autoři mezi vládci obou států sebemenšího rozdílu. Časopisy přináší několik společ-
ných vyobrazení obou státníků, Mikuláš II. si zaslouží samostatnou pozornost díky 
svým aktivitám v balkánské otázce. I v tomto případě však ztrácí dobrotivou tvář 
ochránce slovanských národů a křesťanské víry. Výmluvným příkladem je tato repli-
ka z Kopřiv roku 1913: „Bratři, ustaňte prolévat slovanskou krev... Nedělejte mi špi-
navou konkurenci/"36? Odidealizovaný obraz Ruska s obligátní tématikou omilostňo-
vání již oběšených odsouzenců proniká překvapivě i do velkého vydání národně soci-
álních Karikatur,368 Praktická politika této strany přitom vypadala jinak, od východní 
orientace si slibovala vůbec nejvíce. 

Právě Balkán nejvíce znepokojuje české čtenáře po několik posledních předváleč-
ných let. Prvním impulzem pro vyostření mezinárodního napětí je rakousko-uherská 
anexe Bosny a Hercegoviny roku 1908, uskutečněná po třiceti letech protektorátní 
správy. Krize sice odezní bez vojenské konfrontace, znovu však potvrdí vratké posta-
vení „nemocného muže na Bosporu". Osmanské Turecko se není nadále schopno brá-
nit emancipaci balkánských národů. Na mapě se objevují nové státy: Bulharsko, Al-
bánie, Černá Hora. Jejich hranice ovšem neodpovídají tužbám, zdůvodňovaným ná-
rodnostním principem i historickými nároky. Výsledkem jsou dva válečné konflikty 
v rychlém sledu. Zbytek Evropy se jen s napětím dívá, jak kolem „sudu s prachem", 
jak se této její části přezdívá, obletují první jiskry. Diagnóza nemoci, kterou světový 
mír trpí - „cholera balkanus" - je známá, evropské velmoci v roli lékařů však dove-

369 
dou jen bezmocně přihlížet. 

364 LA PNP, fond Viktor Oliva, Ignát Herrmann Viktoru Olivovi 24. 6. 1904. 
365 Delirium tschechicum. Figaro 5/1894, str. 20. 
366 Srov. Rašple 11/1904, str. 1. 
367 Zakročení cara mírotvorce. Kopřivy 14/1913. 
368 Carův ukaz. Karikatury (velké) 2/1909. 
369 Lékaři jsou s védou v koncích. Humoristické listy 47/1912, str. 592. 
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Česká veřejnost vyjadřuje Srbům, Bulharům a Černohorcům svoji podporu, pořá-
dají se dobročinné sbírky ve prospěch raněných a sirotků. Situace se změní poté, co se 
slovanské státy beze smyslu pro jakoukoli vzájemnost postaví proti sobě. Tuto dezilu-
zi vyjadřují Kopřivy, nahlížející běh dějin z pozice prosté turecké ženy: „Pravda, 
pravda, že Bulhaři vedou osvobozenskou (!) válku. Vašeho tátu už vysvobodili z bídy a 
utrpení,"370 Zájem o osud jižních Slovanů nemá pouze podobu ušlechtilých (a často 
prázdných) ideálů. Země zničené válkou zajímaly české průmyslníky, pro něž byly ví-
taným cílem investic. Svědčí o tom také knihy srbskochorvatská a bulharská konver-
zace, obě se vzory obchodních dopisů, inzerované roku 1913 v reklamní rubrice Hu-
moristických listů ^ 

Ke světové velmoci číslo jedna, Velké Británii, nemají české časopisy žádnou dů-
věru. Češi nachází řadu paralel mezi svým postavením a osudem podrobených Irů, i 
proto je britská imperiálni rozpínavost v české produkci tvrdě odsuzována už od 90. 
let. Příležitostí k její tematizaci jsou na přelomu století především búrské války.372 

Počáteční neúspěch anglických zbraní vyvolá v řadách široké veřejnosti vlnu nadšení. 
Jeho příkladem je tato Pranostika Angličana, uveřejněná v lednu roku 1900 
v Humoristických listech: 
Na Nový rok 
vítězí sok; 
na Tři krále 
jsem bit dále: 
a konečně na Hromnice 

r 373 
mému panství zhasne svíce. 
Jihoafrické tažení vůbec vzbudilo značnou pozornost celé světové veřejnosti, 
z nemalé části právě zásluhou karikatury. Podobně přináší toto první obrazové médi-
um do domácností západního světa i výjevy z dalších konfliktů. 

V tomto období do mladočeské karikatury proniká poměrně nenápadně i další po-
stava, která zažije svou největší slávu o řadu desetiletí později ve zcela odlišných spo-
lečenských podmínkách - americký imperialista. S jeho tradičními atributy - klobou-
kem s hvězdami a pruhy, a také semitskými rysy, se seznámili už čtenáři Šípů roku 
1904, znovu v souvislosti s rusko-japonským střetem. Zatím tvoří Uncle Sam jakéhosi 
chudšího příbuzného k anglickému Johnu Bullovi. (obr. 1S/IV). 

Navzdory přání české politické reprezentace byla zahraniční orientace Rakousko-
Uherska od 80. let pevně určena troj spolkovými dohodami. Stále zřejmější se přitom 
stávala nerovnost tohoto svazku. Zatímco vilémovské Německo sílilo, habsburské 
mocnářství, vyčerpané národnostními spory a vleklou politickou krizí, prožívalo 
zřejmý ústup ze slávy. Češi se v těchto příspěvcích stylizují do role zachránců monar-
chie, jejíž suverenita je tímto vývojem ohrožena. Znovu, jak už to v těchto případech 
bývá pravidlem, se však vděku ze strany vlády nedočkají.374 Velké naděje jsou vklá-
dány do Itálie, nejslabšího článku tohoto spojenectví, příkladem je vyobrazení ze Šípů 
z roku 1906, na němž je Trojspolek ztvárněn v duchu slavného Kramářova výroku ja-
ko „obehraný klavír", z něho jedna noha - Itálie - už odpadla."175 Nejčastěji se s těmito 
příspěvky setkáváme v právě Šípech. V posledních předválečných letech s novou po-
dobou listů se počet těchto reakcí snižuje, pro levici jsou zřejmě příliš těsně spjaty 

370 V Drinopoli. Kopřivy 5/1913. 
371 Humoristické listy 8/1913 (reklama). 
372 Mlsný dostává pro chuť. Šípy 2/1900. 
373 Humoristické listy 1/1900 (text). 
374 Zápas - s magnetem. Šípy 19/1900. 
375 Obehraný klavír přišel o nohu. Šípy 25/1906. 
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s nacionalismem mladočeského ražení. Kritické hodnocení Trojspolku v české pro-
dukci plně odpovídá pojetí této tématiky po celé Evropě. Na malou loajalitu Itálie ke 
svým smluvním závazkům poukazuje roku 1907 Punch,37b žádné iluze o schopnos-
tech spojenců Německa si ale nedělají ani berlínské Lustige Blátter,377 Česká nechuť 
k této vojenské alianci je karikována ve vídeňském Der Floh. (obr. 16/IV) 

A zarůst musí cesta k Vídni... 
Vídeňské humoristické časopisy měly roku 1898 dvě významné příležitosti k tomu, 
aby prezentovaly svoji oddanost habsburské dynastii. Tou první byly soustrastné pro-
jevy, které provázely zprávu o zavraždění císařovny Alžběty, druhou pak 50. výročí 
vlády Františka Josefa I. Kikeriki tehdy ve zvláštním čísle přináší dvoustránkovou 
kompozici, na níž panovníkovi holdoval Karl Lueger i celá jásající Vídeň.378 Pro Ma-
ďary začínala císařova legitimní vláda až roku 1867, kdy v souvislosti se zavedením 
dualistického uspořádání nastoupil na uherský trůn. Ke korunovaci za českého krále, 
která by byla provázena změnou postavení českých zemí v monarchii, nikdy nedošlo, 
na stránkách Humoristických listů bychom proto takovou loajalitu hledali marně. 

Státní moc měla v Čechách ve výchově vlastních odpůrců bohaté zkušenosti. Vy-
davatelé Šípů a Humoristických listů Eduard Grégr a Josef Richard Vilímek starší pat-
ří ke generaci, která rozvíjela národní život v době křehkých občanských svobod po 
pádu Bachova absolutismu. Bratr Eduarda Grégra Julius strávil jako vydavatel Ná-
rodních listů téměř celý rok 1863 ve vězení,179 stejnou zkušenost zažil i Vilímek st. 
V rozlučkovém úvodním čísle z roku 1907 je tato oběť náležitě zdokumentována. C. 
k. policie zasahuje také do života početné skupině osobností, které vstupovaly do ve-
řejného dění v podobě pokrokářského hnutí na začátku 90. let. Ve vykonstruova-
ném procesu s Omladinou byli v únoru roku 1894 spolu s dalšími 76 mladými lidmi 
(68 z nich bylo shledáno vinných) souzeni např. Alois Rašín, František Soukup, Sta-
nislav K. Neumann. Od 12. 9. 1893 až do 11. 10. 1895 platí v Praze výjimečný stav, 
dvakrát, v letech 1897 a 1908, je zde vyhlášeno stanné právo. Nedůvěra vídeňské vlá-
dy k českému národu se projevovala i tímto způsobem. 

V dřívější česko-německé konfrontaci začíná hrát Vídeň stále výraznější roli. Ústr-
ky, které český národ v monarchii zažívá, znázorňuje motiv vánoční nadílky. Malý 
Michlík ji oslaví pěkně ozdobeným stromečkem s mnoha dárky, Čech - aby se neřeklo 
- obdrží sice od „matky Austrie" strom dvakrát tak vysoký, je to však holá souška ob-
točená trním. Místo pod ní je samozřejmě prázdné. '80 Situace se opakuje na Veliko-
noce: Němec si od státu vykoleduje při pomlázce nůši čerstvých vajec, jeho český 
bratr dostává jednu prázdnou vyfouknutou kraslici. Ta však láká svými pestrými bar-
vami, a to už je oheň na střeše...381 Dostávají-li dvě slečny, Němka a Češka od kavalí-
ra - hraběte Thuna - o posvícení perníkové srdce rovnoprávně o stejné velikosti, je na 
prvním napsáno „Z lásky", zatímco na druhém „Z povinnosti",382 Podobné výjevy ne-
jsou v české karikatuře nijak nové. V téže nepřející roli se už na stránkách druhého 
ročníku Šípů ocitá premiér Taaffe.383 

Pro český vztah ke státu je z příspěvků patrný neřešitelný rozpor. Vedle stereotyp-
ního opakování tématiky nerovných příležitostí v přístupu k úřednickým postům se 

376 A semi-jubilee. Punch, May 29, 1907, str. 381. 
377 Dreibund - Entzweilund. Lustige Blätter 2/1909, str. 1. 
m Kikeriki 96/1898. 
379 POKORNÝ, Jiří, Bratři Eduard a Julius Grégrové, In: GRÉGR, c. d , str. 178. 
380 Hodná maminka. Humoristické listy 1/1912, str. 12. Srov. liž Štědrá. Dobrá kopa 5/1911-12, str. 1. 
381 Rakouská pomlázka. Humoristické listy 16/1912, str. 185. 
382 Humoristické listy 43/1911, str. 509. 
383 Mazánek a pastorčata. Šípy 4/1889. 
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objevují ilustrace, zesměšňující ty domácí osobnosti, které se staly součástí vládních 
kabinetů. Josef Kaizl jako ministr financí není karikován pouze v Kikeriki,384 ale také 
v Šípech, kde příspěvky pravidelně zavánějí přehnanou servilitou, ne-li přímo kolabo-
rací. Petrklíče k jeho jmenování uspořádají fiktivní anketu, v níž vkládají repliky do 
úst politiků i kulturních osobností. Nejnadšenější je výrok malíře Václava Brožíka, 
cenzura však podobné zesměšňování české loajality habsburské dynastii nedopustí.385 

Ve srovnatelném kontextu je nejednou zachycen i jeho nástupce na postu ministra 
krajana v kabinetu Ernesta von Koerbera, historik Josef Rezek. Mezi českými politi-
ky, a to i v rámci Národní strany svobodomyslné, byla jistě řada těch, kteří si prospěš-
nost účasti ve vládě dobře uvědomovali, toto umírněné stanovisko bylo však pro kari-
katuru málo přitažlivé. Její černobílé vidění světa pravidelně nahrává radikálnímu 
proudu.386 Výmluvná je rovněž ilustrace z Humoristických listů roku 1907: dav zá-
jemců s lokajskými rysy na ní soupeří o dřevěnou boudu ne nepodobnou trafice 
s vlajkou „c. k. české ministerium", umístěnou v pozadí.387 

Postoj časopisů k českým ministrům nápadně připomíná sebeironizující program 
Havlíčkova Šotka z ledna 1849: Jenom když oznámíme, že budeme všechno haniti, ať 
šije to dobré nebo zlé, že budeme ustavičně v opposicí (!) třeba si byl sám pán Bůh 
ministrem, ať si vláda udělá cokoli, že vždycky musíme být proti tomu, a když také ne-
zapomeneme častěji se o tom zmíniti, že jen my pracujeme pro svobodu, ostatní časo-
pisy že jsou všechny samá reakce a aristokratie (!), a jen my že máme pravou demo-
kratu (!) v pachtu -pak se nestarejme o odbíratele.í3U 

Příkladem osobnosti, jejíž přílišné sympatie k dynastii a státu vedly nakonec 
k úplnému rozchodu s národním kolektivem, je cestovatel Emil Holub. Když se roku 
1894 vypraví na turné do Spojených států, je krajany v Chicagu přijat s neskrývanými 
rozpaky. Na stránkách Čmuchálka proběhne vzrušená diskuse o upřímnosti jeho vlas-
tenectví a nedopadne pro Holuba příznivě. Vadí jim skutečnost, že Františka Josefa I. 
nazývá ve svých přednáškách Veličenstvem^ Fakt, že o něm anglický tisk ve svých ji-
nak pochvalných zprávách nepíše jako o Čechovi, nýbrž pouze jako o občanu Ra-
kousko-Uherska, je komentován poznámkou, že „reportérům cizojazyčných novin své 
'rakouskouherství' do očí cpe. Český humoristický tisk si na něj nevzpomene ani 
v době jeho úmrtí roku 1902, s kondolencí na titulní straně naopak přichází jinak vý-
razně protičeské Kikeriki, pro které byl ztělesněním nenaplněných koloniálních tu-
žeb.390 

V rovině reálných geopolitických úvah nemají Češi k dunajské monarchii alterna-
tivu, mohou se z tohoto důvodu dokonce dostat do role pragmatických ochránců habs-
burského státu proti odstředivým snahám německého nacionalismu. Uvažované uza-
vřené území německé autonomie v českých zemích „bude vždycky k Prusku 
'otevřené',"391 varují roku 1890 Humoristické listy, heslo 'Germania irredenta' do-
minuje nacionálni tématice v tomto časopise zvláště na začátku roku 18 98.392 Teze 
Františka Palackého o potřebnosti Rakouska jako ochránce národů střední Evropy v 
tomto ohledu nepochybně platí, stejný pohled nacházíme i v deníku Eduarda Grégra z 

384 Was wir dem Kaizl aufrichtig wünschen! Kikeriki 36/1899. 
385 SÚA Praha, PM 1891-1900, 8/4/15/105, Anketa. Petrklíče 1/1898, str. 3 (text). 
386 K odmítavému stanovisku E. Grégra viz VELEK, Luboš, Sestavení vlády Ernesta von Koerbera a 
obnovení úřadu českého ministra krajana roku 1900. Paginae historiae 6, str. 47. 
387 Humoristické listy 31/1907, str. 483. 
388 Úvod, program, oznámení, vyznání víry a pozvání k předplácení, (text) Šotek 1/1849, str. 2. 
389 Čmuchálek 21/1894-5, str. 2. (text), těžiště polemiky v č. 19-21. 
390 Dr. Emil Holub +. Kikeriki 19/1902. 
391 Ta pravá příčina radosti Němců, (text) Humoristické listy 8/1890. 
392 Srov. např. Až by Němci po tom rozdělení Čech byli „ve svém". Humoristické listy 5/1898. 
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roku 1867. „Svobodný český stát" zůstává v Šípech pouhou předvolební frází Ná-
rodní strany svobodomyslné, (obr. 17/IV) 

Z hlediska emocí, které rozumové kontrole nepodléhají, je už však situace jiná, zde 
spěje situace k neodvratnému rozchodu. Svá první nesmělá vyjádření nachází mýtus o 
třísetleté porobě mlčícího „svatojánského" národa.394 České státní právo, které pro ra-
cionálního historika nepředstavuje nic víc než klišé, rezonovalo ve společnosti i na 
počátku 20. století. Příkladem je tato báseň z Humoristických listů roku 1910: 
Má kouzlo naší první lásky 
to české státní právo, 
pod sedmi zámky v těžké rakvi 
mu nemůže být zdrávo. 
Až přejde z vetchých pergamenů 
do srdce lidu znova, 
pak vstane ve své staré slávě 
jak z hrobu Lazarova! 
Jen trochu méně rozumáků 
a méně dvorních radů 
a trochu více pohrdání 
pro lokajství a zradu! 
A zarůst musí cesta k Vídni, 
ten nejdelší most vzdechů -
by naše staré, dobré právo 
si našlo doma střechuZ393 

Také podle některých dalších příspěvků se zdá, jakoby měla co nevidět v českých ze-
mích vypuknout revoluce proti habsburské dynastii. Rubrika v textové části s názvem 
Poslední telegramy Humor, listů' otiskuje tuto zprávu z Vídně: „Chtějízde stávkovati 
hrobaři. Bohužel ne všichni, neboť hrobaři naší samostatnosti budou pracovati dá-
le,"396 Český Prométheus má v tomto časopise na začátku roku 1907 na rukou okovy 
s letopočty 1526 a 1627.397 Ohlasy z Balkánu, kde se nezadržitelně bortilo panství 
Osmanské říše, lze v tomto kontextu chápat jako nástin žádoucího scénáře pro vývoj 
střední Evropy. S nemalou závistí byla přijímána skutečnost, že méně početní Albánci 
už dosáhli plné suverenity, zatímco kulturně vyspělejší Češi si o ní zatím mohli nechat 
jenom zdát.398 

Českých radikálů nejrůznějšího věku a společenského postavení je v posledních 
předválečných letech snad až příliš. Tak to alespoň vidí národně sociální Karikatury, 
které přinášejí obrazové zpracování známého rčení „Mladí revolucionáři, staří dvorní 
radové" - protistátní živel, který v mládí trpěl v kopce o chlebu a vodě, se po čtyřiceti 
letech prochází v úřednickém fraku posetém řády.3 9 Ve stejném duchu se nese rovněž 
příspěvek, na němž si zástupce nejmenovaného českého listu pokouší na úřadech vy-
prosit policejní razii ve své redakci.400 Jako uvědomělou protistátní činnost líčí vydá-

393 GRÉGR, Eduard MUDr., Deník I. Praha 1908, str. 132nn. 
394 Svatojanský národ, (text) Humoristické listy 20/1907, str. 310: „Svatý Jane z Nepomuku, /jako ty na 
každou muku/ my už po tři století/ dovedli jsme mlčeti." 
395 Státoprávní, (text) Humoristické listy 21/1910, str. 251. 
396 Poslední telegramy 'Humor, listů.' (text) Humoristické listy 3/1907, str. 48. 
397 Český Prométheus. Humoristické listy 2/1907, str. 20. 
398 Dobrá kopa, 9/1912-13, str. 1 
399 Zaopatření českého rebela před 40 lety a po 40 letech. Karikatury (malé) 5/1909, str. 1. 
400 Karikatury (malé) 7/1909, str. 1. 
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vání Karikatur Jaroslav Šalda: Je třeba uvědomit si tady, že habsburská dynastie, ra-
kouský císařský stát a tehdejší katolická církev byly pro nás synonymem jednoho a té-
hož odpůrce, proti kterému jsme vyrazili se vztyčenými prapory, někdy 
s charakteristickými černými socanskými širáky a vlajícími kravatami na hrudi, napl-
něni vědomím Rus s námi, kdo proti nám '. (...) Při tom všem, co jsme proti nepříteli 
národa, lidu a svobody prováděli, zůstávali jsme na volné noze a ani nás nenapadlo, 
že bychom se mohli dostat do 'lapáku', seznámit se s pouštěním elektrického proudu 
do hrdla, být souzeni pro velezradu nebo spiknutí proti státu."40] 

Sociální demokracie se do těchto revoltujících úvah nepouští s velkým nadšením. 
Kopřivy je svém prvním čísle úvodního ročníku vytěsňují do sféry agentů-
provokatérů: „ 'Jak jsi na té schůzi pochodil? ' 'Sotva jsem řekl, aby vyhodili Rakousko 
do povětří, vzchopili se jako jeden muž a vyhodili - mne! '"402 Už brzy však bude po-
dobně loajální tón z taktických důvodů zmírněn, neodpovídá totiž vkusu širokých vrs-
tev voličstva. Vedení strany ovšem nadále udržuje prorakouský kurz a otevřeně hovo-
ří o výhodách, které pro české země ze zapojení do většího státního celku vyplývají, i 
o reálných hrozbách, jež by byly s jeho rozbitím spojeny.403 

Narůstající slabosti rakouského státu si nejvíce všímá zahraničí. Zatímco pro Če-
chy v Praze, Brně nebo Vídni zůstává jeho zánik nadále jen těžkou představitelnou vi-
zí, perspektiva krajanů v americkém Chicagu už svádí k mnohem odvážnějším úva-
hám. Roku 1898 sice zamyšlení nad dalším vývojem středoevropského prostoru 
v tamějším Šotku ještě končí konstatováním, že „Zůstane asi ještě hodně dlouho při 
starém",404 báseň z roku 1904 nazvaná příznačně Finis Austriae! už ovšem dochází na 
základě neřešitelných nacionálních šarvátek k chmurnému - a mnohem přesnějšímu -
odhadu, že je tento útvar určen pouze na dožití pro svého stárnoucího panovníka: 

Jak pak dlouho vydrží to 
Rakousko tak zvetšelé? 
Snad jen, než si dá Franz ustlat 
v kapucínském kostele!.. 405 

Symptomy postupného rozkladu habsburské monarchie neujdou ani pozornosti ně-
meckých periodik. Sociálně demokratický Der wahre Jacob používá roku 1906 pro 
její vystižení výmluvnou metaforu potápějící se lodi,406 na stránkách Simplicissima se 
ve stejné době setkáváme s vyobrazením s názvem Podzim na Dunaji, na kterém se 
prolíná opadávání listí s pelicháním rakouského orla.407 Z českého hlediska jsou zají-
mavější dvě kompozice s dvouocasým lvem v Die Muškete. První ilustrace, zcela 
v duchu austroslavistické koncepce Františka Palackého, ukazuje jeho zahraniční ná-
mluvy s Ruskem, Francií i Srbskem, které podkopávají soudržnost středoevropské 
mocnosti. Erbovní šelma proto končí nedobrovolně umlčena náhubkem na pevném 
pruském vodítku. Druhé vyobrazení je další variací na motiv Laokoona a zachycuje 
vládní kabinety ve smrtícím českém sevření, (obr. 18 a 19/IV) 

401 ŠALDA, c. d., str. 59. 
402 Agenti provokatéři. Kopřivy 2/1909. 
403 POKORNÝ, Český svět, c. d., str. 162. 
404 Osud Rakouska, (text) Šotek (Chicago) 23/1898, str. 5. 
405 Finis Austriae! Šotek (Chicago) 14/1904, str. 5. 
406 Das österreichische Staatsschiff. Der wahre Jacob 505/1905, str. 4871. 
407 Herbst an der Donau. Simplicissimus. 29/1905-6, str. 337. 
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kapitola 5 

Technika 
Řada technických vynálezů, které se pro dnešního člověka staly neodmyslitelnou sou-
částí jeho každodenního života, se do běžného užívání dostává právě na přelomu 19. 
a 20. století. Jejich prezentace na stránkách dobových humoristických periodik byla 
jedním z důležitých způsobů, jimiž se česká společnost s těmito novými jevy vyrov-
návala. Zdůrazněme už nyní, že je tento pohled zprvu až překvapivě kritický. Konsta-
tování, že se jedná pouze o výraz žánrového specifika karikatury, při jeho posuzování 
nevyznívá jako dostatečně uspokojivé a vybízí k širšímu zamyšlení. Ne vždy je toto 
odmítání jen cestou k vyjádření obdivu. 

Otázky kolem techniky, která byla nejviditelnějším projevem celkového moderni-
začního procesu, ostatně padaly i ve zcela vážném duchu. Zdaleka přitom nešlo pouze 
o názor širších, nepoučených vrstev. Pochybnosti, zda „všechny ty vynálezy, vědecké a 
technické, lidstvu vůbec prospěly, zdali oba největší reformátoři lidské společnosti, 
pára a elektřina, rozmnožily či seslabily životní sílu člověka", vyjádřil už roku 1891 
přední český novinář a politik Gustav Eim.408 Podobné obavy, jež jsou v tomto období 
vyjadřovány ve formě vtipu, se objevují i v pozdějších vážných úvahách na toto té-
ma.409 Pomineme-li oprávněnou nedůvěru (ne všechny inovace, které byly s pompou 
ohlašovány, totiž měly budoucnost),410 můžeme odhalit několik příčin tohoto postoje. 

Rozpor mezi tezovitou podporou pokroku a negativními reakcemi na jeho konkrét-
ní projevy nacházíme ve všech českých humoristických časopisech, v nichž je tato 
problematika tematizována. Mladočeši se sice prohlašovali za obhájce modernizač-
ních změn, potenciál, který je zřejmý v prvním ročníku Šípů, se ovšem vyčerpal až 
příliš rychle. Jeho vyjádřením je několik výpadů proti katolické církvi, ztělesňované 
typickou postavou jezuity. Právě on se roku 1888 spolu s dalšími politickými odpůrci 
Národní strany svobodomyslné snaží zastavit lokomotivu, symbol technického rozvo-
je.411 Železnice přitom v českých zemích už dávno zdomácněla a neměla proto tuto 
obranu zapotřebí. Zřejmým rozporem v hodnotovém významu mezi alegorickým a re-
alistickým zobrazením se potom vyznačuje automobil. Zatímco jako metafora volební 
reformy nebo českých snah o federalizaci habsburské monarchie vystupuje 
v jednoznačně kladném smyslu,412 prosté zobrazení dopravního prostředku dlouho ja-
kékoli sympatie postrádá. 

Výše zmiňovaný „železniční" příspěvek lze chápat také jako ozvuk nadšení, které 
vlak od roku 1845, kdy do Prahy dorazila první souprava, v řadách národních elit vy-
volával. „... i stati orientované odborněji, věcně se pokoušející s fenoménem vlaku a 
železnice vyrovnat, budou spojovat informační stránku výpovědi s citově vypjatou, pa-
tetickou, budou o železnici hovořit nejen jako o technické novince, ale jako o zázra-
ku.,.."413 Na konci 19. století se však situace radikálně mění a emoce v tomto kontextu 
získávají zcela opačný náboj. Pokrok se nyní i v kresleném humoru nezřídka jeví jako 

408 Citováno podle Dějiny obyvatelstva v českých zemích, Praha 1996, str. 249. 
409 HEIDEGGER, Martin, Die Frage nach der Technik. In: Vorträge und Aufsätze. Stuttgart 1990, str. 
30n. 
410 K témto technickým kuriozitám viz Zneuznaní Edisoni. Praha 1978. 
411 Ta se nedá zachytit. Šípy 9/1888. 
412 Moderní slovanský automobil. Šípy 45/1905. 
413 MACURA, Vladimír, Český sen. Praha 1999, str. 158. 
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něco zvnějšku vnuceného, společnost o něm neuvažovala jen jako o lákavé možnosti, 
která by jí měla usnadnit život, ale byl pro ni často také ničivou silou, jež se dávno 
vymanila z veškeré lidské kontroly. Moderní svět se vyznačuje rychlostí a hlukem, je-
ho určujícím prostorem je ulice velkoměsta, kde se jedinec ztrácí v početném davu. 
Poklidný řád včerejška se zde náhle rozpadá do beznadějného chaosu, kultura 19. sto-
letí se otřásá pod náporem technických monster v základech. Z dnešního hlediska lze 
hovořit o dobových projevech globalizace. 

Ačkoli jistě nemůžeme vliv tohoto odmítavého pohledu přeceňovat, je v listech 
dobře patrný, a přestože se nemohl modernizaci v delším časovém horizontu reálně 
postavit a bránit tak jejímu pronikání do českých zemí, tvoří integrální součást obrazu 
tehdejší společnosti. Jde o jistou protiváhu dnešní představy o naivním rozjásaném 
davu, který se nechá nekriticky unést první tramvají, automobilem nebo filmovým 
představením. Toto hravé nadšení je v humoristických časopisech dosti vzácné, sle-
dovat jej lze na začátku 90. let, kdy technika ještě přímo neovlivňovala všední život 
s takovou intenzitou.414 Na přelomu století už ale její působení pro mnohé přesáhlo 
únosnou mez. 

Svůj velký vliv na tyto negativistické nálady jistě měla i hluboká krize rakouského 
liberalismu. Společenské vrstvy s ním spojené vkládaly do modernizace nejvíce nadě-
jí, politickou porážku ze strany křesťanských sociálů, opírajících se o masy nižších 
tříd, zmobilizovaných pod praporem antisemitismu, chápou současníci jako zvrat ra-
cionálního běhu dějin.41' Právě tyto skupiny obyvatelstva s nelibostí nesou úpadek 
tradičních autorit, který je s modernizací spojen, jejich satirický časopis Kikeriki proto 
věnuje technice minimum prostoru, stejně jako ženské emancipaci nebo sportu. 
V českém prostředí v tomto kontextu sehraje svou nezanedbatelnou roli konzervativní 
pojetí národní identity, opřené o historická práva. 

Pohled sociálních demokratů na techniku je obecně příznivější. Postupující pokrok 
je v jejich řadách sledován s nelíčeným optimismem, ten vyjadřuje také název vídeň-
ského stranického časopisu Glůhlichter (Žárovka). Se lpěním na tradičních hodnotách 
nebo s otevřeně vyjadřovanou nedůvěrou si jejich produkce ani v českém prostředí 
nezadá, stín v podobě strachu dělníků ze zavádění strojů jako konkurence pro jejich 
pracovní sílu doznívá na samém začátku 90. let a omezuje se jen na několik málo re-
akcí: 

Stroje, ach, vy stroje, 
krásný vynáleze 
jak jest továrníkům 
v pohled na vás blaze. 
Kde dřív dvě stě bylo 
pilných pracovníků, 
dělá jich teď dvacet 
za šest desetníků. 
Stroje, ach, vy stroje, 
při vás pánům blaho-
nám se vyplácíte 
tůze, tůze málor]b 

Problémy v tomto případě vyvstávají především z faktu, že převážná většina vymože-
ností, které s sebou pokrok přinesl, byla zprvu přístupná pouze těm nejbohatším. Z to-

414 Srov. Prorocké nahlédnutí Humorův do budoucího století. Humoristické listy 25/1890. 
4 '5 SCHORSKE, c. d., str. 26. 
4 ,6 Z továrny, (text) Bič 9/1892, str. 69. K témuž viz také V bouři. Žumbera 9/1894, str. 67. 
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hoto důvodu nemůže v levicové karikatuře symbolizovat pokrokové změny automo-
bil, mnohem vhodnější je pro tuto roli společensky bezpříznakový aeroplán. Ten se 
také na stránkách Kopřiv objevuje z nových dopravních prostředků vůbec nejčastěji, 
letectví patří dokonce jedno z tématicky zaměřených čísel prvního ročníku tohoto ča-
sopisu. S blížící se světovou válkou se otevírá ještě další vydatnější inspirační zdroj, 
možnost zneužití moderních zbraní. 

Jenom v několika málo případech v časopisech narážíme i na druhý pilíř pokroku -
vědou. Sociální demokracie se svým „vědeckým světovým názorem" je i v tomto 
ohledu oproti mladočechům v nesporné výhodě. Protiklad mezi modernizací 
a „reakční" církví, známý už ze Šípů, nachází na stránkách levicových periodik nové 
možnosti prezentace - byla to právě věda, která měla podle stranické ideologie 
v blízké budoucnosti náboženství zcela nahradit. O její podobě však měli sociální de-
mokraté vyhraněné představy. Pro zvýšení sebevědomí členstva otiskoval na začátku 
90. let pražský Bič dialogy dělníka s představitelem „pracující inteligence" na téma 
socialismu a sociální otázky. Univerzitnímu vzdělanci v těchto rozhovorech připadla 
nevděčná role nedovtipného Watsona, který jen pomalu proniká do tajů dějinného 
plánu, do něhož jej dělník, vyzbrojený tezemi ze vzdělávacích přednášek, trpělivě za-
svěcoval.417 Zesměšňování učenců patřilo k vděčně přijímaným prostředkům politic-
kého populismu.418 

Jedinou vědeckou teorií, která našla v karikatuře širší uplatnění, bylo Darwinovo 
učení o vzniku a vývoji živočišných druhů. Nejenom že byla tato myšlenka obecná 
známa široké čtenářské obci, přinášela navíc možnost zajímavých výtvarných realiza-
cí. Svérázné evoluční procesy probíhaly v podobě několika mírně se měnících ilustra-
cích, v Humoristických listech se takto např. v souvislosti s kritikou vysokých výdajů 
na zbrojení plynule vyvine ze šavle žebrácká hůl.419 Charles Darwin se objevuje -
znovu v protikladu s klerikálními pověrami - spolu s Američanem R. G. Ingersollem, 
ideovým otcem ateistického hnutí Volná myšlenka, Karlem Havlíčkem a Janem Ne-
rudou rovněž na přebalu chicagského Šotka roku 1900. (obr. 1/5) 

Proměny velkoměsta 
Halleyova kometa neskrývá roku 1910 na stránkách Humoristických listů nad metro-
polí své zděšení: „Fuj, to je dneska konkurence na světě! Ona tu už byla přede mnou 
nějaká jiná..."420 Praha prodělala ve druhé polovině 19. století bouřlivý vývoj. Prudce 
stoupl počet jejích obyvatel: zatímco roku 1869 je zde při sčítání lidu zjištěno 158 ti-
síc osob, před první světovou válkou už tento počet stoupá na 668 tisíc.421 Hlavní 
město Českého království je jedním velkým staveništěm, takže z výšky skutečně 
s trochou nadsázky připomíná místo postiženého srážkou s vesmírným tělesem. 

Stejně jako u dalších projevů modernizace, také ve vztahu ke stavebním úpravám 
Prahy si časopisy udržují převážně rezervovaný odstup. Asanace židovského města je 
brána jako nutnost a humoristická periodika se proti ní, na rozdíl od řady obránců his-
torických památek, otevřeně nepostaví, nejednu karikaturu si zato vyslouží secesní 
Reprezentační (dnes Obecní) dům u Prašné brány. Ten má tvořit důstojnou protiváhu 
nedalekého německého Kasina na Příkopech, mnohým se však zdá být jeho nádhera 
až příliš nákladná. Šetrnost stála zřejmě i u zrodu inspirace příspěvku na téma: „Obec 

417 Rozhovor dělníka s doktorem. Bič 2/1891, str. 20. 
418 HAMANNOVÁ, c. d., str. 319. 
419 Humoristické listy 24/1906 
420 Konkurence. Humoristické listy 21/1910. 
421 Dějiny obyvatelstva v českých zemích. Praha 1996, str. 151. 
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pražská koupila podsvětí, ježto potřebovala nové řeky, aby mohla uplatnit všecky svo-
je mostní plány"412 

Bytová situace ve městě není dlouhodobě dobrá, za západoevropskými metropo-
lemi v tomto ohledu nadále zaostává. Nová výstavba, která má problém vyřešit, pro-
bíhá často živelně a zahrnuje ponejvíce domy pro nižší příjmové skupiny. Tomu od-
povídá i jejich provedení: „ 'Kam běží ten zedník? Jak živ jsem neviděl zedníka takhle 
utíkat.' 'Ale, chce se mu kýchnout, tak s tím pospíchá stranou, aby mu nespadla stav-
ba na hlavu. '"423 Mezi vymoženosti moderní doby ve městě se dále řadí např. dětské 
hřiště. Ani tuto novinku kreslený humor nepomíjí.424 S kvalitou života souvisí dále 
nepočetný okruh příspěvků s ekologickou tématikou. Znečišťování životního prostře-
dí patří k odvrácené tváři pokroku. Se záporným ohlasem se v Humoristických listech 
roku 1910 z tohoto důvodu setkal záměr založit továrnu na podpalovače 
v Modřanech.425 Ve stejném časopise nacházíme obraz zamořeného Botiče v podobě 
smrtelně jedovatého hada.426 

Nej výraznější m tématem se pro kreslený humor stalo zásobování pitnou vodou. 
Stávající zdroje už nedokázaly rostoucí spotřebu velkoměsta uspokojit, situaci měly 
vyřešit dodávky z Káraného v Pojizeří. Počátky výstavby vodovodu zachytí už Šípy. 
Ty pranýřují v duchu mladočesko-agrárnického politického boje neochotu venkova k 
pomoci hlavnímu městu.427 Když je však vodovod zprovozněn, nesetká se dlouho s 
příznivým přijetím. Voda z něj se zdá být nespokojeným Pražanům příliš tvrdá. Prad-
lena si proto na stránkách Humorů pomůže tímto nápaditým způsobem: " 'Prosím vás, 
Barčo, proč zpíváte vždycky při prádle takové smutné a žalostné písničky?' 'To aby se 
trochu obměkčila ta tvrdá káranská voda... '"428 Ve skutečnosti se však celý projekt 
káranského vodovodu ukáže jako mimořádně zdařilý, osvědčí se především v časech 
první světové války. 

Zatímco průmyslová revoluce se nesla zcela ve znamení parního stroje, pro moderní 
dobu už přestává být tento zdroj energie dostatečně efektivní. Pára se nemůže měřit s 
dynamikou spalovacích motorů, roli stále významnější začíná hrát také elektřina. Její 
počátky v českých zemích, spojené se jménem vynálezce a podnikatele Františka Kři-
žíka, spadají do 80. let 19. století. První elektrárna na českém území je zprovozněna 
roku 1887 v Jindřichově Hradci, pražští radní nad jejím provedením dlouho váhali, 
přesvědčí je až Křižíkova úspěšná prezentace na Jubilejní výstavě roku 1891. V kres-
leném humoru se elektřina poprvé objevuje v Šípech roku 1894 právě v souvislosti 
s osobou tohoto průkopníka. Zprvu se od listu uznání nedočkal, příkladem je karikatu-
ra s názvem „Pane Franz, nejde to", na níž se za tmy potácí po Václavském náměstí 
s replikou: „Kterou sakra - šibenici to sem postavili? Ach či - to je má vlastní elektri-
ka!" (obr. 2/V) 

Jde o momentální reakci na výpadek elektrického osvětlení, zpoždění konkrétního 
projektu, neboje zde vyjádřeno zklamání, které s sebou mohlo přinést přehnané oče-
kávání? Spíše se jedná o vyjádření nerozhodného až odmítavého vztahu k elektřině 
jako nové a nedostatečně vyzkoušené síle obecně.429 Příspěvek totiž není ojedinělý, 
namísto oslavy pokroku je jeho neúčinnost i v tomto případě karikaturou záměrně 

422 Humoristické listy 15/1912, str. 176 
423 Pražské moderní stavby. Humoristické listy 11/1912, str. 123. 
424 Karikatury (velké) 25/1910. 
425 Humoristické listy 27/1910, str. 321. 
426 Had. Humoristické listy 37/1902. 
427 Praha hledající po Čechách vodu. Šípy 8/1905. 
428 Humoristické listy 47/1913, str. 658. 
429 K těmto náladám viz MAŠKA, Eduard, František Křižík. Praha 1946, str. 24n. 
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zveličována.430 Národní strana svobodomyslná má pro tuto halasnou diskreditaci elek-
třiny své důvody, politický kontext příspěvků totiž odkazuje do konkurenčních staro-
českých řad.431 Sám Křižík, vyznamenaný za své zdokonalení obloukové lampy na 
výstavě v Paříži roku 1881, už od počátků svého podnikání dobře ví, že doma není ni-
kdo prorokem: 

„Zajímavostí je, že v roce 1883 se přihlásil F. Křižík do konkursu na vybavení Ná-
rodního divadla osvětlením. V konkursu se střetl s projekty na osvětlení rakouské ví-
deňské firmy Denk und Co. a německé firmy Comandit-Gesellschaft für Angewendte 
Elektrizität Brückner, Ross und Consorten z Vídně. Brücknerova firma měla pro Ra-
kousko-Uhersko generální zastoupení Compagnie Continental ď Edison z Paříže 
a komise ji upřednostňovala. F. Křižík o tom ve svých pamětech napsal: 'Považoval 
jsem za samozřejmé, že to může provést jen Čech. Ta práce by mi dělala největší čest. 
Oznámil jsem, že se zříkám patentních honorářů. Moje nabídka však přivedla pány do 
značných rozpaků.' Komise nakonec našla ryze české východisko. Navrhla Františku 
Křižíkovi, aby instalaci... propůjčil jméno své firmy, avšak vlastní práci měla provést 
Brücknerova a Rossova firma. Ponížený Křižík tuto nabídku striktně odmítl. (...) Na-
konec se přece jen dočkal. Uprostřed slavnostního představení selhala dynama. Křiží-
kova firma je musela opravit a pak nad světly v Národním divadle držela dozor celých 
třicet let. 2 

Vztah k osobě Františka Křižíka i elektrifikaci obecně j e v Šípech rozporuplný po 
celou dobu trvání tohoto časopisu. Už v polovině 90. let nacházíme v textové části 
ojedinělé reakce, které se staví jednoznačně na stranu zavádění modernějšího typu 
osvětlení a kontrastují tak s oficiálním stanoviskem listu, vyjadřovaným v ilustracích. 
Roku 1899 se sám Křižík objevuje na titulní stránce ve své elektrické tramvaji pod 
slovanským praporem, pro kontrast je kompozice doplněna židovským podnikatelem 
s pytli plnými zlata: „Cizím zlato sypáme, svým klacky v dráhu metáme! - Také náš 
Křižík by moh' o tom pěkné písničky zpívat!"4" ' Reklama na Křižíkův závod se roku 
1900 dokonce mihne v inzertní rubrice tohoto časopisu.434 Přesto ještě téhož roku 
v reakci na zprovoznění centrály Elektrických podniků Šípy užitečnost elektřiny zpo-
chybňují.435 Předestírají čtenářům vizi, že vedení bude dobré leda tak na věšení prá-
dla. (obr. 3/V) Otázkou zůstává, zda se jedná o vyjádření autorovy naprosté naivity, 
anebo o výjimečně nápaditý způsob účelové konstrukce zkresleného obrazu možností 
moderní techniky. V každém případě jde o jednu z nej zdařilejších předválečných ka-
rikatur na téma pokroku. 

Mimochodem, Křižík není jediným velikánem ve svém oboru, který se v karikatuře 
objevuje. Roku 1913 navštěvuje české země nejslavnější vynálezce všech dob, Tho-
mas Alva Edison. Po fonografu a žárovce mu Humoristické listy na svých stránkách 
připraví další zapeklitý problém, dostává za úkol vyřešit česko-německý spor. Jde o 
jednu z řady variací známého tématu, i zde má zástupce vlády, tentokrát je to premiér 
hrabě Karl Stůrghk, nejvíce na zřeteli, „aby to Němcům neublížilo,"436 

Dalším zdrojem inspirace jsou termíny, které se k elektřině vztahují. S významem 
pojmů izolace, žárovka nebo vedení seznamují čtenáře popularizační formou na titulní 
straně roku 1905 Humoristické listy. (obr. 4/V) Nechybí ani pepraé erotické konotace. 

430 Srov. Praha v záři elektrické. Šípy 38/1894. 
431 „Elektrický ouhoř." Šípy 48/1894 
432 EFMERTOVÁ, Marcela C., České země v letech 1848-1918. Praha 1998, str. 338. 
433 Takoví už jsme! Šípy 5/1899. 
434 Šípy 1/1900. 
4 5 EFMERTOVÁ, c. d., str. 171nn. 

Humoristické listy 42/1913. 
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Roku 1907 v prosincovém čísle Pikantního světa vede mladá žena po telefonu tento 
rozhovor: „'Haló, kdo tam - plynárna?' 'Ano, milostivá, přejete si?' 'Prosím, pošlete 
mně sem zcela určitě ještě dnes večer některého pána, abych si nemusela opět tuto 
noc nějakou svíčkou vypomáhatiľ" O dva roky později otiskuje časopis stejný příspě-
vek, tentokrát je však už žádost adresována na elektrárnu.437 S účinky tohoto nového 
druhu energie na vlastním těle se mohli současníci seznámit za relativně příjemných 
okolností také tím, že vyzkoušeli „Elektriku", bylinný žaludeční likér, vyznamenaný 
na hospodářské výstavě v Praze stříbrnou medailí. Inzerováno v Šípech roku 1894. 
Elektrická energie musela o své místo na slunci tvrdě soupeřit, přesto se nakonec pro-
sazuje ve veřejném osvětlení i dopravě. Podle statistik je roku 1915 v Čechách 
v provozu 207 elektráren, které zásobují 1 000 obcí, tj. 2.75 mil. obyvatel, na Moravě 
funguje o dva roky dříve 83 elektráren pro 500 obcí s 1.05 mil. lidí.438 

,A-'Hádej, co to je! Leze, leze po železe, nedá pokoj, až doleze? 'B: 'No - klíč!' A: 
'Ale kdepak - tramway. '"439 S proměnou Prahy v moderní metropoli je dále spojen 
nezbytný vznik městské hromadné dopravy. Tramvaj začínala podobně jako železnice 
s pomocí koňské síly, od poloviny 90. let se z ní potom stává známá „elektrika". Ten-
to vývoj zaznamenávají i humoristické časopisy. Tramvaj se objevuje už v prvním 
ročníku Šípů roku 1888.440 Zpočátku je reflektována se sympatiemi konkurence mezi 
tramvají a drožkou, ceny za služby fiakristu byly totiž všeobecně považovány za pře-
mrštěné. Později se příspěvky к této tématice dotýkají těchto dvou problémů. 

Prvním z nich je nebezpečí, které nový dopravní prostředek představoval pro pěší. 
Na otázku, kudy by se dostala do nejbližší nemocnice, odpovídá venkovance znalec 
pražských poměrů lakonicky: „Tam se vůbec nedostanete, máte-li smrt na jazyku. Le-
da byste se nechala přejeti tramvají,"441 Setkáváme se s žánrovými obrázky ulic, jež 
zdobí pomníčky prvních obětí. (obr. 5/V) Invenční kreslíři nabízeli „řešení" tohoto pro-
blému: výsledkem je vůz s ochrannou radlicí odklízející neopatrné chodce z cesty,442 

jindy je z dráhy vyhání policista na kole,443 klaun s rolničkou,444 obří kropící konev 
(obr. 6/V), případně je odkopává fotbalista.445 Jak je zřejmé z tohoto výroku čerstvé 
vdovy, z nástrah moderního světa si lze prostřednictvím vymáhání bolestného zařídit 
prosperující živnost: ,JVo, mohu říci, že se 'můj'pečlivě staral o rodinu. Pětkrát byl 
na honu postřelen, dvakrát přejet motocyklem, čtyřikrát se dostal pod automobil a teď 
zahynul pod ochranným rámem.иШ 

Druhý okruh ilustrací reaguje na dráty tramvajového vedení, které hyzdí město. 
Historický ráz Prahy byl brán jako důležitá opora českého státního práva a patřil proto 
к hlavním zdrojům všeobecného konzervatismu. Pokrok pro něj naopak představuje 
v očích veřejnosti vážnou hrozbu. O tom nejlépe svědčí příspěvek ze Šípů s názvem: 
„Já jsem ten drak z té pohádky, co sžírá staré památky!" Příšera elektrosaurus polyvo-
rax pragensis se na něm chystá pozřít Karlův most i s hradčanskou dominantou.447 

Právě přes něj totiž jedna z prvních tramvajových linek opravdu vedla. Skutečnost, že 

437 Pikantní svět 51/1909, str. 405. 
438 Československá vlastivěda. Díl IX. Technika. Praha 1929, str. 494. 
439 Šípy 29/1894. (text). 
440 Chytrý návrh. Šípy 3/1888. 
44^ Zná dobře poměry. Švanda dudák 41/1900, str. 357. 
442 Humoristické listy 3/1904. 
443 Šípy 22/1901. 
444 

Humoristické listy 20/1913. 44« s 
Humoristické listy 19/1903. 

446 Život z bolestného. Dobrá kopa 2/1909-10, str. 16. 
447 Šípy 12/1900. 
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to v řadách ochránců památek s Klubem za starou Prahu v čele vyvolalo značnou ne-
voli, snad ani není třeba zdůrazňovat: 
„ Město vidím veliké " -
tak nám Libuše kdys děla, 
s Vyšehradu do dálky 
když se v snění zahleděla. 
Tenkrát ovšem její duch 
netušil, co se stane, 
že to město veliké -
jak hrnec bude zdrátované!448 

Po roce 1907 už tramvaj zevšedněla a humoristické časopisy o ni proto ztratily zájem. 
Jisté završení tohoto tématu představuje příspěvek ve velkém vydání Karikatur z roku 
1910. Ten už zcela v duchu běžné komunální satiry kritizuje dlouhé intervaly mezi 
jízdami, kvůli nimž koleje zarůstají travou.449 Vyobrazení je v českém prostředí první 
vlaštovkou nového pohledu, namísto prezentace nepřirozeně uspěchaného a stále 
zrychlujícího světa se hodnotové kritérium rázem obrací - nesnesitelná se nyní zdá 
naopak přílišná pomalost. 

Nejzdařilejší anekdotu s tramvajovou tématikou otiskuje roku 1913 londýnský 
Punch. "Promiňte, madam, ale stojíte mi na nohách," stěžuje si v tramvaji sedící pán. 
"Kdybyste byl jen trochu muž, stál byste si na nich sám," připomíná mu oslovená svou 
ráznou odpovědí jedno ze základních pravidel zdvořilosti v dopravním prostředku, ve-
lící mužům uvolnit místo k sezení dámě.450 

Automobil 
První reakce na automobil v českém humoristickém tisku nacházíme už krátce po 
změně letopočtu.451 Vlna čtenářského zájmu přetrvá po celé předválečné období, jde 
0 nejčastěji zpodobňovaný výkřik techniky. Zpočátku se nový vynález uplatňuje pře-
devším ve výše zmiňovaných politických alegoriích. Důležitým mezníkem pro rozvoj 
českého automobilismu je rok 1905, kdy začíná první vozy vyrábět firma Laurin 
a Klement v Mladé Boleslavi. Od této doby se automobil natrvalo prosazuje 
1 do Humoristických listů. Nejprve je prezentován, podobně jako výše zmiňovaná 
tramvaj, v souvislosti s posledními věcmi člověka: jako rakev,452 stroj na zabijem 
chodců.453 (obr. l/V) Hrozba „Memento motori!" se šířila po komunikacích celého zá-
padního světa.454 Bez povšimnutí nezůstal ani charakteristický zápach, (obr. 8/V) 
S provozem není dosud spojen žádný užitek, auto představuje jakousi „hračku pro do-
spělé" v souborném vyobrazení různých sportů v Humorech roku 1905 proto nemůže 
chybět.455 V tomto kontextu vystupuje také v pamětech Eduarda Grégra, vnuka stej-
nojmenného mladočeského politika. Intenzivní zážitek z první projížďky si vybavuje 
ještě s odstupem několika desetiletí: 

Jahnovi, kteří bydlili v najmutém loveckém zámečku uprostřed lesů, Na Dubsku, 
měli jako jedni z prvních v Praze automobil. Byla to tenkrát neuvěřitelná atrakce a já 

448 Praha v síti elektrických drah. (text) Žertem světem 10/1902-3, str. 76. Srov. též např. Švanda dudák 
11/1900, str. 93. 
449 Velkoměsto. Karikatury (velké), 35/1910. 
450 Punch, 15. leden 1913. 
451 Kdyby přece! Švandadudák 16/1901, str. 137. 
452 Humoristické listy 27/1904. 
453 Humoristické listy 25/1905. 
454 KLIMA, Anton, Das Auto in der Karikatur. Berlin 1928, str. 34. 
455 Humoristické listy 39/1905. 
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jsem vášnivě toužil se v tom autu svézt. Po vytrvalých intrikách se mi konečně podaři-
lo, že mne svezli, dokonce z Čerčan až do Prahy. Tato moje první jízda autem byla 
pro mne nezapomenutelným dojmem. Dobře si pamatuji smíšené pocity strachu 
a nadšení z dosud nepoznané rychlosti. Rozhodně se dojem z mé první jízdy autem ne-
dal srovnat s dojmem, který jsem měl při prvním svém letu aeroplánem. Ten automo-
bilový byl mnohem silnější. V těch dobách (kolem roku 1907 - V. F.) byl automobil 
vzácnou technickou atrakcí a všeobecně se věřilo, že nikdy nebude ničím jiným. Koně 
a koňské povozy stále neohroženě panovali. Ale automobil jako podivuhodná technic-
ká novinka vzrušoval mysli všech sportovců,.."456 

Určitý čas trvalo, než řidiči získali ve vedení svých strojů jistotu a pěší si vypěsto-
vali tolik potřebnou opatrnost. Jména a osudy prvních obětí jsou známy. Poprvé auto 
usmrtilo člověka 17. srpna 1896 v Londýně. Před hotelem Crystal Palace jím byla 
sražena švadlena Bridget Driscollová. Podruhé přišel za těchto okolností o život roku 
1899 burzovní makléř Henry Bliss v New Yorku na křižovatce ulic Central Park West 
a 74. v momentě, kdy se slepě rozeběhl přes vozovku, aby kavalírsky převedl dámu. 

v í . . , , v , 4 5 7 

Podle dobové zprávy zemřel v jejím naruci. 
Na rozdíl od anonymní tramvaje skýtal automobil autorům širší inspirační možnos-

ti, vyplývající z konfrontace jeho vlastníka se zbytkem společnosti. Zatímco ve vlaku 
nebo elektrice se mohl svést každý, o autu si museli mnozí nechat jenom zdát. Na 
otázku, zda někdy přišel do styku s panem Papěrkou, odpovídá automobilista lakonic-
ky: včera jsem ho přejel."458 Podobných příkladů, ve kterých jsou uživatelé vo-
zů terčem satirického ostnu, aby se ukázala převaha chodců, nacházíme více.459 Hu-
mornou formu dostává neštěstí ozvláštněním jeho okolností. Např. Šípy nechávají ro-
ku 1905 přejet vegetariána - nonkonformita znovu provokuje - řeznickým vozem pl-
ným masa.460 Jediný, kdo přečká setkání s automobilem bez úhony, je nesmrtelný 
Ahasver.461 Vedle řady vyobrazení se setkáváme také s literárním zpracováním této 
situace: 
Rychleji než deset kobyl 
frčí jistě automobil: 
fiakry a drožkáři - -
„ryty" se vám nedaří!... 
Kudy „ auto "jede všady 
cítíš benzinové smrady, 
chauffer bučí: „ dú - dú- dú ", 
koho chci, tak přejedu!462 

Tuto panickou hrůzu, kterou auto v kresleném humoru po celé Evropě vyvolává, stěží 
vysvětlíme jako ztvárnění (byť zveličené) jeho reálných kolizí s chodci. Povolená 
rychlost v Paříži byla na začátku 20. století pouhých 12 km/hod, k nepostradatelným 
nástrojům prvních řidičů patřila dlouhá tyč, jíž se bránili před dorážejícími psy.463 

Vtipy namířené proti vlastníkům vozů zdůvodníme snadno, ten, kdo se v realitě vyvy-
šuje nad ostatní, musí být v kresleném humoru ponížen. V případě démonizace strojů 
však nejde o jednoznačný odpor, prostřednictvím bázně se projevuje (po vzoru kra-

456 GRÉGR, c. d., str. 98. 
457 JEDLIČKA, Miloslav, Historie automobilismu. In: Stříbrný kruh 1/2002, str. 5. 
458 Známosti automobilistů. Veselá Praha 10/1906 str. 13. 
459 Automobilista. Svítilna 2/1906, str. 27. 
460 Dopálený vegetarián, (text) Šípy 4/1905. 
461 Jediný nesmrtelný. Švanda dudák 9/1910 str. 265. 
462 Praha má automobily, (text) Humoristické listy 46/1907, str. 659. 
463 POKORNÝ, Jiří, Nové formy komunikace. In: RULF, Jiří (ed.), Předěly staletí..., z. d., str. 385. 
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mářských písní nebo Erbenovy Kytice) dráždivá přitažlivost, jíž motorový vůz 
v širokých vrstvách obyvatelstva vyvolával. Krutá groteska podobného ražení odpo-
vídá vkusu soudobého čtenáře - i přejíždění automobilem může být nakonec vtipné, 
přinejmenším pro ty, kteří se zrovna nenacházejí pod koly. 

Důležitý posun v prezentaci této tématiky v českém prostředí nastává okolo roku 
1909, kdy si už tulák může na řidiče postěžovat: „Špínové. Vyhnou se, aby nemuseli 
platit bolestný. Už holt to není, co to bejvávalo,.."464 Zřetelněji od této dobu vyvstane 
příslušnost nového jevu k životnímu stylu vyšší společnosti. Příznačně na to reagují 
sociálně demokratické Kopřivy, jimž se naskýtá možnost ukázat novou podobu spole-
čenského kontrastu - proti dělníkům stojí kapitalista v automobilu: „My zapácháme 
potem, ale živíme ostatní. Oni zapáchají benzinem a zabíjejí ostatní."465 Tato strana se 
ostatně nestaví nepřejícně k automobilismu pouze v Čechách. Na stránkách listu Der 
wahre Jacob je stroj využit řidičem zcela záměrně k likvidaci jejích členů.466 Neméně 
zajímavá je rovněž další politická souvislost z německého prostředí. V Simplicissimu 
nacházíme roku 1901 vizi ničivé invaze francouzských automobilů, která je prezento-
vána jako rafinovaná odveta za porážku v bitvě u Sedanu.467 

Zatímco Humory nebo Šípy se dívaly na problematiku dlouho výhradně očima 
ohrožených chodců, ve Švandovi dudákovi se už od roku 1906 stává hlavním hrdinou 
uživatel automobilu. Pohled z druhé strany je mnohem příjemnější, jak to ukazuje i 
tento rozhovor mladé dámy s kartářkou: „'Co vás čeká? Co nevidět vstoupí vám do 
cesty nejouhlavnější nepřítel.' 'Ať vstoupí! Já jezdím pořád na automobilu... "'468 Také 
v tomto kontextu se uplatňuje černý humor, jímž časopis předčil všechna soudobá pe-
riodika: „'Milá přítelkyně, považte, Maňáskovic mají již také automobil!' 'Jaká pak 
chlouba? Vždyť dosud nikoho nepřejeli!'"469

 v 

Automobil, který hravě smete vše, co mu stojí v cestě, se sice objevuje i nadále, 
v ilustracích se však stále více odráží významový posun k pozitivnímu hodnocení ve 
smyslu oslavy dynamiky a průraznosti, symbolizující celkovou nezadržítelnost po-
krokových změn. Prvotní vztah automobilista - chodec je nyní ve společenských lis-
tech nahrazen složitějšími variacemi mezi bohatým manželem a jeho ženou. Jako třetí 
do hry se nabízí řidič, v tehdejší terminologii nazývaný francouzsky chauffeur, mužný 
hrdina nové doby. Poprvé tuto situaci zaznamenáváme v Šotku roku 1907: „Hrabě: 
Paní hraběnko, automobil vám rozhodně nekoupím, jest to příliš nebezpečná hračka 
pro tak hezkou dámu jako jste vy! Hraběnka: Pane hrabě - míníte snad chauffeu-
ra?"410 Reflektována je vysoká cena automobilu, která zastiňuje dokonce nevěru: 
„'Pane chefe, milostivá paní ujela před třemi dny s chauffeurem-' 'Sapristi, takový 
pěkný automobil! "í471 

Z nebezpečného monstra se nyní stává předmět žádosti, symbol příslušnosti k elitě, 
nezbytný předpoklad pro úspěch u žen.472 Moderní Don Juan se bez něj může jen těž-
ko obejít.473 Do idealizovaného světa lepší společnosti, který představuje Pikantní 
svět, sice ještě nepronikne, shrnující soud s výhledem do budoucnosti, jak jej vyřkne 
otec nad svou plačící dcerkou, však vyznívá jednoznačně: Jo, jo! Teď tě ještě uklidní 

464 Humoristické listy 41/1909, str. 485. 
Dvojí zápach. Kopřivy 4/1910. 

466 Ein praktischer Socialistentäter. Der wahre Jacob 500/1905, str. 4812. 
467 Automobilwettfahrt. Simplicissimus 18/1901-2, str. 137. 
468 Ten se vyhne! Švanda dudák 11/1906, str. 97. 
469 Stupně noblessy. Švanda dudák 22/1906, str. 189. 
470 Nebezpečí průtahu. Šotek 12/1907. 
471 Veselá Praha 1/1912, str. 9. 

72 Švanda dudák 2/1909, str. 61. 
KLIMA, Dos Auto..., c. d., str. 130nn. 
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čumel z piškótu, ale až se vdáš a dáš se do pláče, bude k utišení zapotřebí nejméně au-
tomobilZ"474 Většina čtenářů si do první světové války automobil nepořídí, v roce 
1911 je v českých zemích evidováno teprve 2067 vozů.475 Dostupnější alternativu 
představoval motocykl. Proměna ve vztahu k automobilu v humoristických časopi-
sech jistě koresponduje se změněným postojem u jejich čtenářů. Nezanedbatelnou 
motivací k tomuto obratu je také skutečnost, že první inzeráty na tento druh zboží 
pronikly do jejich reklamních rubrik. 

Aer op lán 
Aeroplán je ve srovnání s ostatními technickými novinkami v mnohém výjimečný. 
Vymyká se z rámce všedního dne, příležitost spatřit aviatickou produkci byla předem 
ohlašována a vzbudila vždy patřičný zájem veřejnosti. Teprve v souvislosti 
s letectvím můžeme i v pohledu kresleného humoru poprvé zaznamenat zřetelnější 
nadšení pro netušené možnosti moderní civilizace, optimismus ovládá stránky humo-
ristických periodik měrou dosud nevídanou. Pro kreslíře znamená tato problematika 
velkou výzvu jejich fantazii. S několika ustálenými situacemi, které se vyprofilovaly 
v případě automobilu nebo tramvaje, si už v tomto případě autoři nevystačí. I 
v karikatuře sice konkurují letadlům vzducholodě, stroje těžší než vzduch jsou však 
od začátku častější, a také vizuálně atraktivnější. 

Prvním českým letcem se stává Jan Kašpar na francouzském blériotu roku 1909. 
Časopisy reagují pohotově, vzduchoplavectví se zabydluje v Humorech, nacházíme 
ho též v 7. čísle tématicky zaměřeného prvního ročníku Kopřiv. Pro sociální demokra-
ty byl aeroplán přitažlivý zejména z hlediska nových možností realizace jejich oblíbe-
ného tématu, konfrontace s katolickou církví. Tento „technický zázrak" je pro ně vy-
jádřením konečného vítězství materialistické filozofie nad vyžilými pověrami a mýty. 
Kopřivy posadí do letadla samotného papeže Pia X. (obr. 9/V), v Rašpli se v něm ocitá 
osvědčená dvojice antiklerikální produkce, kněz s farskou kuchařkou.476 

S výjimkou politiků se kreslený humor vyhýbá konkrétním osobám. Na stránky ča-
sopisů pronikne několik málo osobností z oblasti kultury, sportovní hvězda se nepro-
sadí žádná, setkáváme se však hned se třemi piloty. Vedle Louise Bleriota, který se 
proslavil překonáním kanálu La Manche na stroji vlastní konstrukce, se objevuje ing. 
Jan Kašpar a další Francouz, dnes už zapomenutý letecký akrobat Pegoud. Význam 
Kašparova letu z Pardubic do Prahy roku 1911 dokumentují svérázným způsobem i 
Humoristické listy: „'To jsem Franta! Před hodinou ptal jsem se jednoho pána, jak je 
daleko do Pardubic, řekl, že deset minut, já už jdu hodinu a pořád nic -' 'To jste se 
ptal asi aviatika Kašpara... "'477 

Z oblaků jsou hranice jednotlivých zemí sotva postřehnutelné a skutečně se zdá, že 
jejich platnost už nebude mít dlouhého trvání. Nadšení z Blériotova úspěchu se neo-
mezuje pouze na Paříž, neméně upřímně se z něj dokáže radovat také Vídeň nebo 
Praha. Dřívější úzce vyhraněné identity jsou v tomto případě překonávány jako 
v pravém slova smyslu přízemní, v souvislosti s letectvím se hovoří o pokroku celého 
lidstva.478 Teze o sbratření národů se náhle stává ze záležitosti několika pošetilých 
humanistických snílků společně sdíleným prožitkem. Podobně se pod vlivem této té-
matiky stále častěji začíná poprvé obracet i pozornost české společnosti od historic-
kých práv k netušeným možnostem budoucnosti. Není náhodou, že se na vizionář-

474 Humoristické listy 44/1913, str. 609. 
475 Dějiny Československa II, Praha 1990, str. 341. 
476 Klerikálové a sport. Rašple 10/1909, str. 76. 
477 Humoristické listy 23/1911 str. 273, podrobněji o vlastním průběhu letu viz POKORNÝ, Jiří, Český 
svět, c. d., str. 143. 
478 ZWEIG, c. d., str. 169nn. 
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ském vyobrazení Humoristických listů o vítání Halleyovy komety v Čechách ve 20. 
století objevuje německá vzducholoď s nápisem „ Wilkommen!", aniž by vyjadřovala 
jakékoli negativní konotace.479 Takovéto zachycení normálnosti národnostního soužití 
by bylo přitom v jiném kontextu jen těžko představitelné. 

Pro Humoristické listy je vydatným inspiračním zdrojem praktické využití tohoto 
vynálezu. Aeroplán slouží na stránkách časopisů k mytí oken ve vysokých budovách, 
ke stěhování, ale také jako zdroj umělého lijáku, který umožní zavlažovat pole za let-
ních veder. (obr. 10/V) Setkáváme se s futuristickými vizemi měst v oblacích,480 pro 
majitele letadla přestávají hrát vzdálenosti a hranice roli: je-li hovězí ve střední Evro-
pě příliš drahé, nakoupí si levněji třeba v Argentině.481 Argentinské maso se v této 
době skutečně do Evropy dováželo. V českých zemích i celém Rakousko-Uhersku se 
stalo vážným politickým problémem. Levice jeho nákup podporovala, agrárníci jako 
zástupci domácích výrobců byli rozhodně proti. Objevila se též nedůvěra ze strany 
spotřebitelů, zda nejsou dlouhodobě zmrazené potraviny zdravotně závadné, vzniklo 
dokonce vědecké pojednání na toto téma, ve kterém se snaží hygienik Dr. Kurt Ritter 
von Steckert veškerou nedůvěru obyvatelstva rozptýlit.482 

O tom, jak si současníci představovali budoucí vzdušný provoz, svědčí tento Výňa-
tek z létacího řádu pro aviatiky z roku 1910: 

„Letí se vždy po levé straně. Předletuje po pravé. 
Nakukování do oken bytů a atelierů tresce se pokutou od 100 K výše. 
Užívání červených vzducholodí není dovoleno, ježto s modrou oblohou a bílými 

mráčky tvoří všeslovanskou trikoloru. 
Odpočívání na věžích kostelů nedovoluje se z důvodů estetických. 
Hromadění aeroplánů a vzducholodí nad městy se netrpí, ježto brání se tím 

přístupu slunečních paprsků a v ulicích nastává tma. 
Dostihy pro zábavu s vlaštovkami neb jinými ptáky se přísně zakazují. 
Odhazování odpadků a jiné nečistoty dovoluje se pouze nad polmi nebo 

pozemky k účelu tomu označenými. 
Lepení plakátů volebních, divadelních a jiných reklam na mraky stíhá se co nej-

přísněji. C. k. ministerium aviatiky. 
Tento letový řád ovšem není pouhou nezávaznou recesí. Satirický osten je tu namířen 
do řad neoblíbené rakouské státní byrokracie, která byla náhle konfrontována s jevem, 
jenž se vymykal jejím jasným předpisům, a proto - alespoň de jure - vlastně ani nee-
xistoval. Stejný motiv uveřejňují rovněž národně sociální Karikatury. I v jejich per-
spektivě představuje létání především jednu z forem anarchie.484 

Počátky letectví jsou časem lámání rekordů. Padají dosud netušené hranice, báječní 
muži na létajících strojích se dostávají do stále větších výšek, zdolávají delší a delší 
vzdálenosti. Sklízejí za to oprávněný obdiv uchvácené veřejnosti. Humoristickým lis-
tům však není ani toto úsilí při dobývání oblohy svaté. Svérázným způsobem těží na 
jejich stránkách ze soutěživosti pilota milenec jeho ženy: „'Manželka aviatika ke své-
mu milenci: 'Jakže? Ty jsi zde?' 'Ano, drahoušku, ale stojí mne to sto korun. Vsadil 
jsem se o ně s tvým manželem, že nevydrží hodinu v povětří. On to vyhraje a já tu ho-
dinu strávím u tebe... "'485 Mezilidských vztahů se týká také další příspěvek. Takto ne-

479 Humoristické listy 9/1910, str. 97. 
480 Humoristické listy 6/1909, str. 67. 
481 Už kdyby to bylo! Humoristické listy 46/1910, str. 543. 
482 STOCKERT, Dr. Kurt Ritter v., Argentinisches Fleisch für Österreich! Wien und Leipzig 1911. 
483 Výňatek z létacího řádu pro aviatiky. Humoristické listy 15/1910, str. 170. (text) 
484 Galerie Karikatur XIV. Pražská aviatika. Karikatury (velké) 53/1910. 
485 Nové využívání aviatiky. Humoristické listy 44/1910, str. 524. 
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otřelým způsobem je formulována nabídka k sňatku od mladé dámy i veskrze pragma-
tická odpověď osloveného nápadníka: „Ona: 'Pane, nechtěl byste jednoplošník svého 
mládenectví zaměniti za dvojplošník manželství a veplouti se mnou v hangár rodinné-
ho štěstí?' On: (důvěrně) 'Máte - - benzín?"'486 

Aeroplán představoval naplnění odvěkých lidských tužeb vznést se k nebesům, ne 
každý stroj ovšem přežil návrat na zem bez újmy. Střízlivější je ve svém vztahu 
k letectví Švanda dudák. Setkáváme se zde s podnikatelem, jehož přivede ke krachu 
prodej letadel na splátky. Všichni zákazníci mají s jejich plněním stejný problém -
předčasné úmrtí.487 Z téhož důvodu se chce mladá dáma v Simplicissimu provdat pou-
ze za aviatika - černá jí totiž ze všech barev sluší nejlépe.488 Nejzdařilejší příspěvek 
na toto téma zachycuje ve Švandovi roku 1913 havárii, kterou z hnízda komentují dva 
mladí opeřenci: „Hele koukej, bratříčku, takovej velkej a neumí lítat.Zákony gra-
vitace přes veškerý pokrok nepřestaly platit ani ve 20. století. 

Počátky zábavního průmyslu 
„Chraňte se biografů, které mlhovými obrazy na chvíli oslňují, ale ve skutečnosti 
ohlupují," varují čtenáře roku 1909 Humoristické listy. Klamné iluze představují vý-
hody škol, zřizovaných výše už v souvislosti s problematikou nacionalismu několikrát 
zmiňovaným německým spolkem Schulverein. 90 Podobným způsobem začíná biograf 
na stránkách sociálně demokratických listů. V Kopřivách slouží záběry z Berlína jako 
instruktáž pro pražskou policii k zásahu proti demonstrantům,491 do Rašple se dostává 
překvapivě už v únoru roku 1896, tedy už po necelých dvou měsících po první veřej-
né produkci bratří Lumiérů v Paříži. Zobrazuje způsob, jímž vytváří měšťácký tisk fa-
lešný obraz dělnictva. (obr. 11/V) První, co kreslíře na filmu zaujalo, byla právě pro-
blematika snadného zneužití hromadných sdělovacích prostředků. 

Česká společnost se přesto neváhá seznámit s biografem na vlastní oči. Poprvé má 
k tomu příležitost při produkci Jana Kříženeckého v rámci Výstavy architektury 
a inženýrství v Praze roku 18 9 8.492 S ní souvisí také zrod původní české filmové tvor-
by. Zpočátku není kinematografie považována za perspektivní obor, ani sám Kříže-
necký se o její komerční využití nepokusí. Film začíná érou kočovných promítačů co-
by pouťová atrakce. Teprve když tímto způsobem prokáže svou životaschopnost, ote-
vře se cesta k prvnímu stálému kinu. To zakládá v domě U modré štiky roku 1907 le-
gendární Viktor Ponrepo. Krátce před první světovou válkou jsou otevírány velké 
promítací sály, např. Lucerna roku 1913. Jimi je společenský vzestup biografu jako 
jednoho z odvětví moderního zábavního průmyslu dovršen.493 O tom, že se film brzy 
vypracoval z téměř bezperspektivního oboru na záležitost velice lukrativní, svědčí re-
akce na boje o koncesi pro provozování kin v Praze na stránkách Kopřiv: 
A tak se kolem biografu 
točí vše lidské snažení.-
Jak rychle se věc dobrá v světě 
v penězichtivost promění. 
Já myslím si, tak pozoruje 
tu chamtivost a lačný shon, 

486 V době aviatiky (text). Humoristické listy 25/1913, str. 347. 
487 Zničená existence. Švanda dudák 6/1912, str. 141. 
488 Der gafôhrlicher Sport. Simplicissimus 12/1910-11, str. 193. 
489 Švanda dudák 4/1913, str. 85. 
490 Humoristické listy 35/1909, str. 413. 
491 Kinematograf ve službách policie. Kopřivy 6/1910. 
492 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, Jak se žilo.. , c. d„ Praha 1996, str. 230n. 
493 KLIMEŠ, Ivan, Kinematograf! In: RULF (ed.), c. d., str. 364. 
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kdyby byl raděj nevynalez 
svůj biograf pan Edison ŕ9A 

Biograf je od počátků záležitostí navýsost demokratickou. Závislost na zájmu diváků 
vedla při výběru témat k pochopitelné snaze vyhovět co nej širším vrstvám. Oblíbené 
byly kriminální příběhy s řadou akčních scén, ty také nejlépe odpovídaly technickým 
možnostem dosud němého filmu. Proti těmto pořadům se však zvedla vlna kritiky ze 
strany intelektuálů (u nás těm k nejznámějším patřil literární kritik F. X. Šalda), od 
nichž dostal biograf nelichotivou nálepku „školy zločinu". Příspěvky v tomto duchu 
začínají v Humoristických listech od roku 1910, kulminují o dva roky později. Setká-
me se pak s výmluvnou řečí obhájce: „Je sice pravda, že můj klient spáchal čtyři 
vraždy, deset krádeží a dvě loupeže, ale nezapomínejme, že jako dvanáctiletý chlapec 
dostal nešťastnou náhodou vstupenku na kinematografické představení,.."495 Právě 
návštěvou filmové produkce vysvětluje žák v hodině náboženství motiv pro Kainovu 
bratrovraždu,496 jindy stačí uvést název obrazu - „Červení ďáblově aneb Loupežná 
beštiálni vražda čili Dvanáct mrtvol za minutu,"497 Ilustrace potom karikuje emotivní 
reakce diváků tohoto (pravděpodobně přece jen smyšleného) kusu. Jeden 
z nejzdařilejších příspěvků se dotýká proměny herecké profese v době nástupu kine-
matografie. Z dřívějších jevištních přestavitelů charakterních rolí se stává v moderním 
světě stříbrného plátna spolek na úrovni cirkusových artistů, (obr. 12/V) 

Gramofon patří k technickým novinkám, které jsou v kresleném humoru zastoupené 
jen zřídka. Hlavní příležitostí k jeho zviditelnění je jeho přílišná hlasitost. Ta narušuje 
sousedské vztahy,498 nesnesitelný hluk slouží k mučení těžkých hříšníků ve zvláštním 
gramofonovém oddělení v pekle. (obr. 13/V) Už zde na zemi si ale mnozí užili 
s reprodukovanou hudbou své, jak dokládá text následujícího fiktivního inzerátu: 
„Gramofon velký i s deskami velmi levně prodám a knihu 'Léčení nervosy' koupím. 
Nab. pod zn: 'Než se z toho zblázním' do adm. t. Z."499 Jednou byl gramofon ztvárněn 
jako zbytečnost, dobrá tak leda k obdarování ne zrovna nadšených žebráků,500 jindy 
invenční kreslíři dokonce nastínili možnost vojenského využití nového vynálezu jako 
akustické zbraně, paralyzující nervovou soustavu protivníka.501 Asi nej nápaditější 
zpracování tohoto tématu nacházíme v konfrontaci starého s novým v povzdechu pou-
liční hudebnice na stránkách Švandy dudáka roku 1909: „Dřívějc přec ještě tu a tam 
hodil někdo bábě harfenistce nějaký krejcar, než ten zatracenej gramofon nevykořenil 
všechnu lásku k muzice...!"502 Jak je v těchto případech obvyklé, i nyní stojí autor spí-
še na straně tradice. 

Ještě vzácněji než gramofon se objevuje starší fonograf. Také stejně jako ve výše 
zmiňovaném případě filmu i v něm vidí Kopřivy především nástroj propagandy. Vý-
sledkem je nápad na zřízení „kutnofono grafu", hlásné trouby, která by se přidělala 
k ústům modernistického kléru a zaručila tak patřičně ortodoxní postoje v katolické 
církvi.503 Jinak je fonograf vázán na privátní sféru, ne náhodou se do jeho reflexe 
promítají rodinné vztahy. O nich bude pojednáno podrobněji v následující kapitole. 

494 Biograf, (text) Kopřivy 20/1913, citována poslední z osmi slok básně. 
495 Humoristické listy 12/1910 str. 138. 
496 Humoristické listy 20/1912, str. 230. 
4,7 Humoristické listy 13/1912, str. 156. 
498 Veselá Praha 11/1909. 
499 Humoristické listy 15/1910, str. 172 (text) 
500 Bezcenná kořist. Švanda dudák 7/1910, str. 205. 
501 Humoristické listy 18/1910. 
502 Časový povzdech. Švanda dudák 9/1909, str. 277. 
501 Pojištění proti modernismu. Kopřivy 3/1909. 
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Skutečnost, že fonograf umožňuje uchování vlastního zvukového záznamu, využije 
manželka svérázným způsobem: „'Mami, co tomu fonografu nadáváš?' Matka: 
7 mlč, tomu ty nerozumíš! To je kázání pro tátu, až přijde v noci domů z hospody, 
kdybych se neprobudila. "'504 Podobným způsobem si počíná tchýně o rok později 
v Šípech, (obr. 14/V) Na problematiku manželství narážíme rovněž v souvislosti 
s gramofony. Svobodný muž, jenž se uchází o místo prodavače, je majitelem obchodu 
s tímto druhem zbožím rázně odmítnut: „To byste mi brzy utek. Tady vydrží jenom že-
natý. Ten už je rámusu zvyklý z domova."505 Výraznější vzrůst zájmu o tuto problema-
tiku, který nastává v českých humoristických časopisech kolem roku 1909, doznívá 
po zbývající předválečné ročníky. 

Technika jako hrozba pro člověka a jeho kulturu 
Jak už bylo výše několikrát zmíněno, stroj se na stránkách humoristických časopisů 
mnohdy obrací proti člověku, který jej stvořil. Přes banální a přehnané výjevy auto-
mobilových havárií nebo tramvají přejíždějících chodce se dostáváme až k situaci, 
kdy jsou technické vynálezy k zabíjení využity zcela záměrně. Síly, jež měly dovést 
civilizaci k netušeným metám pozemského blahobytu, se vymknou kontrole a stávají 
se pro ni naopak hrozbou. Která z novinek se stane osudným vynálezem zkázy? Ne-
méně citlivě je v humoristických časopisech vnímán i další rozměr postupného od-
lidšťování světa, jímž byl sílící vliv modernizace na lidskou kulturu. 

Nejnápaditější ztvárňování automobilové tématiky nacházíme v mnichovských 
Fliegende Blätter. Na jedné straně je tu karikována^ právě hrůza, již vozy v řadách 
chodců vyvolávaly, naivní německá turistka, která v Římě přisuzuje těmto vynálezům 
zničení antických památek, se zjevně mýlí, a stává se proto směšnou, (obr. 15/ľ) 
Zhoubný vliv automobilismu je na jedné straně nepochybně přeceněn, podobně jako 
ve Švejkové svérázném hodnocení příčin sarajevského atentátu na Františka Ferdi-
nanda, kde se rovněž mění z podružné okolnosti v jednu z nejdůležitějších příčin ná-
sledníkova zavraždění: „Tak se podívejme, paní Miillerová, v automobilu. Jó, takovej 
pán si to může dovolit, a ani si nepomyslí, jak taková jízda automobilem může ne-
šťastně skončit,"506 Při hlubším zamyšlení však vyvstává možnost jiné interpretace to-
hoto římského omylu. Příspěvek vyjadřuje také jednu podstatnou změnu moderního 
světa, jež nebyla bez souvztažnosti k technice - tradice ve všech podobách v nové do-
bě stále zřetelněji přichází o svůj vliv, evropská kultura se proto v perspektivě přelo-
mu století doslova chvěje v základech. 

První přelet kanálu La Manche oslaví Simplicissimus kompozicí, na níž kontrastuje 
Louis Blériot v aeroplánu s Neptunem, který se v hlubinách pod tíhou své porážky vě-
ší na kýlu potopené lodi. ,flePtun lst tod-es lebe Blériot/" 07 V tomto duchu je zcela 
bez jinotajů prezentován technický pokrok v Die Muškete, ilustrátor zde nechává pře-
jet kostel parním válcem, poháněným lokomotivou.508 Na jiném vyobrazení sledují 
z oblaků Bůh Otec a Goethe jako penzisté dění dole na zemi, které od nich převzal pl-
ně do péče vynálezce Edison.509 Starší generace tyto změny reflektuje bez jakéhokoli 
nadšení. Antické kulturní dědictví i křesťanská víra se spojují v tomto veršovaném 
protimodernistickém manifestu ze slovenského Černokňažníka. 

5M Neruda 2/1906, str. 28. 
505 Humoristické listy 46/1909, str. 542. 
506 HAŠEK. Jaroslav, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, 1/2 Praha 1983, str. 14. 
507 Der Flug uber den Kanál. Simplicissimus 20/1909-10, str. 337. 
508 Die Kultur. Die Muškete 213/1909-10, str. 25. 
509 A. D. Die Muškete 271/1910-11, str. 73. 

111 



Však ste hlúpi, zaostalí, 
dobre že vás hroby vzali, 
že ležíte hore brady, 
tmári, blbci, retrográdil 
Čo vie dobre každý učeň, 
Sokrat nevie čo je rušeň! 
Opýtajte sa Platóna: 
čo je železničná zóna ? 
Spýtajte sa Xenofona 
o tajosťach tele/ona? 
Hoci sú to grécke slová, 
budú mlčať ako sova, 
zahanbí ich gymnazista, 
nielen múdry realista, 
zahanbí ich proletár, 
žurnalist a pokrokár! 
Lykurga zje parlament, 
Homéra zje dakadent, 
a na pospas, psia stonoha 
zhltne ešte Pána Boha! 
Tu mu v bruchu zakručí 

• x V" 510 
az sa ruce - rozpučí. 
Báseň je podepsaná šifrou V., která s největši pravděpodobností odkazuje na pravidel-
ného přispěvatele tohoto listu, předního slovenského buditele, politika a básnika Sve-
tozára Hurbana Vajanského. Na druhou stranu je zde však zřetelný rozdíl oproti ná-
rodně zaměřeným skladbám, kde se autor podepisuje plným jménem. Takto vyjádřený 
pohled vystihuje nejlépe přívlastek generační, z českého hlediska představuje zřejmou 
paralelu ke konzervativním mladočeským Šípům. Motiv napětí mezi klasickými pilíři 
evropské kultury a projevy modernity, variovaný před první světovou válkou 
v humoristických časopisech řady zemí, se dočká zpracování na nejvyšší umělecké 
úrovni v úvodu Appolinairovy básně Pásmo ze sbírky Alkoholy (1913). 

V zahraniční produkci dokonce můžeme v případě automobilu sledovat jakousi 
dodatečnou historizaci, vynález je umísťován do doby kamenné, starověkého Egypta 
nebo středověku.511 Zatímco dříve se přítomnost posuzovala výhradně měřítky minu-
losti, v nyní lze tento poměr i obrátit. 

Roku 1913 otisknou Humoristické listy metaforu vídeňské říšské rady jako složité-
ho, a proto tak poruchového stroje.512 Ta je zřejmou obdobou dřivějších „zeměděl-
ských" prezentací dualistického uspořádání, na nichž pravidelně vystupovalo jako vůz 
tažený nesourodým dvojspřežím koně a vola. Z hlediska fungování novodobých insti-
tucí vyvstává další podstatný významový kontext - jejich racionální efektivita není 
nepodobná mechanické přesnosti, stroj státní byrokracie je však vzhledem 
k postupujícímu odcizení prost všech emocí a plní bez zábran jakékoli zadané úkoly. 
Lidé jako jeho jednotlivé součásti jsou potom schopni kolaborovat na zločinech typu 
holocaustu,513 také mnohé další tragédie moderní doby jsou ve své podstatě technolo-
gicky dokonale připravené akce. 

510 Pokrokár. (text) Černokňažník 10/1907, str. 1. 
511 KLIMA, DasAuto..., c. d., str. 3mi, 
512 Humoristické listy 47/1913, str. 645. 
513 Interpretaci holocaustu jako přímého důsledků modernizace přináší B AUMAN, Zygmund, Moderni-
ta a holocaust. Praha 2003. 
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Člověk ovšem není jen nevinnou obětí vlastních vynálezů, skutečnou hrozbou se stává 
pokrok právě až s lidským prstem na spoušti. Touha po poznání nebývá nesena pouze 
ušlechtilými myšlenkami. „Zemětřesení vMessině ukázalo, jak malý je člověk proti 
silám přírodním. Ale já pevně doufám, že se mi podaří vynalézt vzducholoď, která ve 
válce dokáže totéž za minutu.íí5]4 Zneužití techniky pro vojenské účely není pro časo-
pisy ničím neznámým, tento příspěvek, do jehož obsahu si dnešní čtenář promítá svou 
historickou zkušenost s jadernými zbraněmi, je však přece jen výjimkou. Ačkoliv se 
několikrát objeví názor, že příští válka bude vedena ve vzduchu, loďstvo zatím v této 
oblasti nad letectvem jasně dominuje. Nejčastějším výrazem netušené ničivé síly je 
plovoucí pevnost, dreadnought, možnost vojenského využití se ovšem týká všech vy-
nálezů bez výjimky. Kreslený humor zachycuje přehlídku pruského válečného letec-
tva,515 objevují se v něm k boji upravené automobily jako předobrazy tanků. (obr. V/16) 
Ani gramofon, jak jsme si výše ukázali, nezůstává stranou. Vše je dosud ve stádiu 
příprav, ty se však postupně stávají stále hrozivějšími. 

Nesouhlas s výší vojenských výdajů sledujeme v karikatuře od 90. let. Tento 
pragmatický postoj patří mezi hlavní protiválečné argumenty až do první světové vál-
ky. Je společný pro periodika všech ideových zaměření a v kontextu všeobecného 
zdražování v posledních předválečných letech nabývá na síle. Bitevní loď se stává 
konkrétním symbolem těchto nesmyslných investic: „'Co to ti lidé dělají?' 'Ministři 
tomu říkají dreadnoughty, což v češtině asi znamená: nástroje na utápění milio-
nů. "'5I6 Otázkou je, zda podobný šetrný postoj nebyl nakonec argumentem 
k rozpoutání válečného konfliktu. Když už to stálo tolik peněz... 

514 Kopřivy 7/1909. 
515 Až bude Vilém II. konat přehlídku své vzduchové armády. Humoristické listy 11/1912, str. 132. 

Rašple 2/1911, str. 24. 
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kapitola 6 

Žena 
Jaké bylo na přelomu 19. a 20. století postavení českých žen? V předchozích kapito-
lách zůstávaly téměř neviditelné. Tradiční role jim vymezovala místo u příslovečného 
rodinného krbu a důležitost této pomyslné hranice, oddělující privátní sféru od vnější-
ho světa, byla ve střední Evropě pociťována zvláště intenzívně.517 Situace se jistě vý-
razně lišila vzhledem k různým sociálním vrstvám. Významný je nárůst počtu měš-
ťanských rodin, ve kterých většinu domácích prací, jež tvořily každodenní životní ná-
plň venkovanek a dělnic, přebíralo služebnictvo.518 Právě v tomto prostředí se poprvé 
uplatňuje nový fenomén, emancipace. V českých zemích druhé poloviny 19. století 
jsou její první cíle velice skromné. Týkají se především rozvoje dívčího školství, radi-
kální hesla o plné rovnoprávnosti s muži by tehdy nej větší zděšení vzbudila nejspíše 
v řadách samotných žen. Celý proces zde probíhá ve srovnání s anglicky mluvícími 
zeměmi bez výraznější publicity, jeho první výsledky se ale přesto stačí projevit ještě 
v předválečném období. 

Dnešní historiografie je jednotná ve zdůrazňování etické problematičnosti vztahu 
tehdejší společnosti k ženám. Má však historik k tomuto posuzování dostatečné vý-
chodisko? Jediné, o co se při něm může opřít, jsou hodnotová měřítka jeho součas-
nosti. Emancipace vymanila ženu z pout konvencí, jež přestaly být v podmínkách 
změněných modernizací funkční, zároveň ale došlo k vytvoření nových standardů, je-
jichž splnění dokáže tlak veřejného mínění neméně účinně vyžadovat. Nechci 
v žádném případě podceňovat absenci ženského volebního práva nebo obhajovat 
omezený přístup žen ke vzdělání. Na druhou stranu však prameny do značné míry 
vzdorují předem hotovému názoru o výlučně diskriminačním vztahu ke „slabšímu 
pohlaví". 

Je třeba už na úvod zdůraznit, že název této kapitoly je do značné míry zavádějící. 
Změny, které jsou k ženám v tomto ohledu obvykle vztahovány, se ve skutečnosti do-
týkaly celých rodin. Role mužů zůstává při studiu ženské otázky neprávem stranou 
pozornosti. Ani samotná emancipace, ta česká potom zvlášť, přitom není výhradně 
ženskou záležitostí. Iniciátorem a dlouholetou vůdčí osobností tzv. Amerického klubu 
dam, neformálního osvětového spolku, sdružujícího od 60. let 19. století ženy a dívky 
z prostředí pražské střední třídy, je Vojta Náprstek, ovlivněný ve svých pokrokových 
názorech několikaletým pobytem ve Spojených státech.319 Z literárních děl, v nichž je 
postavení ženy podrobeno kritické reflexi, vzpomeňme např. Macharovu Magdalénu 
(1894). 

Karikatura sice byla před první světovou válkou výhradně doménou mužů, přesto 
však ani její pohled není zdaleka jednoznačný. Urážlivé útoky proti ženám byly ne-
slučitelné s dobovým vkusem, řada příspěvků naopak svědčí o tom, že kreslíři doká-
zali přednosti vzdělaných a sebevědomých moderních dam ocenit. Názorové spekt-
rum reakcí k tomuto tématu je opravdu široké. V mnoha případech se setkáváme 
se záměrným rozporem mezi textem a výtvarným provedením, který bývá osvědče-
ným zdrojem komického účinku, (obr. l/VI) Narážíme zde na jasnou hranici osvoboze-
ní ženy, kterou představuje přijetí role žádané společností v podobě uzavření sňatku. 

5,7 VOŠAHLÍKO VÁ, Jak se žilo..., c. d., str. 111. 
18 HORSKÁ, Pavla, Naše prababičky feministky. Praha 1999, str. 18. 

519 LENDEROVÁ, Milena, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Praha 1999, str. 236nn. 
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Výjimečně jsou dokonce přímo zesměšňovány předsudky vůči ženám, jako je tomu 
v případě rozhovoru roztržitého profesora s manželkou ve Švandovi dudákovi roku 
1902: „'Nevíš, ženuško, kde jsem si včera zapomněl deštník?' 'Nevím.' 'Vidíš, Amál-
ko, zas o důkaz víc, že žena má mnohem slabší paměť než muž! '"520 

Svébytný „ženský pohled" na svět se projevuje nejvýrazněji ve vztahu k technic-
kým novinkám. Příkladem jeho méně přívětivé stránky je vtip o služce, která si myslí, 
že se teploměr natahuje stejně jako hodiny.521 Argentinského masa, zmiňovaného již 
v předchozí kapitole, se bojí přes ujišťování vědeckých autorit podstatná část popula-
ce, žánrová konvence však nedovolí jinak, než aby pochybnosti o něm na stránkách 
humoristického časopisu pronesla právě žena: „- Fuj, já bych to argentinské maso ne-
jedla. Takovou dobu je na moři -jak snadno může býti nakaženo mořskou nemocíZ"522 

Vedle této naivity, jež je z dnešního pohledu očekávaná, se ale v kresleném humo-
ru vyskytuje i druhá, daleko příznivější poloha: zdravá opatrnost, stojící proti nekri-
tickému nadšení mužů. Příkladem je tento rozhovor z automobilové projížďky, uve-
řejněný ve Svítilně: „ 'Jízda automobilem je krásná věc. Člověk se cítí pánem tvor-
stva. ' 'Ano, ano, ale kdyby byl vždy též pánem automobilu. "'523 Natěšený kandidát po-
slanectví roku 1907 před zrcadlem pečlivě připravuje svoji strategii na setkání 
s voliči: „Copak tě to napadá, ženuško! Dnes ani cylindr ani poděbradku. Tam mají 
převahu sociálové a to musím vzít aspoň načervenalou kravatu. A nezapomeň mi při-
balit ten falešný nos! Víš, já chci potom nepoznán zkoumat mezi lidem účinek své ře-
či." Manželka však i zde nabádá ke střízlivosti: „No starouši, jen chytře na to, abys 
potom snad s tím dlouhým nosem nepřišel domů"524 Tento ženský konzervatizmus 
v méně příznivém světle nacházíme v německé produkci už roku 1848. Anonymní 
vyobrazení zachycuje průběh revolučních bojů v jedné domácnosti - muž jako revolu-
cionář s frygickou čapkou dobývá válečkem na nudle barikádu z manželské postele, 
na její druhé straně stojí jeho „reakční" žena.525 

Za ahistorické z výše nastíněných důvodů považuji v tomto období dělení na muž-
ský a ženský pohled, jež by se opíralo o hlubší vědomí sounáležitosti, vyplývající ze 
společných zájmů. Ženy se na přelomu 19. a 20. století jednoznačně identifikují se 
svou sociální vrstvou. „The elegant ladies rarely considered working woman as their 
equals, instead they looked upon them as possible servants"526 Mezi zastánci změn, 
stejně jako mezi těmi, kteří se vyslovovali pro obranu tradičních hodnot, potom na-
lezneme ženy i muže. 

Konvence se pravidelně hlásí o slovo v případě, kdy se společnost začne cítit pře-
hnanými změnami ohrožena. Převaha mužů se projevuje především tím, že bývají 
Častěji původci pointy, mají poslední slovo. Podřízenou, jakoby dětskou roli slečen a 
manželek vyjadřují také zdrobněliny jejich jmen. Povážlivý není ani tak samotný ob-
sah tohoto typu příspěvků, jako spíše jejich nepřeberné množství. V době, kdy se řada 
společenských skupin brání této formě veřejné reflexe, jsou ženy brány jako téma, o 
nichž si může každý psát i kreslit, co se mu jenom zlíbí. 

520 Páně profesorův důkaz. Švanda dudák 36/1902, str. 314. 
521 Humoristické listy 11/1913, str. 141. 
522 Argentinské maso. Kopřivy 1/1911. 
523 Automobilem. Svítilna 3/1906, str. 44. 
524 Před voličskou schůzí. Humoristické listy 10/1907, str. 145. 
525 LAMMEL, c. d., str. 30. 
526 DUBY, Georges, PERROT, Michelle (ed.), A History of Women in the West. IV. Emerging Femi-
nismfrom Revolution to World War. Cambridge, London 1993, str. 462. 
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Manželství na přelomu století 
Postupný nárůst ženského sebevědomí je jako jeden z moderních trendů ve sledova-
ném období patrný i v českém kresleném humoru. S řadou dominantních žen se však 
setkáváme už v černobílé podobě Humoristických listů v 19. století, do pozice pasiv-
ního objektu v rukou mužů je neodsuzovala ani jejich tradiční role. Manžel reprezen-
toval rodinu jako její hlava na veřejnosti, v soukromé sféře ovšem zůstával oběma 
partnerům dostatečný prostor k uplatnění autority na základě osobních dispozic. Při 
charakterizaci dobové prezentace manželských vztahů si proto nevystačíme pouze se 
symbolickou plotnou, vždy je třeba mít na paměti i její přímý významový protipól 
pantofel. 

Situace, v nichž žena získává ve vztazích převahu, jsou pro karikaturu pochopitel-
ně přitažlivější. Jednou z ustálených situací, ve kterých se pravidelně uplatňovala žen-
ská dominance v intimní sféře, bylo rázné odmítnutí dotěrného nápadníka: „'Slečno, 
s vámi vydržel bych tančiti v jednom kuse třeba do soudného dne!' 'Děkuji! To já do 
té doby chci míti ještě kopulaci, na níž by pak už nebylo kdy! '"527 Muž pod vlivem 
ženské krásy ztrácí soudnost, je však rychle vrácen na pevnou zem. Doplňme, že ko-
pulace, po které citovaná slečna touží, je archaickým termínem pro sňatek. 

Více než pevnou pozici má žena na stránkách časopisů také ve vlastním manžel-
ství. V 90. letech ji vyjadřuje především symbolická kontrola nad klíčem od domu, jíž 
partnerovi omezuje jeho pozdní příchody z hospodské společnosti. Manžel si po 
opadnutí počátečního nadšení může v Humoristických listech roku 1899 postěžovat: 
„Jo, jo! Člověk míní, žena mění! Před svatbou stavěl jsem si celé větrné zámky -
a nyní nemohu se zmoci ani na klíč od mizerného zámku v domovních vratech Z"528 

Poněkud jadrně vyjadřuje tuto ošemetnou situaci ve svých verších anonymní přispě-
vatel pražského Biče: 

Nebojím se vichřice, 
ni úderu hromu -
ale s opicí se bojím 
navrátit k ženě domů.529 

Po přelomu století kreslíři v Humorech dále přitvrdí. Muž se potom stává přímo obětí 
tělesných trestů. 

Ženská převaha se objevuje ve společenské části všech evropských humoristických 
listů, ve ztvárňování této situace však pozorujeme zajímavý rozdíl. Zatímco v Punchi 
jde o jeden z řady projevů vysokého sebevědomí anglických dam, příspěvky ve ví-
deňském Figaru naopak akcentují slabost mužů. Na ostrovech si žena po hádce za-
chovává svoji tichou důstojnost, když na repliku: „Byl jsem hlupák, když jsem si tě 
bral!" odpovídá vyrovnaně: ,Ano, ale já jsem věřila, že by ses mohl vypracovat",530 

v rakouské produkci řeší v lese při přepadení lupič i jeho oběť týž problém - strach 
z toho, že by se vrátili k manželce bez peněz.531 České listy v rámci středoevropského 
kontextu tíhnou spíše ke druhému způsobu pojetí. 

Kárající paternalistický postoj zaujímají společenské časopisy 90. let pravidelně 
v případě, kdy žena v rodině roli očekávanou ze strany společnosti nenaplňuje, vůbec 
nejčastěji tehdy, pokud jí talent ke kuchařskému umění zůstal odepřen. Přísloví o lás-
ce, která prochází žaludkem, platilo v měšťanské společnosti přelomu století skutečně 

527 Humoristické listy 2/1899. 
28 Humoristické listy 5/1899. 

529 Mé ženě. (text) Bič 17/1892, str. 132. 
530 Punch, March 26, 1902, str. 233. 
531 Zwei Pantoffelheldeln. Figaro 10/1906, str. 167. 
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beze zbytku. Domácí kuchyně nepostrádá výrazný nádech intimity, společné stolování 
patřilo k důležitým rituálům, jimiž se udržovala soudržnost rodiny. První oběd, který 
nevěsta svému nastávajícímu připravila, byl proto svým významem pro vzájemný 
soulad srovnatelný se svatební nocí.532 Význam dobrého jídla jako nej lepší obrany 
proti „domácím revolucím" si uvědomuje i Václav Štech: „Základem všeho štěstí na 
světě je zdraví a dobrý rozmar. Ten je podepřen vydatně dobrým trávením. Neuspoko-
jený žaludek je veliký nepřítel všeho pořádku - veřejný klid, pokojný rozvoj národů 
ohrozily často již žaludky, kterým nebylo vyhověno. A kolik nešťastných manželstev, 
kolik rodinných nesvárů mají na svědomí již neobratné vařečky,"533 

Na výtku, že se jeho choť věnuje více klavíru než vaření, odpovídá smířený man-
žel: „Arci, arci! Ale když já jsem už takový, že ze dvojího zla volím to menší,"534 Častá 
je situace mužova (nikdy ženina) pozdního posvatebního prozření: „'Ženuško, umíš 
udělat amoletky?' 'A jaké chceš, mužíčku: hovězí nebo vepřovép'"535 Jsme ještě 
v intencích tradičního humoru, zatím jde jen o výjimky plně potvrzující pravidla zaži-
tých konvencí. 

To moderní matka v karikatuře po přelomu století v domácích pracích selhává už 
ze zcela jiného důvodu. Její využitelnost pro rodinný život klesá na minimum, zá-
kladní úkony jako kojení nebo přebalování pro ni představují nepřekonatelný pro-
blém.536 Pokud ie její dítě na vycházce s novou vychovatelkou, stane se lehce, že je 
vůbec nepozná. Hlavní příčina ale tentokrát netkví v samotné ženě, v její neschop-
nosti nebo lenosti - jde především o reflexi všeobecně sdílené představy o rozpadu 
hodnot, vedoucích k ochladnutí základních citových vazeb a zkázonosnému uvolnění 
mravů. Symbolem prchavosti lásky ve 20. století se stává srdce vyryté do sněhu,538 

nevěra - alespoň na stránkách humoristických časopisů - bují dosud netušenou mě-
rou. (obr. 2, 3/VI) Oblíbené pravidlo o tom, že každá změna vede jen k horšímu, hojně 
využívané v reakcích na technický pokrok, zde nachází to nejširší pole působnosti. 
Účtování s novotami se v českém prostředí do kresleného humoru nevýrazněji promí-
tá právě v této oblasti, pod názvem „moderní láska", „moderní matka" nebo „moderní 
manželství" lze znovu uplatnit řadu scén, které by bez tohoto přívlastku čtenáři nebyli 
pro jejich klišovitost ochotni přijmout. Ve skutečnosti ovšem dochází k výraznému 
posílení emočních vztahů v evropské měšťanské rodině až v průběhu 19. století, pod 
vlivem pokroku a s ním spojeným vzestupem životní úrovně. 

Na stránkách Švandy dudáka se roku 1901 odehrává tato lehce šokující scéna. Čerstvý 
vdovec při návratu z pohřbu utěšuje svého plačícího, protože dosud ženatého souseda: 
„Tak už nenaříkej, kamaráde, však ti Pánbůh taky od ní pomůže..."539 Nejde přitom 
zdaleka o ojedinělý příklad, kalibrem černého humoru sice časopis předstihne konku-
renci, jinak ale lze neidylické ztvárňování vztahů v manželství považovat za obecný 
trend.540 Po týdnu, který se obešel bez svatby, vyvěšuje farář na kostele bílý prapor na 
znamení míru,541 manželství, nejlépe hned několikeré, s oblibou uvádějí obžalovaní 

532 MOCNÁ, Dagmar, Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha 2002, str. 126. 
533 ŠTECH, Václav, Českým ženám: Nejsme s Vámi spokojeni. Praha 1897, str. 32. 
534 Z těch horních vrstev. Humoristické listy 12/1903. 
535 Po svatbě. Nový Paleček 15/1895, str. 113. 
536 Moderní kojení. Švanda dudák 16/1902, str. 137, Moderní matka. Humoristické listy 37/1910, str. 
439. 
537 Moderní matky. Švanda dudák 49/1907, str. 449. 
538 Moderní láska. Humoristické listy 7/1914, str. 75. 
539 Švanda dudák 47/1901, str. 173. 
540 Nejhorší případ. Švanda dudák 50/1901, str. 205. 
541 Znamení míru a svobody. Švanda dudák 21/1906, str. 97. 
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před porotou jako odpověď na otázku, zda už byli v minulosti někdy trestáni.542 Po-
kud muž vezme manželku s sebou na cestu po Africe, pak jedině proto, že potřebuje 
vnadidlo při lovu na krokodýly...543 

Komu byl tento druh humoru určen? Vstup do manželství byl pro ženy klíčovou 
životní metou. Pokud se neprovdaly včas, jejich společenské postavení tím značně 
utrpělo, rovněž kreslený humor se stavěl ke starým pannám bez sebemenší lítosti. Na 
sňatku jim z tohoto důvodu záleželo více než mužům, pro něž vždy znamenal také 
nevítané omezení v podobě ztráty mládeneckých svobod. Tento nepoměr dále vyhrotil 
nerovnoměrný demografický vývoj ve 2. polovině 19. století. Přirozená převaha žen 
v populaci se jím ještě zvýraznila, vhodný nápadník se stal vysloveně nedostatkovým 
zbožím. V některých západoevropských zemích zůstala neprovdána dokonce celá pě-
tina žen, v Čechách jich bylo roku 1880 ještě v padesáti letech svobodných 11 %.544 

Ačkoliv manželství uzavřené pouze kvůli věnuje zesměšňováno už od počátků spole-
čenského humoru, právě nedostatek finančních prostředků spolu s málo perspektivním 
postavením potenciálního živitele rodiny patřil k překážkám, které jen s obtížemi pře-
konávala řada českých mileneckých párů.543 

Vdavekchtivé slečny potom míří na stránkách humoristických časopisů na muže 
revolverem s výhružkou: „Svatba nebo životZ".546 V rodině s několika neprovdanými 
dcerami se odehraje následující rozhovor: „'Prosím tě, starej, co to znamená v těch 
novinách: kleptoman?' 'To je člověk, kterej bere, nač padne.' 'Bože, takovejch něko-
lik by mělo přijít na naše holky. "'547 Právě tento tvrdý konkurenční boj na sňatkovém 
trhu je z perspektivy soudobého humoru jednou z hlavních překážek k tomu, aby se 
ženy sjednotili na společném zájmu v emancipačních snahách. 

Zatímco v 19. století zůstávala slova ze svatebního slibu „dokud nás smrt nerozdě-
lí" bezmála nepřekročitelným poutem, po přelomu století je poprvé tematizováno 
právní ukončení manželského soužití. Konzervativní rakouské zákonodárství se snaží 
tento nestandardní krok pokud možno ztížit. Probíhá proto ve dvou stupních, rozvod 
„od stolu a lože" ještě neumožňoval uzavření nového sňatku, týkal se pouze rozdělení 
majetkových poměrů páru. Naprosté zrušení všech starých závazků umožňovala až 
rozluka. Tato událost pochopitelně nepostrádá přídech společenského skandálu první 
velikosti, i přesto však již před válkou proniká na stránkách časopisů do životního sty-
lu, zejména u vyšších vrstev. Častým způsobem prezentace je oddělení manželů v co 
nejkratším čase od uzavření manželství. Důvod je buď malicherný, nebo prostě žádný. 
Proč se rozvádíme už třetí den po svatbě? „Což kdybychom si později na sebe zvyk-
li!"5™ Vůbec nejlepší je promyslet rozvod předem, při námluvách.: ,,'A učiníte, pane 
Mezero, moji dceru šťastnou?' 'No ovšem, milostivá paní, ale ne hned. Myslím teprve 
asi tak za rok že bychom mohli přistoupit k rozvodu... "'549 

Několik příspěvků se nese v rovině výše zmiňovaného „boje za mužskou svobo-
du". Váza, která byla důvodem k rozluce, stojí v exmanželově sbírce na čestném mís-
tě.550 Nová pokojská, příčina rozvodu ve své předchozí domácnosti, je na novém mís-

542 Metla nebes. Švanda dudák 9/1906, str. 77. 
543 Švanda dudák 24/1906, str. 304. 
544 HORSKÁ, c. d., str. 65, 
545 ŠIMŮNKOVÁ, Alena, Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské 
společnosti v 19. století. ČČH, 1/1997, str. lOlnn. 
546 Humoristické listy 8/1910, str. 94. 
547 Mateřský povzdech. Švanda dudák 12/1904, str. 105. 
548 Nový Neruda 12/1906, str. 177. 
549 Moderní námluvy. Humoristické listy 13/1912, str. 150. 
550 Humoristické listy 21/1913, str. 286. 
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tě mužem přijata s otevřenou náručí.551 V moderním manželství se však i tyto rozdíly 
• • f f O v 

stírají a manželka je potom se vzniklým stavem neméně spojena. Zena 20. století už 
ví přesně, co má od života chtít: „Tak mám nový klobouk, nový kostým, nový automo-
bil, teď bych ještě potřebovala nového muže a mohla bych si vyjeti po Praze..."553 

O mnohém z hlediska vztahu společnosti k ženám vypovídá také tato dvojí národní 
sebeprojekce v souvislosti s českoněmeckých vztahem. Zatímco v 60. letech 19. stole-
tí zobrazují Humoristické listy násilný sňatek mladé sličné Slávie s odpudivým 
Michlem,5"4 na začátku století 20., kdy se tito manželé v letech dostanou ve stejném 
časopise k rozvodu, se už setkáváme s dobrosrdečným Václavem, utrápeným svou 
panovačnou a hádavou manželkou Germánií. (obr. 4/VI) 

Nabízí se proto závěr: Příspěvky útočící na manželství je třeba brát doslova. Jde 
o jeden ze způsobů, jímž se reviduje vztah společnosti k této tradiční, ale pro moderní 
dobu až příliš svazující instituci. Kritika se dívá na problematiku očima mužů. Na 
druhou stranu je však možné, že byl účinek těchto drsných vtipů ve skutečnosti opač-
ný a vedl nakonec k ozdravění pout mezi partnery. Žádný trvalejší vztah se bez kon-
fliktů neobejde, jednou z cest, jak odstranit hromadící se napětí mezi manželi, byla 
právě četba humoristických časopisů. 

Pro první výklad hovoří aktuální situace všeobecného rozkolísání hodnot na pře-
lomu století, druhý se opírá o skutečnost, že toto téma existovalo daleko dříve a patři-
lo mezi běžné součásti nezávazné společenské konverzace. Hned několik anekdot 
s tímto zaměřením ostatně zařadil do své učebnice češtiny pro Němce Jan Nepomuk 
Konečný už roku 1842: „Mladý člověk, který dosaváde lehkovážně živ byl, odhodlal 
se konečně k ženění. Když šel z kostela od oddavek, řekla mu nevěsta: 'Doufám, že již 
nebudeš hloupých tropiti kousků.' - 'Jistě nebudu', odpověděl, 'tento byl nejposled-
nější. "'555 Častěji vystupuje v roli hromosvodu tchýně. V jejím případě j e humor ob-
zvláště tvrdý, opakovaně se setkáváme se vtipy o její fyzické likvidaci.55 

Nesmíme ovšem v této souvislosti zapomenout ani na další členy domácnosti. 
V moderní podobě listů se výrazným způsobem mění také prezentace dětí. 
Z dřívějších naivních postaviček, projevujících se především pronášením roztomilých 
nesmyslů, se náhle stávají stvoření, kterým není žádná krutost cizí. Když se překva-
pená maminka ptá na příčinu spoušti v dětském pokojíku, může se jí dostat od jejích 
ratolestí odpovědi: „Hrajeme si na inkvizici! Kočka vypila Barušce v kuchyni mlíko a 
nechce se přiznat."551 Dav školáků, jenž fyzicky napadne svoji učitelku, je jedním 
z příznačných projevů nových časů i pro slovenského Čarnokňažníka ,558 

Emancipace 
„Po čtyřech dnech nemoci, rok a měsíc po svém Eduardovi jej následovala tato dob-
rá, prostá duše, jejímž jediným smyslem života byl on a její rodina, ale hlavně on, až 
do posledního dechu ON." Z dnešního pohledu zní životní příběh Antonie Grégrové 
až neuvěřitelně. Zůstala oddaná svému muži do konce svých dnů, jednou z posledních 
věcí, kterou se s tímto světem rozloučila, byla manželova podobizna, jíž si nechala 
přinést k lůžku. Její osud však není pouze příkladem neobvykle šťastného partnerské-

55' Humoristické listy 5/1909, str. 53. 
552 Moderní manželství. Pikantní svět 1/1911. 
553 Humoristické listy 51/1913, str. 714. 
554 Humoristické listy 4/1863, str. 393, cit. podle MACURA, Vladimír, Český sen, c. d., str. 60. 
555 KONEČNÝ, Jan N., Theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen und grundlichen Erlernung der 
čechisch-slavischen Sprache. Vídeň 1842, str. 275n. 
556 Humoristické listy 10/1907, str. 153. 
557 Humoristické listy 29/1910, str. 343. 
558 Černokňažník 1/1906, str. 3. (text) 

119 



ho soužití. Vypovídá rovněž o jednoznačně předurčeném údělu měšťanských žen její 
generace, která ještě postrádá možnost volby.559 I v době po přelomu století dokáže 
společnost takto naplněné životní poslání ocenit (a vyžadovat), samozřejmostí ale už 
přece jen není. Pouta svazující ženu v privátní sféře se začínají postupně uvolňovat 
odstředivými silami emancipačního procesu. Ten přináší naději zvláště těm, které 
z výše nastíněných příčin nemohli tradiční roli naplnit. Snaha po mnohotvárnějším 
uplatnění se nezřídka prolíná s reálnou potřebou řešit tíživé postavení „přebytečné 
příbuzné". 

S patřičným předstihem se emancipaci věnují také kreslený humor. S vlastním po-
jmem se ovšem setkáváme jen zřídka. Co znamená pro tureckého manžela emancipa-
ce všech jeho devíti žen v Humoristických listech roku 1909? Sám se musí zapojit do 
domácích prací, zatímco ony se v pozadí plně věnují svému zevnějšku a hudbě.5é0 Po-
dobně vytížených mužů nacházíme na stránkách českých humoristických časopisů ví-
ce, důvod však zůstává ve většině případů nevyjádřen. Emancipační tématika se tak 
prolíná s panovačností, která patří v karikatuře k běžným vlastnostem ženského stere-
otypu. 

Kreslený humor rád domýšlí věci do důsledků. K nejzdařilejším karikaturám na 
dané téma náleží ty, na nichž muž zaujme pozici ženy a naopak. Svatba potom vypadá 
následujícím způsobem - ženich s kyticí v ruce skrývá svůj knír pod bílým závojem, 
nevěsta ve fraku nebyla pro soudobé konzumenty o nic přijatelnější. Přihlížející mo-
hou jen závistivě poznamenat: „Podívejte se, matko, ten s ní udělal štěstí! Ona má za-
jištěnou existenci a on prej nedovede ani oukrop uvařit,.."561 K vrcholům této témati-
ky se potom řadí demonstrace sufražetů za rovná práva se ženami, příznačná svou 
dvojí pointou. Vedle výměny rolí je tento příspěvek zajímavý také tím, že jsou tu pro-
střednictvím hesel na transparentech pojmenovány nejčastější příčiny manželských 
konfliktů, (obr. 5/VI) Tyto ilustrace ukazují obavu z možného zhroucení polarity mezi 
mužskou a ženskou rolí, ke které by mohla právě radikální emancipace vést. Před tím 
varuje i ve své době velice populární spis Physiologie ženy (1893, česky 1894) Paola 
Mantegazzy: „Muž a žena jsou dvě rovnoběžné přímky, které stále budou sobě blízky, 
ale nikdy se nesetkají. Každý z nich koná jiné poslání při oplozování a ve společnosti 
lidské; a nikdo z nich nemůže zastupovati druhého, aby neupadl v obludnost. Muž, 
který tvarem těla nebo způsobem svých myšlének blíží se ženě, jest tvorem směšným, 
hodným opovržení, jest netvorem. A tak i žena s vlastnostmi mužskými. A nejen my 
sami, zženštíme-li, sestupujeme ze svého stanoviska; ale také žena klesá, když chce se 
státi mužem"562 

Z hlediska emancipační ch snah je toto rozdělení do dvou zcela oddělených sfér až 
příliš svazující. Jejich nej výraznějším projevem je bezesporu nárůst počtu pracujících 
žen. Ještě roku 1880 jich žije z celkových 11 milionů v Předlitavsku 60 % 
v manželství bez vlastního výdělku. Nejpočetnější skupinou těch zaměstnaných byly 
dělnice ve věku 14-20 let, které zastávaly převážně hůře placená nebo pro muže 

rzro , 
z jiných důvodů neatraktivní místa. Těžko říci, kolik z nich bylo ve skutečnosti 
mladších. V rodině Františka Halase staršího panuje po smrti otce hlad, a tak jeho se-
stře Hedvice nezbývá, než nastoupit do fabriky už v jedenácti. Děje se tak na základě 
zfalšovaného data narození na pracovní knížce, kterou jí vystaví domovská obec, aby 

559 GREGR, c.d., 101, 
560 K pokrokovému hnutí žen v Turecku. Humoristické listy 10/1909, str. 113. 
561 Svatba v blízké budoucnosti. Humoristické listy 15/1911, str. 178. 
562 MANTEGAZZA, Paolo, Physiologie ženy. Praha 1894, str. X. 
563 HORSKÁ, c. d., str. 75. 
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se vyhnula vyplácení sociální podpory.564 Když se však v dospělosti sám Halas stane 
v textilce čelním představitelem organizace vazačských dělníků, snaží se zavádění 
konkurenční ženské pracovní síly bránit. Odbory přitom nepoukazují na tíživou situa-
ci dělnic, jimž např. mateřská dovolená začínala až dnem porodu,565 ale dosti origi-
nálně na jednáních s vedením firmy argumentují mravnostními důvody: „Děvčata 
tehdy nenosila reformek a my jsme byli samí mladí hoši."566 

Žena, pracující kvůli potřebě vlastní seberealizace, tedy nikoli z důvodů špatného 
hmotného zabezpečení rodiny, byla až do první světové války výjimkou. Relativně 
nejpřístupnější pro ně byla umělecká dráha. Spisovatelky Eliška Krásnohorská, Karo-
lína Světlá nebo Teréza Nováková se řadí k nemnoha veřejně činným ženským osob-
nostem, uznání sklízí i herečky a operní pěvkyně. Ani karikatura neshledává na tomto 
způsobu uplatnění nic závadného. Pokud se ovšem dotyčné umělkyně nedostanou do 
rozporu s nepsanými pravidly dobového nacionalismu, jako se to stalo např. herečce 
Marii Bittnerové. Do kárání jejího „národního odpadlictví" se zapojí také Šípy567 

S kvalifikovanými profesemi je to už o poznání horší. Nezbytnou podmínkou pro 
překonání bariéry, jež se ženám v těchto případech stavěla do cesty, bylo dosažení 
odpovídajícího vzdělání. Z těch, které je získají v zahraničí, patří k nejznámějším 
první česká lékařka Anna Bayerová. V Praze začíná soukromé dívčí gymnázium Mi-
nerva vyučovat až od roku 1890, i tak jde ale o první dívčí školu tohoto typu v celém 
Předlitavsku. Od 90. let se ženám postupně otevírají jednotlivé fakulty pražské uni-
verzity.568 Časopisy na tento trend reagují dlouho odmítavě, příspěvky - ve většině 
případů je nacházíme v textové části Humoristických listů - mnohdy hraničí 
s fetišismem. Právě v tomto duchu se nese následující oznámení, uveřejněné roku 
1890: ,flašel se v mineralogickém kabinetě podvazek. Slečna posluchačka, jež jej 
ztratila, nechať se přihlásí u pedelky v hodinách úředních,"569 Podobných narážek se 
zřejmým sexuálním podtextem zaznamenáváme v této době více. 

Pokud pomineme tradiční služky a pokojské, které plně odpovídají řádu „starého 
světa", je nejčastěji zpodobňovanou pracující ženou po roce 1907 písařka.570 

S postupující modernizací vzniká pro ženy řada dalších pracovních příležitostí, které 
brzy objevuje také kreslený humor. Roku 1912 se setkáváme např. s telefonistkou. 
Anekdota týkající se sňatku je sice tradiční, výtvarné provedení hlavní postavy však 
už značně pokrokové.571 I ve staré podobě Humorů je slečna učitelka - celibát je až do 
roku 1919 zákonnou podmínkou, aby žena mohla tuto profesi vykonávat - od 90. let 
v četnosti srovnatelná se svým mužským protějškem. Feminizace školství postupuje, 
důvodem není ovšem pouze tradiční spojení ženy s výchovou dětí, ale i nízké mzdy 
v oboru. Roku 1900 se proti tomuto trendu na zemském sněmu ohradil Alfons Šťastný 
a vysloužil si za to karikaturu v Šípech, (obr. 6/VI) Důležitou pohnutkou k tomu byla 
jeho aktivita v agrární straně, která začínala mladočechům nepříjemně konkurovat, 
postoj Národní strany svobodomyslné k ženskému vzdělávání není ve skutečnosti o 
nic přívětivější. Když hledá Eliška Krásnohorská politickou záštitu pro založení již 

564 HALAS, c. d., str. 21. 
565 HALAS, c. d., str. 65. 
566 HALAS, str. 39n. 
567 Karikartura Bittnerové viz Milá vlaštovička. Šípy 47/1891. LENDEROVÁ, c. d., str. 222. 
568 LENDEROVÁ, c. d., str. 261nn. 
569 Ženské na universitě. Humoristické listy 8/1890 (text). 
370 Švanda dudák 44/1906, str. 388. 
571 V telefonní centrále. Humoristické listy 2/1912. str. 18. 
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zmiňované Minervy, je oběma bratry Grégry zdvořile odmítnuta.572 Právě příběh uči-
telky, která se vlivem nepřízně osudu nikdy neprovdala a žije jenom pro svoji profesi, 
je veršovanou formou ztvárněn v Humoristických listech roku 1907 jako příklad ja-
kési alternativní cesty k životnímu naplnění, jíž je schopná společnost akceptovat.573 

Sociálně demokratické časopisy se omezují na dva příspěvky proti nízkému fi-
nančnímu ohodnocování ženské práce. To je v obou případech pro časopisy jedním 
z řady příkladů nelidského nakládání zaměstnavatelů se svými podřízenými: „Cože, 
taková hezká holka, a chcete přídavek? Vy si můžete přivydělat jináč..."514 Sexistický 
názor zde sice zastává postava jednoznačně negativní, odmyslíme-li si však zjevnou 
narážku na „nejstarší řemeslo", pak v podstatě reprodukuje pouze stanovisko většiny 
tehdejší společnosti. Z těchto ilustrací dále nevyplývá, že by mzda měla být na stejné 
pozici rovnocenná s mužskou. Šlo zřejmě o příliš citlivou záležitost, která neskýtala 
možnost snadného vydobytí politického kapitálu. 

Nad tím, jak bude vypadat osud žen ve 20. století, se zamýšlí už roku 1882 Pale-
ček. Přináší přehlídku žen v rolích lékařek, advokátek i na dalších prestižních postech, 
v nichž se ovšem promítaly typické vlastnosti ženských stereotypů. Vyobrazení se do-
čkalo hned v následujícím čísle druhého dílu.575 Čtenáři se museli dobře pobavit, koho 
jiného by někdy mohlo napadnout něco tak bláznivého než toho čtveráka Krejčíka... 
Důvod pointy nebyl pro paní a dámy zrovna lichotivý. Ženy na těchto pozicích půso-
bily z hlediska dobového hodnotového kodexu více než nepatřičně, lze říci, že 
v optice druhé poloviny 19. století působily jako dokonalé karikatury svého pravého 
poslání. 

Jestliže v 80. letech humor předstihne vývoj reálného světa, na přelomu století už 
je situace jiná a pronikání žen do kvalifikovaných profesí se stává realitou. Jak již by-
lo výše naznačeno, tlak společenských předsudků úměrně s rostoucí společenskou 
prestiží povolání vzrůstal. O tom, že měly opravdu tuhý kořínek, svědčí skutečnost, že 
ještě roku 1910 mohou Humoristické listy uveřejnit vtip o lékařce, jež nesnese pohled 
na krev. (obr. 7/VI) Průkopnický spis Žena lékařkou, který podle Švýcarky Anny Fis-
cherové-Důckelmannové připravila k vydání již zmiňovaná Anna Bayerová, přitom 
vychází právě ve Vilímkově nakladatelství už o tři roky dříve. Podobně klišovité scé-
ny svým čtenářům přináší i mnichovský Simplisicissimus, všeobecně považovaný za 
nejpokrokovější list své doby. To nej důležitější, čeho si zde všimne adeptka lékařství 
na pacientce, je její hedvábná spodnička.576 Studentka medicíny s nezbytnou cigaretou 
v ústech, která představuje výrazný typ moderní ženy - feministky v německých a ra-
kouských listech,577 se v českém prostředí uplatňuje jen v náznacích. I Josef Lada pu-
blikuje jednu z ilustrací na dané téma na stránkách Die Muškete,578 Příznačný je pří-
spěvek v Karikaturách, kde se mladá lékařka stává terčem nedůvěry ze strany starší 
ženy: "Prosím jich, slečinko, nemyslejí, abych s tím dítětem šla raději k opravdickému 
doktorovi?"519 Zajímavé srovnání v tomto ohledu nabízí chicagský Šotek. V jeho in-
zertní rubrice nabízejí své služby hned tři české lékařky už roku 1904.580 

572 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, Česká žena v politice a veřejné činnosti na přelomu 19. a 20. století. In: 
PEŠEK, Jiří, LEDVINKA, Václav (ed.), Žena v dějinách Prahy. Documenta pragensia XIII, Praha 
1996, str. 293n. 
573 Naše slečna. Humoristické listy 37/1907, str. 554. 
574 Také sociální otázka. Rašple 54/1909, str. 29. Stejná situace viz Kopřivy 11/1914. 
575 Ženy ve XX. století. Paleček 25-26/1882, str. 197 a 205. 
576 Frauenstudium. Simplicissimus 5/1901-2, str. 37. 
577 Srov. např. Figaro 36/1906, str. 598. 
578 Die Frauenrechtlerin. Die Muškete 127/1907-8, str. 187. 
579 U slečny Mudr. Karikatury 31/1910. (velké). 
580 Šotek 22/1904. 
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Na začátku 20. století emancipace v českém prostředí jednoznačně ovlivňuje spo-
lečenské klima a její příkré odmítání není možné ani v ilustrovaném humoru. O posu-
nu, který v této otázce nastal, svědčí příspěvek s názvem „K emancipaci zvířat", uve-
řejněný v Humoristických listech roku 1890.581 Vyobrazení, na němž jsou nejrůznější 
živočichové zachyceni při volbě povolání jako zřejmá narážka na „nepřirozené" počí-
nání žen v této oblasti, by bylo po roce 1907 přece jen nemyslitelné. Asi nejrozhod-
nější obhajobu zrovnoprávnění žen nacházíme v posledním 27. svazku Ottová slovní-
ku naučného z roku 1908. Autorkou rozsáhlého hesla „Ženská emancipace (feminis-
mus)" je učitelka Františka Plamínková.582 

Ve druhé polovině 19. století u protiženských stereotypů několikrát narážíme na 
spojování s česko-německým soupeřením. Výmluvná ilustrace německého dívčího ly-
cea doplněná s podtitulem „Husinec" se v Humoristických listech objevuje jako sou-
část mí stopisného cyklu už roku 1861,583 stejný motiv zařazuje list ještě roku 1898. 
(obr. 8/VI) Nedostatečné národní uvědomění Češek, které patří i mezi hlavní výtky Šte-
chova spisku Českým ženám: Nejsme s Vámi spokojeni (1897) je ovšem jen důsled-
kem omezeného vlivu nacionalismu na soukromou sféru, v níž se české ženy tohoto 
období převážně pohybovaly. 

Nej radikálnější protifeministické nálady, které plně odpovídají „sexuálnímu rasis-
mu", už ovšem po přelomu století domácí humoristická produkce nezachycuje. Nej-
hlasitěji zaznívají z hlavního města rakousko-uherského státu a jejich nej známějším 
představitelem se stává tragická postava Otto Weiningera. Jeho disertační spis Ge-
schlecht und Charakter (1903) se ostře obrací proti dvěma skupinám, a sice ženám a 
Židům. Weininger má sám židovský původ a ani žen se navzdory vlastním tezím ne-
dokáže vzdát. Jeho život proto končí sebevraždou.584 

V českém prostředí získávají podobné postoje své vyjádření v prvním ročníku ob-
skurního časopisu Mládenec. Paralela s antisemitskými plátky je natolik věrná, až se 
někdy zdá, že autoři texty přejímaly doslova, pouze s drobnou úpravou v podmětech: 
„Proč se ženy domáhají volebního práva? Aby panovaly! Vláda nad světem, uchváce-
ní řízení osudů nejen rodiny, ale i veřejných záležitostí, toť onen napoleonský sen, kte-
rý vůdčí hlavy 'něžného' pohlaví rozpaluje. Nikdo na světě není tak panstvíchtivý, ja-
ko žena, a nikdo, domůže-li se skutečné vlády a moci, není tak tyranským zase jako 
žena. (...) Nikoliv, nemluvme o slabosti a opuštěnosti, kde jí není. Žena je silná jako 
sám ďábel, a její moc je tím hroznější, že jest skryta a bezohledná jako podrážděný 
had."5*5 To, co jedni prezentovali v humoristických časopisech se zřejmou nadsázkou, 
hlásali i v tomto případě jiní zcela vážně. Jeden typ produkce přitom střídá ten druhý. 
Zatímco antisemitský Brněnský drak roku 1907 končí, tento list naopak nastupuje. 

Volební právo 
K dalším důležitým doménám, vyhrazeným dosud pouze pro muže, patřila oblast po-
litických práv. Třebaže ve druhé polovině 19. století přibývá možností k uplatnění 
především formou různých charitativních spolků a ženy se začínají o společenské dění 
aktivněji zajímat (samozřejmě že ty pražské a movitější k tomu mají nesrovnatelně ví-
ce příležitostí než venkovanky), k jejich širšímu zapojení do politiky v českých ze-
mích až do první světové války nedochází. Požadavek rovného hlasovacího práva pro 

581 K emancipaci zvířat. Humoristické listy 51/1890. 
582 Ottův slovník naučný sv. 21, Praha 1908, str. 803-811. 
583 Pohledy na česká města a místa. X. Husinec. Humoristické listy 32/1861, str. 264. 
584 HAMANNOVÁ, c. d., 257nn. 
585 Volební právo žen. (text). Mládenec 5/1907-8, str. 49. 
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obě pohlaví zde není na pořadu dne, o to větší ohlas nacházejí na stránkách humoris-
tických časopisů aktivity ženského hnutí v zahraničí. 

První příspěvky na téma ženské volební účasti se objevují v souvislosti 
s odstraněním kuriového systému roku 1907. Poprvé je tento požadavek na stránkách 
Šípů odmítnut jako absurdní, protože ženiny stávající kompetence v soukromém živo-
tě jsou přece více než dostatečné. Manželka je znovu prezentována v roli silnějšího 
z partnerů, (obr. 9/VI) Podruhé zaznívá teze o politické rovnoprávnosti obou pohlaví ve 
veřejném domě.586 Tím je výčet reakcí k této otázce vyčerpán, nepočítáme-li několik 
příspěvků v textové části listů, dokládající svorně totéž - jediná volba, která ženu sku-
tečně zajímá, je ta, týkající se jejího životního partnera: „'Koho byste volila, kdyby-
chom my ženy měly volební právo? Radikála, konservativce, nebo svobodomvslníka?' 
'Já? Myslím rozhodně že toho, který by přišel nejdřív a opravdu to myslil." 7 

Zcela ojedinělé je v českém prostředí alegorické vyobrazení z Humoristických lis-
tů, které spojuje otázku volebního práva s problematikou ženského vzdělávání. Mladá 
dáma - studentka na něm symbolicky přistřihává Amorova křídla. Nápadný je suše 
racionalistický charakter postavy, jenž dále umocňují brýle a kompozice globusu, leb-
ky a dalších učebních pomůcek v pozadí. Vše doplňuje bojovná báseň deklarující jed-
noznačné politické požadavky. Ilustrace ostře kontrastuje s předchozím příspěvkem, 
tato žena přesně zná cíl svého snažení a je pevně odhodlána jej dosáhnout. Posilněna 
sousty z osudového jablka poznání odmítá lásku jako argument pro setrvání ve své 
tradiční roli a není už na světě síly, která by ji v ní dokázala dále udržet: 

Zvali nás muži svými královnami, 
však ubohé jsme byli otrokyně. 
Nad světem panovali oni sami 
a nás jen posílali do kuchyně. 
Teď změníme ty staré světa řády, 
co zastaralo, ve prach ať se skácí, 
my s muži účastnit se chceme vlády 
a chceme rovné právo hlasovací. 
Pryč s láskou k mužům, jež nás otročila! 
Nechcem pít z lásky otravného zřídla... 
Poslední hodinka tvá udeřila... 
Pojď, Amorku, ať přistřihnu ti křídla! 
Ne náhodou spadá tato skladba, jež svým bojovně pokrokovým laděním nemá daleko 
k Internacionále, do prvních měsíců přelomového roku 1907.588 

Jako samostatné téma se ženská otázka profiluje až později, prostřednictvím ohlasů 
na boje anglických sufražetek589 v Humoristických listech. Toto hnutí se na přelomu 
století radikalizuje především ve Spojených státech a Velké Británii, kde v jeho čele 
stojí Emily Pankhurstová, nejslavnější aktivistka za ženská práva tohoto období. Pre-
zentace této problematiky v českém humoristickém tisku má zajímavý vývoj. Roku 
1907 jde o jednoznačné vyjádření sympatií. Zesměšňovány zde totiž nejsou požadav-
ky žen, nýbrž brutalita policie, která se proti nim staví.590 Samotný výraz sufražetka se 

586 Humoristické listy 2/1907, str. 21. 
587 Humoristické listy 17/1907, str. 264. (text) 
5
588 Žena svou paní. Humoristické listy 20/1907, str. 313. 

Odvozeno z ang. sujfrage - hlasovací právo. 
590 Humoristické listy 11/1907, str. 166. 
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objevuje až později, v sérii příspěvků z roku 1910,591 ve vyloženě negativním vyznění 
pak od roku 1912. 

Ztráta sympatií jistě souvisí s násilnostmi, jež boj anglických dam provázely. Hu-
mory, které od roku 1907 nabízely čtenářům ženu mnohem přitažlivější, a proto svo-
bodnější než ve své staré podobě, odpovídající ještě biedermeierovskému duchu, za-
čaly v tomto kontextu svůj modernismus brzdit. Žena ve své tradiční roli se znovu 
vrací na scénu. Proměňuje se také postava sufražetky, od vzdorovité, leč o to svůdněj-
ší krásky s povytaženou sukní z roku 1910 k panovačné čtyřicátnici, udávající tóno 
dva roky později. Skutečný smysl tohoto snažení ustupuje do pozadí, sufražetky začí-
nají být postupně prezentovány jako bojovnice proti mužskému pokolení. Dokladem 
jsou znevažující hesla na transparentech, na kterých potom můžeme číst: Pryč s muži, 
Chceme chodit samy do hospody nebo Dejte nám nové šaty.592 

Sufražetky nesou všechny znaky moderního sociálního hnutí. Na stránkách časopi-
sů hrají stejnou roli, jakou zastával ve staré podobě Humorů anarchismus. Jsou doko-
nale vyzbrojené a vycvičené, zfanatizované, s pevnou organizací, nadnárodními ten-
dencemi, připravené vynutit si svoje požadavky politikou přímé akce. Zájem o toto 
téma v posledních předválečných letech neopadává, nad průměr vyniká příspěvek 
s názvem: „Ze sufražetské školy v Anglii". (obr. 10/VI) Vyvrcholením tendence předsta-
vovat bojovnice za hlasovací právo jako krvelačné teroristky je ilustrace, na níž vy-
stupuje žena s mužskou hlavou v ruce, stojící na vrstvě z těl svých dalších obětí, 
v pozadí potom dotváří tuto celkovou hororovou atmosféru šibenice a hořící Londýn. 
Ať žijí zákony, které budou chránit slabé, něžné pohlaví!" hlásá ironický podtitul.593 

Zde nejvíce se do ženského hnutí projektuje vize všech hrozících společenských kon-
fliktů. Namísto konvenčního strachu flamendrů z jejich manželek se setkáváme 
s novým druhem obav, emancipační myšlenka je v této své revoluční podobě zcela 
srovnatelná se sociální otázkou. 

Do jaké míry rezonovaly tyto tendence v řadách českých žen? V několika příspěv-
cích jsou oba tyto vzdálené světy přímo konfrontovány. Češky jsou na nich sice 
ochotné proti mužům vystupovat, ideová podstata těchto snah jim ale uniká,594 pří-
padně volí tradiční, a také účinnější prostředky - ruinují manžely výdaji za luxusní 
ošacení.595 Ze zcela jiného pohledu se na ženskou otázku podíval Josef Lada 
v Kopřivách roku 1913. Zesměšňována je tu právě neschopnost českých žen opustit 
svět domácích prací a udržet tak krok s dobou: „'Tyhle anglické sufražetky to umějí. 
Naše dámy by si z nich měly vzít vzor...' 'Ano, ano... Zrovna přemýšlím, že dám zítra 
tuhle Belince vyšít na dečku: Pryč s mužským pokolenímZ'"596 

Sufražetky před první světovou válkou pobouřily celou Evropu, a ohlasy na ně pro-
to nacházíme jak v mnichovském Simplicissimu, tak např. i v mnohem skromnějším 
polském humoristickém časopise Boruta, zájem v českém prostředí však nemá 
z hlediska své intenzity ve střední Evropě obdobu. V počtu uveřejněných příspěvků se 
mohou Humoristické listy měřit i s londýnským Punchem. Způsob zpracování je 
ovšem v obou případech výrazně odlišný. Větší hrůzu budí tyto aktivistky paradoxně 
v české perspektivě, sklon k hysterii ve všech jejích podobách zůstává anglickému ča-
sopisu cizí, i v tomto případě jsou anekdoty přísně vyvážené. Setkáváme se 

591 Suffragetky u Eduarda. Humoristické listy 2/1910, str. 17, Naše sufražetka. Humoristické listy 
25/1910, str. 301. 
592 Hnutí sufražetek. Humoristické listy 18/1912, str. 205. 
5Q<J 

Humoristické listy 35/1912, str. 428. 
594 Anglické sufražetky v Praze. Humoristické listy 25/1913, str. 339. 
595 Pražské sufražetky. Humoristické listy 26/1913, str. 358. 
596 Kopřivy 6/1913. 
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s karikaturou nevzhledné ženské teroristky, která vypálí půlku města, a doma musí u 
krbu mrznout, protože jí nechtějí chytit zápalky,597 ale také se štíhlou mladou dámou, 
jež díky znalosti asijských bojových umění hravě přemůže celý policejní oddíl. Ty 
nej lepší příspěvky si berou na mušku právě přehnané obavy z žen. V tomto duchu se 
nese vyobrazení s názvem „Podezřelá", na němž je drobná paní obklopena sborem 
urostlých strážců pořádku, (obr. 11 a 12/VI) 

Nabízí se otázka, koho vlastně neexistence ženského hlasovacího práva poškodila. 
Která strana na jeho zavedení mohla mít největší zájem? Žádný výzkum veřejného 
mínění nemáme k dispozici. Tichý souhlas většiny společnosti s tehdejším stavem 
svědčí o názoru, že by se žena s volebním právem nedokázala vyrovnat jinak, než po 
poradě s manželem, a počet hlasů by se tak pouze zdvojoval. Sociální demokraté sice 
jako jediná politická strana v monarchii ženy i přes úřední zákazy přijímá, samostatný 
ženský program ji však dosud chybí.598 O politické spolehlivosti dam navíc v jejich 
humoristické produkci nepanuje valné mínění. V Rašpli z roku 1911 se klerikální 
kandidát (kněz) se před volbami ohlíží po dvou ženách, zřejmě venkovankách, s touto 
replikou: „Škoda, že nemají volební právo, dva hlasy bych měl jistéZ"599 Ve prospěch 
tohoto odhadu hovoří též paměti Františka Halase staršího. Řada uvědomělých sociál-
ních demokratů narazila u svých manželek na pasivní rezistenci,600 která byla zapříči-
něna právě odlišným vztahem k církvi. 

Vedle reálných obav ale nacházíme v tomto příspěvku také další zdroj motivace -
strana si tímto způsobem odůvodňovala, proč se ve prospěch ženských politických 
práv rozhodněji neangažovala. Plná rovnost obou pohlaví je naposledy prosazována 
na stránkách Biče v jednom z dílů série „Rozmluva dělníka s doktorem".m Oproti 
těmto romantických počátkům 90. let, kdy se na stránkách listů setkáváme i s oslavou 
žen coby revolučních bojovnic, je ve 20. století patrné vystřízlivění.602 Když roku 
1909 přináší německý Der wahre Jacob dvoustránkové tablo čelních představitelů 
finské sociální demokracie, nacházíme zde vedle čtrnácti mužů třináct žen.603 Podob-
ný poměr bude obyvatele střední Evropy ještě dlouho uvádět v úžas. 

Významným mezníkem z hlediska politických ambicí ženského hnutí je rok 1908, 
kdy se ve volbách do českého zemského sněmu představují hned tři kandidátky, sho-
dou okolností všechny učitelky - Karla Máchová, navržená sociální demokracií, Marie 
Tůmová, reprezentující Výbor pro volební právo žen a Božena Zelinková, podpořená 
koalicí mladočechů, národních sociálů a státoprávních radikálů.604 První poslankyně 
však vzejde až z doplňovacích voleb do zemského sněmu roku 1912, kdy v obvodu 
Mladá Boleslav-Nymburk prosadili mladočeši po dohodě s národními socialisty a stá-
toprávními pokrokáři spisovatelku Boženu Vikovou-Kunětickou i přes odpor místních 
organizací vlastní strany.605 Právě k této skutečnosti se vztahuje také reakce Kopřiv, 
(obr. 13/VI) Zmínka v inzertní rubrice vídeňské Die Muškete o tom, že si český lev - ke 
zděšení Františka Thuna - pozval na pomoc lvici,606 reflektuje odmítavý postoj české-
ho místodržitele, který staví jasně proti ženské účasti v politice. Problém, zda by Vi-

597 Punch, 4. 6. 1913, str. 437. 
598 VOŠAHLÍKOVÁ, Česká žena v politice..., c. d., str. 294nn. 
599 Rašple 6/1911, str. 69. 
600 HALAS st., c. d., str. 19. 
601 Rozmluva dělníka s doktorem. £/¿4/1891, str. 56nn. 
602 Ženským bojovnicím, (text) Bič 17/1892, str. 130. 
603 Der wahre Jacob 597/1909, str. 6258n. 
604 KOŘALKA, Jiří, Zvolení ženy do českého zemského sněmu roku 1912. In: PEŠEK, Jiří, 
LEDVINKA, Václav (ed.), Žena v dějinách Prahy..., c. d., str. 31 On. 
605 KOŘALKA, c. d., str. 313nn, HORSKÁ, c. d., str. 111. 
606 Nette Aussichten. Die Muškete 350/1912, str. I. 
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ková-Kunětická mohla svůj mandát skutečně zastávat, nebyl nakonec vyřešen. Roz-
hodnout má sama sněmovna, ta se ale kvůli dlouholeté německé obstrukci neschází, 
definitivně je česká samospráva zrušena anenskými patenty roku 1913.607 Jinak zůstá-
vá tento převratný krok v humoristické produkci bez výraznějšího ohlasu. Pronikání 
českých žen do politického života probíhalo bez masových průvodů (a proto stranou 
pozornosti humoristických periodik), i v této oblasti je však změna myšlení patrná. 

Móda 
Zájem o módu patří do sféry tradiční role ženy odnepaměti, kreslený humor v něm 
vždy nacházel dostatek příležitostí pro shovívavé ironizování výstředních novinek a 
odkrývání povrchnosti, která byla s přílišným zájmem o vlastní zevnějšek spojena. 
Německý karikaturista Johann Martin Will se na tuto tématiku zaměřil už na konci 18. 
století ve svých ilustracích vepře a osla oblečených podle poslední módy.608 V českém 
prostředí dochází na přelomu století k výraznějšímu pohybu i v této oblasti, počet pří-
spěvků úměrně tomu vzrůstá. Pokud ještě na konci 19. století mohou Šípy i Rašple 
módu svorně ignorovat, a také Humoristické listy se jenom zřídkakdy nechají unést 
inspiračními možnostmi této tématiky (obr. 14/VI), po roce 1907 proniká do všech vý-
znamnějších periodik. Přes zřejmý třídní osten v levicových časopisech jde o jeden 
z ústupků, který musela sociální demokracie učinit vkusu širšího publika. 

V této souvislosti zaznamenáváme rovněž příspěvky zaměřené proti ženskému 
hnutí. Ty mají několik různých podob. Ponejvíce je prostě zdůrazňován stereotyp žen-
ské naivity: „'Růženko, nejezdila do Prahy, jsou tam černé neštovice.' 'Co na tom, 
třeba je to nová móda. "'6°iJ Jindy dochází až k obludné redukci ženy na zájem o nové 
šaty: „Mladá koketní panička stane před výkladní skříní, plnou smuteční konfekce. Po 
chvíli povzdychne: 'Bože můj, takový krásný smutek - a muž plný životaZ"'610 Jen zříd-
ka je politické zacílení vyjádřeno přímo: „'Copak tak zamyšlená, Miládko?' 'Můj bo-
že, Rudolfe, právě jsem četla prohlášení - České ženy, chystejte se k volbám! - a já no-
sím ještě staré šaty od loňska! '"611 

Jak vypadala móda na přelomu století? Nej výraznějším prvkem v dámském oble-
čení byl klobouk. Stále větší, a proto neskladný, drahý, vyzbrojený jehlicemi, jimiž 
ohrožoval kolemjdoucí. A především zavčasu nahrazený novým, neokoukaným. Ně-
kolik příspěvků zaznamenáváme už v 90. letech, jako samostatný fenomén ale nastu-
puje klobouková tématika až roku 1907 a udrží se po celých šest let. Stává se symbo-
lem pro obecnou změnu vztahu ke spotřebě. Česká společnost podlehla luxusu, 
a poprvé si to dokázala také otevřeně přiznat. „'Víš, Stázičko, že dnes slavíme dvojná-
sobné jubileum?' 'Jaké pak?' 'Akorát dva roky jsme svoji a modistka přinesla právě 
účet za stý klobouk! '" Karikatura tento vývoj nejen reflektuje, ale svým vlivem na 
formování životního stylu se na něm (podobně jako např. ve výše zmiňovaném přípa-
dě automobilu) přímo podílí. 

Rámec běžné produkce překračuje několik příspěvků na téma ženských kalhot, 
přesněji kalhotových sukní. Pokud byl klobouk pouze výstřední, dámské kalhoty 
znamenaly šokující narušení staletých symbolů mužského a ženského světa. Jejich 
nošení je skutečným dobrodružstvím. Když se objeví 19. března 1911 žena 
v kalhotové sukni v Teplicích, vyvrcholí sběh lidu srážkou splašeného spřežení 

607 KOŘALKA, Jiří, Zvolení ženy do českého..., c. d., str. 317. 
608 Srov. Das neumodische Schwein (1780) nebo Esel nach der neusten Mode (1790), LAMMEL, c. d., 
obr. 157 (černobílá řada) a 7 (barevná řada). 
609 Kopřivy 7/1910. 
6,0 Nelítostný osud. Švanda dudák 1905/3, str. 25. 
6 " Ženské hnutí. Švanda dudák 3/1908, str. 77. 
612 Humoristické listy 19/1908, str. 228. 
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s omnibusem. Ve stejný den se seznámí s touto módou i Praha.613 Ohlasy - v naprosté 
většině případů svorně odmítavé - na toto téma nacházíme ve všech českých humoris-
tických časopisech. Nej nápaditější příspěvek najdeme ve Švandovi dudákovi: „'Co jsi 
tak vyděšen, Miroušku?' Synáček ustrašen ukazuje do vedlejší světnice: 'Vedle 
v pokoji je strašidlo!' 'Jdižiž, bláhový! To je maminka v kalhotové sukni! '"614 Také 
v tomto případě se setkáváme s výše už zmiňovanou problematikou výměny rolí. Že-
na v kalhotách svého muže opouští dům a vykazuje manželovi místo u plotny.615 

Sklon k marnivosti je jedním z nej výraznějších rysů ženského stereotypu v české 
kultuře nacházíme. O tom, že nejde pouze o krátkodobou záležitost klobouků nebo 
kalhotových sukní, ukazuje povídka z poloviny 19. století s názvem Ona má rukavič-
ky od Františka Pravdy, ve své době mimořádně populárního autora mravoučných 
próz.616 Děvečka na trhu ve městě (kontrast s panenským venkovem) neodolá vábení 
obchodníka (ano, stereotyp nedovolí jinak, než aby to byl znovu Žid) a koupí si hed-
vábné rukavičky - vrchol tehdejšího přepychu. Tím se ovšem rázem ocitá v perma-
nentním konfliktu s tradiční venkovskou komunitou. Dívka zprvu nosí tuto ozdobu 
pouze potají, potom se odhodlá k několika veřejným prezentacím, vždy se ale setkává 
jen s výsměchem a odsouzením. Po dlouhých útrapách a domlouvání ze všech stran 
jsou rukavičky nakonec zahozeny na mezi a poté, co dokáže, že byl morální poklesek 
pouze epizódni záležitostí, se dívka šťastně vdá. 

V německých časopisech je tento aspekt rozehráván o mnoho méně. Jejich čtenář-
ky si nepochybně libovaly v módních novinkách s nemenším nadšením, co zde ale 
zřejmě schází, je onen přídech zakázaného ovoce, který činí téma tak atraktivním. 
Spořivost maloburžoazního prostředí v jejich případě neovlivňuje hodnotový systém 
tak zásadním způsobem, potřebný osten závisti proto chybí. Stereotyp získává jiné 
podoby, např. žena ve Fliegende Blátter především hovoří. Aby mohl lékař v klidu 
napsat recept, nechá pro jistotu pacientku přes pět minut s ústy doširoka otevřenými 
(obr. 15/VI), předsedkyně na schůzi žen musí účastnice mírnit: „... ale milé dámy, ne-
můžeme mluvit všechny najednou... Nejméně polovina z nás musí také poslouchat!"^1 

K této situaci naopak postrádáme adekvátní protějšek v české produkci. 
Móda se nedotýkala jen oblečení, postihovala i celkový fyzický vzhled dam. Za-

tímco dříve nebyla přiměřená otylost jako výraz dobrých majetkových poměrů 
a vitality na závadu, moderní žena začíná programově hubnout. Svou roli sehraje 
sport, o něco později ovlivní vkus společnosti filmové hvězdy. Štíhlejší jsou také 
mladé ženy na ilustracích, na rozdíl od svých patřičně zaoblených matek. Změna je 
tematizována až těsně před první světovou válkou, nezdařileji potom 
v Humoristických listech: „Mamá, podívej se, dneska jsem měla na trhu štěstí. Měli 
tam samé takové tlusté staromódni husy, ale já jsem tak dlouho hledala, až jsem našla 
tuhle štíhlou, moderní...íSn Novému trendu vychází ochotně vstříc i reklamní rubrika 
časopisu, ve které se právě v této době objevují tablety na hubnutí Reaktol. 

Móda jistě šokovala, ale ani to už novou, sebevědomější ženu neodradilo od expe-
rimentů. Ačkoli jsme si na příkladu kalhotové sukně ukázali zřetelné meze toho, co 
byla veřejnost ochotná tolerovat, současníkům se zdálo, že už je možné skutečně co-
koli. Dáma, která se obarví v parku od čerstvě natřené lavičky, dostává roku 1912 ná-

613 POKORNÝ, Jiří, Český svět, c. d., str. 149nn. 
614 Z dob neujavSí se módy. Švanda dudák 7/1911, str. 213. Srov. též K boji o novou modu. Humoris-
tické listy 12/1911, str. 142. 
615 Moderní žena. Dobrá tepa 21/1910-11, str. 16. 
616 PRAVDA, František, Povídky z kraje. Ona má rukavičky! Pražátko. Praha 1853. 
617 Zu der Frauenversammlung. Fliegende Blátter 18/1908, str. 214. 
618 Humoristické listy 18/1914, str. 247. 
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sledující radu: „/ jen tak s tím jdou, slečinko. Dámy budou myslet, že je to nová móda, 
a za tejden tak bude chodit celá Praha..."619 Ačkoliv je příspěvků na téma pánské 
módy nepoměrně méně,620 ani mužské části populace nebyl její vzhled zdaleka lhos-
tejný. Ke skutečně uměleckému vzhledu patřily na začátku 20. století dlouhé vlasy. 
Nenosí je pouze známý houslový virtuóz Kubelík, narůst si je nechává i Josef Lada, 
ještě jako knihařský učeň: „Mistr mi nebránil a tak jsem budil pozornost všude, kam 
jsem chodil nakupovat nebo odvádět. Byl to také na mne pohled! Ošumělé šaty, roztr-
haná zástěra a dlouhé umělecké vlasy Z"621 

Jak již bylo výše naznačeno, nárůst zájmu o módu souvisí s celkovou změnou spo-
třebního chování společnosti. A v tom hraje právě žena rozhodující roli. Obstarává 
běžné domácí nákupy, ale chce být také rozmazlována. Klobouk, pobyt v lázních, au-
tomobil, nic z toho si nechce nechat odepřít: „'Už zase tak mrzut? Z těch křesťanů ve 
Quo vadis máš si vzít příklad. Šli umřít a zpívali si -' 'No jo, umřít! Ale kdyby měli za 
200 korun měsíčně s moderní ženou žít, to by si nezpívali... '"622 

Reklama, jejíž vliv na přelomu století výrazným způsobem vzrůstá, proto věnuje 
zákaznicím náležitou péči. Vzniká hned několik teoretických prací na toto téma.623 I 
tímto způsobem se projevuje zvyšující se životní úroveň obyvatelstva v době předvá-
lečné konjunktury. Podstatnější je ovšem změna hodnot, to co by bylo dříve obecně 
odsuzováno jako rozmařilost a zbytečný luxus, se nyní stává nutným předpokladem 
k vyjádření žádoucího společenského statusu. Společnost si pomalu začíná zvykat na 
přiměřený komfort, který s sebou moderní doba přinášela, důležitým projevem nové-
ho životního styluje také cestování. Svůj jistý vliv má i nová podoba peněz. Po pře-
vodu ze zlatých na koruny se jmění rázem (samozřejmě pouze početně) zdvojnásobí. 
Někdy není hotovost vůbec potřeba, nakupovat lze přece na splátky. S 20. stoletím se 
možnost života nad poměry výrazně ulehčuje a mnozí jejímu vábení nedokážou odo-
lat. Příkladem je hochštaplerský osud jednoho ze synů Eduarda Grégra, Břetislava: 

parodii se roku 1869. Vystudoval obchodní akademii a asi v roce 1892 odejel do 
Ameriky, kde si pobyl asi šest roků. Dosti dlouho, aby tam něčeho dosáhl... Vrátil se 
asi roku 1898 a oženil se s hezkou a velmi zámožnou dívkou, Olgou rozenou Rašíno-
vou. Ta, protože jej milovala, neviděla jeho lehkomyslnou povahu se sklonem 
k hochštaplerství, a připustila, aby její značné jmění promarnil chybnými spekulacemi 
a nákladným životem. Dělal takové kousky: Např. u květináře Strnada předplatil natr-
valo, až do odvolání, denní zasílání květin své manželce. Ta tím byla neméně nadšena, 
ale neuvědomila si, že je to za její peníze. Když docházely, neměl Břetislav ani tolik 
vůle, aby zasílání květin odvolal, a tak toto skvělé, ale nákladné gesto stálo ukrutné 
peníze. Také si např předplatil natrvalo nájemný kočár, který stál celé dny nepouží-
ván před domem, kde bydlil. Ani zde nedokázal odvolat ten luxus. Nakonec to došlo 
tak daleko, že již neměl s rodinou z čeho být živ, a tu sáhl k jakýmsi směnečným ma-
chinacím. Samozřejmě to vyšlo «o/evo, a tak nezbývalo nežli prchnout před zákonem 
s celou rodinou zpět do Ameriky." 

Erotika 
Všichni autoři, kteří se podíleli na sborníku Sex a tabu v české kultuře 19. století, 
v zásadě potvrzují tezi z úvodní stati Vladimíra Macury: „To, co zaráží na devatenác-

619 Humoristické listy 16/1912, str. 182. 
620 Veselá Praha 4/1905, str. 5. 
621 LADA, c. d., str. 207. 
622 Manželská láska. Humoristické listy 19/1910, str. 220. 
623 VOŠAHLÍKOVÁ, Zlaté časy..., c. d., str. 92n. 
624 GRÉGR, c. d., str. 102. 
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tém století, je právě ona zvláštní významnost mlčení, které téma sexuality obklopuje. 
Na pozadí tohoto mlčení (...) se i nejdrobnější, nejnicotnější detaily stávají něčím ne-
obyčejně závažným, vystavují na odiv své (pro nás vlastně nečitelné) spojení 
s tématem sexuality, svou málem obscénost,"625 

V e srovnání s beletrií j e i lustrovaný humor přece j en o n ě c o odvážnějš í , i v něm 
j s o u však m n o h é erotické podněty natolik rafinované, že j e už dnešní vnímatel j en 
stěží odhalí. Nahota j e pro kreslíře tabu - žena není jen dětsky naivní, ale také nevin-
ná. Tlak veřejné kontroly j e přitom vůči ní oproti nárokům na muže daleko silnější. 
Společnost s ice n e m á o ženské sexualitě jasno, její podoba je však v ž d y vyhraněná do 
krajnosti. Ved le prototypu téměř andělské čistoty stojí stvoření zce la ovládané chtí-
čem. K hlavním adresátům humorist ických časopisů patří měšťanské vrstvy, u nichž 
byl důraz na dobrou pověs t v e srovnání s dělnictvem nebo v e n k o v s k ý m obyvatel-
s tvem největší. N a d sexuální morálkou společnosti bdí dosud církev, a pro tu byl ne-
přijatelný jakýkol i erotický poži tek, který nebyl nezbytný pro manže l ské počet í . 6 2 6 

Erotika zůstává v tradiční produkci dlouho vytěsněna do mez í galantní konverzace 
a vášnivých objetí, lecht ivý humor může mít i ráz následujícího rozhovoru dvou mla-
dých slečen, s ledujíc ích vojenský pochod: „ ' P o d í v e j se, Olgo, poručík Šťovíček má 
obnaženou šavli!' 'No, to je nestyda! '"627 Ještě výmluvnějš í j e mot iv čápa, který roku 
1900 hlídá mi lence na lavičce , aby se snad nedali strhnout k nepřístojnostem, (obr. 
16/VI) 

P o přelomu století o v š e m přichází se secesí v nové podobě časopisů malá sexuální 
revoluce. Posun v č e s k é m prostředí zvýraznilo zintenzívnění kontaktů se západoev-
ropskými kulturními v l ivy. Moderní doba nastupuje ve znamení individualismu a je-
dinec se už ve s v ý c h potřebách přestává ohlížet na to, co tomu řeknou druzí. 
V neposlední řadě je zde také přímá souvislost s demokratizací společnost i - právě 
tento typ produkce se stane je j ím kontroverzním, zároveň však spo leh l ivým indikáto-
rem ještě mnohokrát. 

Erotika proniká do literatury, na stránky časopisů se dostává poprvé 
v souvislost i se ženami , které jej ich profese předurčovala k vo lnějš ím mravům. Se-
tkáváme se s tanečnicemi , druhořadými herečkami, typická j e dvoj ice modelka - ma-
líř. Zřídkavé j s o u naproti tomu v ý j e v y z veřejných domů, a i těch několik málo má j i -
ný než primárně erotický význam. Teprve potom přijdou na řadu ženy z lepší společ-
nosti. Samostatný okruh tvoří v ý j e v y z plováren a dalších sportovních aktivit, k nim 
se podrobněji vrátíme v následující kapitole. O tom, jak v h o d n ý m místem j sou pro 
navazování krátkodobých erotických vztahů lázně, vědě ly časopisy už v 90. letech. 
Karikatura je j edn ím z mála dovo lených způsobů veřejného zpodobňování žen 
v negl ižé . K nej výraznějš ímu v ý k y v u dochází v Humorech. Hlavní posun, který 
s sebou přinesla modernizace časopisu od roku 1907, v id íme právě v možnos tech 
ztvárňování ženských půvabů. V konečném důsledku zaznamenáváme vznik nového 
společenského trendu: „Být moderní znamenalo také nebýt prudérní a hovořit bez 
ostychu o intimních polohách milostného vztahu."62'} Na stránkách Kopřiv nacházíme 
první reakci na zavádění sexuální osvěty do škol, byť je pro autora tento kontext 
hlavně příležitostí pro os lavu m é n ě osv ícených časů jeho vlastního mládí . 6 3 0 

625 MACURA, Vladimír, Sex a tabu. In: PETRBOK, Václav (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. stole-
tí. Praha 1999, str. 8n. 
626 LENDEROVÁ, Milena, Zpovědní zrcadla jako pramen k sexualitě druhé poloviny 19. století. In: 
PETRBOK (ed.) c. d., str. 88-93. 
627 Nový Paleček 25/1895, str. 193. 
628 MOCNÁ, Dagmar, Pokleslý secesní Éros. In: PETRBOK (ed.), c. d., str. 227-237. 
629 MOCNÁ, c. d., str. 227. 
630 Pohlavní uvědomování mládeže, (text) Kopřivy 15/1909. 

130 



Objevují se příspěvky namířené proti pokrytectví a falešné morálce: „ V o l n á láska 
je darebnosí, kterou nejvíce pěstují ti, kdož proti ní nejvíce horlí."631 Přehnanou pru-
dernost symbol izuje v Humoristických listech malé dítě, které m ů ž e služka koupat 
p o u z e v plavkách. 3 2 M n o h e m tvrdším způsobem je tato problematika prezentována 
v německojazyčné produkci. Pro Simplicissimus j e hlavní oporou mravnosti andělíč-
kářka, Die Muškete ukazuje oběť znásilnění, j e ž j e konfrontována se soudní porotou, 
jej íž lačnost po nej podrobnějším vyl íčení detailů má daleko od snahy p o prosazení 
spravedlnosti, rovněž Jugend zobrazuje č leny spolku pro ochranu mravopočestnost i v 
podobě náruživých konzumentů té nejodpornější pornografie .6 3 3 

Žena 19. století j e p o u h ý m pasivním objektem mužského zájmu, žena století 20. 
zce la rovnocennou partnerkou v milostné hře. M u ž bez dostatečně razance proto brzy 
její přízeň ztratí. Modelka , která se rozchází s malířem pro nedostatek talentu, jako 
důvod k tomuto kroku uvádí: ,JMaloval mě pořád jako Ctnost, Lásku, Nevinnost -
a pokaždé po uši oblíknutou."6M Ani tradiční jistota, zásnubní slib, už n e s m ě l é h o ná-
padníka nezachrání.6 3 5 Dříve by bylo takto otevřené vyjádření názorů u ženy na pová-
ženou i v záležitosti natolik počestné, j ako je uzavření sňatku. D o b a panenek sedících 
v koutě j e ale nenávratně pryč. Podobným způsobem j e odtabuizována v ý š e j i ž jednou 
zmiňovaná nevěra: 
Kdesi v budoaru sedí 
a baví se vesele 
mladá paní, vedle sebe 
domácího přítele. 

Když se oba k sobě tulí, 
v tom se dvéře rozletí, 
pan manžel na prahu stanul, 
v jeho ji zřel objetí. 
Klidně vytáhl revolver, 
vyšla rána. Hrůza! Děs! 
přítel výkřik' - vymrštil se, 
a pak na zem mrtev kles! 

Druhá rána - mladá paní, 
s výkřikem se kácí pak, 
manžel zůstal při tom klidný, 
jen slabě mu planul zrak. 

Nasadil si na nos cvikr, 
rozhléď se a zaklel v ráz, 
hrome, vždyť jsem v cizém bytě! 
aby tohleto vzal ďas!636 

O tom, jaký skok v možnos tech prezentace erotiky nastal, svědčí také rozdíl mezi 
dvěmi podobami Pikantního světa. Zat ímco ta první, j e ž plně odpovídá konverzační 
erotice konce 19. století, nepřežije v í ce než pět ročníků ( 1 8 9 5 - 1 9 0 0 ) a z dnešního po-
hledu b y c h o m nad některými příspěvky jen těžko mohli uvěřit, ž e šlo v e své době 

631 Humoristické listy 10/1907, str. 147. (text). 
632 Cudná matka. Humoristické listy 27/1912, str. 319. 
633 Engelmacherinnen. Simplicissimus 44/1905-6, str. 524, Puritaner. I. Die Muskete 75/1906-7, str. 
183. Im Sittlichkeitverein. Jugend 33/1907, str. 740. 
634 Švanda dudák 34/1905, str. 65. 
635 Jeho vina! Švanda dudák 40/1904, str. 121. 
636 Krátká tragedie, (text) Lidový humor 1/1912-13, str. 4. 
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o list morálně problematický, stejnojmenný časopis , který začal vycházet roku 1907, 
znatelně „přitvrdí". Z plesů a divadel se dostáváme na lůžko do chambre séparé, ob-
jeví se d o k o n c e pojem „volná láska", (obr. 17/VI) Ilustrace j sou nepoměrně odvážnější , 
m n o h é je prezentováno přímo, ješ tě v í c e si lze domyslet . Přesto i druhá řada č a s e m 
narazila na problémy. Pikantní svět byl j ed iným listem, který v předválečném období 
zlevnil , j eho úroveň v poslednich ročnících znatelně poklesla. Míra otevřenosti , před 
několika málo lety nemyslitelná, dosáhla svého maxima. Bl íž i ly se k ní však i pří-
spěvky v běžných společenských časopisech. N o v ý m konkurentem, j e m u ž se v této 
oblasti nemohla kresba vyrovnat, byla fotografie. 

Zat ímco pro měšťáky byla sexuální tématika terčem falešného moralizování a las-
c ivních dvojsmyslů , z hlediska anarchistického programu získává nový, hlubší smysl . 
Ani S. K. N e u m a n n z tohoto důvodu n e o p o m e n e její význam v programu Šibeniček 
náležitě zdůraznit: , f roto vedle satiry sociální a politické, vedle umění ideově silné-
ho, revolučního, chceme pěstovat i satiru a karikaturu erotickou, zdravé umění erotic-
ké, budoucí dokumenty vývoje, z kterého vyroste nový renesanční člověk, člověk sil-
ných vášní a nepřítel pokrytectví,"637 M o ž n á právě proto trend k uvolňování konvencí 
v oblasti prezentace erotiky naráží na tak tuhý odpor rakouské cenzury. Svítilna p o 
konfiskaci na základě paragrafu 5 1 6 (hrubé pobuřování mravopočestnost i ) ukončí 
svoji krátkou existenci, Pikantní svět v l e t e c h 1 9 0 7 - 1 9 1 0 zaznamenává ce lkem 2 6 
úředních zásahů a patří mezi nejčastěji takto post ižená česká humoristická periodika. 
Nárůst zájmu j e oproti stejnojmennému listu z konce 19. století zřejmý, v l e t e c h 
1 8 9 5 - 1 9 0 0 zasahují úřady pouze v pěti případech (obr. 18/vi), u ostatních periodik 90. 
let se s t ímto konf iskačním důvodem nesetkáváme. 6 3 8 Cenzoři byly náhle nuceni za-
kročovat tam, kde dosud bezchybně plnila svou roli autorská a redakční autocenzura. 
Výt i sky se v archivních kartonech nedochovaly , a tak se m ů ž e m e j e n o m dohadovat, 
c o tolik pobouři lo příslušný orgán v článku „Ma/ér" ze 44. čísla z roku 1908, a to 
hlavně v místech mezi „ Vylíčiljť a „niž a níže" nebo konečně" a „kalhotkýí GV) 

N e j silnější l ev icová strana, sociální demokracie, zůstávala v z h l e d e m k erotické té-
matice p o roce 1907 nejvíce zdrženlivá. V ý j e v y z této oblasti se nejčastěji týkají 
úpadkového ž ivotního stylu rachitických aristokratů a chlípných buržoů, k dvojici fa-
rář-kuchařka se dále ještě dostaneme. Skutečná morálka, která j e vlastní dělníkům, 
zvláště pak č lenům strany, drží Rašplí a Kopřivy v tomto ohledu ve l i ce zkrátka. N e -
poměrně rozpustilejší j sou naopak národně sociální Karikatury. N a c h á z í m e v nich v ý -
j e v se sukní nadzvednutou větrem á la Meryl in Monroe , 6 4 0 dokonce i obviněná, která 
se p o několikáté ocitá před porotou kvůli prostituci, postrádá očekávané atributy oběti 
zvůle společnosti , naopak je zachycena jako moderní dáma plná e legance. 6 4 1 Před-
manže lské těhotenství, nevěra - t o v š e časopis zachycuje v drsném realismu, který 
nemá u druhých listů obdoby. Zobrazované situace se svým obsahem blíží p o l o z e na 
hranici tragédie. To, co se všichni snaží pokud m o ž n o utajit, jako by chtěl časopis 
prostřednictvím své sžíravé otevřenosti hulvátsky vykřičet do ce lého světa. Zároveň je 
však z příspěvků zřejmý nadhled a očistný účinek poznané pravdy - takoví j s m e a nic 
l idského nám nemá být cizí... 

N a zřejmě nejodvážnější příspěvek ze všech j s m e narazili v ý š e v souvis lost i 
s elektrifikací. Autoerotika patřila dlouho mezi ty nejhorší druhy perverze, boj proti ní 

637 Z našeho programu. Šibeničky 5/1906, str. 11. 
638 SÚA Praha, PM 1891-1900, 8/4/15/87 Pikantní svět. 
639 SÚA Praha, PM 1901-1910, 8/4/15/147, Pikantní svět. 
640 Nová moda. Karikatury (velké) 13/1910. 
641 Před soudem. Karikatury (velké) 29/1911. 
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nepostrádal propracovanou teoretickou základnu i pomůcky ryze technického rázu 6 4 2 

Dekadentní nálady fin de siécle vyjadřují soudobí básníci prostřednictvím ostentativní 
prezentace homosexual i ty . Nejznámějš ím če ským autorem j e vůdčí osobnost předního 
literárního časopisu Moderní revue, Jiří Karásek z e L v o v i c se svojí - úřady z n o v u 
konf i skovanou - Sodomou (1895) . Podobné chování samozřejmě odporuje d o b o v ý m 
normám, i přesto však pronikne tato tématika v nebývale otevřené formě roku 1909 
do textové části Humoristických listů: ,JPři soudním přelíčení ve Štýrsku, kde se jed-
nalo o homosexuelní případ, podal obhájce pádný důkaz neviny passivního' větou: 
Pánové, nikdo z nás nemůže tvrdit, že obžalovaný může za to, co se děje za jeho zá-

dy. " í 6 4 3 Příspěvek předznamenává j eden z dalších rysů moderní doby, v níž se m n o h -
dy zdá, že nejdůležitější stránkou identity j e právě sexuální orientace. 

Posun v e ztvárňování této tématiky odpovídá nejen ce lkovému uvolňování kon-
vencí , ale také širšímu kontextu proměny reprodukčního chování v e společnosti . P o -
četí dítěte přestalo být považováno za neovl ivnite lný zásah osudu, pokles plodnosti , 
zapříčiněný p lánovaným omezován ím počtu dětí v rodině, s ledujeme v českých ze -
mích od 70. let 19. století. V rodinách s vyš š ím spo lečenským statutem se tento j e v 
projevuje nejdříve.6 4 4 Křivka porodnosti prudce k lesá krátce p o roce 1900,6 4 5 úměrně 
tomu se snižuje kojenecká úmrtnost a prodlužuje průměrný věk. 

642 ARIĚS. Philippe, DUBY, Georges, Geschichte des Privaten Leben. 4. Bund: Von dem Revolution 
zum Grossen Krieg. Frankfurt am Mein 1992, Str. 462nn. 
643 Skutečná událost. Humoristické listy 42/1909, str. 500. (text). 
644 Dějiny obyvatelstva str. 169n. 
645 Tamtéž, str. 192. 
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kapitola 7 

Sport 
V ý z n a m pojmu „sport" byl na přelomu 19. a 20. století chápán o něco siřeji, než jak 
m u rozumíme dnes. Zahrnoval pestrou škálu způsobů trávení v o l n é h o času, který 
vznikal - nejprve v měs t ském prostředí - jako další z důležitých projevů modernizace 
v souvis lost i s růstem životní úrovně a postupným zkracováním pracovní doby. P o d 
nadpisem „Sporty velkých dětí" figuruje v Humoristických listech roku 1890 např. ta-
ké fotografování , 6 4 6 zařazován je s em pravidelně rovněž výše v tomto kontextu j iž 
zmiňovaný automobi l i smus a letectví. Zat ímco dříve stála stranou vyčerpávaj íc ího ko-
loběhu každodenních povinnost í pouze šlechta, nyní tento f enomén zasahoval do stále 
početnějš ích vrstev střední třídy. Zařazení k ž ivotnímu stylu elit o v š e m v soudobém 
chápání sportu nadále přetrvává. Zřejmě vůbec nejtěžší překážku pro něj představoval 
maloburžoazní hodnotový systém, j enž dlouho nenacházel pro podobnou zahálku 
nejmenší pochopení . 6 4 7 T o se projevuje i v pravidelném zaměňování sportu 
s dětskými hrami, které doznívá p o celá 90. léta, stejný odstup je patrný i z e strany 
sociálně demokratických listů. Ty s ice bojují za uzákonění osmi hodin práce, ani 
v jej ich plánovaném rozvržení dne však nemá bezúčelná zábava místo. Poslední třeti-
na, která zůstává volná p o odečtení spánku a zaměstnání, má podle nich patřit sebe-
vzdělávání . Tak to a lespoň vyplývá z vyobrazení, j e ž bylo uveřejněno v Biči roku 
1891 . 6 4 8 

V 19. století česká společnost vedle zdravotního cvičení oceňuje předevš ím orga-
n izovanou tě lovýchovu, která byla uznávána jako důležitý prostředek k semknutí ná-
roda a demonstraci j e h o síly. Česká obec sokolská z ískává od 80. let skutečně m a s o v ý 
základ, roku 1913 má u ž na 194 3 3 2 č lenů. 6 4 9 Motivací ke vstupu do Sokola nebyla 
p o u z e j eho vysoká společenská prestiž, organizace j e důleži tým prostředkem 
k budování sociálního kapitálu. Sokolské slety, j ež se konaly od roku 1882, potom pa-
tří k nejvýznamnějš ím událostem ce lého českého veřejného života. Ani Humoristické 
listy j im proto v letech 1907 a 1912 neopomenou věnovat zvláštní číslo. Polit ická di-
ferenciace 90. let se s ice projevuje i v této oblasti vzn ikem konkurenční sociálně de-
mokratické Dě ln ické t ě l o v ý c h o v n é jednoty a katol ického Orla, Sokol si však své v ý -
sadní postavení bez větš ích problémů nadále udrží. 

Spojení t ě lovýchovy a sportu, samozřejmé z dnešního hlediska, j e na konci 19. sto-
letí poznamenáno umě le vyhrocenými rozpory. N a jedné straně to byli právě aktivní 
č l enové sokolského hnutí, kteří se v řadě případů přičinili o rozšíření těchto nových 
forem pěstování tě lesné kultury, na druhou stranu se v teoretických rozpravách na 
stránkách jejich věstníku setkáváme s tematizací řady vyhrocených protisportovních 
stereotypů. Klas ickým příkladem takovéhoto postoje j e jednoznačně odmítavý článek 
s názvem „O sportu" ze Sokola roku 1882: „V poslední době nastupuje hlavně za pří-
kladem Anglie, země to náruživých hráčů, na místo rozumného cvičení těla, namnoze 
nerozumné jeho cvičení, kteréžto se jedině za tím účelem nese, aby jeden nad druhého 

646 Sporty velkých dětí. Humoristické listy 24/1890. 
647 PACINA, Václav, Sport v království českém. Praha 1986, str. 97. 
648 Válečné tažení kapitalistických plátků proti oslavě 1. května Bič 8/1891, str. 104n. 
649 BLÁHA. Filip, Pozice žen v tělovýchovném hnuti 19. století: (úloha Tělocvičného spolku paní a dí-
vek pražských a Sokolské organizace v emancipačnim hnuti českých žen před první světovou válkou). 
Diplomová práce FF UK Praha 2003, str. 130. 
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v závodu vynikl, aby vítěz na úkor třeba vlastního zdraví vysazenou sázku shrábnul. 
Tedy marnivost na jedné, chamtivost peněz na druhé straně. Totě sport." 

Proti souhře j ed ince v kolektivu přináší sport soutěživost jako jeden z důleži tých 
rysů moderní doby. V č e s k é m kontextu začátku 80. let j e to jen další důvod pro j eho 
rozhodné odmítnutí: tím právě, že sport (...) vyžaduje mnoho času, mnoho peněz, 
jichž každý nemá, stává se tento zvláštností bohatší třídy. U střední a nižší třídy nena-
lézá ovšem sport výživné půdy. V žádném pak spolku neděje se tak časté střídání se 
členstva, nedějí se tak časté rozvraty jako ve sportmanských. Člen vystoupí, jelikož se-
zná, je-li rozumný, že ani peněz, ani času mu k dosažení úkolu nestačí, a rozvraty mu-
sí se dít mezi sportsmany, kteří si vytkli za účel: jeden nad druhého vyniknout, jeden 
druhého obehrát. *' Sport vyznívá j a k o zkarikovaná napodobenina správného cvičení , 
a právě v e formě literární karikatury také toto pojednání vrcholí: „Směšné bývá podí-
vání na takové sportsmany. S vážností pravých Angličanů stojí tu hlouček mladíků, ten 
onen honosí se již nádechem anglického licousu. Oblečeni jsou, toť se rozumí, vesměs 
v obleky z látky anglické; řeč hojněpropletena anglickými terminy, jež jeden nad dru-
hého snaží se huhňavě pronésti."650 Pak už stačí j e n o m dodat pár s lov o nevhodnost i 
sportu z hlediska přípravy pro službu vlasti, a j e h o negativní obraz j e hotov. Je tak 
z formulován koncept, jejž budou p o dlouhá léta variovat i česká humorist ická perio-
dika. Pokud nebudou mít důvod k ješ tě důslednějš ímu odmítnutí. V duchu mladočes-
ko-staročeského soupeření napadají z v las teneckých pozic sport v e v š e c h j eho podo-
bách, a to včetně Sokola, úzce spojeného s Národní stranou svobodomys lnou , roku 
1890 České kopřivy. 

Fotografem amateurem, 
Sokolem či cyklistou, 
athletem či větroplavcem, 

veslařem či turistou. 
Mnohého z těch věcí z hora 
mnohé žití cílem jest, 
mnohý mní, že vynikaje 
činí vlasti slávu, čest. 
Ovšem z části, dím já na to, 
patře snahy těchto hord, 
přec' však jimi zanedbán je 
y o ÍÍ65 I 

Cechů - „ vlastenecký sport.' 
Přes tyto příkré odsudky se sport v e svých rozmanitých podobách p o ce lé Evropě 
rychle rozvíjí. Vzniká celá řada mezinárodních sportovních organizací. Zás luhou Pier-
ra de Coubertina j e v e znamení návratu ke kořenům humanitních ideálů za loženo no-
v o d o b é o lympijské hnutí, první hry se konají v Aténách roku 1896. 6 5 2 Ačkol i j sou 
vazby na nacionálni problematiku a politiku u sportu v mentalitě Středoevropana tra-
dičně ve l i ce silné, dochází v této oblasti v několika případech též k pozoruhodnému 
překonávání česko-německého antagonismu a navazování vzájemně prospěšných 
vztahů. Začátkem roku 1914 se např. rozhoduje svaz německých klubů v Čechách 
kvůli neserióznímu jednání v ídeňských funkcionářů ke spolupráci s Č e s k ý m fotbalo-
v ý m svazem. 6 5 3 Realitu národnostně rozdělené habsburské říše naopak dokládá fakt, 

650 O sportu. Sokol 5/1882, str. 47n. 
651 Zanedbaný sport, (text) České kopřivy 4/1890. 
652 PARKAN, František, Znovuvzkříšení olympijských her. In: RULF, Jiří (ed.), Předěly staletí. České 
a světové dějiny v horizontech věků. Praha 2000, str. 365n. 
653 POKORNÝ, Český svět, c. d., str. 166. 
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ž e se na mezinárodní scéně Češi snaži vystupovat prostřednictvím samostatných re-
prezentací. T o se podaří především roku 1908, kdy při zahájení londýnské o lympiády 
pochodují čeští sportovci za červenobí lou vlajkou Čech pod nápisem Bohemia, tedy 
s atributy odpovídaj íc ími suverénnímu státu 6 5 4 

Sportovní příspěvky v humorist ickém tisku se nemohou z hlediska četnosti měřit 
s pol i t ickou produkcí nebo ženskou otázkou, rovněž v e srovnání s technikou zůstávají 
sp íše okrajovou záležitostí. Jako samostatné téma se v českém prostředí vyprof i lovala 
p o u z e kopaná. Ve loc ipédy se už na konci 90. let v tichosti přesunuly z obrazové části 
časopisů do reklamních rubrik. Reakce na lední hokej zce la chybí, přestože národní 
t ý m od počátků své existence dosahuje překvapivých úspěchů a už roku 1911 dokon-
ce z í skává v Berl íně pro Čechy první titul mistra Evropy. 6 5 5 Lyžování a tenis j s o u 
zobrazovány v n o v é podobě kresleného humoru jako zábava „horních deseti tisíc". 
Objevují se už v 90. letech, tehdy spíše jako kuriozita v rámci pol i t ické satiry, jej ich 
rozvoj nastává až po roce 1907 v souvislost i se v šeobecným vzes tupem společenské-
ho humoru. Ce lkem pravidelně se se tkáváme s ves lováním, na pomezí příslušnosti 
k této kapitole stojí početná řada příspěvků k neorganizované pěší turistice. 

Sport jako ohnisko společenských konfliktů 
Jak j iž by lo v ý š e naznačeno, jedinou spo lečenskou vrstvou, která měla s v o l n ý m ča-
sem delší zkušenost , byla šlechta. Není proto nijak překvapivé, ž e m n o h o dnešních 
sportovních odvětví má své kořeny právě v jejích tradičních zábavách. Jezdectví zů-
stává v karikatuře doménou aristokracie až do první světové války, naopak lov už toto 
zařazení ztrácí. Nevlastní děti sv. Huberta", sváteční střelci, nebezpeční v š e m u ž i -
v é m u s vý j imkou lovné zvěře, patří na stránkách nepol i t ických časopisů k častým 
hostům. 6 5 6 Tito hrdinové j sou dalším dokladem dobové neochoty k adresnější sebere-
flexi. Čtenář se pobavil a žádné větší riziko, ž e by se jej snad tento druh humoru mohl 
o s o b n ě dotknout, přitom opravdu nehrozilo. 

Představitelé tradičních elit stojí také u zrodu nových sportů jako první propagáto-
ři, mecenáši a čestní hosté soutěžních akcí . 6 5 7 Hlavní váha v jejich rozvoji však už 
v tomto obdobi leží na bedrech nadšenců z řad českého měšťanstva. Ti v některých 
případech spojují zábavu s podnikáním, průkopníci cyklist iky bratři Kohoutové svými 
úspěchy zároveň propagují první české stroje z vlastní továrny. Naopak Jose f Róss ler-
Ořovský, j e n ž se v ý z n a m n ý m způsobem zaslouži l o popularizaci fotbalu i lyžování , 
má m é n ě štěstí, u něj j sou jeho rodinou^podobné zál iby brány jako vážná překážka pro 
synovu budoucí obchodnickou kariéru. 

Ačkol i se m u ž ů m nabízelo pro provozování sportovních aktivit nesrovnatelně v í c e 
příležitostí, stranou při nich nezůstávaly přes veškeré společenské předsudky ani že -
ny. 6 5 9 Objeví-l i se v této souvislosti na stránkách humoristických časopisů, m ů ž e m e 
s j i s totou tvrdit, ž e bude mít takovýto příspěvek zřetelný erotický podtext. Sport 
a erotika spolu ostatně úzce souvisí, j s o u dokladem ce lkové změny v postoji č lověka 
druhé po lov iny 19. století ke svému tělu. Zat ímco drive bývala fyz ická schránka chá-
pána jako p ů v o d c e nebezpečných hříšných tužeb, moderní doba j e k ní o poznání 

654 KOŘALKA, Češi v habsburské monarchii..., c. d , str. 322. 
655 POKORNÝ, c. d., str. 146n. 
656 Nevlastní děti sv. Huberta. Humoristické listy 31/1905. 
657 PACINA, c. d., str. 107a 
658 PACINA,c. d., str. 111. 
659 LENDEROVÁ. Milena, K hříchu i k modlitbě..., c. d., str. 144nn. 
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vstřícnější. S tím souvisí také všeobecný vzestup hyg ieny a dalších aspektů tělesné 
kultury.6 6 0 

Poprvé se vazba mez i sportem a erotikou v kresleném humoru realizovala 
v případě veřejného bruslení. T o lze v mnoha směrech přirovnat k plesu, jde o jednu 
z dalších možností , s loužíc ích mladým l idem k setkávání a navazování vztahů. Lépe 
situované s lečny proto nedocházejí na kluziště samy, ale, jak je v této době obvyklé, 
výhradně v doprovodu gardedámy - matky. Příspěvky s touto tématikou nacházíme už 
v 90. letech. Minimální materiální požadavky vedly k š irokému rozšíření té to zábavy, 
a to i m i m o v ý š e nastíněné společenské souvislosti . Dostatek příležitostí k jej ímu pro-
vozování se našel v e měs tech i na venkově , a tak se bruslení stává zál ibou vpravdě 
demokratickou. K e zdatným bruslařům patřil „vůdce národa" Karel Kramář,6 6 1 Franti-
šek Halas starší by mu s ice na svých destičkách s drátem uprostřed konkurovat ne-
mohl, hřál jej však zase dobrý pocit z toho, ž e si toto náčiní dokázal sám vyrobit .6 6 2 

Erotický účinek z imních sportů limituje nízká teplota, sotva při nich dojde 
k intimnější události, než j e utahování řemínků na dívčí brusli: ,píatinka: 'Ku podivu, 
pcme inženýre - Emilka má nohu hodně menší nežli já, a přec potřebujete vždy mno-
hem více času na připínání bruslí jí než mně!'"663 V létě ale vzniká právě opačný pro-
blém. Přestože koupací úbory zahalují téměř vše, plavání j e nadále považováno za 
přespříliš odvážné. Pánské a dámské prostory v e veřejných lázních dělí dřevěný plot, 
společné oddělení konvence svobodným dívkám zapovídají . Zeny v plavkách se s ice 
v časopisech objevují p o celá 90. léta, ješ tě roku 1900 j s o u však dostatečně atraktivní 
i pro v e své době nejodvážnější Pikantní svět (obr. l/VII) a jejich přitažlivost ani pozdě-
ji v předválečném období neopadává. Videňské spo lečenské listy v e v š e c h svých roč-
nících pravidelně zařazovaly dvě zvláštní čísla, v nichž bylo z hlediska prezentace 
partnerských vztahů d o v o l e n o pojmenovat v íce než obvykle . První se týkalo maso-
pustu, to druhé, „plážové", uprostřed léta zaplňovaly koupající se krásky. Obě tato 
vydání stála v případě Die Muškete mimo běžné pořadí (zůstávala proto neočís lována) 
a kupovala se pouze samostatně. Ohled na případné morální pohoršení z e strany stá-
lých předplatitelů zároveň umožňoval jednorázové zvýšení ceny až na 6 0 h, jako tomu 
bylo např. roku 1913. 

Nový Paleček si v 90. letech libuje v e vtipech o cyklistkách, spojení j ízdního kola 
se ženou je v tomto listě jakýmsi nepsaným pravidlem. I v Humoristických listech na-
cházíme několik podobných příspěvků, např. ten, na n ě m ž j e nový vynález dán d o 
škodolibé souvislost i se zavedeným dopravním prostředkem pro dámy, j í m ž bylo pro 
Krejčíka létající koště . 6 6 4 Tímto jinak dosti nesmělým způsobem proniká do českého 
prostředí trend společný pro celý západní svět, paní a d ívky v sedlech ovládly v tomto 
období stránky humorist ických periodik od Londýna p o Vídeň. Také v tomto případě 
padla jedna z hranic m u ž s k é h o a ženského světa. Punch ztvárňuje skupinu jedouc ích 
dam, které se této zábavě věnují s nechutí j e n o m proto, aby zachytily módní trend,6 6 5 

na stránkách Simplicissima v j eho prvním ročníku padá starší žena při pohledu na 
dívku - cyklistku dokonce do mdlob. 6 6 6 D á m y na kolech, a zvláště jejich jízdní oble-
ky - „bloomdresy" - nedají spát ani č e s k ý m krajanským listům v Chicagu polov iny 

660 ARES, Philippe, DUBY, Georges, Geschichte des Privaten Leben. 4. Bund: Von dem Revolution 
zum Grossen Krieg. Frankfurt am Mein 1992, str. 429nn. 
661 KRAMÁŘ, Karel, Paměti. Praha 1938, str. 63. 
662 HALAS, c. d., str. 27. 
663 Praha v zimč. Humoristické listy 3/1906. 
664 Co jsou nynější výlety žen... Humoristické listy 1/1898. 
665 Le mode ou ľon s'amuse. Punch 's Almanack for 1897. 
666 Besuch der Neuvermählten. Simplicissimus 31/1896-7, str. 1. 
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90. let. Reakce, v e větš ině dosti kl išovité , zde uveřejňují Šotek, Čmuchálek i Diblík. 
N a o p a k pravděpodobně nejzdařilejší vyobrazení , reflektující sport v kontextu ce lkové 
modernizace ž ivotního stylu, se týká snižování porodnosti. Mladé dámy na něm 
v Simplicissimu symbol icky odhánějí čápa tenisovými raketami.6 6 7 

Emancipace v této oblasti skutečně postupuje snad nejúspěšněji, svazující pravidla 
dříve nedotknutelných spo lečenských bariér padají j edno po druhém. Vyznavač i spor-
tu j sou v e vztahu k n o v ý m trendům jednou z nej otevřenějších skupin v populaci, svou 
nezanedbatelnou roli o v š e m sehrají ryze praktické důvody. Kalhotová sukně, zmiňo-
vaná v předchozí kapitole jako příčina řady skandálů v městských ulicích, byla pro 
první lyžařky nezbytnou podmínkou, bez níž by se jednoduše neobeš ly . 6 6 8 Absurdní j e 
pak představa guvernantky, doprovázející mladou dámu na náročné horské túře. Ještě 
významnějš ím prostředkem vzh ledem ke z m ě n ě vztahu tehdejší společnosti k ženám 
byl organizovaný tě locvik v rámci Sokola, spojený s veřejnými prezentacemi, 6 6 9 j eho 
tradice trvá už od 60. let 19. století. K d y ž roku 1912 v souvislost i s přípravou cv iče -
nek na slet zasedá Eliška Roudná jako první žena v předsednictvu České o b c e sokol-
ské, nejvyšš ím správním orgánu, který byl do té doby vyhrazen p o u z e mužům, j e to 
úspěch srovnatelný s pos laneckým mandátem Vikové-Kunět ické, j e n ž byl zmiňován 
v předchozí kapitole . ' 0 Podobným krokem v mezinárodním měřítku se stala ženská 
účast na o lympijských hrách, uskutečněná poprvé v Paříži roku 1900. 

Své si k této tématice řekla v 90. letech i polit ická satira, která se při t om opírá o 
ce lkovou nechuť, j e ž k těmto novinkám v řadách české společnosti panovala. Sociální 
demokracie řadí sportovce d o zástupu „ také bez práce jsoucích" spolu s dalšími zby-
tečnými existencemi: kapitalisty, představiteli katolické církve, šlechtici a vojáky. 
(obr. 2/vil) Podobná ilustrace s nacionálním zací lením vychází už roku 1898 v Šípech, 
ani zde tenisová raketa nechybí . 6 7 1 Tradiční dělnická karikatura v Rašplí si od tohoto 
fenoménu, který j e možný j e n díky nerovnoměrnému držení výrobních prostředků, 
udržuje programový odstup i v dalších případech. Takto vyznívá i příspěvek v prvním 
ročníku Gliihlichter, podle něhož j e j ed iným skutečně smysluplným sportem fyz ická 
práce.6 7 2 Kopřivy si už s ice v e 20. století se sportem poradí o něco nápaditěji, i p r o j d e 
však jen o další příležitost k vyostření krutých sociálních rozdílů, (obr. 3/VIT) 

S vnímáním sportu jako záležitosti elity j sou spojeny také další konfl ikty, u kte iých 
neschází hlubší sociální podtext. R o k u 1909 eviduje pražské místodržitelství mezi 
případy, vztahujícími se k nacionálním střetům, házení kamenů na n ě m e c k é veslaře 
v Roudnici nad Labem. 6 7 3 O tom, ž e by toto zařazení mezi projevy národnostní nesná-
šenlivosti nemuse lo být j ednoznačným vysvět lením, svědčí skutečnost, ž e se s týmž 
problémem na svých vyj ížďkách setkávali i první čeští cyklisté . 6 7 4 Stejné incidenty 
v případě cyklistek zaznamenává v e s v ý c h pamětech Stefan Zweig , ten jako důvod 
uvádí, ž e sedlákům vadi la kola s pánskými sedly.6 7 5 L z e vysledovat nějakou společ-
nou motivaci pachatelů těchto útoků? Bránili venkované svoje teritorium před „ve-
třelci z města", nebo j im vadilo, ž e j sou výletníci l épe oblečení a vedou pravděpodob-
ně šťastnější ž ivot než oni? Ani jednu z těchto pohnutek nemůžeme vyloučit , drobné 

667 Weg mít dem Storch! Simplicissimus 18/1912-13, str. 277. 
668 PACINA, c. d., str. 102. 
669 BLÁHA, 124nn. 
670 BLÁHA, str. 140. 
671 Dejte jím prací! Šípy 24/1898. Vzorem v obou případech je zřejmě Arbeitslosenversammlung. Sim-
plicissimus 1/1897-8, str. 4, zde však sportovní konotace rozehrávány nejsou. 
672 Proletarier-Sport. Glühlichter 14/1890, str. 6. 
673 SÚA Praha. PM 1901-1910, sign. 8/1/89/23. 
674 VOŠAHLÍKOVÁ, Jak se žilo za časů..., c. d., str. 257. 
675 ZWEIG, c. d., 70. 
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konflikty, vyplývaj íc í z někol ika splašených povozů , ale nemohou vysvětl i t c e lkovou 
zaujatost, která v tehdejší společnosti panovala. Ve loc ipéd byl v krajině cizí, předsta-
voval zprvu cos i provokativně nepochopitelného, a především z tohoto důvodu se stá-
val tak obl íbeným terčem. Počátky cyklistiky provází v šeobecné nepochopení , a to 
v méně u v ě d o m ě l é formě, než s jakou j s m e se setkali v e v ý š e c i tovaném článku z e 
Sokola. Společenská vůle j e v tomto období p lně na straně odpůrců přehnaných novot, 
cyklistický provoz v Praze j e v 80. letech svázán řadou omezení , vydaných místním 
policejním ředitelstvím, vnitřní město pak zůstávalo zcela neprůjezdné.6 7 6 

Humorist ické časopisy dokážou zaj ímavým způsobem spojit tuto alergickou reakci 
vůči novotám s x e n o f o b i í důvěrně známou, s antisemitismem. Sportovec z ískává 

t .. v . 
v Humoristických listech roku 1894 fyz iognomi i Žida, aby se mohl český sedlák, sto-
jící v e svém neochvě jném konservatismu na pevné zemi, vysmívat j eho pošet i lým pá-
dům. (obr. 4/VII) Smáli se j is tě všichni nepřátelé cyklistiky, odpůrci moderních zvrh-
lostí v e v š e o b e c n é m smyslu, ale zřejmě také ti, kteří by si sami ko lo rádi pořídili, 
kdyby si j en mohli takovýto luxus dovolit. Zajímavostí je , že právě souvis lost mezi 
Židy a cykl isty bude v j iném vtipu po první s v ě t o v é vá lce dávána jako příklad absurd-
ního uvažování antisemitů: ,Antisemita říká známému, že válku zavinili Židé; ten od-
povídá: Ano, Židé a cyklisté.' 'Proč cyklisté? 'ptá se antisemita. 'A proč Židé?'ptá 
se ten druhý,"677 V perspektivě české společnost i 90. let 19. století byli j e š tě Židé a 
cyklisté mnohdy jedni a titíž. Toto z dnešního pohledu bizarní spojení se neomezuje 
na jeden příspěvek, na to byl antisemitismus příliš v d ě č n ý m prostředkem, kte iý doká-
zal spojit prvky nacionálni, sociální i protimodernistické. A tak se karikovaná Dav i -
dova hvězda objevuje rovněž roku 1900 v Šípech na vyobrazení rozestavěného fotba-

678 

l ového stadionu na Letné. 

Fotbal 
„Zlí jazykové pomlouvají Humory, že prý jsou proti kopané," stojí na titulní straně 11. 
číslu Humoristických listů z roku 1905. Celá série připojených ilustrací zde humornou 
formou seznamovala čtenáře se základními fo tbalovými situacemi a termíny, (obr. 
vn/5) Tato instruktáž však už pro velkou část publika dávno nebyla nutná. První utká-
ní na našem území se uskutečnilo už roku 1887 v Roudnici nad Labem, Český fotba-
lový svaz p o t o m vzniká roku 1901. 6 7 9 N o v ý f e n o m é n se setkal se značným ohlasem, 
spíše než o představení neznámého jevu jde z e strany časopisu o jakési „of ic iální" 
uznání, uvedení d o plnoprávné společnosti respektovaných témat. Posun totiž zazna-
menáváme v e z m ě n ě prezentace, předchozí ročníky usvědčují autora c i tovaného nad-
pisu z pokrytectví . 6 8 0 N a druhou stranu nechtějme Humorům křivdit. V e svém přezí-
ravém postoji k fotbalu zdaleka nebyly o samocené . A c o více, jako první stačily z m ě -
nit názor. 

Odkud pramenil původní záporný vztah ke kopané? Rada důvodů byla naznačena 
j i ž výše na nevraživém postoji ke sportu obecně. Za jediný rozumný důvod k trápení 
těla byla v 19. století považována péče o zdraví,6 8 1 to však při této zábavě, jak si kari-
katura pohotově všímá, mnohdy spíše utrpělo: ,,'A soudíte, doktore, že kopaná jest 
sportem prospěšným?' Rozhodně! Mně vynesla již pět těžkých pacientů... "' 82 O tom, 
ž e vtip rád domýšl í věci d o důsledků, svědčí vys louž i lý fotbalista, který si nezadá 
676 PACINA, c. d., str. 76. 
677 ARENDTOVÁ Hannah, Původ totalitarismu. Praha 1996, str. 54. 
678 Pohled na Letnou! Šípy 32/1900. 
679 HORÁK, J., KRÁL. L. Encyklopedie našeho fotbalu. Praha 1997, str. 13nn. 
680 Srov. např. Humoristické listy 17/1900, předtím časopis fotbal dlouho ignoruje. 
681 Rehabilitační tělocvik má v českých zemich dlouhou tradici, viz EFMERTOVÁ, c. d., str. 300n. 
682 Zdravý sport. Švanda dudák 1903/18, str. 156. 
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s veterány krvavých vojenských konfliktů, (obr. VII/6) Hra na filmových záznamech ze 
starých utkání často připadá dnešnímu divákovi pomalá, bez nasazení, jen zřídka při 
ní dochází k fyzickému kontaktu mezi soupeři. Pro soudobé kreslíře to ovšem byla lítá 
řež, míč v jejich perspektivě pravidelně zůstává jako nepodstatný detail na samém 
okraji pozornosti. 83 

Fotbal je ve srovnání s ostatními sporty v řadě ohledů výjimečný. Z hlediska zájmu 
veřejnosti jasně vítězí, jeho zacílení k vyšším vrstvám je však přinejmenším sporné, 
rovněž oblíbené erotické konotace v tomto případě nepřicházejí v úvahu. Odpor vůči 
němu měl také hlubší ideové příčiny. Právě kopaná nejvíce konkurovala spořádanému 
cvičení v Sokole, sama se přitom šířila zcela živelně, a vymykala se proto přímé kont-
role politických stran. Konkurence mezi těmito druhy sportovního vyžití je sice ote-
vřeně tematizována jen zřídka,684 nacionálni stanovisko je ale pro zpodobňování fot-
balu po dlouhou dobu určující. Pro majitele Šípů Eduarda Grégra mělo též osobní 
rozměr, spolu se svým bratrem se totiž na založení Sokola přímo podílel. 

Cizost fotbalu dále umocňovalo sportovní názvosloví. Původní anglická termino-
logie sice brzy získala česká synonyma, ta j i však nikdy nedokázala plnohodnotně na-
hradit. Hledání jednoslovného ekvivalentu pro „of f s ide" , který by zastoupil opisné 
postavení mimo hru", zůstane nevyřešeným jazykovým oříškem i přes úsilí několika 
generací. Anglicismy překypující články prvních sportovních novinářů jsou obecně 
považovány za tu nejhorší potupu národního jazyka, a nemohou proto pozornosti hu-
moristických časopisů uniknout. Některé výrazy jako „centrování" časem zdomácně-
ly, naproti tomu „shotovánť ve významu střelby na bránu působí odpudivě i 
s odstupem jednoho století.685 

Nezanedbatelnou roli při prezentaci sportu a fotbalu zvláště sehrávají mezigene-
rační vztahy. Kopaná se stala zábavou mladých, kteří se mohli do hry aktivně zapojit. 
Humoristické časopisy si ale vůči ní dlouho udržují „otcovský" odstup. Jedním 
z důležitých projevů, které s sebou moderní věk přináší, je vyostření tohoto generač-
ního pnutí. Děti budou ve 20. století vstupovat do světa, jenž se bude výrazně odlišo-
vat od toho, ve kterém vyrůstali jejich rodiče. 

Sport nastupuje ve znamení kultu mládí. Ten ovšem ostře kontrastuje s poměry 
v habsburské monarchii, kde se - s výjimkou ženské krásy - všeobecně za nej lepší zá-
ruku hodnoty pokládá dlouhá doba trvání. Tímto kritériem se poměřuje jak samotná 
říše, tak i její jednotliví občané. Svědčí o tom vysoká hranice plnoletosti - 24 let, se 
stárnutím je spojen kariérní postup ve státním byrokratickém aparátu, který představu-
je ideál zajištěné existence. Ke společenskému uznání se dospívalo šedivěním vlasů i 
v jiných oblastech. A tak si mladí muži v Rakousko-Uhersku nechávají ve snaze ale-
spoň částečně odstranit svůj handicap co nejdříve narůst plnovous a nosí často nepo-
třebné brýle.686 Sport se stává jedním z důležitých nástrojů, jimiž bude moderní doba 
podobnou staromilskou morálku postupně rozrušovat. 

Početnou vrstvu příznivců si kopaná našla především mezi studenty. Dělo se tak 
většinou přes odpor vzdělávacích ústavů, jejichž hlavní metodou ve výchově spořáda-
ných občanů monarchie byla mnohdy právě slepá restrikce. Příchuť zakázaného ovoce 
ovšem popularitu fotbalu mezi mládeží jenom podpořila. Dokončení školy znamenalo 
zpravidla předčasný konec sportovní kariéry, přílišné podlehnutí sportovnímu nadšení 
mohlo zase vážně zkomplikovat studia. S tímto faktem je potřeba počítat i při inter-

683 VOŠAHLÍKOVÁ, c. d., str. 256a 
684 1 takové příspěvky však najdeme. Srov. Hymna „kopáčova", (text) Humoristické listy 16/1901. 
685 Podařený match. Z novinářských referátů. Nový Paleček 20/1900, str. 157. K témuž na příkladu cyk-
listiky viz PACINA, c. d., str. 62. 
686 ZWEIG, c. d., str. 37nn. 
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pretaci následující anekdoty z prostředí lékařských zkoušek: „Člen zkušební komise: 
Povězte nám, co víte o ruce ?' Kandidát footballista: Ruka je, když se hráč úmyslně 

či neúmyslně dotkne rukou míče, začež může soudce diktovali i trestný kop... *'687 

Český fotbal udržuje už od svých počátků čilé zahraniční kontakty. Situaci ovšem 
nemá zdaleka jednoduchou, jeho samostatné členství v mezinárodních organizacích je 
opakovaně zpochybňováno, právě díky těmto aktivitám se však do Čech dostávají 
první špičková mužstva z britských ostrovů. Už roku 1899 hostuje v Praze Oxford 
University Association Football Club, jeden z nejlepších týmů své doby. Slavii poráží 
3:0, ale i tento výsledek vede ke spekulacím, že byli Angličané podplaceni (německý 
D. F. C. Prag totiž podlehne 0:9).688 S přelomem století se v české veřejnosti zvedá 
v souvislosti s búrskými válkami vlna protianglických nálad, a mladočeské Šípy proto 
neopomenou projevit nad podobnými styky svoji nevoli.689 První konkrétnější ohlas 
mezinárodního klubového utkání přináší znovu Šípy roku 1904, kdy proti Slavii na-
stoupil Celtic Glasgow, (obr. VII/7) Z charakteru příspěvku můžeme vyvodit důležitou 
informaci, která záměrně nemá být sdělena přímo: české mužstvo zcela jistě tento zá-
pas nevyhrálo. Zklamání z tohoto faktu bylo zřejmě hlavní motivací ke vzniku ilustra-
ce, obecný protifotbalový tón je do značné míry jenom důmyslná kamufláž. Zkuše-
nosti z těchto mezistátních zápasů zúročí česká reprezentace roku 1911, když vítězí na 
amatérském mistrovství Evropy ve francouzském Roubaix.690 

Fotbalová vášeň, pro řadu současníků nepochopitelný typ iracionality, zapustila 
kořeny už v předválečném období. Projevit se stačí^její stinné stránky - k prvním do-
loženým násilnostem v hledišti dochází roku 1913. Diváci však zatím, na rozdíl od 
prezentace biografu, zůstávají stranou zájmu kreslířů. Finanční vzestup klubů dokládá 
výstavba nových stadionů, podmínky hráčů jsou dosud amatérské. Většímu rozvoji 
sportu jako zábavy mas brání stav sdělovacích prostředků, teprve s nástupem rozhla-
sových přenosů se dostane do povědomí nejširší veřejnosti. 

Ani před rokem 1914 ovšem kreslíři sílu fotbalu nepodceňovali. Prorockou vizi 
sportu, ovládajícího prostřednictvím své popularity celý svět, nacházíme na titulní 
straně sportovního čísla Humoristických listů z léta roku 1908. Na vyobrazení nechybí 
bodáky jako symbol britského imperialismu ani pytle s penězi, výraz postupující pro-
fesionalizace sportu, jež byla současníky považována za hlavní hrozbu pro čistotu tě-
lovýchovy.692 (obr. VII/8) Ideál amatérismu, poznamenaný notnou dávkou pokrytectví, 
bude v celém mezinárodním olympijském hnutí doznívat ještě ve druhé polovině 20. 
století. 

Sport us. umění 
,JDnes mohu si právem říci, že náležím k našim velikánům. Co je např. Vrchlický 
v literatuře a Dvořák v muzice - to jsem já ve footbalu"693. Tento příspěvek, který vy-
šel ve Švandovi dudákovi roku 1905, je pozoruhodný hned ze dvou důvodů. Jednak 
jde o první ztvárnění sportovní hvězdy v českém humoristickém tisku, příznačná, a 
z hlediska proměny hodnotového systému i závažnější, je však v tomto případě pře-
destřená paralela mezi sportem a uměním, dvěma oblastmi, mezi nimiž se schyluje 
k souboji o místo hlavního veřejného tématu. Česká společnost, jak bylo předestřeno 
už výše v souvislosti s česko-německým soupeřením, si na zdůrazňování vlastní kul-

687 Při zkouškách. Humoristické listy 27/1911, stx. 324. 
688 POKORNÝ, c. d., str. 84. 
689 Kousek anglobúrské vojny na Letné. Šípy 45/1901. 
690 POKORNÝ, c. d. str. 147. 
691 POKORNÝ, c. d., str. 161. 
692 Srov. např. PETRŮ, K.: str. 309. 
693 Po rozhodnutém zápase. Švanda dudák 51/1905, str. 220. 
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turní vyspělosti mimořádně potrpěla. Praha se v tomto ohledu nelišila od ostatních ev-
ropských metropolí. Vůbec největšímu obdivu se těšily veličiny z uměleckého pro-
středí ve Vídni, kde herce slavného Burgtheatru zbožňovaly skutečně ty nej širší vrst-
vy, od členů císařského dvora až po služebnictvo, které nikdy nevidělo jejich jediné 
představení.694 

Tato společnost konce 19. století našla ve sportu, reprezentujícím nový typ podíva-
né, vítaný objekt pro demonstraci své do značné míry předstírané převahy nad první-
mi projevy modernity. Sportovec jako ztělesnění jejího barbarství z tohoto hlediska 
představuje nejlepší karikaturu malíře nebo básníka. Jako roztomilý primitiv působí 
tento hrdina - zřejmě zápasník - zaskočený vlastní slávou na stránkách Fliegende 
Blätter roku 1904: „Všichni po mně chtějí autogramy, nejvyšší čas naučit se psát"695 

Trend je všem nezvratný, podceňovaný sport se začíná v souvislosti s celkovou de-
mokratizaci společnosti stále více prosazovat a hodnotová měřítka proto ztrácejí svou 
striktní jednoznačnost, (obr. VII/9) 

Vraťme se však ještě k situaci v 90. letech. Byli naši předkové ve srovnání 
s dneškem skutečně natolik otevřeni múzám? Přehled o umělecké produkci jistě patřil 
k nezbytným předpokladům společenského života, právě tyto otázky představovaly 
jednu z hlavních náplní salonní konverzace. Mimořádný zájem o divadelní představe-
ní v 90. letech dokládá ve vzpomínkách na svou první návštěvu Národního divadla 
Josef Lada: ,J)louho před otevřením pokladny stála před divadlem fronta a po ote-
vření nastal o lístky tuhý boj. Zábradlí před pokladnou pod přívalem návštěvníků ga-
lerií a vůbec míst k stání, se prohýbala a návštěvníci se častovali štulci i nadávkami a 
užili všech možných prostředků, aby se k pokladně dostali. Když jsem se také štástně 
dostal s lístkem od pokladny na volné schodiště, měl jsem pocit, jako bych proletěl 
mlátičkou.."696 Tento sběh lidu ale nevyvolala žádná Shakespearova tragédie ani 
uvedení některého z tehdejších světových autorů, hrál se Mlynář a jeho dítě druho-
řadého německého dramatika první poloviny 19. století E. B. S. Raupacha. Pro Šaldu 
jsou sice jeho práce literárně bezcenné, jejich „hanba za effekty, jakož i spekulace na 
nejhrubší pudy davové"691 ovšem přesně odpovídají potřebám masové kultury, a tak 
není divu, že zvláště Mlynárova obliba v českém prostředí dosáhla kultovních rozmě-
rů. Sociální podmínky českých herců před sto lety jsou však se situací dnešních spor-
tovních hvězd nesrovnatelné. Většina z nich žila v bídě, a ani ti nejuznávanější si ne-
vydělali více než třeba úředník se středoškolským vzděláním ve státní správě.698 

Vypjaté umělecké spory druhé poloviny 19. století mají v české společnosti značný 
ohlas, v této podobě je totiž diskutováno další ideové směřování celého národa. Zapo-
jují se do nich rovněž humoristická periodika. Potíže, které přivodil literární boj mezi 
Lumírem a Osvětou redaktorovi Palečka Rudolfu Pokornému, byly již v první kapito-
le zmíněny, skutečný poprask nastává po celé Evropě ovšem až s nástupem moder-
ních trendů 90. let. Mladí tvůrci se nerozpakují bořit zažité konvence, na vkus měš-
ťanského publika se neohlížejí ani v nejmenším, naopak záměrně vyhledávají příleži-
tosti ke konfrontaci s uznávanými autoritami. Za spolek nebezpečných šílenců poklá-
dá modernisty i Ignát Herrmann, jeho Švanda dudák proto v posledním desetiletí 19. 
století opakovaně karikuje jejich umělecké postupy .699 

694 ZWEIG, c. d., str. 22a 
695 Die Beriihmtheit. Fliegende Blätter 3050/1904, str. 15. 
696 LADA, c. d., str. 200. 
697 Ottův slovník naučný 21. díl, Praha 1904, str. 328. 
698 PAZDERNÍKOVÁ, Jarmila, Sociální postavení českých herců ve druhé polovině 19. století. In: 
PEŠEK, Jiří, LEDVINKA, Václav (eds.), Ponížení a odstrčení..., c. d., str. 80n. 
699 MOCNÁ, Dagmar, Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha 2002, str. 21 a 37. 
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V literatuře patři ke stálicím básníci Vítězslav Hálek a Jan Neruda, ve výtvarném 
umění malíři Aleš, Mánes, Hynais, Ženíšek nebo Brožík. Novodobí „nenárodní uměl-
ci", se mohou lehce dostat na stránky humoristických periodik jako příklady nejhorší-
ho nihilismu. Ostatně ani Antonín Dvořák, jmenovaný v citaci, jíž jsme tuto krátkou 
úvahu začínali, nemá svoji pozici v české hudbě pevnou. Leckomu se zdála být jeho 
tvorba příliš kosmopolitní, tvrdou kritiku sklízí zvláště v řadách obdivovatelů Bedři-
cha Smetany. Humoristické listy, které jsou v nové podobě i v tomto ohledu výrazně 
otevřenější, se roku 1913 proto mistra zastanou. Na vyobrazení míří skladatelův duch 
do redakce časopisu Smetana s odůvodněním: ,+fdu poprosit ty pány z redakce, aby mi 
odpustili hanbu, kterou jsem způsobil svými skladbami českému národu..."70° Naopak 
tradiční produkce se soustředí na obranu osvědčených stálic proti nemístné kritice, za 
níž bylo všeobecně považováno např. vystoupení Josefa Svatopluka Machara proti 
kultu národního pěvce Vítězslava Hálka. 

Polemiky se nevyhnou ani vlastnímu výtvarnému umění. V tomto případě mohlo 
ovšem lehce docházet ke střetu zájmů. Přispěvatelé humoristických časopisů byli totiž 
sami v řadě případů umělci s vyššími ambicemi, a tato nechuť k novému se jich bez-
prostředně týkala. Jak vyhovět vkusu čtenáře, a zároveň nekarikovat sám sebe? Zřej-
mě z tohoto důvodu se v českých listech neobjevují ozvuky dosti vypjatého boje o se-
cesi, který na přelomu století probíhal ve Vídni. Roli hromosvodu pro veřejné pohor-
šení nad úpadkem umění sehrál v Humoristických listech především novoprimitivis-
mus. Ten na jejich stránkách vyvolal vlnu všeobecného rozhořčení, srovnatelného 
snad pouze s kalhotovou sukní, jež byla zmíněna v předchozí kapitole.701 Stejně vděč-
ným soustem byl pro Humory i kubismus.702 Karikatury na téma bláznivých nápadů 
moderních tvůrců znovu nejsou žádným ryze českým specifikem. Např. nakladatelství 
berlínských Lustige Blätter z nich vydalo už roku 1901 celou antologii.703 

První projevy sportovního nadšení 
Fascinující schopnost sportu získávat si popularitu nejširších vrstev obyvatelstva byla 
už od jeho počátků patrná po celé Evropě. Také humoristickým časopisům tato vlast-
nost neunikla, případy její reflexe se množí už v období změny letopočtu. Malý spor-
tovní nadšenec má v Novém Palečku o vhodném dárku před Vánocemi roku 1900 jas-
no: „Už mám toho hraní s vojáky po krk; nedostanu-li k Ježíšku kolo, zahrajú 
s tatíkem na kopanour."704 Objeví-li se však vážnější úvaha o této masové mánii, ne-
ztrácí ještě charakter povinného odsudku. Báseň ze Šípů se - s výjimkou vztahu 
k Sokolu - nijak neodlišuje od výše citované skladby ze staročeských Českých kopřiv, 
odpor se s odstupem deseti let spíše přiostřuje: 
Dneska sporty svět se baví, 
vítěze v nich hlučně slaví, 
kdežto práci, um a vědu, 
klade teprv ku posledu. 
Ale tomu nedivme se! 
To už doba s sebou nese, 
že kdo blahobyt náš zvedá, 

/ 705 
za to stranou v koutku sedá! 

700 Humoristické listy 3/1913, str. 31. 
701 Humoristické listy 15/1911. str. 173 
702 HUME, Naomi, Caricaturc of Cubism in Prague, 1912-1914. Umění 2/2003, str. 122-136. 
703 WULFF, Leo (ed.), Die Insel der Blödsinnigen. Die Tollheit der Modeme in Wort und Bild. Berlín 
1901. 
704 Nový Paleček 52/1900, str. 392. 
705 V době sportu. Šípy 36/1900. (text) 
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Podobné konzervativní stanovisko už je však hájeno stále obtížněji. Bodem obratu 
v Humoristických listech byl výše citovaný osvětový příspěvek z roku 1905. Tehdy se 
sport dočká uznání rovněž ve 23. díle Ottová slovníku naučného. 1 zde se sice ještě 
ozývají ozvuky dávné klatby, její moc trvající bezmála čtvrt století je však již zlome-
na. „Charakteristickou známkou sportu jest jistá ctižádost, která se snaží dosíci vý-
sledků co nejlepších a vede k závodům, avšak často svádí k různým výstřelkům a hon-
bě za cenami, jakož i přehnanou přípravou k závodům těm (trainingem) nezřídka i 
zdraví škodí, na úkor sportu samého, jenž svou podstatou jest výborným prostředkem 
k udržení zdraví. Proto doporučuje se mírný tento tělocvik lidem, kteří pro své povo-
lání nemohou s důstatek se pohybovati, zvláště pak mládeži studující, vedle tělocviku 
školního, u nás i sokolského. Ten zase svými snahami po kráse a půvabném držení těla 
je dobrou protiváhou sportu, který namnoze těchto požadavků řádné tělovýchovy za-
nedbává." 06 Sport je tedy vzat s výhradami na milost, i když zřejmě není náhoda, že 
fotbal, který na sebe strhával značnou část pozornosti, se v dlouhém výčtu druhů spor-
tovních aktivit neobjevuje, dočteme se pouze o míčových hrách. 

Kdy dochází ke změně ve ztvárňování sportovní tématiky? Četnost vyobrazení se 
v nové podobě časopisů výrazněji nezvýší. Nedůvěra ke sportu však přece jen opadá-
vá. Hlavní zásluhu na jeho vzrůstající prestiži mají množící se úspěchy českých repre-
zentantů na mezinárodním poli. K nim se ostatně váže jeden z vůbec prvních sportov-
ních příspěvků. Roku 1882 - tedy ve stejné době, kdy v Sokolu vychází protisportovní 
manifest citovaný na úvod této kapitoly - se zúčastní bratři Kohoutové, přední propa-
gátoři cyklistiky v českých zemích, mezinárodních závodů ve Vídni. Do hlavního 
města mocnářství se dopraví na svých nových strojích, cesta se stane součástí trénin-
ku. Bez jakýchkoliv soutěžních zkušeností potom domácí borce porážejí: Josef Ko-
hout vítězí v závodě o mistrovství Rakouska na jednu anglickou míli v čase 3:41 min. 
před svým bratrem Františkem, ten potom triumfuje také na desetinásobné trati. Oba 
první úspěšní čeští reprezentanti v historii si vysloužili karikaturu v Palečkovi, na níž 
jsou zachyceni společně se srbským přeborníkem v populární soutěži o nejpomalejší 
jízdu na 100 m Dušanem Popovičem. Z hesla „Sláva vítězům, čest poraženým" na-
plní Krejčík zcela pouze jeho první část, když doplní kompozici o neúspěšné německé 
závodníky s patřičně dlouhými nosy. (obr. VII/10 ) Takhle sport v karikatuře začíná, 
výše zmiňované odsudky přicházejí až později, v prvních konfrontacích chodců 
s velocipedisty. 

Poněkud nejasně vyznívá tento příspěvek z prvního čísla nové podoby Humorů'. 
Lev, ke kterému se tradiční karikatura chovala s úctou, hodnou tohoto historického 
symbolu české státnosti, je zde obklopen kopačkami a fotbalovým míčem. Kreslíř 
zřejmě neměl dost k tomu odvahy, aby nakreslil lva obutého, rekvizity jsou proto 
pouze rozptýleny volně do prostoru. Vše doprovází tyto poněkud nejednoznačné ver-
še. (obr. VII/li) Jde o další z řady alegorií trpitelského osudu českého národa, v němž 
má kopaná pouze podružnou roli? Tomu neodpovídá až přepjaté sebevědomí, které 
z veršů čiší, i když také to může být samozřejmě pouze prostředkem literární karikatu-
ry. Adekvátní by bylo, kdyby šlo o reakci na nějaký mimořádný úspěch některého 
z českých týmů, nejlépe samotné reprezentace. Žádná taková událost však na přelom 
let 1906-1907 nepřipadá, a ani ve vlastním příspěvku nerozluštíme podobnou vyme-
zující informaci, vyjma divokého výsledku 7:0 v pravém dolním rohu. Možné je rov-
něž to, že je hrdost záměrně zveličena a jde o obvyklý kontrast vznešeného s nízkým, 

706 Ottuv slovník náučný 23. díl, Praha 1905, str. 908n. 
707 PACINA, c. d., str. 62n. 
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symbolu českého státního práva a dekadentní kopané - toto čtení by nejvíce zapadalo 
do předchozího kontextu. 

Doslovná interpretace, tedy prostá oslava kvalit českého sportu, který se rozvíjí 
přes nepřízeň politických podmínek naopak vyznívá až přespříliš moderně. Týkala by 
se navíc fotbalu a ten, jak bylo výše ukázáno, patřil tradičně k záležitostem nanejvýš 
problematickým. Ani ji ovšem zcela vyloučit nelze. Na způsobu chápání této básně se 
ostatně nemuseli shodnout ani její soudobí vnímatelé. Interpretaci znesnadňuje radi-
kální proměna, jíž časopis prodělává. Atmosféra je v pravdě revoluční, od nového 
parlamentu se očekávají téměř zázraky, tradiční témata jsou náhle pro list nezajímavá. 
Něco přes půl roku bude trvat, než se situace uklidní, a také časopis zmírní dopad ně-
kterých přílišných změn. 

Tento ojedinělý příspěvek vyplývá především z potřeby reflektovat toto moderní 
téma, ve stejném ročníku Humorů uveřejňuje jednu fotbalovou povídku i Jaroslav Ha-
šek.708 Z téhož důvodu houfně zavádí vídeňské humoristické listy sportovní rubriky. 
Roku 1903 vychází nepravidelně v Der Floh, roku 1906 se objevuje v Die Muškete, o 
rok později ji zavádí dokonce Figaro, u něhož je to jeden z prvních projevů odklonu 
od dosavadní politické orientace. Úroveň těchto příspěvků není nijak vysoká, většinou 
jde o prostý výčet celebrit, které se zúčastnily posledních dostihů. Autorům rychle do-
chází invence, a tak se ani jedna tato rubrika neudrží natrvalo. 

I po roce 1907 se předpojatý postoj vůči fotbalu několikrát objeví. Setkáme se 
s ním v Karikaturách ještě roku 1911, kde je navíc dotažen do důsledků. Dříve byla 
fyzická likvidace soupeře jen naznačována, nyní mu je už přímo ukopnuta hlava. 
Vzrůstající obliba sportu v sociálně demokratickém tisku se projevuje prostě tím, že 
tato tématika přestává být výrazněji reflektována. Ideologické hledisko není použitel-
né ani v nacionálni rovině, sportovci přestali být menšinou vytěsněnou na krajních pó-
lech sociálního spektra. Čas veřejného vylučování z národa už patří minulosti, a s ním 
i typ karikaturisty - mentora. 

Jednoznačnější tendenci k novému pohledu na sport zaznamenáváme až 
v Humoristických listech roku 1909, kde je otisknuta karikatura mužstva Slavie 
s oslavnou básní. Ve vyznění příspěvku je dosud jasně patrná ironie, posun od doby, 
kdy byla kopaná prezentována jako veřejný nepřítel, je však přesto zřejmý: 

Směle kráčí! Pružné tělo 
od strany se k straně klátí, 
hrdě skví se jejich čelo, 
pro vlast že jdou bojovati. 
Celé Čechy jim se klaní, 
nepřátel že tolik skolí, 
před záhubou vlast že chrání 
jednou týdně pěti goaly. 
Čím byl kdysi Žižka Čechu, 
když mu hájil svatá práva, 
tím je nám dnes pro útěchu 
těchto bojovníků sláva. 
Čechové spát klidně mohou 
o bezpečí svojí vlasti, 

708 Offside. Humoristické listy 33/1907, str. 508. 
709 Sport zušlechťuje rasu. Karikatury (velké) 31/1911 
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mužstvo to když pevných nohou 
za goalem goal pro ni mastí.1™ 
Zajímavou skutečností je, že narážka na Jana Žižku ve třetí sloce není ojedinělá. 
V roli novodobých husitů prezentují české fotbalisty též sociálně demokratické Kop-
řivy v sonetu s názvem Boží bojovníci roku 1913.711 Konzervativnější část čtenářstva 
se takovému srovnání smála jako kontrastu vznešené národní minulosti a moderního 
úpadku, pro jiné mohlo být už ve své podstatě přijatelným zapojením nového feno-
ménu do linie české tradice. Právě spojení se sportovní reprezentací bude i na konci 
20. století jedním z mála kontextů, při nichž ještě budou národní symboly brány 
v řadách široké veřejnosti vážně. 

Postupné pronikání kopané do českých zemí ukazuje i příklad dvou významných 
postav českého dějepisectví. Jaroslav Goll - navzdory svému příjmení, kvůli kterému 
vyložili Humoristické listy roku 1907 jeho jmenování rektorem Univerzity Karlovy 
jako ústupek fotbalové lobby712 - se staví k fotbalu velice zdrženlivě. Jeho žák Josef 
Pekař už k němu naopak projevuje spontánní sympatie. Cestu si nakonec najde také 
k tenisu. ráno 8-10 hraju tenis. To jest učím se, ale už tomu rozumím. Víte, že jsem 
neměl rád tenis a když jsem ty protivné ksichty pražského krámu viděl tahat se 
s raketami, nebyl jsem dalek myšlénky, že je to hra zrovna tak blbá, jako ty obličeje. 
Ale dlouho již neměl jsem tak silný dojem tělesného rozjaření a takřka osvobození, ja-
ko při první hodině tenisu; nyní bych to hrál náruživě, ovšem kvůli hře, lítání, pohybu 
těla i interesu hráčskému, ne kvůli koketování. "713 Podobně se na základě osobní zku-
šenosti zbaví svých předsudků vůči sportu i další. 

Lyžování a tenis jsou zobrazovány v nové podobě kresleného humoru jako zábava 
nejbohatších, raketa v ruce slečny z lepší rodiny je však už spíše dokreslující rekvizi-
tou než důvodem k pointě. Rok 1913 se už nese na stránkách Humoristických listů ve 
znamení pravé sportovní horečky. Ke slovu se konečně dostává soutěživost, zobrazo-
vány jsou závody v disciplínách co nejpřekvapivějších: v pití piva nebo v orbě. (obr. 
VII/12, 13) Duel mezi dvěma nejlepšími českými zápasníky v této atmosféře samo-
zřejmě nenechává nikoho chladným. Takto vdova popisuje obzvláště krutou smrt své-
ho manžela: „O jeden den kdyby ho byl pán bůh nechal déle, mohl umřít spokojeně. 
Jen si považte, v neděli ráno vydechl naposled a teprve v pondělí bylo v novinách, jak 
to dopadlo s tím Smejkalem a Frištenským.."114 Mimochodem, vyzyvatel Frištenský 
slibuje soupeři porážku do hodiny, Smejkal, který díky své robustní postavě udrží ne-
rozhodný stav, proto získává 5 tisíc korun a 70 % ze vstupného.715 To se ovšem již 
v časopisech začínají množit reakce na zcela jinou soutěž, evropské závody ve zbro-
jení. 

Nedůvěřivý český pohled na sport se výrazněji neliší od celkového středoevrop-
ského kontextu. Ve stejném duchu dává do souvislosti rostoucí popularitu sportu se 
zvyšující se hrubostí u mládeže i krajanský Šotek v Chicagu.717 Zcela jiná situace je 
v Anglii, v londýnském Punchi se může už roku 1902 objevit např. dámský pozemní 
hokej, aniž by vyvolával jakékoli negativní konotace. Jde o jednu z běžných událostí 

710 Spása české vlasti. Humoristické listy 23/1909, str. 266. 
711 Boží bojovníci, (text) Kopřivy 9/1913. 
712 Humoristické listy 28/1907, str. 449. (text) 
713 HANZAL, Josef, Josef Pekař. Život a dílo. Praha 2002, str. 98. 
714 Humoristické listy 25/1913, str. 346. 
715 POKORNÝ, c. d., str. 160n. 
716 Co je šestidenní závod. Humoristické listy 17/1913, str. 238. 
717 Hnedle každý ňákou sortu rozkoše snad hledá v sportu. Šotek (Chicago) 6/1904, str. 10. 
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tamního společenského dění.718 Roku 1913 vychází v tomto listě série s názvem Hle-
dání olympijského talentu. Nejlepší plavec je zde vybírán tím způsobem, že si trenér 
najme bývalého šampióna, který se v přestrojení za žraloka vynořuje mezi nic netuší-
cími návštěvníky mořské pláže.719 O životním stylu čtenářů Punche vypovídá mnohé i 
skutečnost, že mezi nejčastější komické situace na jeho stránkách patří pád z koně při 
víkendové projížďce. Konservatismus časopisu se projeví až v případě, kdy je jezdec 
konfrontován s cyklisty, kteří musejí na rozdíl od něj do vršku tlačit: vždycky si be-
rete kola s sebou, když jdete na procházku?"720 

718 Punch. 22. 1, 1902, str. 63. 
719 The Search for Olympie Talent Punch, 23. 7. 1913, str. 87. 
720 Punch, 19. 2. 1902, str. 144.; 
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kapitola 8 

Sociální typy 
Sociální příslušnost vystupuje v českém humoristickém tisku do popředí teprve s ro-
kem 1907. Zatímco v tradiční produkci byla pravidelně podřizována do služeb nacio-
nálni konfrontace (obr. l/VIII), nyní se stále častěji setkáváme s konflikty, vyplývají-
cími z ostrých (a karikaturou samozřejmě ještě dále zveličených) majetkových rozdílů 
v moderní společnosti. Trend znovu udává Simplicissimus a jmenovitě Thomas Theo-
dor Heine. Klíčový význam této tématiky v jeho díle zdůrazňuje výtvarný kritik Mar-
tin Jiránek už roku 1900: vrcholem jsou jeho satiry sociální. Tam je Heine tra-
gický. Tam se už nesmějete a nesměje se ani kreslíř sám. Co stahuje jeho obličej, je už 
jen trpký úšklebek. (...) Heineho humor je hrozný humor - ale u něho cítíte, že u něho 
vyplývá z celé jeho individuality, z celého jeho nazírání cítíte vždy nutnou vnitřní sou-
vislost mezi obrázkem a textem."721 Neméně výrazným způsobem ovlivňoval české 
prostředí svou pařížskou tvorbou František Kupka.722 Jeho tři cykly radikálních soci-
álních karikatur Peníze (1902), Náboženství a Mír (oba 1904) i další příspěvky pro 
anarchistický zaměřený list L 'Assiette au Beurre našly u Karla Stroffá a dalších při-
spěvatelů Kopřiv, Rašple a Karikatur řadu zřejmých ohlasů. 

Sociální otázka se stává vysloveně módní záležitostí. Také tímto způsobem se pro-
jevuje odklon časopisů směrem doleva v souvislosti se zavedením všeobecného a 
rovného hlasovacího práva. Sociální demokracie s tímto třídním viděním světa začíná 
už v 90. letech, po volební reformě se s ním však setkáváme pravidelně i v Humoris-
tických listech, které tímto způsobem vycházejí vstříc dosud přehlíženým dělnickým 
vrstvám. I v tomto případě sledujeme proměnu intelektuálního klimatu doby. Na sta-
vovské příslušnosti je nyní založen rovněž boj mezi českými politickými stranami. 

Modeloví představitelé jednotlivých etnik byly v české karikatuře popsáni hned 
několikrát. Můžeme podobným způsobem vyčlenit také sociální typy s ustálenou po-
dobou a tématickým zařazením? Všeobecně platí, že se satirický osten nejčastěji ob-
rací proti těm vrstvám, které jsou považovány za „neproduktivní". Vyhraněné skupiny 
tvoří především zástupci tradičních stavů, šlechta a církev. Občanská společnost se 
pod vlivem liberalismu staví k těmto oporám monarchie s nedůvěrou, spojenectví 
z dob počátků národního obrození, kdy aristokraté podporovali vlastenecké instituce a 
nadšenci z řad duchovenstva šířili české knihy mezi lid, je dávno zapomenuto. Tržní 
hospodářství kapitalismu volné soutěže získává svého antihrdinu v postavě uhlobaro-
na, jehož bohatství je opakovaně konfrontováno s nuznými poměry horníků. Typ 
střední třídy - pan Buržoust - naopak zůstává pro český kreslený humor okrajovou 
postavou. Právě on nabízel největší možnosti pro sebereflexi, ta však není zdaleka 
vždy vítaná. Na rozdíl od výše zmiňovaných skupin jako jediný ze sociálních typů 
nebalancuje na hraně mezi společenským humorem a politickou satirou. 

V nové podobě časopisů dále nacházíme první příspěvky na téma policie. Samo-
statnou oblast tvoří výjevy z vojenského prostředí. Zná je už tradiční karikatura, po 
přelomu století se do nich promítá zesílení protiválečných tendencí ve společnosti. 

721 JIRÁNEK, c. d , str. 264. 
722 CHROBÁK, Ondřej - WINTER, Tomáš (eds.), V okovech smíchu. Karikatura a českém umění 
1900-1950, Praha 2006, str. lOnn. 
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Každá postava v uniformě v konečném důsledku odkazuje ke státu, který jako veřejný 
činitel reprezentuje. Profesní typy jinak zůstávají zřídkavé. Drobní živnostníci, obje-
vující se pravidelně ve staré podobě Humoristických listů ve vztahu učedník - mistr, 
už nejsou ve 20. století pro časopisy atraktivní. Úsměvnou figurkou je roztržitý profe-
sor, srovnatelnou roli hraje také malíř, oba představují individuality vyřazené ze soci-
álních vztahů. Nechybí ani spodina, nej různější žebráci a vagabundi, zdroj kriminali-
ty, ale též hrozba možných sociálních konfliktů. Reflektovány jsou konečně narůstají-
cí rozdíly v životním stylu mezi městem a vesnicí prostřednictvím vzájemné konfron-
tace zástupců obou těchto prostředí. 

Aristokrat 
ořád tohle hloupé žvanění v novinách, že my, šlechta, nemáme význam pro literární 

a uměleckou tvorbu. Nebýt nás, nemohly by ani žádné humoristické listy vycházet/", 
čteme v Humoristických listech roku 1907.723 Pohled tohoto nazlobeného aristokrata 
je ovšem notně přehnaný, ve skutečnosti už ve 20. století šlechta k žádným obzvláště 
vděčným námětům kresleného humoru nepatřila. Šlechtic je většinou na stránkách 
českých časopisů „jedním z mnoha", jak jsme si v předchozích kapitolách několikrát 
ukázali. Vztah ke starým elitám se nikdy nestal aktuálním problémem, příspěvky jsou 
rozptýleny rovnoměrně do všech sledovaných ročníků, jen v Šípech se v 90. letech 
o něco výraznější. Právě politický odklon od aristokracie byl totiž jedním 
z podstatných rozdílů mezi mladočechy a jejich staročeskými předchůdci. 

Opakovaně je v české karikatuře zobrazován především hrabě (od r. 1911 kníže) 
František Thun-Hohenstein. Už roku 1891 je jeho vytáhlá postava dána v Šípech do 
souvislosti s plánem na stavbu petřínské rozhledny,724 po přelomu století je potom 
zmiňován nejčastěji v souvislosti se svými aktivitami v česko-německých vztazích. 
Představoval jakýsi ideální typ své společenské vrstvy. Carl E. Schorske líčí jeho se-
tkání se Sigmundem Freudem na vídeňském Západním nádraží 11. srpna 1898 takto: 
,£vým chováním byl hrabě Thun, stejně jako v politice, 'Feudalherr od hlavy až 
k patě'. Vysoký, štíhlý, oblečen sne/vybranějším vkusem, vypadal spíše jako Angli-
čan než Čech,' vzpomínal jeden z jeho podřízených. Nikdy monokl ze svého levého 
oka nesundával.' Thunovo sebevědomé aristokratické vystupování se plně projevilo 
v okamžiku, kdy procházel branou nástupiště. Ačkoli neměl jízdenku, opovržlivě 
;odbyl průvodčího mávnutím ruky a nastoupil do luxusního kupé. Ve Freudovi se pod 
vlivem ministrova panovačného chování vzbouřila veškerá zášť vůči aristokracii. Při-
stihl se, že si píská vzpurnou árii z Mozartovy Figarovy svadby: Máte-li, hrabě, chuť 
tancovat, tak jedině podle toho, jak já budu pískat'"12' Thun zastával v letech 1889-
1896 a 1911-1915 post českého místodržícího, a rakouskými periodiky byl proto brán 
jako hlavní reprezentant této země. 

Pozoruhodným dokladem zájmu o vlastní mediální obraz jsou v Thunově pozůsta-
losti dva kartony s názvem ,M^ne Karikaturen". Jádro sbírky tvoří léta 1898-1899, 
kdy Thun zastával post ministerského předsedy, v tomto období měl k dispozici ví-
deňské listy Kikeriki, Humoristische Blätter, Der Floh a Die Wespen. V případě Šípů 
je produkce zdokumentována už od r. 1889, a také Humoristické listy byly sledovány 
už v letech 1892 a 1896.726 Thunův osobní vztah na základě tohoto materiálu bohužel 

723 Humoristické listy 26/1907, str. 419. 
724 Dojde-li k postavení rozhledny na Petříně. Šípy 2/1891. 
725 SCHORSKE, c. d., str. 193. 
726 SOA Litoměřice, pobočka Děčín, rodinný archiv Thun-Hohensteinů, Pozůstalost Františka Thuna-
Hohensteina, A 3 XXIII / G 180. 
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rekonstruovat nelze - karikatury představují pouze jednu z položek jeho rozsáhlé 
agendy. 

Vztah všech českých politických časopisů ke šlechtě je programově odmítavý. 
V čase zjitřeného nacionalismu je diskreditující - podobně jako v případě Židů - už 
sám její nadnárodní charakter. Spojení „česká šlechta" se blíží v dobovém chápání 
protimluvu. ,flebylo výjimkou, že některý aristokratický politik se Němcům v Čechách 
jevil jako Čech, kdežto v českém tisku byl označován jako Němec."727 Podstatný je 
fakt, že se tato tématika objeví i v nové podobě Humoristických listů, jde tedy 
o záležitost překračující úzce stranické zájmy. (obr. 2/viii) Značné oslabení vlivu této 
privilegované vrstvy znamená volební reforma roku 1907, žádný z příspěvků, který se 
k ní vztahuje, proto neopomene porážku aristokracie zdůraznit. 

Důležitou skutečností, jež tento negativní postoj k urozeným ovlivňovala, byl la-
tentní odpor k monarchistickému zřízení, který sdílely všechny hlavní proudy české 
politiky. Císaře Františka Josefa I. v domácí karikatuře pochopitelně nenajdeme, cen-
zurní fondy však několik příspěvků z důvodu urážky Jeho majestátu konfiskují. V zá-
znamech najdeme i pokus Kopřiv o zesměšnění následníka trůnu Františka Ferdinanda 
z května 1914.728 Častěji jsou, také především v levicových listech ovlivněných idea-
mi anarchismu, zpodobňovány další korunované hlavy v čele s německým císařem 
Vilémem II. a ruským carem Mikulášem DL K nim se vážou protiněmecké, resp. pro-
tipanslavistické konotace. 

Mimochodem, i Vilém II. je příkladem osobní proměny ve vztahu ke své reflexi 
v kresleném humoru. V počátcích Simplicissima se dostávali jeho ilustrátoři pravidel-
ně do konfliktů se státní mocí, a Heine byl dokonce odsouzen za urážku císaře 
k půlročnímu žaláři v pevnosti Königsberg. Později však umělec podává - k nelibosti 
velké části svého publika - žádost o milost, která je panovníkem kladně vyřízena. 
Formulována musela být opravdu přesvědčivě, protože ačkoliv mnichovský časopis 
svůj satirický kurz dále vyostřuje, zůstává jeho činnost už bez trestu. V Kratochvílově 
podání vyznívá líčení této události bezmála jako šťastný konec pohádky o zmoudře-
lém vladaři: „A Vilém II. ku podivu celého světa od té doby nikoho pro své karikatury 
nepronásledoval, naopak kupoval je, a pro zábavu svých přátel vyzdobil jimi svou 
jachtu."729 

Ustáleným atributem urozených je v karikatuře jejich nápadná fyziognomie, spočí-
vající ve zvýraznění rodových rysů, a zahálčivý životní styl. (obr. 3/VIII) Jednoznačně 
nejvíce příspěvků k této tématice se dotýká tradiční šlechtické zábavy, dostihového 
sportu. To byla jedna z nejdůležitějších společenských událostí, na nichž se aristokra-
cie veřejně prezentovala: , Jinou oblíbenou zábavou byly koňské dostihy v Chuchli. 
Patřilo k dobrému tónu tam jezdit, ačkoliv pohnutky k tomu nebyly jen sportovní. Čet-
ně tam bývala zastoupena šlechta, kterou toužili okukovat pražští snobové, někoho 
tam přiváděla hráčská vášeň a jiné touha ukázat novou toaletu. (...) Bylo nutno vyho-
vět mravu a jezdilo se tam jen kočárem."™ Kůň zůstává v kresleném humoru spojen 
se šlechtou stejně jako např. vůl s agrární stranou nebo vepř s Uhrami. Kritizována je 
zvláště skutečnost, že stát poskytoval na dostihy subvence. 31 

Šlechtictví je sice nadále vysněným ideálem společenského vzestupu, rakouská 
aristokracie je však, na rozdíl např. od té britské, metou takřka nedosažitelnou. Ani 

727 KOŘALKA. Češi v habsburské monarchii..., c. d., str. 52. 
728 SÚA Praha PM 8/4/12/2, Kopřivy 8. května 1914. 
729 LN PNP, fond Zdeněk Kratochvíl. Světlem a stínem života. II. díl, str. 84. (Královédvorská verze), 
strojopis. 
730 GRÉGR, Historie rodiny, c. d., str. 99n. 
731 Česká šlechta. Kopřivy 5/1913. 
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formální získání titulu totiž neznamenalo skutečné proniknutí do jejích řad. Roli tra-
diční elity hraje šlechta ve společenském humoru. Pan hrabě se dvoří vdaným panič-
kám v lázních, objevuje se několikrát také v souvislosti s automobilem. V těchto situ-
acích, kam se dostává zřejmě díky inspiraci ze zahraničních zdrojů, však v českém 
prostředí brzy své pozice ztrácí. Nahrazuje ho bohatý úředník, inženýr, nebo nejčastěji 
prostě osoba bez dalšího upřesnění společenského statutu. Takovým reprezentantem 
vyšších vrstev je mladý muž se světáckým jménem Arthur. 

Tuto výměnu elit sleduje na přelomu století i malíř František Naske, který nachází 
obživu nejen v redakcích humoristických časopisů, ale též jako portrétista s vybranou 
klientelou. Když se mu naskytne po dokončení výtvarné akademie možnost získání 
zakázky u barona Laudona, vzbudí u něj už pouhá představa značná očekávání: „To 
nesmím propást! Kdopak jiný, než šlechtic může se rozehnat na velkorysý portrét? 
Kdo jiný si může věnovat na tak nákladný obraz? A kdyby - dej pánbu - kdyby to dob-
ře dopadlo, doporučí tě baron Laudon dál, usadíš se v těch kruzích a je pro vždy vy-
hráno. Budou se potom o tebe prát, budou tě přeplácet, že ani nebudeš vědět, kam se 
zlatem. Budeš jezdit po zámcích, zahrnován péčí lokajů, kuchařů, panských štolbů, 
budeš chodit na lovy, jezdit s nějakou komtesou na koni - a o tom všem budeš psát 
domů na papírech s korunkou.."722 Velikost této příležitosti neváhá malíř zahrnout 
do plánovaných nákladů, které oproti jiným objednávkám výrazně sníží, baron však 
chtěl na nadějném začátečníkovi ušetřit ještě více, a tuto skutečnost mu dá přes svůj 
urozený původ dosti netaktně najevo. Naskemu potom nezbývá, než vyzdvihnout ka-
valírské jednání svých občanských zákazníků z řad vysokého úřednictva a finančních 
kruhů. 

Páter 
Na rozdíl od aristokracie byli představitelé katolické církve veřejnosti neustále na 
očích, příležitostí k jejich ztvárnění měli proto kreslíři nesrovnatelně více. Jinak je 
osud obou těchto skupin úzce provázaný, ne náhodou obsazovali vysoká místa 
v církevní hierarchii často lidé urozeného původu. Zatímco však šlechtic zůstává pro 
české humoristické časopisy až na několik málo výjimek pouze jednou z oněch po-
klidných příležitostí, jak čtenáře pobavit, a zároveň neurazit přílišnou sebereflexí, an-
tiklerikální tématika ve své četnosti a vypjatosti nemá po roce 1907 obdoby. 

Právě zde se může humor opřít o ten nej vyhrocenější rozpor mezi ideály a lidskými 
slabostmi, čím vznešenější dojem se snaží sama církev při své prezentaci vyvolávat, 
tím vděčnější je její dehonestace na stránkách humoristických periodik. Nutno po-
dotknout, že neutěšený stav této instituce na konci 19. století karikaturistům tyto je-
jich snahy výrazným způsobem ulehčoval. Ještě významnější roli sehrává všeobecný 
úpadek autorit, který se v této oblasti projevuje snad vůbec nejvýrazněji. V českém 
prostředí navíc panuje proti politickému klerikalismu všeobecná averze, obranu do-
mácí katolické tradice najdeme v několika nesmělých náznacích naposledy ve staro-
české produkci na začátku 90. let.733 Ačkoli se podle statistik naprostá většina národa 
na přelomu 19. a 20. století ke katolické církvi hlásí, její reálná podpora, zvláště 
v Čechách a ve větších městech, je na zřetelném ústupu. 

Katolická církev si v rakouském státě zachovává řadu atributů feudální vrchnosti. 
(obr. 4/VH1) O investituře vysokých hodnostářů rozhoduje císař, a jeho volba není vždy 
přijímána bez výhrad. K nejméně oblíbeným prelátům patřil olomoucký arcibiskup 
Theodor Kohn, s jehož osobou je spojeno hned několik afér. V tisku (pochopitelně 

732 LN PNP, fond František Naske. Vlastní podobizna v rámu, sešit IV, str. 1 ln , rukopis. 
733 Novohusitům. (text) České kopřivy 8/1891. 
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pod pseudonymem) se proti němu staví sami moravští kněží,734 pohoršení vzbudil 
rovněž soudní spor, který vedl s rolníkem Dubjákem doslova o kus meze. Tuto pi-
kantní kauzu samozřejmě s potěšením patřičně přibarvil socialistický tisk.735 Trpěli-
vost dochází i jeho nadřízeným, nepopulární prelát je nakonec roku 1904 donucen 
v Římě k rezignaci. Mimořádně těžkou ranou pro důvěryhodnost církve v očích české 
veřejnosti byl potom krach pražské Svatováclavské záložny, vedené papežským ko-
mořím a arcibiskupským notářem monsignorem Janem Drozdem. Nelegální operace, 
jimiž tento finanční ústav přichází o polovinu šestnáctimilionového jmění, odhalí 
Právo lidu v srpnu roku 1902.736 Jde o největší skandál tohoto druhu v českých ze-
mích za celé předválečné období. K této události dokonce vzniká satirická jednoak-
tovka Stračí hnízdo, již s velkým úspěchem uvádí kabaret Rudolfa Kamelského, sídlí-
cí ve Dvorním pivovaře ve Štěpánské ulici. Podle vzpomínek Karla Viky nakonec 
církevní hodnostáři dosáhnou stažení tohoto kusu, pomůže jim k tomu pražská policie 
i jednorázové odškodné ve výši 500 zlatých.737 V humoristických časopisech ovšem 
nacházíme narážky na „Drozdárnu" ještě s odstupem řady let.738 

Nejčastějším církevním reprezentantem v karikatuře 90. let je jezuita, vychrtlý in-
trikán s typickým řádovým kloboukem, (obr. 5/VIII) V českém prostředí dostává další 
významový rozměr. Asociace, jež zde má vyvolávat, jsou zřejmé: Bílá hora 
a následná rekatolizace, která ovšem nemá v tehdejším pohledu daleko 
k odnárodňování. Jezuité jako „českých knížek hubitelé lítí' vystupují ostatně už 
v epigramech Karla Havlíčka Borovského, otištěných pod souborným názvem Breviář 
jezovitský příznačně v prvním čísle jeho Šotka,739 na začátku 80. let na tuto tradici na-
vazuje ve stejnojmenném časopise Jakub Arbes. 

Řada pozoruhodných paralel spojuje antiklerikální kampaň v humoristickém tisku 
se soudobou antisemitskou produkcí. Boj proti církvi není o nic méně vyhrocený, než 
vyobrazení na téma židovského kapitálu, i v tomto kontextu se setkáváme s dobře 
známými konstrukcemi pohádkového bohatství a světovládných snah. Zajímavým 
způsobem tento typ stereotypu dokumentuje humoristický časopis Šarivari. Blesky a 
třesky, který vycházel v Praze v době revoluce 1848. List zůstává ve své úrovni dale-
ko za periodiky, jakými byly v této době Šotek nebo Brejle. Informace o politických 
událostech mu zcela scházejí, jeho publicistickou rubriku s názvem Pepř a sůl zato 
pravidelně vyplňují fámy o dvou nátlakových skupinách, které se potajmu snaží 
ovlivňovat běh dějin. Vedle Židů zde pravidelně vystupují také jezuité. Čtenáři se 
především měli dozvědět odpověď na klíčovou otázku: Kolik? „Tajní jezovité, jinák 
také nazvaní Ligoriáni, nebo černí ptáci, byli již z Vídně a z celých Rakous i 
s milenkami svými vyplášeni; v hnízdě jejich nalezlo se nemálo zlatých i stříbrných 
vajíček. V jedné jen nepatrné truhlici bylo jich na J50,000 zl. (...) Starověrci (Židé -
V. F.) ve Vídni, Mechytaristé nazvaní, vyplatili se 80,000 zl., aby nebyli vyhnaní,"740 

Z tohoto způsobu uvažování vyrůstá i výrok Viléma Mrštíka z roku 1901, značující 
semitismus za jesuitismus moderní doby. 

Národnostní spory se do antiklerikální produkce promítají i v dalších podobách. 
V Humoristických listech najdeme karikaturu vratislavského arcibiskupa Koppa, který 

734 POKORNÝ, Český svět, c. d., str. 104. 
735 HALAS, c. d., str. 19n. 
736 POKORNÝ, Český svět, c. d., str. 97. 
737 VIKA, Karel, Z mé staré zlaté Prahy. Vzpomínky, povídky, klepy, žerty. 3. díl, c. d , str. 130nn 
738 Srov. např. Brzo-li, chudák, doklepá? Šípy 16/1903, Z nouze - osvěta dobrá! Šípy 3/1905. 
739 Breviář jezovitský. (text) Šotek 1/1849, sir. 4. 
740 Pepř a sůl. (text) Šarivari 2/1848. 
741 KREJČOVÁ, Helena, Semitismus - jezuitismus. In: OTTLOVÁ, M., POSPÍŠIL, M. (eds.): Sacrum 
et profanum. Praha 1998, str. 151 
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v české produkci hraje pravidelně roli zapřísáhlého nepřítele Slovanů. Tentokrát drží 
pruskou piklhauhnu coby nádobu se svěcenou vodou, text se ohrazuje proti tomuto 
způsobu šíření „západní kultury".742 V perspektivě dobového nacionalismu dostává 
„posvátné" často zcela netušený obsah. Výmluvným příkladem takovéhoto způsobu 
uvažování je ilustrace s textem: ,JSfic plátno, žoldnéři: už také náš světský spasitel 
(sic!) vstává z mrtvých", zobrazující vzkříšení českého státního práva z hrobu centra-
lizace a germanizace.743 

V tomto duchu se na stránkách časopisů pravidelně objevuje i „národní svatý" Jan 
Hus. Obraz středověkého církevního reformátora se posouvá z národního symbolu 
tradiční produkce konce 19. století v nové podobě časopisů do zřetelně antiklerikální 
roviny. Právě jeho se dovolává v Humorech alegorie Volné myšlenky.744 Roku 1907 
ovšem dojde v prvním ročníku moderních Humoristických listů i na sebereflexi tohoto 
národního mýtu. „Cizinec: Tak co, pane starosto, budete letos zase pořádat oslavu 
památku Mistra Jana Husa, jak prý to u vás je chvalným zvykem?' Starosta: Jó, po-
kud nám to hejtmanství každoročně zapovídalo, slavívali jsme a jak! Ale teď si na to 
nikdo ani nevzpomene. "'745 Husova postava přesahuje český kulturní kontext. Je pou-
žita také v berlínském listě Kladderadasch na souborné karikatuře namířené proti ně-
mecké katolické straně Centrum, (obr. 6/VIII) 

Vyhraněný antiklerikalismus je jedním z hlavních znaků „svobodomyslnosti" chi-
cagského Šotka. Boj proti katolickému ideovému proudu v krajanských řadách, zdů-
razňování významu protestantské tradice v českých dějinách, varování před údajnými 
světovládnými plány Říma, zvláště pak jeho snahy o proniknutí na americký konti-
nent, to vše tvoří hlavní náplň jeho obrazové části. Právě z tohoto hlediska jsou nej-
častěji kritizovány poměry ve staré vlasti, ani zde přitom nechybí ozvuky výše již 
zmiňované aféry se Svatováclavskou záložnou.746 Šotkův redaktor Bartoš Bittner měl 
pro tyto vyhraněné postoje osobní důvody, zklamání z nedokončeného bohoslovecké-
ho studia jej provázelo po celý život.747 

Stejně ostré výpady však nescházejí v posledních předválečných letech ani v do-
mácí levicové produkci. Do role národních nepřátel prvního řádu, kterou v Šípech a 
Humoristických listech hrají Němci a Židé, obsazuje Rašple představitele katolické 
církve. K mladočeskému boji proti Schulvereinu nacházíme paralelní sociálně demo-
kratické karikatury proti církevnímu vlivu ve školách. V reakci na nejtužší národnost-
ní boje v únoru roku 1898 neváhá časopis označit česko-německé soupeření za margi-
nální problém a vyzývat k antiklerikální mu tažení.748 Znovu dojde na Jana Husa, který 
je vítanou příležitostí, jíž se sociální demokraté přibližují už v 90. letech k jinak zapo-
vězeným pozicím české národní ideologie. Rada příspěvků přitom opouští i meze ofi-
ciální linie historického materialismu: 

Spálili jste Jana Husa, 
jeho dílo, jeho spisy, 
ač tomu již 400 sta (!) let, 
dým ten ještě dnes vás dusí. 
Zničili jste pouze tělo, 
duch jeho však žije dále, 

742 Humoristické listy 28/1907, str. 445. 
743 Humoristické listy 16/1892 
744 Volná myšlenka v Praze. Humoristické listy 38/1907, str. 566. 
745 Česká nátura, (text). Humoristické listy 20/1907, str. 312. 
746 „Pokladník katolické..." (text) Šotek (Chicago) 5/1904, str. 7. 
747 ŠKVORECKÝ, Josef (cd.). Miss Rosie, Chicago, II. Toronto 1986, str. 7 a 10. 
748 O sancta simplicitas! Rašple 2/1898, str. 9. 
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duch ten bude vám postrachem 
nekonečně, neustále,749 

Křesťanství se v levicových listech pravidelně dostává do role jakési konkurenční po-
litické strany. Svědčí o tom politické výzvy z kazatelny, naopak socialismus sám sebe 
prezentuje jako nové náboženství, které už zaručeně spasí svět. Právě к němu nakonec 
dospívá ve svém hledání pravdy také Jiří Šmatlán, hrdina stejnojmenného románu Te-
rézy Novákové (1906). Ve svém domovském prostředí orlickohorských evangelíků 
potom působí jako jakýsi bizarní věrozvěst - agitátor: „Záhy znali návštěvníci socia-
listickou nauku v hrubých rysech jako Šmatlán sám; jen časem uvažovali, zdali sku-
tečně s Kristovou věrou se srovnává, jak hostitel hned zpředu na její chválu pověděl. 
Šmatlán jim předčítal, jak už Iziáš prorok socialismus předpověděl, řka: 'Nebo aj, já 
stvořím nebesa nová a zemi novou a nebudou připomínány první věci, aniž přijdou na 
mysl — Nebudou stavětí tak, aby jiný bydlil, nebudou štěpovati, aby jiný jedl... Nebu-
dou pracovati nadarmo a nebudou ploditi dítky ku strachu...' Největším jeho vítěz-
stvím bylo, že Kristovo kázání na hoře, které ze všech kapitol Nového zákona míval 
nejraději a téměř nazpaměť znal, jest - jak se ze Záře dozvěděl - programem socialis-
tickým"750 

Zatímco Šípy se drží v mezích boje proti politickému klerikalismu,751 sociálně de-
mokratický a národně sociální tisk zachází dále. Jeho hlavní zbraní se stává obzvláště 
citlivá tématika porušování celibátu. Dvojice farář - kuchařka je zřejmě nejčastěji 
zpodobňovaným jevem v celém českém kresleném humoru na začátku 20. století. Je-
den z prvních příspěvků tohoto druhu nacházíme v Rašili roku 1901. Tehdy ještě sta-
čilo prosté vyobrazení kněze a hospodyně bez textu, v následujících letech jsou už 
výtvarné zpracování i komentáře nesrovnatelně odvážnější. Zdaleka nejtvrdší prezen-
tace tohoto tématu pak byla otištěna v malém černobílém vydání Karikatur roku 
1910: „V Německu, pane bratře, nakazily se homosexualitou všechny vrstvy. V jižním 
Německu dokonce propouštějí faráři své kuchařky - a béřou si za ně mužské kuchá-
ře."753 

Tento příspěvek na první pohled těžko vysvětlíme jinak než jako nepozornost pří-
slušného cenzurního úředníka. Nebo snad zodpovědná osoba jednoduše netušila, co to 
je homosexualita? Je dokonce možné, že byla ilustrace i s textem zakázána a otištěna 
redakcí protizákonně.754 Vyjdeme-li z celkového rámce cenzurních výnosů, nabízí se 
závěr s širší platností. Tento „vtip" jednoduše stojí mimo kontext, v němž byla závad-
nost posuzována. Realita se proměnila rychleji než cenzurní měřítka, ti, kteří svědo-
mitě dohlíželi nad produkcí 90. let, už nemohou po roce 1907 ve své profesi obstát. 

Vděčným námětem pro Rašpli, Kopřivy i Karikatury byl rozpor mezi slovy evan-
gelia a přístupem к sociálně potřebným, který uplatňovala církev v praxi. Vhodnou 
příležitost k tomu dávaly pohřby. Úmrtnost byla v nej chudších vrstvách vlivem špat-
ných životních podmínek stabilně vysoká a poplatky pro faráře neúměrně zatěžovaly 
rodinný rozpočet. Hřbitovní tématika se stává jedním ze samostatných žánrů několika 
posledních předválečných let: „ Hm, to bude tatíčkovi v hrobě zima...' 'Nám taky, dí-
tě. Poslední peřinu jsem prodala, abych mohla zaplatit farářovi za výkrop. "l755 Kari-

749 Nepřátelům Jana Husa. (text) Rašple 8/1898, str. 51. 
750 NOVÁKOVÁ, Teréza, Jiří Šmatlán. Praha 1972. str. 180. 
751 Šípy 15/1900. Moderní katolická pouť do Říma, Šípy 2/1907 Klerikální vejšlap Prahou. 
152 Rašple 11/1901, str. 81. 
753 Karikatury (malé). 5/1910, str. 8. 
754 O podobném postupu právě v případě Karikatur viz ŠALDA, c. d., str. 59n. 
755 Po pohřbu. Kopřivy 21/1910. K tomu srov. HALAS, c. d., str. 8. 
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katuře stačilo zvýraznit tělesné proporce: proti otylému knězi stoji na kost vyhublý 
dělník, (obr. 7/VIII) Ztvárňováno je rovněž pokrytectví feldkurátů. 

Slábnoucí vliv náboženství se projevuje zajímavým způsobem v reflexi průběhu 
času. Ve staré podobě Humoristických listů mají církevní slavnosti, jako jsou tradiční 
pražská červnová Svatojánská pouť nebo zářijové Svatováclavské posvícení, své pev-
né místo. Od roku 1907 už je však tento závazný cyklický model opuštěn, udrží se je-
nom svátek ryze světský - Silvestr. Sociálně demokratické listy pak pracují s časem 
zcela programově. Vrcholem roku se má stát 1. máj jako výraz svébytné dělnické 
identity, (obr. 8/yiII) pozice klerikálních Vánoc je proto systematicky podrývána pří-
spěvky zostřujícími sociální rozdíly. Obraz živitele rodiny, visícího na stromě místo 
vánočních ozdob, patří ve svém tématickém zaměření k těm nejpůsobivějším. (obr. 
9/yiII) 

Oslabení náboženského cítění dále vyjadřuje volněný vztah k tématům nebe a pek-
la. Na stránkách časopisů se objevuje sám Bůh Otec, nesrovnatelně vděčnějším námě-
tem je však trápení hříšníků v ohnivých mukách. Zatímco v Šípech byl ďábel vždy 
symbolem zla a představoval např. německou centralizaci, později pod vlivem simpli-
cissimánské inspirace757 toto jednoznačně negativní hodnocení ztrácí. Figuruje na 
plakátech, jimiž oznamovaly svoje založení Svítilna a Kopřivy, na titulní stránce je 
pravidelně otiskuje ve svých pozdějších ročnících Dobrá kopa, nacházíme ji i na re-
klamě pro předplatné Humorů na rok 1908.758 Postava čerta je jedním ze způsobů, ji-
miž se realizuje celkový příklon k černému humoru. Od polohy v podstatě dobrosr-
dečných pekelníků, jakou přináší ve své nové podobě Humoristické listy, se liší blas-
femické užití tohoto motivu v Rašpli, kde dělník přes odpor faráře vyhání sv. Mikulá-
še nabízejícího posmrtné blaho a podává ruku čertu, který reprezentuje socialismus. 
Tento motiv lze v sociálně demokratických listech interpretovat i ve vztahu s koncem 
politické moci církve, jíž byla právě nauka o pekle nej důležitější oporou.759 

Lidský život v moderní době přestal být považován za souhru náhod a přízně vyšší 
moci. O počátcích plánovaného rodičovství jsme se již výše zmiňovali, se zlepšením 
hygienických podmínek ve městech a pokrokem medicíny ustaly epidemie smrtelných 
chorob. Mor se z Evropy stáhl už na začátku 18. století, obavy z cholery se sice roku 
1910 v českých zemích objevily, ukázaly se však nakonec jako liché. Objevují se však 
první reflexe moderních nemocí, jakou je např. diabetes. Ten se dostal do všeobecné-
ho povědomí roku 1907 v souvislosti s úmrtím herečky Hany Kvapilové. Další příle-
žitostí ke spojení komiky a hysterie byl znovu roku 1910 přelet Halleyovy komety. 
Strach z konce světa, kteiý by její srážka se zemí zajisté způsobila, je pro humoristic-
ká periodika vděčným námětem. Humory i Kopřivy proto věnují jejímu přeletu dosta-
tek prostoru, stejně jako v zahraničí Simplicissimus nebo Die Muškete. Ilustrace jsou 
většinou jen narychlo načrtnuté, o osvědčené situace a schémata se v tomto případě 
lze těžko opřít. Výpočty astronomů se nakonec ukážou jako správné, kometa přeletí 
bez následků a 20. století může nerušeně pokračovat. 

Sociální otázka 
Opozice bohatství a chudoby jako sociální archetyp, známý ze všech kulturních spo-
lečností, dostává v souvislosti s průmyslovou revolucí a rozvojem kapitalistických 
vztahů nový obsah. Po staletém řádu feudálního světa, v němž měl každý své pevně 

756 Jak se vyučují vojáci. Rasple 3/1904, str. 21. 
757 Právě ďábel se objevuje na přebalu prvních svazků, dále srov. Der Familienvater in der Hölle. Sirn-
plicissimus 6/1897-8, str. 41. 
758 K Humoristickým listům viz PEČINKOVÁ, c. d., str. 41. 
759 ARENDTOVA, Hannah. Krize kultury. Praha 1994, str. 52. 
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stanovené místo, přichází doba, kdy majetek přestává být legitimizován tradicí. Ne-
měnná danost se mění v palčivou sociální otázku. Právě příklad humoru ukazuje, jak 
dlouho a složitě se s tímto stavem obyvatelé českých zemí vyrovnávali. „Včetné spo-
lečnosti chlubil se jistý fabrikant, že živí pět set osob. - Na to mu odpověděl kdosi: 
'Mýlíte se, vás živí pět set osob. "'760 Citace pochází z výše už jednou zmiňované 
učebnice češtiny od Jana Nepomuka Konečného z roku 1842. Pokud by však tento 
vtip vyšel o šedesát let později v některém z českých humoristických časopisů, nijak 
by z tehdejšího kontextu nevybočoval. 

Hodnotové zábrany, plynoucí z nedůvěry v rychlé zbohatnutí, jež jsme zmiňovali 
ve třetí kapitole na příkladu stereotypu židovského průmyslníka, jistě nejsou beze 
vztahu k pretrvávaj ici relativního slabosti českého průmyslu vzhledem k německé 
konkurenci. Úspěšných domácích podnikatelů typu stavitele Josefa Hlávky je jako ša-
fránu, o to více je jeho práce pro národ oceňována.761 Jednu skutečnost můžeme zva-
žovat jako příčinu i důsledek té druhé. Proti „cizáckému kapitálu" brojí v 60. letech 
průkopník dělnického hnutí František Ladislav Chlebodár,762 stejná myšlenka - boj 
českých venkovanů spjatých s půdou proti kosmopolitním industrializačním vetřel-
cům - je námětem Lešetínského kováře, ve své době neobyčejně populární básnické 
skladby Svatopluka Čecha. 

Společnost si tento handicap v hospodářské oblasti dobře uvědomuje a objevují se 
snahy o jeho překonání. Také humoristické časopisy se s přelomem století vymaňují 
ze zajetí předsudků, vztah k ekonomice volného trhu je i zde výrazně přehodnocen. 
Už v roce 1890 zařazují Humoristické listy osvětovou sérii vyobrazení s názvem „Trh 
a burza",763 o deset let později je otištěna tato nebývale otevřená sebereflexe českého 
vztahu k podnikání: 
Každého zaráží, nikdo to nechválí, 
že český kapitál u nás tak zahálí. 
Cizák zde s úspěchem peníze obrací, 
co my naň zevlujem jako ti žebráci. 
A když mu peníze hrnou se do klína, 
tu mnohý našinec nadává, proklíná; 
nadává - ruce má složeny na bříšku, 
a jeho kapitál - uložen na knížku!764 

O tom, že tato slova padla na úrodnou půdu, svědčí nejlépe skutečnost, že se kapitál 
českých bank vletech 1900-1913 pětadvacetinásobně zvětšil a začal expandovat do 
okrajových zemí monarchie a na Balkán.765 

Jednou z důležitých postav, které slouží k prezentaci propastných majetkových rozdí-
lů ve společnosti, je uhlobaron. Poprvé se tento antihrdina objevuje roku 1900 
v Šípech. Shodou okolností ve stejné době vycházejí v Herbenově Času první básně 
Bezručových Slezských písní, důležitější z hlediska motivace je však trauma, které 
v souvislosti s „uhelným šokem" vyvolaným rozsáhlými hornickými stávkami na za-
čátku tohoto roku Pražané zažívali. Jde o prototyp společenského nepřítele, který byl 
přitažlivý pro většinu české společnosti. Už Šípy mu vtisknou výrazně semitské rysy 
a kapitalistický cylindr. O tom, že se tato postava vyvíjí z polohy běžné protižidovské 

760 KONEČNÝ, c. d., str. 276 
761 K 70. narozeninám, (text) Humoristické listy 8/1901. 
762 RAK, Bývali Čechové..., c. d., str. 94 
763 Trh a bursa. Humoristické listy 10/1890 
764 Českým kapitalistum. (text) Humoristické listy 7/1900. 
765 KŘEN, c. d . str. 303 
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produkce konce století v sociální typ se širším uplatněním svědčí skutečnost, že jej po 
roce 1907 nenacházíme pouze v Humoristických listech, ale také v Rašpli 
i Kopřivách, kde už je v několika případech tato původní motivace potlačena, (obr. 
1 O/VIII) Za morálním odsouzením bezpracných, ale pohádkových zisků stojí složité 
vyrovnávání s ekonomickým systémem monopolního kapitalismu. Všeobecná nepo-
pularita vlastníků dolů v očích veřejnosti vyplývala z neštěstí, která byla s hornickou 
profesí neodmyslitelně spojena.766 Podnikatelé se ocitají v podezření, že pro zvýšení 
výnosů zanedbávají bezpečnostní opatření.767 Tento aspekt využívá i Simplicissimus, 
když dává vysokou úmrtnost horníků s rostoucím profitem důlních společností do-
konce do přímé úměry.768 

Ve ztvárnění tohoto tématu prokazují značnou nápaditost i čeští kreslíři. Nechybí 
prvky černého humoru - tisící ruku, kterou ztratí dělníci v jeho dolech, si uhlobaron 
nechá naložit jako vzácnou trofej do lihu,769 deputaci havířů, stěžujících si na nebez-
pečí, které plyne pro jejich domky z důlní činnosti, se dostane rázné odpovědi: „Za-
tracená bando, udělal jsem to snadjá? Sami si to podkopají, a pak lezou na mne,.."770 

Cynismus je poloha, která v kresleném humoru vyvstává při konfrontaci bohatých 
a chudých nejčastěji. Sociální identita se i z tohoto hlediska plně vyrovnává identitě 
národní - vztahy vyplývající ze společenského postavení jsou prezentovány se stejnou 
tvrdostí jako nacionálni boj. 
Reprezentantem měšťanské střední třídy je pan Buržoust. V českém prostředí je to 
nejčastěji majitel činžovního domu, k jeho atributům patří nápadná tloušťka, jeho nej-
důležitější vlastností je pak naprostá neschopnost jakýchkoli intelektuálních výkonů: 
„'Mohu vám s radostí říci, že váš hoch je snaživý, inteligentní hoch, pcme domácí.' 
Pan Buržoust: 'No vidíte - a nemá toho ani zapotřebí. 1 Zmiňovaná omezenost je 
pravidelně demonstrována v konfrontaci s uměním, (obr. li/VIII) Jak již bylo výše na-
značeno na příkladu Josefa Hlávky, očekávalo se, že z blaha jedince bude mít pro-
spěch celá společnost. Takováto ochota však nebyla zdaleka ve všech případech sa-
mozřejmostí. ,JVa Matici'? Člověk aby měl pořád ruku v kapse. Zde máte zlatku, ale 
musí to být ve všech novinách: Pan Kropáček, majitel tří domů, který si nepřeje jako 
dárce býti jmenován, věnuje atd,.."772 Na druhou stranu tematizace rozporu mezi 
upřímným vlastenectvím a nadprůměrnými majetkovými poměry v podobě, jíž otisku-
je rusínsky Strachopud, by byla v českém předválečném kontextu již nemyslitelná. 
(obr. 12/VIII) 

Obraz měšťáka zformuluje romantismus, a to především francouzský, do české 
humoristiky jej však zařazuje už Rubeš a v průběhu 19. století stačí natolik zdomác-
nět, že se v diskusích nad Herrmannovým otcem Kondelíkem bude pravidelně obje-
vovat v roli typicky českého národního typu.773 Literární postava přitom nabývá vý-
razně negativních rysů, které ji vzdalují od původní literární podoby. Tuto tezi sdílejí i 
humoristické časopisy, v nichž zůstává kritická sebereflexe tohoto charakteru spíše 
výjimkou, nepočítáme-li pravidelnou rubriku v americkém Šotkovi s názvem „Z ti-

766 POKORNÝ. Český svět, c. d., str. 63. 
767 To bylo ostatně mnohdy oprávněné. Srov. MATEJCEK, Jiří, Majitelé a podnikatelé v uhelném hor-
nictví na území dnešního Československa v 19. století. (Vývoj vlastností profesní a sociální skupiny až 
do její relativní stabilizace 1780-1914) In: K hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století 1. díl. 
Opava 1991, str. 63. 
76Ž Aus dem Kohlenrevier. Simplicissimus 9/1904-5, str. 88. 
769 Uhlobaronské jubileum. Kopřivy 9/1911. 
770 Humoristické listy 6/1910, str. 69. 
771 Zbytečná inteligence. Švanda dudák 1903/22, str. 196. 
772 Naši mecenáši. Dobrá kopa 17/1910-11, str. 1. 
773 MOCNÁ, PřípadKondelík..., c. d., str. 48 a 181nn. 
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chých ouvah mistra Boudnika, majitele tří domů a dvanácti floorů". Časové glosy to-
hoto prototypu vlastenecké opatrnosti baví čtenáře po celou dobu trvání tohoto listu. 
Mnohem častěji vychází časopisy vkusu těchto svých čtenářů naopak vstříc. Jedním 
z osvědčených způsobů jsou vtipy z bohémského života zkrachovalých umělců, které 
konvenovaly středostavovské mentalitě, založené na pevných jistotách dobré živnosti. 
Do této nezávadné kategorie lze dále zařadit i některé další přípěvky. Sociálním ty-
pem se samostatným stereotypem je gigrle, městský hejsek rádoby elegantního vzhle-
du a vystupování. Jeho obdobou je také věčný student. Konečně ani sám Kondelík 
nebyl žádnou drsnou karikaturou měšťáka, v porovnání s mladým Vejvarou naopak 
vyznívá jako sympatičtější člen této dvojice.774 

Už ve staré podobě Humorů vycházejí pravidelně příspěvky s nadpisem Z tak zva-
né lepší společnosti, ty však zatím postrádají ostřejší sociální zacílení, uvozují pouze 
běžný rodinný humor. Chybí dosud symboly, které by kreslířům sloužily 
k jemnějšímu zachycení sociální stratifikace. Situace se změní po volební reformě ro-
ku 1907. Jedním z vyjádření tohoto nového pohledu je konfrontace mezi služkou 
a domácím zvířetem: fcmí k nové služebné: To vám povídám, ne abyste to dělala ja-
ko Fany, co tu byla před vámi. Mufínkovi dala obyčejnou vodu z pumpy a tu jeho mi-
nerální mu vypila,"775 Mimochodem, ve využívání motivů zvířat vidíme jeden 
z dalších podstatných rozdílu mezi humorem konce 19. a začínajícího 20. století. Ten-
to kontrast nejlépe vystihují latinské výrazy bestia a animalium. V Šípech a staré po-
době Humoristických listů vystupují zvířata vedle symbolických významů typu český 
lev ve většině jako tvorové odporní, nebezpeční nebo bizarní. Po roce 1907 tento způ-
sob prezentace mizí, nejdůležitější je nyní právě sociální aspekt ve vztahu chudého 
člověka a domácího mazlíčka, dále se objevují první reakce na téma jejich ochrany. 

Zatímco „chudoba cti netratí", horní vrstvy společnosti jsou v karikatuře nejčastěji 
spojovány se všeobecným úpadkem mravů. Ten se vedle prohřešků v sexuální sféře 
projevuje také nárůstem sebevražednosti mezi zlatou mládeží: Alfréd mne hanebně 
oklamal. Měli jsme ujednáno, že prvního máje společně zemřeme - a on se zastřelil 
včera s jinou..."116 Dobrovolný odchod ze života je jedním z rysů hodnotové krize, 
který byl bohatě reflektován už současníky. Vedle známého Masarykova dizertačního 
spisu Der Selbstmord als soziale Massenerscheinung der modernen Civilisation 
(1879) nacházíme řadu příspěvků k tomuto tématu i v dobovém kresleném humoru. 
Hotelová pokojská návštěvníkům nabízí zvláštní místnost, zařízenou právě k těmto 
účelům.77 

Občanské elity jsou v české společnosti na přelomu 19. a 20. století vrstvou se 
značnou dynamikou, řada jejích členů se teprve přizpůsobuje svému sociálnímu vze-
stupu. Svým životním stylem se jí snaží přiblížit i ti, jejichž skutečné možnosti jsou 
zatím skromnější. Tento rozpor je samozřejmě vděčným soustem pro humoristické 
časopisy, které po vzoru veřejného mínění projevy života nad poměry demaskují. 
Elegantně oblečené paničky (jejich vysoké společenské postavení dokládá také ang-
lický chrt, který je součástí vyobrazení) potom vedou následující rozhovor: „'Myslím, 
že z té partie nic nebude. Radovic slečny hledí tuze vysoko... ' Hm, to bych ani neřek-
la. Vždyť tam mají vždycky na stropě plno pavučin... "'77S Do této kategorie spadají ob-

774 MOCNÁ. Případ Kondelík..., c. d., str. 75n. 
775 Humoristické listv 17/1913, str. 231. 
776 Karikatury (velké), 29/1909-10. 
777 Čeho je už svrchovaně zapotřebí. Humoristické listy 12/1910, str. 133, srov. též Hromadné odstřelo-
vání kandidátů sebevraždy. Humoristické listy 15/1910, str. 176. 
778 Humoristické listy 16/1907, str. 253. 
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líbené příspěvky na téma snobismu na divadelních představeních. Klíčové kriterium 
kulturní vyspělosti dominuje i v těchto případech. 

Pokud je stíráni společenských rozdílů nahlíženo z pozice elity, nemusí být zrovna 
příjemné. Zřejmě vážně míněné postesknutí nad novými mravy najdeme na příkladu 
rozhovoru paní a služky v nejvíce usedlém českém časopise, Švandovi dudákovi: 
„ 'No, Katy, jak se vám líbí můj nový klobouk!' Hm, není zlý. Taky jsem takový nosila 
- dokud byl v módě... '"779 Jinak jde ale na domácí poměry spíše o výjimečný jev. Po-
dobné situace s notným přídechem trapnosti rezonují nepoměrně častěji v anglickém 
Punchi. Zde je sociální stratifikace mnohem více zřetelná, nižší vrstvy se zásadně od-
lišují svojí mluvou, ledabylou ve srovnání s elitami, k porušení upjatých konvencí bo-
hatě postačí i neopatrná poznámka. Drzá služka, která už předem upozorňuje svoji 
paní, že odmlouvání nesnese, dostává ve vídeňském liberálním časopise Figaro roku 
1906 nový významový odstín v souvislosti s volební reformou. Jak jsme si výše uká-
zali, list ji nikterak nevítá a neblahé účinky této přílišné demokratizace společnosti 
demonstruje právě tímto způsobem.780 

Častým hostem je po roce 1907 na stránkách časopisů mladý inženýr. Jeho per-
spektivnost nejlépe dosvědčuje zájem ze strany svobodných žen. Ty - alespoň 
v kresleném humoru - pořádají na absolventy technických fakult doslova hony. Za-
tímco šlechtic zůstává vysněným ideálem z červené knihovny, inženýr je dosažitel-
ným příslibem přiměřeného společenského vzestupu. Sejde-li ze sňatku, který byl již 
domluven, může slečna právem projevit své rozhořčení: „Dnes nelze věřiti v mužův 
charakter. Považte jen, před týdnem se zasnoubil se mnou inženýr Valášek - a včera 
vám spadne s americké houpačky a srazí si vaz! Není-li to bezohlednost nejvyššího 
stupně?"™ 

Pravidelným reprezentantem této společenské vrstvy je úředník, „pan rada". Karié-
ra ve státní správě byla přitažlivá jako typ zabezpečené existence. Tato pozice skýtala 
značný „sociální kapitál", ten je ovšem potřeba při hledání podobného postu také vy-
naložit. Složitou síť konexí, jež je zapotřebí i k získání takřka bezvýznamného místa, 
karikují ve své textové části Kopřivy v rámci svého tažení proti pražské radnici: 
„ Dostal váš syn to místo výpomocného sluhy u magistrátu?' Dostal, ale měl velkou 
protekci.' A koho?' 'Bratrance švakra (!) jednoho fiakristy, který má nevlastní sestru 
provdanou za domovníka u zetě jednoho uzenáře, který hraje s jedním městským ra-
dou každou neděli karty. "'782 Habsburská monarchie byla pro byrokraty nejrůznějšího 
druhu zemí zaslíbenou. Tomu odpovídá četnost tohoto sociálního typu ve vídeňské 
Die Muškete, kde poslední přání umírajícího úředníka se týká nesouhlasícího data na 
kalendáři.783 

Tradiční postavy z okraje společnosti, žebráci a vagabundi, zůstávají na stránkách ča-
sopisů v naprosté většině případů bez sociálního podtextu. Patří ke koloritu měst od-
nepaměti. Karikatuře slouží především pro kontrast, např. v souvislosti s technickými 
vynálezy nebo reklamou, (obr. 13/VIIJ) Tulák, zadržený policií při aviatické produkci, 
trefně komentuje svoji situaci: ,JS/a mou duši, už jsme jak ptáci! Tam ten si lítá a já 
jdu do klece..." Žebrák, který drze žádá do darované polévky ještě lžičku Maggi, je 

779 Moderní služky. Švanda dudák 5/1908 str. 133. 
780 Modeme Dienstboten. Figaro 3/1906, str. 59. Srov. též Klargemacht. Figaro 14/1906, sir. 242. Zde 
služka nové paní zakazuje tykání. 
781 Karikatury (velké) 1/1909. 
782 Složitá protekce, (text) Kopřivy 16/1910. 
783 Der sterbende Bürokrat. Die Muskete 359/1912, str. 158. 
784 Humoristické listy 38/1910, str. 451. 
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jen dalším důkazem převráceného běhu moderního světa.785 Bídu v národní podobě 
ztělesňuje v tradiční produkci český učitel. ,JCoho bohové nenáviděli, toho udělali -
českým kantoremZ"786 Na problematiku školství jsme narazili v souvislosti s česko-
německým vztahem i levicovým bojem proti církevnímu vlivu na vzdělání. Učitel je 
obětí, na kterou směřují útoky z mnoha stran. A potom: ty platy... Sociální problema-
tika v Šípech 90. let 19. století má převážně charakter žánrových obrázků z venkova, 
na nichž čelí zchudlý český rolník exekuci svého hospodářství.787 

V nové podobě časopisů už přestává být člověk v těžké materiální situaci osamo-
ceným jedincem, řadu příspěvků na téma sociální otázky přinášejí také Humoristické 
listy. Setkáváme se s výjevy z „průvodů hladových", mimořádně zajímavá je situace, 
kdy jsou hesla na transparentech dána do souvislosti s reklamou, (obr. 14/VIII) Ta zů-
stávala v mentalitě lidového čtenáře spojena s nečestným způsobem podnikání, 
v konečném důsledku je jejím prostřednictvím napadán celý ekonomický systém. 
Druhou možností čtení tohoto příspěvku je pak odkaz na potenciální manipulovatel-
nost mas. Kontrast světa bohatých a chudých ve velkoměstských ulicích už není 
v časopise ničím výjimečným, i když se za dojemným výjevem může skrývat pichlavá 
pointa. Nemajetná, ale o to početnější rodina je v Humorech roku 1908 konfrontována 
s dobře situovaným pánem právě před obchodem s „gumovým zbožím", jde tedy o 
zjevnou narážku na používání antikoncepce, (obr. 15/VIII) 

Na prezentaci sociálního napětí ve společnosti měla pochopitelně největší zájem 
levice se sociální demokracií v čele. Hledání nových cest v ideologickém využívání 
této problematiky představuje první ročník Kopřiv. Malý obtloustlý kapitalista je opa-
kovaně konfrontován se zástupem továrních dělníků, reálný poměr sil je z příspěvků 
více než zřejmý. K budování pomyslné barikády mezi třídami však dosud ve většině 
případů slouží osvědčený uhlobaron spolu s antiklerikálními příspěvky. Ačkoliv má 
stávka jako organizovaný nátlakový prostředek v zaměstnaneckých vztazích dlouhou 
tradici (ta, která vejde do historie pod názvem svárovská s krvavou dohrou šesti mrt-
vých se uskutečnila už roku 1870), v karikatuře zatím zůstávají výjevy tohoto druhu 
poměrně zřídkavé. Nejčastěji jde o akce horníků, kteří patří vinou těžkých životních 
podmínek k jednoznačně nejradikálnější dělnické skupině. 

Za zmínku stojí zdařilá reakce na boj zaměstnanců pražské tramvajové dopravy za 
zvýšení mezd v Humoristických listech. Clen městské rady zde řeší jejich požadavky 
originálním způsobem: „Co vlastně chcete? Máte 1 zl. 30 kr. denně, mimo to vezete se 
čtyřicetkrát zadarmo, to dělá dohromady 5 zl. 30 kr. Tak abyste neřekli, budete těch 
jízd dělat 42 a máte 5 zl. 50 Ar."788 Další novinkou je tematizace chudinské péče, se 
kterou se - prostřednictvím obrazů z městských chudobinců - opakovaně setkáváme 
v Kopřivách789 Také tímto způsobem dostává dřívější schematický model společen-
ského protikladu konkrétnější obrysy. 

České země prožívají v posledních dvou desetiletích trvání habsburské monarchie 
předválečnou konjunkturu, související s rozvojem zbrojního průmyslu. Stinnou strán-
kou tohoto vývoje je vzrůstající daňové zatížení obyvatelstva a růst cen. Na stránkách 
levicových listů proto vedou vyhublé rodiny z periferie rozhovory tohoto ražení: ,,'A 
proč myslíš, muži, že se myši nemohou jist?' Kdyby se myši mohly jíst, jistě by se 

785 Moderní žebrák. Švanda dudák 36/1900, str. 319. 
786 Koho bohové nenáviděli, toho udělali - českým kantorem! Šípy 18/1899. 
787 Šťastné a veselé posvícení! Šípy 40/1889. 
788 Deputace stávkujících zřízenců elektriky. Humoristické listy 11/1908, str. 127. 
789 Také banket. Kopřivy 3/1913. 
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z nich už dávno platily daně. '"79° Nechybí ani vyobrazení bez humorného účinku, ja-
kým je ilustrace k rostoucí nezaměstnanosti z vídeňské Neue Glůhlichter. (16/VIII) 

Do jaké míry se shodují tyto výjevy s realitou? Vzpomínky z dětství Františka Ha-
lase staršího, z nichž bylo už několikrát citováno, mají ráz skutečného sociálního ho-
roru: bída zapříčiněná neustálou nouzí o práci je provázena úmrtími jeho nejbližších. 
Dědičné tuberkulózni zatížení podpoří nevyhovující životní podmínky, ze sedmi sou-
rozenců se dožijí pěti let pouze tři, třiceti let potom jediný František.791 To je však si-
tuace rodiny nekvalifikovaného dělníka v Brně na začátku 90. let. Po přelomu století 
se situace českého dělnictva změnila, jednak zásluhou jeho silné politické reprezenta-
ce a rozvinutého spolkového života, jednak pod vlivem předválečné konjunktury. Ta-
to společenská vrstva se v životním stylu stále více přibližuje střední třídě. Prvomájo-
vých oslav se v Praze účastní dámy v módních kloboucích, 92 v reklamní rubrice Kop-
řiv je už roku 1909 inzerován např. také gramofon. 

Podezřele působí i vtip o rodině, která si z nouze dopřává jako vánoční pečínku 
psa, v mnichovském Simplicissimu 793 Tímto verbálním socialismem se totiž dostali 
němečtí karikaturisté k netušeným příjmům. Také oni musí ovšem sáhnout k metodám 
kolektivního vyjednávání. Honoráře byly sice v tomto časopise vždy nadprůměrné, 
ale vzhledem k jeho rostoucí popularitě přestaly být adekvátní ziskům, které měl 
z podniku vydavatel Langen. Ten nejprve navýšení gáží vylučuje, ilustrátoři jsou totiž 
vázáni smlouvou, jež jim znemožňuje přispívat jinam. Umělci se nakonec domohou 
svého díky tomu, že se v kontraktech nic neříkalo o textech, a tak je po nějakou dobu 
odmítali dodávat. Kvalita listu šla okamžitě dolů a Langenovi nezbývalo, než povýšit 
kmenové přispěvatele na spolumajitele listu. 

Zdražování je spojeno s růstem daní. Odpor vůči němu lze považovat za jeden z 
výrazů vlažného vztahu obyvatel českých zemí k monarchii, vzrušení, které tyto kro-
ky na stránkách humoristických periodik provází,795 má však jinou příčinu. Situace 
společenských vrstev, jež tvořily jádro českého národa, nabyla nikdy natolik pevná, 
aby se natrvalo zbavily obav ze svého zchudnutí. Ve staré podobě Humoristických lis-
tů nacházíme mnoho anekdot o lidech, kteří s obtížemi zaplatí činži, a řady lidí, nejen 
dělníků, se podobné problémy skutečně citelně dotýkaly. Osud jedince je v moderní 
době svázán s hospodářským cyklem. Zvýšení cen hraje tutéž roli, jakou měla dříve 
epidemie nebo živelná pohroma. Síly, které tuto změnu vyvolávají, obyčejný člověk 
nemá šanci ovlivnit, kvalitu jeho života však určovaly zásadním způsobem. Znovu se 
dostáváme v karikatuře do roviny obav - jde hlavně o to, co se může stát, až... 

Teprve ve srovnání se zahraniční, zvláště pak anglickou produkcí vyvstane důležitá 
skutečnost: pracovní vztahy se do české karikatury dostávají výlučně 
ve zpolitizovaných souvislostech. Dělník ve všech typech periodik trpí jako český ha-
víř národnostním útlakem, je odírán (židovským) uhlobaronem. Případně se účastní 
protidrahotní demonstrace. Jeho početná rodina přežívá v nevyhovujících podmín-
kách. jeho situace je vždy z nějakého důvodu jakoby nesamozřejmá a nesmí být 
v žádném případě zesměšňována - také v tomto ohledu se blíží sociální identita té ná-
rodní. 

790 V dobé hladu. Kopřivy 8/1909. 
791 HALAS, c. d., str. 21. 
792 Stará dělnická Praha. Praha 1981, str. 28. 
793 Im Jalire der Fleischnot. Simplicissimus 39/1906-7, str. 457. 
794 LN PNP. fond Zdeněk Kratochvíl. Světlem a stínem života. II. díl, str. 84nn. (Královédvorská ver-
ze), strojopis. 
795 Po zdražení sirek. Kopřivy 5/1913. 
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Tento pohled přitom není doménou Rašple a Kopřiv, s odklonem doleva po roce 
1907 tyto příspěvky nejsou cizí ani nadstranickým periodikům typu Humoristických 
listů. Ve stejném duchu se nese i Píseň dělníkova roku 1909 v Die Muškete, a potvr-
zuje tak toto pravidlo pro širší středoevropský kontext.796 Také ilustrace ze Simplicis-
sima, na níž vystupují továrny jako obdoba hradů středověkých loupeživých rytířů,797 

vyvrací tezi, že by zdrženlivý vztah k ekonomice volného trhu byl jen výrazem poma-
lejšího rozvoje českého hospodářství. 

To v londýnském Punchi není humor namířený směrem dolů výjimkou, sociální cí-
tění žádné přehnané tabuizaci nepodléhá. Vtipy o nezaměstnaných zde nevyznívají 
právě lichotivě. Tento stav bývá pouze zástěrkou žebroty, neschopnosti nebo chorob-
né lenosti. (17/yiIJ) Když se soucitná slečna zeptá jednoho podobného rádoby sociál-
ního případu, jak dlouho už je bez práce, dozvídá se ke svému překvapení, že už od 
narození. Jde totiž o žebráka, který je zvyklý předstírat slepotu. 98 Čtenáři tohoto ča-
sopisu by asi vtip, jímž jsme úvahy o sociální otázce začali, příliš neocenili. Krimina-
lizace soukromého vlastnictví v uhlobaronském kontinentálním stylu by zde byla jen 
těžko představitelná. 

Venkovan 
Pro postavy venkovanů je typický lidový kroj, někdy nacházíme v jejich promluvách 
moravské nářeční prvky. Konfrontace vesnice s městským prostředím měla už ve sta-
ré podobě Humoristických listů pevně stanovené místo. Rada Pražanů trávila prázdni-
ny na letním bytě, hlavní příležitostí, při níž se v hojném počtu dostávali do Prahy i 
lidé ze vzdálených obcí na Moravě, byla květnová Svatojánská pouť. Původně cír-
kevní slavnost k uctění památky sv. Jana Nepomuckého dostávala po přelomu století 
stále komerčnější rysy. Splete-li si proto venkovský návštěvník chodící reklamu 
s monstrancí, vyjádří tak mimovolně nejen reálný stav věcí, ale bezděčně též hlubší 
soud o celé společnosti.799 

Reflektovány jsou rozdíly v životním stylu, vyplývající z modernizačních změn. 
Směšný je venkovan, který se poprvé setkává s tramvají nebo elektrickým osvětle-
ním,801 ale také žena z Prahy, když si splete bučení krávy s motorem,802 a chlapec po-
važující mylně pluh za aeroplán. 03 Vesničané se ovšem nové situaci rychle přizpůso-
bí a dokážou ji obratně využívat ve svůj prospěch. Nejvíce např. utrží za ta zvířata, 
která jim přejede automobil. Zisk je proto potřeba spravedlivě rozdělit a „nešťastné 
náhodě" vyjít vstříc. Řidič připravený uhradit škodu si potom ke svému namalému 
překvapení vyslechne: „Mc tady sousedovi, vašnosti, neplaťte za to přejetý prase! On 
jedná proti obecnímu usnesení a nedodržuje pořádek! Dnes byla řada na mých prasa-
tech,.."804 Tato charakteristická praktičnost sedláků - shodou okolností znovu 
v konfrontaci s motorismem - se stává předmětem vtipu rovněž v pařížském listě L ' 
Amour, s nímž české čtenáře seznámila Dobrá kopa. darebáci! Zůstane po nich je-
nom smrad! Kdyby nám tu aspoň nechali taky nějaký hnůj!"*05 

796 Lied eines Aibeiters. Die Muškete 180/1909, str. 186. 
797 Kolonialfeudales. Simplicissimus 22/1906-7, str. 345. 
798 Force of habit. Punch. 1. březen 1905, str. 153. 
799 Reklamní plakáty. Švanda dudák 24/1903, str. 209. 
800 Humoristické listy 7/1900. 
801 Humoristické listy 19/1905. 
802 První noc na letním bytě. Humoristické listy 1913/26, str. 355. 
803 V době aviatiky. Humoristické listy 26/1910, str. 314. 
804 Nedodržuje pořádek. Humoristické listy 9/1911, str. 106. 
805 Z francouzského, (text) Dobrá kopa 2/1907-8, str. 4. 
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Vzájemné odcizení obou prostředí dokáže nejlépe vystihnout pohled dětí. Ty 
z města jsou po výletu unesené prvním kontaktem s přírodou,806 venkovské se mohou 
- pod vlivem nezdravého vzezření obyvatel velkoměsta a hrůzostrašných zpráv o rus-
ko-japonské válce - dopustit následujícího omylu: „'Maminko, maminko, Žaponci 
jdou!' Mlčiž, hloupá! Vždyť jsou to páni z Prahy. "'807 Vesnice se dostává po roce 
1848 pod sílící vliv myšlenkového importu z města.808 Ten je patrný i vkresleném 
humoru - vedle závodů v orbě, zmiňovaných v předchozí kapitole, napodobují venko-
vané po pražském vzoru např. metody cestovního ruchu. (obr. 18/vill) 

K tradičnímu obrazu venkovanů patří jejich menší přehled o veřejných záležitos-
tech, vyplývající z nedostatku informací. Ten dokládá i neznalost cizích slov. Lidově 
výchovná abstinenční přednáška - další příklad proměny životního stylu - se setkává 
na moravském venkově s všeobecným souhlasem, avšak nikoli s pochopením: „Všet-
ko je to pravda, súsedi. Máme aj dobré pivo, dobré víno, aj pálenka není zlá - tož nač 
bysme pili ešče ten algahólZ"809 Také abstinenční hnutí je bráno především jako jeden 
z projevů ztřeštěné moderní doby. Zatímco ve střední Evropě slouží jako donkichot-
ské snažení několika nadšenců k pobavení většiny,810 pro krajany v Chicagu předsta-
vuje vážný politický problém v podobě zvažované prohibice, která je zde i přes odpor 
tamějších Šípů nakonec po první světové válce skutečně zavedena. Odvrácenou tvář 
20. století předznamenávají reklamy na první sanatoria k léčbě drogové závislosti 
v inzertní rubrice Simplicissima. 

Obyvatelé měst však v nezvyklém prostoru vesnice selhávají neméně fatálně. Jed-
nou hledají čtyřlístek v brambořišti, jindy má trapná situace příčinu ve střetu kon-
vencemi svázaného města s „přírodním" venkovem: Slečinka z Prahy: Prosím vás, 
panímámo, jaký je vlastně rozdíl mezi jalůvkou a kravičkou?' Panímáma (po delším 
rozpačitém přemýšlení): 'To maj, slečinko, zrovna takový rozdíl jako mezi slečinkou 
a paničkou. "'8I2 Vzájemné střetávání se neobejde bez drobných konfliktů. Venkované 
se stávají terčem satirického ostnu pro nedostatečné hygienické návyky, 
k všeobecnému vzestupu kvality života, z níž tyto příspěvky vyplývají, dochází právě 
v tomto období. Naopak lidé z města, zvláště Pražané, vystupují v roli plenitelů za-
hrad a sadů. Obraz hloupých vesničanů a líných měšťáků se utvářel pod vlivem obou-
stranné rivality od středověku,813 v moderní době však zůstává pohled časopisů ve 
většině případů vyvážený. 

Česká společnost si dlouho udržela svůj venkovský charakter, je zřetelný ještě v 
90. letech. Václav jako typický Čech nosí lidový kroj, z prostředí vesnice je vypůjče-
na řada metafor a „zdravý selský rozum" jako soubor hodnotových měřítek, jejichž 
prostřednictvím se listy dlouho dívají na svět. Jeden z nejzdařilejšího příspěvků na to-
to téma zachycuje ve staročeské Břitvě národ v podobě rolníka při prvních mladočes-
kých žních: „Co jsem hospodářem, držel jsem se pořád toho starého osvědčeného se-
mena, nechť i úroda nebyla také velká, bylo přece vždy tolik výnosu, co člověk potře-
boval. To sem ale pořád lezli ňácí ti agenti z Prahy, nabízejíce mi to jejich nové se-

806 Děti z města. Kopřivy 6/1909. 
807 Žluté tváře. Švanda dudák 1904/27, str. 1. 
808 PINKAS, Mentalita české vesnice..., c. d., str. 109. 
809 Vůně Moravy. Švanda dudák 52/1907, sir. 471. 
8 , 0 POKORNÝ. Jiří, Krasy života bez alkoholu. In: NOVOTNÝ, Vladimír, Hospody a pivo v české 
společnosti. Praha 1997, str. 177. 
811 Botanika. Švanda dudák 3/1912, str. 73. 
812 Panímámin výklad. Švanda dudák 37/1904, str. 100. 
813 PINKAS, c. d„ str. 107. 
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meno, že prý bujněji roste a rychleji zraje; dal jsem si říci a tu to máme; pole jako 
ouhor, po úrodě ani stopa.,."814 

Takovýto konservativismus ovšem nemohl odolávat dobovým trendům věčně. 
Emancipace města jako jeden z důležitých kroků na cestě k modernizaci se stávala 
stále zřetelnější realitou. Tradiční animozita mezi oběma prostředími se dostává ke 
slovu v politických listech, kde je využívána k útokům proti agrární straně, která na 
přežívajícím rurálním konceptu češství založila velkou část svého úspěchu. Satiru to-
hoto charakteru nacházíme především v Kopřivách. Sociální demokracie velice těžce 
nesla skutečnost, že z tolik očekávané volební reformy nakonec nejvíce profitoval ně-
kdo jiný. 

Autorita uniformy 
Demokratická společnost začátku 20. století poprvé umožňuje veřejnou kritiku insti-
tucí, které byly dříve (tj. ve společenských podmínkách, v nichž vycházela „tradiční" 
karikatura) vlivem zažitých norem i případných cenzurních zásahů v mnoha ohledech 
nedotknutelné. S novou podobou časopisů se obrací satirický osten stále častěji také 
proti c. ak . policejnímu sboru, s jehož prací všeobecná spokojenost rozhodně nepa-
novala. Vysoká koncentrace obyvatel na malém prostoru vedla v Praze k prudkému 
nárůstu kriminality, a to včetně nejtěžších zločinů. Zatímco v 70. letech 19. století by-
la vražda výjimečnou událostí, o níž se ještě dlouho mluvilo,815 na přelomu století se 
bezpečnostní situace dramaticky zhoršovala. Také tento jev se stává předmětem kari-
kování: „'Podívají se, paní sousedko, taková slušně oblečená paní a tady ji vedou po-
licajti. To jsem zvědava, co pak asi vyvedla?' lnic, ale byla si ve spořitelně vyzved-
nout padesát korun, takji vedou, aby sejí nic nestalo... *'816 

Neúspěchy kriminalistů se staly pro kreslený humor vděčným námětem. Nevypát-
raní vrazi se zjevují policejnímu řediteli jako noční můra,817 na stránkách Humoristic-
kých listů jim karikaturista vypraví roku 1910 dokonce alegorický vůz.818 Kdo bude 
rychlejší - pražská policie při pátrání po vrahovi, anebo polárníci, hledající jižní toč-
nu?819 Neschopnost bývá směšnou i v případě, když je prezentována jako naprostá 
bezchybnost: „'Prosím vás, co udělal ten člověk?' To je vrah!' 'Koho zabil?' 'Ještě 
nikoho, ale napadla ho myšlenka, že by mohl někdy někoho zabít, a to my už ho má-
me... "'820 Soudobý tisk prezentuje jednotlivé pachatele ve stylu levné romantiky. Dá-
vá jim zvláštní jména, nejčastěji podle místa činu, domýšlí jejich dobrodružné osudy. 
Dobře vykreslený mord patřil k jistým zárukám vysokého nákladu, zvláště pak pro 
bulvární listy, jakými byly Pražský ilustrovaný kurýr nebo Národní politika. Podobné 
humorné „útoky na veřejné činitele" můžeme sledovat po celé Evropě, nevyhne se jim 
ostatně ani slavný Scotland Yard. 

Jestliže si společenský humor bere policii za terč kvůli konkrétním nezdarům, so-
ciálně demokratické Kopřivy zacházejí dále - v anarchistickém duchu zpochybňují 
samotnou smysluplnost této instituce. JAezi námi řečeno, je policie vlastně jakýmsi 
sociálně užitečným ústavem, protože lidem neschopným jakékoli práce propůjčuje 
úřednická místa,"822 Svou roli při utváření tohoto pohledu sehrává též zkušenost děl-

814 První mladočeské žnč. Břitva 7/1891. 
815 VOŠAHLÍKOVÁ, Jak se žilo za časů..., str. 48. 
816 Bezpečnost v Praze. Humoristické listy 26/1913, str. 353. 
817 Dušičkové zjevení policejního ředitele. Karikatury (velké), r. II, 1909, č. 5, 
8,8 Humoristické listy 44/1910, str. 526. 
819 Humoristické listy 40/1909, str. 478. 
820 Báječná rychlost pražské policie. Humoristické listy 15/1909, sir. 170. 
821 How Scotland Yard detectives are trained. Punch, March 12, 1913, str. 209. 
822 Sociální užitek. Kopřivy 7/1910. 
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níků s muži zákona z demonstrací a stávek, (obr. 19/VIII) V tomto případě nacházíme 
překvapivou paralelu (možný inspirační zdroj?) tohoto vtipu s rakouskou statistikou. 
Ta totiž skutečně řadí při sčítání lidu nezaměstnané i policisty do jedné kategorie.823 

Naopak pro Šípy je policista jen dalším z představitelů nemilovaného rakouského stá-
tu a tichý spojenec Němců v národnostním soupeření. 

Armáda vždy představovala uzavřený svět řídící se vlastními pravidly. K tradičním 
tématům, která se opakovala ve všech ročnících staré podoby Humoristických listů 
před rokem 1907, patřily březnové odvody. Pod titulem ,jŽivot vojenský - život veselý" 
se potom tato problematika pravidelně vracela na stránky časopisu ještě na podzim. 
Vojenská služba byla brána už v tradiční produkci jako nepříjemná povinnost, z níž se 
branci snažili za každou cenu uniknout. Terčem vtipů byly už tehdy nejrůznější formy 
útlaku a vynucování slepé poslušnosti, příčící se zdravému rozumu, stejně jako cy-
nismus, s nímž se stavěli velitelé ke svým podřízeným: „ Poslušně hlásím, pane lajt-
nant, že se infanterist Vejmola zastřelil.' 'Chlap zatracená, konečně taky jednou tre-
fil... "l824 Ve Veselé Praze nacházíme roku 1906 anekdotu, která se později v mírně 
pozměněné podobě proslaví v Haškově Švejkovi: ,JJesátník: 'Chlape, takovýho blba 
jsme tu už dávno neměli! Jestli pak máte bratra - a taky je tak pitoměj jako vy?' 
Kmán: 'Eště víc!' Desátník: Jděte-ačímje?'Kmán: 'Desátníkem.'"*25 

Cenzura tento typ humoru ve společenských listech tolerovala, za nebezpečný po-
važovala až programový antimilitarismus levicových listů. Nejaktivněji se 
v protiválečné propagandě angažovala národně sociální mládež, sdružená okolo časo-
pisu Mladé proudy. Mezi hlavní představitele tohoto ideového proudu patřil Emil 
Špatný, který za svoji politickou činnost strávil v rakouských kriminálech v součtu ce-
lých sedm let života.826 Podobně bedlivě střeží úřady humoristickou produkci. Jakáko-
liv narážka na armádu v Karikaturách vede nevyhnutelně k jejich konfiskaci, a to 
včetně těch anekdot, které by jinde nevzbudily žádnou větší pozornost. Rovněž vojen-
ské číslo z prvního ročníku Kopřiv je z v tomto ohledu nejvíce zasaženým vydáním 
z celého předválečného období. 

Posun v prezentaci této problematiky ukazuje proces vymaňování jedince 
z područí státní autority a uvědomování si ceny lidského života: s vojenskou službou 
je spojen nárok na oběť nejvyšší, stále více lidí se ji však zdráhá zaplatit. Služba 
v armádě byla už před první světovou válkou pro mnohé jednoduše ztrátou času. O 
tom vypovídá také tato anekdota - inzerát z Humoristických listů. ,Mladý muž, toho 
času bez zaměstnání, přijal by jakékoli místo. Byl tři léta na vojně a není zvyklý ani na 
plat, ani na dobré zacházení. Nab. do ad. t. /." 827 S růstem mezinárodního napětí se 
zvyšovaly stavy i v rakousko-uherských ozbrojených silách: „Co tu dělají ti vojáci? 
Ale tady v domě očekávají radostnou událost, tak jestli to bude kluk, vezmou ho hned 
do kasáren..."*2* Zvláště zlověstně působí reakce k rozšíření branné povinnosti na 
vyšší ročníky, (obr. 20/V11I) 

S životem v uniformě byly zajisté spojeny také světlejší okamžiky. Přes konkuren-
ci řidiče, pilota nebo sportovce zůstává důstojník nadále idolem ženských srdcí: ,JPra-
ha prý ztrácí na kráse a půvabu. Myslím, že právě naopak. Vždyť dostaneme nový 

823 Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996, str. 248. 
824 První kondolence. Švanda dudák 16/1906, str. 137. 
825 Veselá Praha 3/1906. Srov. HAŠEK, Jaroslav, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 3/4, c. 
d., str. 101. 
826 PEŠEK, Miroslav, Český antimilitarismus (1900-1910). Moderní dějiny 7, str. 173n. 
827 Humoristické listy 15/1910, str. 173. (text) 
828 Zase nových padesát tisíc mužů. Humoristické listy 19/1913, str. 266. 
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pluk jízdy a s ním zástup švarných oficírů. Ach, co to bude krásy..."*29 Dvojici služka -
voják zná kreslený humor po celé v Evropě, tvoři ustálený předobraz erotického vzta-
hu mezi nižšími společenskými vrstvami. Ve vojenském čísle Humoristických listů 
z roku 1909 se služba v armádě blíží idyle turistického spolku. Podobně loajální po-
stoj zaujímá tento list i později, v českém prostředí je však už v tomto ohledu osamo-
cen. K obecnému trendu patří naopak spojování této tématiky s protiněmeckými nála-
dami. Častěji než rakouské ozbrojené síly vystupuje na stránkách periodik pruský mi-
litarismus jako vyjádření „typicky německých" vlastností, o nichž jsme pojednali ve 
druhé kapitole. Nelibost ze strany společnosti pocítí i české veteránské a ostrostřelec-
ké spolky.830 Ty byly brány vzhledem ke své loajalitě dynastii a říši jako přímý proti-
klad národně uvědomělých sokolů. 

Uniformy patřily k důležitým symbolům rakousko-uherské státnosti. Objevovaly 
se na plesech i při jiných veřejných příležitostech. Známá je záliba, kterou v nich měl 
sám císař František Josef I. Směsici nadutosti a patriotismu vzbuzují důstojnické uni-
formy na stránkách vídeňského listu Figaro - mnoha jinými symboly sounáležitosti 
totiž habsburská monarchie neoplývá. Rovněž Die Muškete symbolicky zahajuje své 
první číslo vojenským motivem, autorem ilustrace je přední osobnost listu Fritz Schô-
npflug, který pak zúročí vlastní bohaté zkušenosti z armádního prostředí ještě mnoho-
krát. Jejich zpracování nechybí v naprosté většině předválečných čísel, každoročně 
navíc zaplňují zvláštní vydání s názvem Manévry. 

Zřejmě nejostřejší odsouzení války nacházíme na stránkách mnichovského Simpli-
cissima. Oddaná služba vlasti a příležitost k hrdinským činům zde vyznívá jako ta 
nejhorší špinavost. „Vítěz" na stejnojmenném vyobrazení stojí nad zničenou krajinou 
posetou mrtvolami,831 stejně výmluvní jsou i žebrající mrzáci vyzdobení válečnými 
metály.832 Svoje první ztvárnění na jeho stránkách v souvislosti s búrskými válkami 
získává také koncentrační tábor jako jeden z příštích symbolů dějin 20. věku.833 Tyto 
rozhodné hlasy však povážlivě ztichnou roku 1914, kdy by jich bylo zapotřebí nejví-
ce. 

Protiváhu k této antimilitaristické produkci tvoří karikatury s tématikou pacifistic-
kého hnutí. To ve střední Evropě zosobňuje jeho zakladatelka Betha von Suttner, au-
torka románu Waffen nieder! (1890). Jako jedna z mála tehdejších osobností si plně 
uvědomuje hrozbu ničivého válečného konfliktu, a neváhá svůj život zasvětit jeho od-
vrácení. Za toto svoje úsilí je odměněna Nobelovou cenou za mír. 

Už v začátcích první světové války zjistí důstojníci rakousko-uherské armády ne-
milou skutečnost - branci všech národností odvedení z městských aglomerací si bu-
dou v boji počínat výrazně méně statečně než ti pocházející z venkova.834 Protiváleč-
ná agitace humoristických periodik, jejíž vliv byl u první skupiny výrazně vyšší, má 
na tomto rozdílu svůj zřejmý podíl. 

Pozornosti ze strany humoristických časopisů nezůstala nakonec ušetřena ani sama 
cenzura, jejíž tlak byl u nich ze všech státních institucí pociťován nejvíce. Vývoj je i 
v tomto připadě postupný, také zde registrujeme nejprve příspěvky v textové části. 
Příkladem je tato průhledná hádanka z Rašple roku 1907: 

829 Nová ozdoba Prahy. Kopřivy 9/1913. 
830 POKORNÝ, Jiří, Čeští veteráni v užší a širší vlasti. In: HOJDA, Zdeněk, PRAHL, Roman (ed.), 
Český lev a rakouský orel v 19. století, Praha 1996, str. 12 I n 
831 Der Sieger. Simplicissimus 35/1911-12, str. 616. 
832 Invalidenversorgung. Simplicissimus 8/1899-1900, str. 57. 
833 Englische Konzentrationslager. Simplicissimus 32/1901-2, str. 249. 
834 ŠEDIVÝ, Ivan, Češi, české země a velká válka 1914-1918. Praha 2001, str. 150. 
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Na nose má brýle -
veliký cop v týle -
paragrafů snůšku -
podivné to zvíře 
škrtá po papíře 
a má modrou tužku.835 

O dva roky později se už tématika do časopisu dostává ve formě vyobrazení. Zazna-
menáváme první ohrazení proti cenzurnímu výnosu, které listu umožnila poslanecká 
interpelace. Text původně konfiskované anekdoty byl pronesen při parlamentním pro-
jevu, a jeho uveřejnění už podle platných zákonů nemohlo být proto nadále omezová-
no.836 Na titulní straně Kopřiv se roku 1913 objevuje postava cenzora se zelenou pletí 
v uniformě a s tužkami ve všech čtyřech končetinách, (obr. 21/VIII) Podobně se proti 
tomuto nevítanému dohledu obrací už roku 1910 jedním ze svých zvláštních čísel Die 
Muškete,837 Sebevědomí listů se zvyšovalo úměrně s rozšiřujícími se politickými prá-
vy, jejich vzrůstající kritičnost však nelze vysvětlit pouze změnou vnějších podmínek. 
O tom nejlépe svědčí výše zmiňovaná desakralizace politických témat. 

Nejde ve skutečnosti zdaleka o první vzepření se proti této instituci, první pohřeb 
cenzury slavila česká karikatura už v době svého vzniku za revoluce roku 1848 838 To 
však většinou soudobí čtenáři netuší. Boj za občanské svobody se zdá být z jejich po-
hledu dovršen, období před první světovou válkou je jedním z těch, v nichž se může 
zdát, že dějiny pozvolna končí. Přinejmenším tomu, kdo nevěnuje velkou pozornost 
událostem za hranicemi mocnářství. Zvláštní číslo Die Muškete z roku 1909 
s názvem Světová válka, v němž nacházíme mimo jiné i ilustraci na téma rakousko-
srbského konfliktu,839 sice patří pouze k průměrným výkonům této redakce, přesto 
nelze vyloučit, že se nad bláznivým nápadem mnozí čtenáři dobře pobavili. Podobně 
zlověstně dnes působí i ilustrace, jíž uvedly rok 1914 Kopřivy, (obr. 22/VIII) 

835 Co je to? (text) Rašple 2/1907, str. 13. 
836 Rašple 3/1909, str. 17. 
837 Die Muskete 227/1909-10. 
838 Srov. leták in: ROUBÍK, František, Český rok 1848, Praha 1931, str. 81. 
839 Die Seiben vor Wien. Die Muskete 183/Í909, str. 4. 
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Závěr 

Kdy tedy můžeme v českém ilustrovaném humoru uvažovat o přelomu století a ná-
stupu nové doby? Ve znamení „magické" číslice 1900 dostává moderní podobu první 
významný humoristický časopis, Švanda dudák, zůstává ale zpočátku osamocen. Vše-
obecná konfrontace starého s novým nastává až později, v letech 1906-8. Tyto posu-
ny mají zřejmou souvislost s tehdejší nejzásadnější změnou politickou, jíž bylo zave-
dení všeobecného a rovného hlasovacího práva. Byla-li ovšem pro některá periodika 
volební reforma živou vodou, která znásobila jejich náklad, pro jiné listy, zvlášť pro 
ty s dlouhou tradicí, znamenala buď konec jejich existence, jako tomu bylo v případě 
Šípů, nebo neodkladnou a zásadní přeměnu, kterou můžeme sledovat na příkladech 
Humoristických listů a Rašple. Zároveň není náhodou, že právě v této době je spekt-
rum českých humoristických časopisů nejrozmanitější v celé jejich historii. 

Změny ve formálním zpracování ilustrací korespondují s posuny v jejich obsahu. 
Politická část listů ztrácí své dřívější výsadní postavení, přestává být pravidlem, že je 
český kreslený humor především nástrojem v prosazování národních (a) politických 
zájmů. V konečném důsledku se tak projevuje změna ve vztahu člověka a společnos-
ti, kterou odráží také odlišná funkce tisku - jedinec se svými potřebami se dostává na 
první místo. Před rokem 1907 ho humoristické časopisy poučovaly, v nové podobě je 
tlak konvencí mnohem menší, manipulace méně nápadná, naopak zábavná složka už 
v žádném případě nemůže být v žádném případě zanedbávána. Stranická příslušnost 
je prožívána jinak, v méně vyhrocené podobě. V prezentaci česko-německého vztahu 
je jednoznačně nej výraznější m posunem zmírnění otevřeně nacionalistických posto-
jů. Tato skutečnost souvisí také s ústupem protižidovských nálad, kulminujících na 
konci 90. let. 

Důležitým předpokladem k těmto změnám je bezpochyby zlepšující se finanční za-
jištění periodik a profesionalizace humoristické tvorby. V „krejčíkovském" období je-
diného ilustrátora pro několik listů se samozřejmě daří ustáleným situacím a stereoty-
pům nejlépe, jiným způsobem by ani produkce pokryta být nemohla. Ideová „levnost" 
nacionalismu a antisemitismu tak přímo koresponduje s nízkými reálnými náklady je-
jich prezentace v karikatuře, jeho ústup pak lze mimo jiné vysvětlit i rostoucí invencí 
a ochotou více se otevřít evropským trendům. Svůj vliv má zřejmě i kontext celkové-
ho vyvažování moderní kultury z přímého politického vlivu, spjatý s generací České 
moderny. Humoristický časopis už v nové společnosti přestává být nástrojem dotova-
né propagace, přibývá naopak pokusů o jeho ryze komerční využití v duchu masové 
kultury. 

Vyvíjí se i vztah k jednotlivým projevům modernizace. V případě techniky 
a sportu jsou novinky přímo reflektovány, a to nejčastěji s negativním hodnocením. 
Až teprve s nástupem letectví po r. 1909 dochází k obratu v tomto odmítavém postoji. 
Vývoj v prezentaci žen se projevuje spíše mimovolně, na pozadí převažující obrany 
tradičnich hodnot. Nejvýraznější rozdíl zaznamenáme v oblasti erotiky. Vlastní pro-
měna obrazu společnosti, s níž souvisí ztvárňování sociálních typů, je záležitostí 
dlouhodobějšího charakteru, avšak i zde je posun patrný. Právě zde se ukazují, přede-
vším na růstu zájmu o sociální problematiku, důsledky demokratizace společnosti. 
Samotný fakt, že byla volební reforma přijata, považuji v tomto ohledu za důležitější 
než konkrétní přeskupení sil v parlamentu, které vyvolala. 

Za posuny v dílčích otázkách se skrývá to nejdůležitější, obecná proměna ve vzta-
hu k novinkám. Konec 19. století se s nimi vyrovnává jen s obtížemi, vzrůstající tlak 
modernizace navíc tento všeobecný konservativismus ještě zostří. Právě proto nena-
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jdeme příspěvky, které by s nadějí reflektovaly důsledky změny letopočtu v době, kdy 
se odehrála. Po přelomu století dochází k tiché revizi tohoto stanoviska, výraz „mo-
derní" nakonec přece jen ztrácí jednoznačný přídech úpadku. Toto přijetí státu quo 
nelze vyjádřit lépe než slovy Jaroslava Haška - mírný pokrok v mezích zákona. 

Opatrnost konce 19. století má mnoho rozmanitých podob. V řadě případů se za 
obranou tradičních hodnot skrývá jenom provinciální závist a pohodlnost. Kritický 
pohled nestojí mnoho námahy, pohoršené O tempora, o mores znělo ve všech dějin-
ných obdobích, staré zlaté časy patří naopak k antropologickým konstantám. 
V období přelomu 19. a 20. století je však situace jiná. tradice je poprvé skutečně 
ohrožena, řada jejích zdánlivě neotřesitelných pilířů bere za své. Tuto proměnu mo-
hou současníci pozorovat doslova před očima. Humor jako nástroj k ničení přežilých 
hodnot, s nimiž se nově nastupující občanská společnosti přestala identifikovat, nikdy 
neměl tak široké pole působnosti jako právě v tomto období. I proto nacházíme nemá-
lo anekdot, které pramení z hlubšího pochopení zobrazovaných jevů, a jsou proto za-
jímavé i s odstupem jednoho století. 

Kreslený humor v posledních předválečných letech je jedinečným pramenem 
k poznávání úpadku autorit jako jednoho z hlavních rysů moderní doby. Církev, státní 
moc, politika, ale i rodinné vztahy, ve všech případech je tento proces očividný. Dří-
vější kritéria, tradice nebo kulturní vyspělost, svoje pozice ztrácejí, univerzálním mě-
řítkem věcí se stávají peníze. Moderní ekonomické vztahy jsou ovšem českou společ-
ností nahlíženy s neskrývanou nedůvěrou, pojem „kapitalismus" na stránkách humo-
ristického tisku je zatížen celou řadou negativních významů, jejichž utvářeni lze sle-
dovat už kolem poloviny 19. století. Právě hledání „spravedlivějšího" společenského 
zřízení se stane důležitým východiskem, od něhož se budou odvíjet spletité novodobé 
dějiny celého středoevropského prostoru. 

Lze v dobovém humoru nalézt něco jako specificky český rys? Ve srovnání 
s anglickou, ale i německou produkcí vystupuje v české karikatuře do popředí temati-
zace pocitů ohrožení. Humor a hysterie se zde prolínají měrou, která nemá 
v zahraničních listech obdoby. Boj za záchranu civilizace, do něhož je transponováno 
česko-německé soupeření, se promítá i do řady dalších oblastí - proto zprvu působí 
tak hrůzně automobil, odtud ta nedůvěra k sufřažetkám nebo sportu. Existenční nejis-
tota malého národa ovšem není jediným klíčem - řadu těchto úzkostných motivů čes-
ké produkce se nápadně shoduje s vídeňským Kikeriki, které mělo shodné zacílení na 
nižší příjmové skupiny drobných řemeslníků a živnostníků. 

Zvýšený pohyb v souvislosti s modernizací zaznamenáváme i na vídeňské scéně. 
Tady ovšem vystupuje rok 1907 do popředí o něco méně. Zatímco v Čechách hlavní 
humoristická periodika v 90. letech ve svém vývoji ustrnula, zde se už v této době 
projevuje nárůst barevnosti. Pronikání nových trendů je z tohoto důvodu plynulejší a 
v někteiých případech lze přesný bod obratu jen těžko určit. Přední karikaturisté jako 
F. Graetz nebo Ladislaus von Frecskay (otiskovaný pod pseudonymem Laci v. F.) do-
kážou ve svém výtvarném projevu držet krok s nastupujícími trendy, z „krejčíkovské" 
polohy se dostávají až ke stylizacím ä la Simplicissimus. Generační obměna tu proto 
probíhá méně výrazně. Např. v listu Der Floh proběhne tato výtvarná modernizace už 
roku 1903, časopis tehdy střídá dvě různá provedení svého titulu podle toho, jaký se 
více hodi k té které ilustraci. Hlavní událostí je v rakouském prostředí bezpochyby 
vznik Die Muškete roku 1905. Jinak je však tato scéna oproti českému prostředí mno-
hem stabilnější, okolo roku 1907 se žádný boom nových periodik nekoná. Lepší fi-
nanční zázemí dovoluje konzervativnějším redakcím změnu oddalovat, to je případ 
Figara, které změní grafickou úpravu titulní stránky až v kontextu příštích voleb roku 
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1911. Jen o rok dříve je zmodernizována Gluhlichter. Jedinou tribunou tradiční poli-
tické produkce tak zůstane před válkou křesťansko-sociální Kikeriki. 

Výsměch, který tak často modernita od společnosti na přelomu století zakoušela, se 
s odstupem času obrací proti svým původcům. Stefan Zweig vzpomíná na dobu na 
přelomu století v kontextu její přehnané prudernosti takto: „Objeví-li se dnes, v roce 
1940, na plátnech kin ženy a muži z roku 1900, pak vskutku není náhodou, že 
v každém městě, každé vesnici v Evropě nebo v Americe obecenstvo propuká 
v nezadržitelný smích. I ti nejnaivnější dnešní lidé se těmto zvláštním postavám vče-
rejška vysmívají jako karikaturám, jako nepřirozeně, nepohodlně, nehygienicky, ne-
prakticky oblečeným bláznům; i pro nás, kteří jsme znali své matky, tety a přítelkyně 
v těchto absurdních róbách a ve svém chlapeckém věku chodili zrovna tak směšně ob-
lečení, je to strašidelný sen, že se celá generace mohla podřídit oblečení tak stupid-
nímu." 40 Je však skutečně tento smích více oprávněný než ten, jímž častoval nenor-
málnost prvních projevů právě začínajícího 20. století čtenář Humoristických listů 
okolo roku 1900? Zřejmý kontrast této citace s materiálem představeným v této práci 
provokuje k hlubší úvaze nad vztahem humoru a dějin. 

Historie nezřídka působí jako soupis těch nejhorších katastrof, kterými ji posouvá 
neznámá vůle nezadržitelně kupředu. Jako by právě ona měla prostřednictvím svých 
záznamů prodlužovat jejich vliv a alespoň takto zpomalovat pomíjivost, jež kráčí za 
tímto výčtem traumat a jejich stopy znovu a znovu zahlazuje. Humor v takovýchto dě-
jinách potom vyznívá buď jako naprostá bezcitnost, nebo neméně zavrženíhodná sva-
tokrádež. Jeho přítomnost v konkrétním čase a prostoru působí jako spolehlivý indiká-
tor ne-dějinnosti: tam, kde se všichni smáli, se jednoduše nemohlo stát nic vážného, 
co by stálo za zaznamenání pro zítřek. 

Na druhou stranu právě smích mnohdy dokáže zapůsobit jako až zázračně účinný 
protijed zmírňující účinky tohoto nekonečného drtícího soukolí. Když při procesu 
s Rudolfem Slánským jednomu z obžalovaných vlivem vězeňské stravy spadly při 
přelíčení kalhoty, zapůsobilo to na celou soudní síň jako neočekávaná katarze. Lidé, 
nad nimiž se vznášela oprátka, byly náhle na malou chvíli „zachráněni" ze svých osu-
dů, minulost, přítomnost ani budoucnost pro ně náhle přestala být důležitá, 
k bezmezné zuřivosti totalitní moci, která najednou ztratila kontrolu nad svým jinak 
do detailů připraveným popravčím divadlem.841 Krátký záchvat šíleného smíchu byl 
paradoxně tou nejrozumnější reakcí na šílenství dějin, v nichž se jinak oběť sama 
omotávala pavučinami klamných „racionálních" důvodů ke spolupráci na vlastním 
zničení. Snad nej pozoruhodnějším příkladem vztahu mezi humorem a dějinami 20. 
století je kniha Richarda Glazara Veselý nebo Lustig. Vzpomínky na nacistickou per-
sekuci, při níž zahynula většina členů jeho rodiny, se zde prolínají s laskavými židov-
skými anekdotami. 

Ona zvláštní shoda mezi Zweigovým svědectvím a humorem na přelomu století in-
spiruje k myšlence smíchu napříč dějinami. Ostatně kolik komedií, ať už v literární 
nebo filmové podobě na toto téma obousměrných časových posunů vzniklo! Tento 
prvek obsahuje také každá zdařilá umělecká interpretace s vážnějšími ambicemi, 
v tom rozumnějším případě tomu sama napomáhá, jindy si humor sám nechtěnou ko-
mikou řekne o svá „historická práva". 

840 ZWEIG, str. 67. 
841 LONDON, Artur, Doznání. Praha 1990, str. 320n. 

170 



Postavíme tedy na závěr znovu proti sobě s namířenými ukazováčky anonymního 
čtenáře Humorů z roku 1900 a Stefana Zweiga na filmové projekci zachycující auten-
tické záběry z jeho „světa včerejška". V rámci malého „historického experimentu" 
můžeme tento způsob reflexe napodobit. Např. na televizních záznamech českých 
normalizačních estrád začátku 70. let skutečně záběry do publika svou humorností 
v řadě případů předčí vlastní program. Zbývá ještě druhý rozměr - budoucnost (své 
vlastní obavy z ní už jsme si ovšem odvykli podávat formou humoru). Tady už lze je-
nom doufat, že i odtud se ozývá smích směrem k nám, těm nehygienicky, neprakticky 
oblečeným zvláštním postavám včerejška Zweigovo svědectví je ve své podstatě uni-
verzální, příštím generacím stačí pouze změnit letopočet. Nic lepšího se nám totiž ani 
nemůže stát. Bude to znamenat, že i my si zasloužíme pozvánku na velký karneval dě-
jin, jímž procházejí lidé v nejrůznějších maskách a smějí se sobě navzájem. 
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Summary 

S e l f - r e f l e c t i o n o f C z e c h s o c i e t y . T h e t u r n o f t h e c e n t u r y in h u m o r i s t i c 
p e r i o d i c a l s 1 8 9 0 - 1 9 1 4 

The d i s ser ta t ion is an a t tempt to u t i l i s e C z e c h humor i s t i c p e r i o d i c a l s as a 
s o u r c e from the po int o f v i e w o f s o c i a l h i s tory . The main ax i s in a l l the 
t h e m a t i c uni ts represents the c h a n g e in the v i e w p o i n t o f contr ibutors in c o n -
n e c t i o n with the in t roduc t ion o f general and equal v o t i n g r ights in the pre-
L i tava (Le i tha) year o f 1 9 0 7 . 
H u m o u r is a s tar t ing-po int for k n o w l e d g e o f s o c i e t y , the car icature as a phe-
n o m e n o n o f the b e g i n n i n g s o f mass cul ture . Humour and Ident i ty . The other 
s i d e o f humour, the c o n n e c t i o n wi th fear and dreams. R e j e c t i o n o f s e l f -
r e f l e c t i o n in the C z e c h Lands in the 2 n d h a l f o f the 19 t h century . The remark-
ab le increase in the c r i t i c i s m f r o m the m e d i a af ter 1907 . 
1) The d e v e l o p m e n t o f C z e c h h u m o r o u s p e r i o d i c a l s up to 1914 . Importance 
o f the tradi t ion o f 1848 . The r e f l e c t i o n o f the po l i t i ca l d i v e r s i f i c a t i o n o f the 
n i n e t i e s o f the 19 th century in h u m o r i s t i c product ion , the Y o u n g C z e c h and 
s o c i a l d e m o c r a t i c currents . The Central European c o n t e x t . 
2) The C z e c h - G e r m a n r e l a t i o n s h i p as the main t h e m e o f C z e c h car icature o f 
the 19 t h century . Forms o f n a t i o n a l i t y s t e r e o t y p e s . C o m m o n traits o f the ar-
g u m e n t s o f both s ides in h u m o r i s t i c produc t ion . The c l o s e n e s s o f the na t ion-
a l i ty c o n f r o n t a t i o n to p o l i t i c a l l i f e and its s t i l l res tr ic ted i n f l u e n c e on the 
sphere o f the e v e r y d a y . The m o d e r a t i o n o f s tandpo int s in c o n n e c t i o n wi th 
the v o t i n g re form o f 1907 . 
3) C z e c h a n t i - S e m i t i s m . The Jew in C z e c h car icature o f the n i n e t i e s as the 
support o f German interes t s in the C z e c h Lands . C o n n e c t i o n w i t h the cr i s i s 
o f l i b e r a l i s m . The d i m e n s i o n o f e c o n o m i c c o n f r o n t a t i o n . The c u l m i n a t i o n o f 
a n t i - S e m i t i c m o o d s in 1899 , the supers t i t ion about ritual murder. 
4 ) T r a n s f o r m a t i o n s o f p o l i t i c a l culture. Per iod o v e r e s t i m a t i o n o f the p o s s i -
b i l i t i e s o f th i s form o f p o l i t i c a l propaganda . The s h i f t from c o m m i t t e d party 
h u m o u r o f the n i n e t i e s to the f i r s t s i g n s o f a p o l i t i c a l j o u r n a l i s m . The impor-
t a n c e o f the r e f o r m of 1907 . Its r e f l e c t i o n in the metaphor i ca l s h a p i n g o f 
t h i s event . 
5) T e c h n i c a l progress . Fear o f t e c h n o l o g y and the s o c i a l d i m e n s i o n o f t h e s e 
cr i t i ca l a t t i tudes . The a e r o p l a n e as an e x p r e s s i o n o f the apparent ly u n l i m i t e d 
p o s s i b i l i t i e s o f modern c i v i l i s a t i o n . The s y m b o l i c c o n f r o n t a t i o n o f t e c h n o l -
o g y wi th the anc ient b a s i s o f European culture . 
6) The prob lems o f f e m a l e e m a n c i p a t i o n . The tradi t ional role o f the w o m a n 
and the portrayal o f f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . R e f l e c t i o n o f f e m a l e v o c a t i o n s . 
P e r i o d fear o f the c o l l a p s e o f the po lar i ty o f the s e x e s . The s u f f r a g e t t e . The 
t a b o o on s e x u a l i t y in the 19th century . 
7) Sport . N a t i o n a l l y c o m m i t t e d p h y s i c a l t ra in ing and its r e s i s tance to n e w 
trends . The p h e n o m e n o n o f f o o t b a l l . Sport as an e x p r e s s i o n o f the revo l t o f 
the y o u n g . The s y m b o l i c a l c o n f r o n t a t i o n o f a sports star and an art i s t i c star 
as the e x p r e s s i o n o f per iod f e e l i n g o f genera l cultural d e c l i n e . 
8) The soc ia l ques t ion . The r i s e o f its impor tance at the b e g i n n i n g o f the 
20 t h century . S p e c i f i c t y p e s s y m b o l i s i n g f e u d a l a n a c h r o n i s m s . The p o l i c e -
man as an e x p r e s s i o n o f the s h a k i n g o f the author i ty o f u n i f o r m s a f ter 1907 . 
C o m p a r i s o n o f the p r e s e n t a t i o n o f the s o c i a l q u e s t i o n in Central European 
produc t ion . 
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