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Základní vymezení tématu:
Život a práce pražského německy píšícího novináře Egona Ervína Kische (1885 - 1948) jsou
do značné míry ji ž zpracov án y a zdokumentovány v řad ě publicistických text ů i odborných
analýz. Vzhledem k politickému vývoji druh é poloviny 20. století se ale dosud věn ovala jen
min imální pozornost dobo vému kontext u Kischova profesního života v letech 1906 až 1913,
vyplývaj ícího z podmínek mediálního dis kursu Rakousko-Uherska. Jak jsem již prokázal ve
své bakalářsk é prác i, na niž bych chtěl touto diplomovou prací do určité míry navázat ,
Kischovo působ en í v pražském n ěmeck ém l i stě Bohemia bylo dos ud větši nou jednostranně
chápáno z perspektivy novinářova pozdějšího názoro vého vývoje a aplikováno zjedno dušeně
jako tvůr čí etapa představující pouze prolog ke Kischově nejp lodnější autorské etapě v období
mez i sv ětov ým i válkami. Československý výzkum tohoto tématu zcela rezignoval na analýzu
celkového novinářského i kulturního kontextu tohoto období. Na základě studia reportážních
textů v Bohemii z let 1906 až 1913 se pokusím tento chybějí cí, a přitom potřebný, kontext
načrtnout a prozkoumat prostředí, jež Kischovi poskytlo východiska pozděj šího růstu
z původně lokálního reportéra na všestranného novináře evrop ského formátu. Domnívám se,
že jako samostatný pro blém, dosud nedostatečně zhodno cený, je vliv dobové odborné vědecké reflex e sociální otázky na Kischovo reportážní zaměření. Jako časové o hraničení
závěru této eta py jsem stanovil odhal ení aféry plukovníka Redla v roce 1913. V práci vyjdu
z předpokladu , že Kisch se v dobovém kont extu dalších autorů Bohemie vyčleňo val šíř í
pracovního nasazení a užitou novin á řskou metodologií. Na rozdíl od dřívěj ší ch prací Josefa
Po l áčka chci pro tento účel vedle nutné analýzy Kischových reportážních textů v Bohemii
z této doby věnovat širší pozornost také dalším autorům a tvůrčím faktorům stanovenéh o
diskursu. Předmětem za měření práce bude nejen pro středí, ale i autorský zájem o téma a
před měty reportáží (soc iální te matika). Záměrem práce je zařadit Egona Ervína Kisc he do
kontextu tehdejších německy píšících autorů v Praze a obdržet tak nový úhel poh ledu na
období, v němž mladý novinář po stupně zvyšoval svou profesní dovednost. N utné
faktografické zázemí tem atického i metodologického rozpětí tehdejšího tisku bude čerpáno z
analýzy Bohemie z uvedeného období a dále ze sekundární literatury na dané téma.
Výzkumné téma tedy zní : Jakým způsobem byl mladý Egon Ervín Kisch ukotven
v soudobém reportážním diskursu listu Bohemia a šířej i také pražské německy mluvící scény
v letech 1906 až 1913?
Metoda: kvalitativní obsahová analýza tematická.

Charakteristika hlavních metod práce:
Sběr dat, jejich vyhodnocení a zasazeni do daného tematického rámce, vytvořeného na
základe studia sekundární studijní literatury, kvalitativní výzkum, obsahová analýza
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1. Úv od

1.1. Uve de ní do problematiky
O dílo a životní osudy pražského

něm eck y

píšícího

( 1885 - 1948) j sem se

začal

dlouhodobého záj mu o

německo-jazyčné pro středí

zaj ímat

před někol ik a

čtenářském u potě šení

Kischovým knihám. Ke

postupně

n ejkontroverzněj ším
předlo žil před

přidal

dostal k Tržišti senzací a dalším

ze stylisticky vybroušených
povědomí

o

textů

středoevropském

také hlubší záj em o osudy autora, žijícího v patrně

období moderních

necel ými

Egona Ervína Kis che

lety, kdy jsem se v rámci svého

s mnohdy zaj ímavou návazností na obecné historick é
regionu se

no v ináře

třemi

d ějin.

lety v podobě

První výsledek tohoto záj mu jsem

bak al ářské

práce Druhý život novin ái e

Egona Ervína Kische'. Práce, v níž jsem zkoumal různé interpretace autorovy osob y a
díla

během

druhé poloviny dvacátého století na obou stranách tzv. železné opony,

nasměrovala

k da lšímu kischovskému studiu. Už

uvědomil ,

načrtnuté

že

bylo nejen
ale také

její

přípravy

jsem si totiž

téma j e mnohem širší než se na první pohled zdá. Výsledkem

dodatečné zařazení

p ředsevzetí

během

mě

kapitoly o

utváření

a zvláštnostech kischovského mýtu ,

vrátit se ke Kischovi znovu v podobě

rozsahově

širší diplomové

práce.
S

přihlédnutím

diametrálně

k výs ledkům

předešlého

zkoumání se tentokrát nabízelo využití

odlišné perspektivy: zatímco v bakalářské práci jsem

vědomě

a logicky

omezil rozsah zkoumané literatury na sekundární literaturu vzniklou po roce 19482 ,
diplomovou práci jsem se rozhodl ukotvit v autentické primární
byla zpracována jen sporadicky a
Kisch

působil

Argumentů

roztříštěnost

na samém

příležitostně :

začátku své novinářské

se nabízelo hned

několik.

kischovského bádání.

literatuře,

která dosud

dobových textech listu Bohemia, kde
kariéry v letech 1906 - 1913.

Už v roce 2004 jsem konstatoval zvláštní

Přestože většina

Kischových

životopisců

a

znalců

v sedmdesátých , osmdesátých a dokonce i devadesátých letech otevírala své práce
povzdechem , že

skutečná

recepc e tématu Kisch na odborné úrovni dosud

neproběhla

I CÁP, Martin. Druhý život novináře Egona Ervína Kische. Praha: Univerzita Karlova - Fakulta
sociálních věd , 2004.64 stran. Vedouci bakalářské práce: Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
2 Kisch zemře I 3 1.3. 1948
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anebo se teprve rozbíhá' , spatřuji zásadní problém soudobého kischovského zkoumání
něčem

v

ji ném.

zpracovány až
každého

Autorův

život i dílo jsou ve srovnání s

p říli š mn oh o strann ě ,

současného

badatele.

což do

Bě he m

znač né

20. století

některými

jeho

současníky

míry komplikuj e výchoz í pozici

proběhl o něko lik

vln zájmu o Kische

jako nov i náře i spisovatele, byť v různé míře a s odlišnou motivac í", a kischovská
dok umentace se táhne

prostřednictvím

mnoha stovek publicistických

textů

a odborných

analýz . Problémem velké část i zmín ěných prací je multip likace známých schémat bez
při h léd nutí

k dobovému spo leče nské m u a mediá lnímu kontextu . Větš ina auto rů jako by

odm ítala odborno u, věc no u recepci kischovs ké problematiky bez souvisejícíc h
hodnotících konotací a spokoj uje se s akce ntování m možná

čtenářsky

atraktivních,

l eč

kischovské bádán í nijak neobohacuj ících klišé a anekdot , dokres lujících prvoplánově
subjektivní hodnocení auto rova díla skrze jeho osob u. Při soustředěném studiu těchto
pramen ů

se nelze ubrán it dojmu, že zejména

pamětníci záměrně

budují a

přitesávaj í

jakýsi Kischův monument, na jehož pozadí se podílejí konkrétní osobní zájmy autor ů".
Mnohé z

těchto

slabin lze logicky

zdůvo dn i t

století, kte rý leckdy přím o motivoval

účel ové

politickým vývojem druhé poloviny 20.
interpretace

au torů jako

byl Kisch a j ejich

práce.
Pokud jsem ko nstatoval nutnost

dop lnění potřebného

kontextu do Kischovy biog rafie ,

nijak tomu nenahrává Kischova ukotve nost ve více j azykových, kulturních a
spo lečenských

proud ech. Jestliže ke kischovské recepci po druhé

při stoupil y minimálně čtyři

školy -

světové

vá lce

českos l ovenská, východoně mecká, západo německá

a rakouská - byly tím do značné m íry načrtnuty hranice, které se tak úplně nepod ařilo

Tuto tezi lze najít v pracích různýc h autorů, například KRONBERGER, Johann. Egon Erwin Kisch:
Seine politische und publizistische Entw icklung vom biirger/ichen Journalisten zum Schopfer der
Iiterarischen sozialistischen Reportage. Vídeň: Universitat Wien, 1979, s. 3; dále POLÁČ EK, Josef.
Pokus o mladého Kische. I. vydání. Praha: No vin á řský sborník, 1965, s. I; PATKA, Marcus G. Egon
Erwin Kisch: Stationen im Leben eines streitbar en Autors. I. vydání. V ídeň : B č h lau Verlag, 1997. ISBN
3-205-986 12-1, s. 15; SIEGEL, Christian Ernst. Egon Erwin Kisch: Reportage und politischer
Journa/ismus. I. vydání. Brémy: SchUnemann Universitatsverlag, 1973. ISBN 3 7961 3041 O, s. 17.
3

V Českos lovensku vycházely Kischovy práce od začátku 50. let 20. stoletf ve Státním nakladatelství
politické literatury a v nakladatelství Svoboda (sebrané spisy). V NDRje vydával Aufbau-Verlag Berlin,
kde od začátku 60. let zača ly vycházet Kischovy sebrané spisy redigované Bodo Uhsem a Giselou
Kischovou. Východoevropská recepce EEK probíhala do značné míry na politickém pozadí, úskall
západoevropské recepce popisuje SIEGEL, s. 17.
5 Jako příkl ad podobných aktivit lze chápat Kalendái E.E. Kische, který vyšel v B erlln ě roku 1955 u
přiležitosti osmdesátého výroč í autorova narození za redakce F.C. Weiskopfa. V českém překladu vyšel o
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tři

roky

pozd ěji.
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p řekl en out

dodnes. v ýstupy

bad atel ů

z jednotlivýc h sfér se i nadále

p řekrývaj í

a až na

něko lik výj imek zůstávaj í ve své m teritoriu 6 .
Výše

zmín ě ná

tendence

převažujících stere oty pů

v dosavadním bádání byly jedním

z výchozích bodů při vytyčování tématu následující prác e. Většina kischovských
badatel ů

se, ať už zámě rně č i pod vědom ě , p ři vykládání a analýze Kischova díla a

života sys tematicky přidržuj e dlouhodob ě etablovaných postupů . Shodn ě posazují
vrchol autorovy tvorby zhru ba do polo vin y dvacátých let, kd y vyš ly jeho nejznáměj ší
práce v čele se Zuřivým report érem ' , zároveň Kischovi přiznávají právě v této době
vrc ho lné rozvinutí no vinářs kých dovedností. Tato pers pektiva přitom do urči té míry
vychází ze zo h lednění autorových
mezi válečné

vzpomínek
Období

období

s mno žstvím

politick ých aktivit a skutečnosti , že právě
kischovských

pamětníků představuje poměrně

předcházející,

zej ména Kischovo

prací ,

dobo vých rozhovoru

a

nejjednodušší výchozí bod zkoumání.

působen í

v pražském listu Bohemia před první

světovou vá lkou, je interpretováno jako pouhý předstupeň tohoto auto rského zrání , jako

/

-

pro log ke skutečnému vzestupu.

Československy' vy'z kum však zcela rezignoval na anal ýzu celkového novinářského i

~r

kulturního kontextu tohoto období. Jednu z možných příčin představuje skutečnost, že

>~<"
"

samotný Kisch minimálně dvakrát své působení v Bohemii literárně zpracoval'' a tím do

<-..,(/

značné

míry

předznamenal jeho

uchopení

budoucími životopisci a badateli. Pokud

pomineme vzpomínky a anekdoty, první fázi Kischovy

novinářské

kariéry se

seriózně

věnovali j en Jos ef Poláček 9 a Alexej Kusák lO, oba ale na přelomu padesátýc h a
Zákonitě

tedy

materiálům, čímž

sice

šedesátých let, kdy byly pokládány zák lady odborné kischovské recepce .
museli
rozšířili

věnovat

hlavní pozornost samotnému Kischovi a jeho

dostupné informace o ran ých autorových pracích,

potřebný

dobov ý kontext ale

PATKA nabízí precizně zpracovanou ana lýzu Kischových textů z 20., 30. a 40. let, pražskému mládí a
fenomén u Pražského kruhu se ale vě nuje jen okrajově . Také další západoevropští autoř i přev ážně
rez ignují na bližší analýzu pražského diskursu, odkud EEK vyšel, a stavějí těžiště svých analýz do
Kischova "mezinárodního" období ve 20 . letech, kdy působil v Berllně . Naopak čeští badatelé dosud
přehlíželi některé nuance rakousko- uherského a německého prostředí, které přispěly ke Kischově
autorskému formováni. Patří k nim například vídeňská fejetonistická škola, jejíž diskurs je nutné zákonitě
aplikovat alespoň na úvodní část Kischovy kariéry .
7 Sbírka reportáž í Der rasende Reporter vyšla poprvé v roce 1924.
8 Ab enteuer in Prag (1920) , Marktplatz der Sensationen (1942).
9 POLÁ ČEK, Josef. Pokus o mladého Kische. I. vydání. Praha: Novin ářský sborník, 1965, 14 stran;
POLÁČEK, Josef. Der junge Kisch: Biographis ches und Werkgeschichtliches aus seinem Briefwechsel
1902 - 191 4. In: Philologica Pragensia, roč . 1965, Č. I, s. 26 - 48.; POLÁČEK, Josef. Derjunge Kisch fl:
Juve nilien und frii he Reife. In: Philologica Pragensia, roč. 1966, Č . 3, s. 236 - 248.
10 KUSÁK, Alexej . Egon Erwin Kisch v Bohemii. Praha: FF UK, 1958. 57 stran. Výtah z této diplomové
práce vyše l ve sborníku Otázky novinárstva, č. 111958, s. 201 - 222.
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c

čerpali

pouze z

Tržiště

případně

senzací,

z Kischovy korespondence s bratrem

Pa ulem l l .
vytyčen í

Ta to mezera se stala hlavním arg umentem pro

tématu mé práce. Rozhodl

j sem se pokusit o d oplnění dos ud chybějícího kontextu rané Kischovy tvorby na základě
tex tů

studia reportážn ích

v Bohemii z let 1906 až 1913. To znamena lo v první

prostředí,

prozkoumat dobové

z pllvodně lokálního reportéra na všestranného

se j evilo
neřík á

nač rtnutí

a

tvůrčím faktorům

reportáží - v

evropského form átu, Vedle

bylo nutné

věnovat

ve zvýšené

míře

stanoveného diskursu, jako nevyhnut elné
větš i na pram enů

histori e samotné Bohemie, o níž

zaměři l

nej en na

Kischově případě

časové ohraničení

přelomu května

a

června

prostředí ,

se jedná

novin ářskou

vědecká

ale i na autorský zájem o téma a předměty

hl avn ě

autorů

metodologií.

o sociální a kriminalistickou tematiku.

všeo becně přij ím aný předpoklad,

Bohem ie

Zároveň mě

vyčleňoval šíří

< sem promítala j eho pozice v kontextu tehd ejších

dostupných

předpoklady

že se Kisch

pracovního nasazení a

zajíma lo, jaký vliv

reflexe sociální otázky na Kischovo reportážní

Takto zformulované

zaměření

měl a

dobová

a jakým

od borně 

způsobem

se

německy píšících novinářů v Praze) t

jsem se pokusil potvrdit nebo vyvrátit prozkoumáním

pramenů.

1.2. Pracovní metody
po čátku

mé práce tedy stála jedno duchá otázka: jakým

způso bem

byl mladý Egon

Erv ín Kisch ukotven v soudobém reportážním diskursu listu Bohemia a šířeji také
pražské

německy

Q

1913.

v dobovém kontextu dalších

Na

,

dostupné literatury

j sem stanov il odhalení aféry plukovníka Alfreda Redla na

Jako hlavní hypotéza se nabízel

užit ou

mstu

"
o mnoho více než prozrazuje samotný Kisch ve svýc h vzpomínkách. V dalším V - "

sledu jsem se pak

Jako

autorům

novináře

textů

ana lýzy konkrétních Kischovýc h reportážních
pozorno st dalším

pozdějšího

které Kischovi poskyt lo východisk

řadě

píšící scény v letech 1906 až 1913? Jako

nej schůdněj ší

metod a

uchopení tohoto probl ému se j evila kvalitati vní obsahová analýza. Pro obdržení nutného
faktografického záze mí byl

potřebný pe čl ivý sběr

zasazení do daného tematického rámce,

dat, posléze jej ich vyhodnocení a

vytvořeného

na

základě

studia sekundární

studij ní literatury, kvalitati vní výz kum a obsahová analýza vybraných textů .

II Prvni veřejné vydáni až v roce 1978. KISCH, Egon Erwin. Brief e an den Bruder Pa"I und an die
Mutter 1905 - 1936. Uspořádal Josef Poláček, spoluprác e Fritz Hofmann. I. vydáni. Berlln: Autbau Verlag, 1978 . Lizenznumm er 30 I. 120/80/78 .
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Ke s p l ně n í těchto úkol ů bylo potřebné vydat se so uběžně po dvou ces tách.
B e zpodmínečn ým předpoklad em

bylo podrobné prostudo vání Bohemi e z let 190 6 -

1913, co ž znamenalo v praxi studium necelých

čtyř

desítek novinových

svazků.

Tento

primární dobový pramen mi umo žnil nač erpat bližší vědomo sti o diskursu Bohemi e,
získat po vědomí o jednotlivých autorech a dobové pražské něm ecké scéně . S o uběžně
s tím j sem če rpal další vědo mosti ze studia sekundární ch pramenů pražské a vídeň ské
pro veni ence. Cenným referen čním zdrojem k Bohemii se podl e předpoklad ů ukázaly
být některé Kischovy knižní prác e jako Trži ště senzací nebo Dobrodružství v Praze,
jejichž vzájemná konfrontace nejednou otevřela netušený rozměr předložených faktů.
Podstatnou výhodou se také ukázala mo žno st opřít se o dosud poslední souhrnné vydání
dvanácti svazků sebraných spi sů E.E. Kisch e v německém originále' f. Jednak mi
umožnil a záz em í pro intenzi vněj ší studium některých autorových novino vých te xtil
z Bohemie':', zároveň j sem se tím vyhnul riziku zkreslení, hrozícím při práci
s některými vydáními Kischových textů z padesátých a šedesátých let, trpícími zásahy
do

původního

textu

či vypouštěním celých

kapitol.

Druhou ze zmíněných cest byl sběr dat k osobě samotného Egona Ervína Kische. Zde
jsem m ěl situaci částečně usnadněnou skutečností, že jsem se Kischem už dříve zab ýval
a měl jsem tudíž základní představu o rozvrst vení dané sekundární literatury. Na
základě

této předchozí zkušenosti jsem pro účel y následující práce použil pouze

prameny, které v kontextu výzkumného tématu dle mého názoru
přínos.

Některé

jiné,

patřící

k

obecně

nesplňující kritéria vytyčená odevzdanými

akceptovaným

představují skutečný

referenčním textům,

tezemi , jsem naopak

vědomě

avšak

vypustil a tudíž

nejsou uvedeny ani v seznamu pou žité literatury".

12 KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Uspořádali Bodo Uhse, Gisela Kisch,
Fritz Hofmann a Josef Poláček. Berlln: Aufbau-Verlag, 1992- 1993. ISBN 3-35 1-01986-6.
13 Devátý svazek sebraných spisů EEK Mein Lebenfiir die Zeitung 1906 - 1925 (připravil Josef Poláček)
obsahuje Kischovy novinové texty, které nebyly přepracovány pro žádnou z pozdějších knižních prací.
Kromě těchto textů , identifikovatelných prokazateln ě jako Kischovy materiály díky podpisu nebo
uvedené š i fře , Poláček shromáždil ve svazku 12 Nachgelassenes und Verstreutes další okruh prací
z Bohemie, které nejsou podepsány, ale Kisch je s největší pravděpodobnosti jejich autorem.
14 Příkladem je UTITZ, Emil. Klasický žurnalista Egon Ervín Kisch. Přeložili V. a A. Lustigovi. I.
vydáni. Praha: Nakladatelství Orbis za spolupráce Novinářského studijního ústavu, 1958. 192 stran.
Tematická skupina 02170, 56/1II/8. N ěkte ř í autoři považují Utitzovu práci za první ucelenou kischovskou
monografii v českém jazyce. Do značné míry se ale jedná o parafrázi dějů z Tržiště senzaci, které Utitz bývalý spolužák dr. Paula Kische - doplnil o své soukromé vzpomínky. Domnívám se, že pro účely
moderního zkoumání Egona Ervína Kische lze Utitzovu práci považovat za překonanou. Podobný názor
vyjádřil už v době vydání knihy KUSÁK, s. 54: "Spis E. Utitze ,E.E. Kisch, der klassische Journalist '
jsem bohužel nemohl použít jako pramenu, neboťjde o práci kompilační a nadto značně nespolehlivou ve
faktech. "
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Vedl e s těžej n ích , všeo bec ně známý ch prací, jako je obsáhlá kischovská monografie od
v ídeňského autora Mar cuse G. Patky" nebo v různých sbornících a periodikách

pub likované statě Josefa Poláčka, j sem se pokusilo zohlednění literatury, která dosud
k podobným ú čel ům téměř nebyla využita a kterou jsem dříve neměl možno st
prostudovat. Jedná se zej ména o disertace z Universitat Wien l 6 , akcentující vzhledem
k výše zm íněné roztří štěno sti kischovského bádání odlišné aspekty než bylo dosud
běžné

v českých zemích. Podobně cenným zdrojem je ale i diplomo vá práce Alexeje

Kusáka z konce padesátých let, jež se po jeho emigraci do západního Německa ztratila
z archivu knihovny Univerzity Karlovy ' { a jejíž kompletní text jsem získal až
prostřednictvím
pramenů

konzultace se samotným autorem. Díky možnosti využít zmíněných

jsem během zkoumání nale zl ještě několik dalších unikátních dobových textů ,

--....

-

"'----

které mi pomohly rozšířit si představu o podobě Kischo vých novinářských začátků I8.
Důležitým klíčem

ke zpracovaní následující statě je skutečnost, že se tato diplomová

práce Kische týká a netýká zároveň. Zuřivý reportér představuje její východisko a nutné
tematické ohraničení, předmětem mého zájmu jsou ale v nemenší míře i jeho novinářští
kolegové a

současníci. Potřebné

Kische a mnohdy
míru

určuje

zkoumání,

zabočily

jednak

zároveň

rešerše proto

překročily

rámec životopisu Egona Ervína

do obecného proudu pražské

skutečnost,

německé

literatury. Zvolenou

že toto téma dosud nebylo podrobeno bližšímu

ale také závazek, že získaná fakta mají zasadit K.ische do nového

kontextu. Nesnažil jsem se proto o

určení

oběma

hranice mezi

pokusil se spíše o jejich propojení, jehož následkem je

tematickými celky a

částečná

rezignace na

přísně

chronologický postup.
Východisko práce představuje úvodní kapitola shrnující problematiku mladého Egona
Ervína Kische, její rozvinutí pak následující
v Tržišti

senzací a

statě

o historii listu Bohemia, jejím obrazu

analýza soudobých reportážních

pocházejících od samotného Kische i jiných

textů

v tomto periodiku,

autorů. Závěrečnou část

práce

tvoří

PATKA, Marcus G. Egon Emin Kisch: Stationen im Leben eines streitbaren AI/tors. J. vydání. Vídeň :
Verlag, 1997. 565 stran. ISBN 3-205-98612- J.
16 Např íklad: KRONBERGER, Johann. Egon Erwin Kisch: Seine politische und publízistis che
Entwicklung vom biirgerlichen Journalisten Zl/ III Schopfer der literarischen sozialistischen Reportage.
Vídeň: Universitat Wien, 1979. 250 stran; REINHARDT, Ernst. Egon Emin Kisch a/s Loka/reporter.
Vídeň: Universitlit Wien, 1958. 141 stran.
17 Sdělení knihovny FSV UK (Hollar) ze dne 12.12. 2006.
18 Takovým pramenem jsou například vzpom ínky novináře Tůmy-Zevlouna : TŮMA-ZEVLOUN ,
Ladislav. A/ej vzpomínek. I. vydání. Praha: Českos lovenský spisovatel, 1958. 139 stran. 56NIII-5. Cenné
poznatky jsem čerpal také z archivu Josefa P o láč ka, který je uložen v pražském Památníku národního
písemnictví.
15
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konfrontace a propojení

těchto

dvou

ce l ků:

zasazení Kischových prací do kontextu

dobového žánrového a tematického diskursu a analýza dalších v l ivů .
Na

závě r vysvětlení

kjazykovému rozvrstvení mé práce. Vzhledem k tomu, že

téměř

veškerá primární literatura k tématu a velký podíl literatury sekundární pocházejí
z něm eck oj azyčn é oblasti, musel jsem stanovit pravidla, jakým
citovat a jak na

ně

způso bem

z nich budu

odkazovat. Rozhodl jsem se pro jednoduchý klí č: originální ukázky

z kischovských edic a případné další literární texty jsem se rozhodl ponechat v něm čině ,
veškeré ostatní stati uvádím ve vlastním českém

překladu.

2. Novinář a autor Egon Ervín Kisch

2.1.

Stručné

biografické shrnutí

Úvodem stručně zopakujme hlavní data a milníky života a profesní kariéry novináře
Egona Ervína Kisch e.l"
Egon Kisch20 se narodil 29. dubna 1885 jako jeden z pěti synů Hermanna a Ernestine
Kischov ýclr", Vyrůstal na Starém Městě pražském v domě U dvou zlatých medvědi,
v Melantrichově ulici, který v roce 1867 koupil jeho
provozoval obchod se sukny. Po skončení I.

německé

děd

Jonas a kde

Kischův

otec

státní reálné školy v Mikulandské

ulici studoval v letech 190311904 dva semestry na vysoké škole", studia však
nedokonč i l

a narukoval jako

odcestoval do Berlína, kde
Wredeho

23

•

jednoroční
navštěvoval

dobrovolník do armády. V roce 1906
žurnalistickou vysokou školu Richarda

V té době už měl za sebou knižní debur", absolvoval též krátké mezidobí

19 Navzdory specifickému zaměřen í své práce považuji za potřebné alespoň načrtnout základní životopis
EEK. Pramenem základních dat následující chronologie jsou přehledy v těchto pracích: PATKA, Marcus
G. Der Rasende Reporter Egon Erwin Kisch: Eine Biografie in Bi/dern. I. vydání. Berlín: AufbauVerlag, 1998, 303 stran; SCHLENSTEDT, Dieter. Egon Erwin Kisch: Sein Leben und Werk. I. vydánI.
Berlln: Verlag Oas Europaische Buch, 1985. 464 stran; SIEGEL, Christian Ernst. Egon Erwin Kisch:
Reportage und politis cher Journalismus. I. vydání. Brémy: SchUnemann Universitatsverlag, 1973. 384
stran; TOMÁŠ, Ji ř í. ŽEMLIČKOVÁ , Gabriela. Egon Ervín Kisch, novinář a bojovník. I. vydání, Praha:
Vydavatelství a nakladatelství Nov inář, 1984. 160 stran.
20 Umělecké jméno Erwin (český transkript Ervín) si autor zvolil na počátku své novin á řsk é kariéry,
setkáváme se s ním ale už v některých Kischových zápisnících z doby před rokem 1906, které jsou
uloženy v archivu Památníku národního písemnictví, a také v rané korespondenci. Jednu z verzí, jak ke
svému jménu přišel , nabízí Kisch v Tržišti senzací, s. 41.
2 1 Kořeny židovské rodiny Kischových sahají do 16. století, podle PATKY čítá nizozemskou, anglickou a
jihoafrickou větev . K nejvýznamnějším příbuzným patřili balneolog a lékař Enoch Heinrich Kisch (184 1
- 1918), fyziolog Bruno Zacharias Kisch (1890 - 1966), historik Guido Kisch (1889 - ?) a britský
důstojník angažovaný v sionistickém hnutí FrederickHermann Kisch (1888 - 1943). (viz PATKA, s. 31)
22 Vysoká škola technická a Pražská německá univerzita.
23 PATKA, s. ll.
24 Sbírka básní Vom Bliitenzweig der Jugen d, vyd. E. Pierson, Drážďany 1904; próza Der jreche Franz,
vyd. Hugo Steinitz, Berlln 1906.
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v ro li eléva redakce Prager Tagb latt u. Defin itivně ale vstoupil mezi profesioná lní autory
až p ů s obením v listu Bohemia, kde v letech 1906 až 1913 zastával místo lokáln ího
reportéra , zpravodaje a fejetoni sty. Své nejlepší práce z této doby Kisch shrnul do
kni žně

vyda nýc h

so u bo rů A /lS

Prag er Gassen und Náchten (Z pražských ulic a nocí,

191 2) a Prager Kinder (Pražské děti , 1913). Ve stejné do bě napsal román Der

Madchenhirt (Pasák, 191 4),

svůj

j ed iný poči n v románovém žánru, čerpající stej ně jako

předchozí práce z pražského prostřed í".
Ně ko l i k týdn ů

poté, co se podíl el na mediálním odhalení špionážní aféry šéfa

gen erálního štábu Alfreda Redla, se Kisch přestě ho val do Berlína . Jeho druhé setkání
s tímto m ěstem trvalo j en několik m ěs íců. Místo spolupracov níka Berliner Tage blattu a
dram atu rga Kiinstertheater Berl in musel opustit po vypukn utí světové války, kdy
narukoval v řadách své ho pražského regimen tu na srbskou fron tu. V centru válečného
dění

ovšem

zpět

do Prah y. Zbytek války strávil ve službách armády v

v í deňském

nezůstal

dlouh o. Dne 18.

březn a

k. u. k. Kriegspr essequartier. Po

Rud é

gardě, bezprostředním důsl edkem

úřad ů

a deprimující návrat do Prahy.

B ěhem

1915 byl zraněn na ruské

sko nčení

Maďarsk u

a

a dostal se
po zděj i

ve

války se ve Vídni angažoval v tzv.

bylo vykázání z

následuj ících dvou let stráve ných v rodném

fro ntě

městě

Vídně ,

zvýšená pozornost

se Kisch

věnuje

divadelní

práci v Revoluční scéně Emila Art ura Longena, kde se podílí na dramatizaci Tonky
Šibenice a napsání někol ika dalších her 26. Výsledkem spolupráce s listem Prager
Tagblatt j sou da lší reportážní texty s pražskou tematikou, toto období ale v Kischově
životě představuj e
Německé

hlavní

j en krátkou epizodu a v roce 1921 se natrvalo vrací do Berlína.

město zůstává

jeho základnou až do nástupu

nacistů

k moci v roce

193 3. Do té dob y Kisch spoluprac uje s tamním levicovým tiskem" , ale například i
s pražskými Lidovými novinami a připravuj e antologii Klassischer Joumatismus'". V té
době už j e členem Komunistické strany Rakouska (KPÓ), odkud v roce 1925 po vydání

knihy Der ras ende Reporter přešel do Komuni stické strany Německa (KPD). Čl enem
KSČ se stal až po druh é světové válce .

25
26

Podrobnosti včetně bibliografických údajů uvádím v přehl edu díla E.E. Kische na s. 106.
Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní (spo lečně s 1. Haškem a E.A. Longenem), Případ

f lukovníka Redla, Ukradené město.

7 Napříkl ad Arbeiter lIIustrierte Zeitung, Arbeiterstimme, Berlin am Morgen, Blatter filr Al\e; časopisy
Die Iiterarische Welt, Oas Dreieck.
28 Viz KOPPLOVA, Barbara. Znovu po mnoha letech o Kischově knize Klasický žurnalismus. In: Sešity
novináře, roč. 19, Č. I, s. 119 - 137. Praha: Čs. svaz novinářů ve Vydavatelství a nakladatelství Novin á ř,
1985.
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Dvacátá léta pro Kische znamenaj í zrod obrazu zui ivého repo rtéra a
s vě tě .

V letech 1925 - 1926 cestuje po

Sovětském

četné

cesty po

svaz u, v období 1928 - 1929 pob ývá

ve Spojenýc h státech, 1931 opět Sovětský svaz, 1932 Č ína. Ze všech cest se vrací
s materiálem pro další knihy' ", Po tvůrčí stránce Kisch prožívá plodné období,
významné i tím , že v roce 1929 se veřej ně podílí na diskusi o teorii report áže.
V časop ise Č in publikoval příspěvek Román ? Ne, report ážt'" , v němž v polemické
nadsázce prohlásil román za mrtvý a reportáž literárním žánrem budoucnosti 3 ).
Zároveň

se

opět

politicky angažuj e. V roce 1928 byl zakládajícím

proletářsky-revolučních spisovatelů

dva roky

později

členem

Spolku

(Bund proletarisch-revolutionarer Schriftsteller) , o

se jako delegát této organi zace

zúčastnil

kongresu Mezinárodní

jednoty revolučních spisovatelů v C harkově. Po požáru říšského sněmu v roce 1933 byl
E.E. Kisch jedním z prvních zatčených. Život mu zachránil československý pas a
intervence velvyslanectví Československé republiky. O čtyři měsíce později , v červnu
1933, odchází do

pařížského

exilu. Od té doby se datuje jeho systematická a

dlouhodobá agitace proti fašismu,
kongresech a
levicově

č l e nstv ím

smýšlející

vyznačuj ící

se

přednáškovými

turné,

účastí

na

v protifašistick ých organizacích a seskupeních, sdružujících

umělce. Nejslavněj ší agitační

cestou této doby byla výprava na

proti válečný kongres do Austrálie, kam Kische úřady odmítly vpustir''' a reportér si
vstup na australskou půdu vynutil skokem z lodě , při němž si zlomil nohu. Dalším
milníkem pro

něj

byla

účast

na mezinárodním kongresu

spisovatelů

v

Paříži.

Kisch zblízka zažil občanskou válku ve Španělsku, po obsazení Paříže nacisty ale
musel hledat nové

útočiště .

Mezitím se oženil se svou dosavadní

sekretářkou

a

spolupracovnicí Giselou Lyner a v roce 1939 opustil Francii. Přes New York se dostal
do

Mexika, kde v emigraci strávil druhou světovou válku. Zde také napsal

vzpomínkovou knihu
pozdější

Tržiště

senzací, která se stala

hojně

využívaným podkladem pro

badatele a také svérázným zrcadlem mýtu zuřivého reportéra a Kischova

smyslu pro sebestylízacř". Do Prahy se vrátil v roce 1946. Oslavován komunistickými

představiteli "nového" Československa jako žij ící legenda socialistického žurnalismu a

29 Zar en, Pop en, Bolschewiken (1927) , Kriminalistisches Reisebuch (1927), Wagnisse in aller Welt
(1927) , Paradies Amerika (1930, Asien griindli ch verdndert (1932), China geheim (I 933).
30 KISCH , Egon Erwin. Gesamm elte Werke in Einzelausgaben - svazek JJ: Lause aufdem Markt,
Vermischt e Prosa. Uspořádali Bodo Uhse, Gisela Kisch, Fritz Hofmann a Josef Poláček. Berlln: AutbauVerlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, s. 436.
3 1 Podrobně o vývoji této literárně-teoretické diskuse SIEGEL, s. 88 a PATKA, s. 91.
32 Kisch tyto události podrobně zpracoval v knize Landung in Australien (1937).
33 Viz CÁP , s. 19 - 28.
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vyče rpá n

před choz í ch

událo stmi

let už ale nedokázal

výrazněj i

navázat na

předc hozí

pr áci" . Po náhl ém zhoršení zdravo tního stavu umírá 3 1. března 1948.

2.2. Mladý Kisch - základní charakteristika
před

Kisch z doby
s k l o ň ov aným

první

světovo u

zuii vym reportérem a

válkou se ovšem neshoduje s mnohokrát

ce losvě tově

populárním autorem, není ani

če l ným

teoretikem reportáže a jejího postavení v literárním diskursu' j. Vlastnosti autora, jímž
se v následujících kapitolách budeme zabývat, je nutné

pečlivě

hledat v dobových

materiálech, jeho prvních dvou knižních pracích a korespondenci, nikoli v kontextu jeho
pozdějšího,

hrstka

vyzrálého díla . Jak už jsem zmínil v úvodu, tuto cestu zatím podnikla jen

badatelů: přelomové

práce na toto téma publikovali Alexej Kusák, Josef Poláček

většina

a Johann Kronberger,

ostatních kischovských monografií chápe problematiku

mladého Kische jen jako epizodu ,

tvůrčí

prolog

později

kvalitního autora. I jindy

precizní Marcus G. Patka věnuje mladému Kischo vi jen okrajo vou zmínku'".
Skutečno st,

osvoj il až
v tom

větš i n u

svých

během válečného

čase začal

podléhající
by

že

dřívěj ší

pozděj ších

nasazení na

politických

frontě

uvažovat o svém povolání jako o specializované

určitému
tvůrčí

v rámci

tvůrč í disciplíně

profesnímu diskursu a teoretickému pozadí , ovšem neznamená, že

perioda pro kischovské bádání neobsahovala naléhavé otázky.
některých údajů

z výše uvedeného

náčrtu.

Zřejmě nejpalčivější
uspokojivě

si Kisch zformoval a

a událostí roku 1918 ve Vídni a že teprve

Pokusme se podívat na faktografick é pozadí
heslovitého

postojů

otázkou, s níž se moderní kischovský diskurs zatím nestihl

vyrovnat, je otázka

pozdější

původního tvůrčího směřování

stylizace konstruoval a

neodvratně směřoval

z raného mládí. Od

šířil

autora. Samotný Kisch

teorii, podle níž od

dětství osudově

a

k žurnalismu. Fatalistické pojetí svého života ilustruje obrázky

dětství

jeho jednání dominuje

zvědavost,

rád naslouchá

příběhům ,

které ve dvoře domu zpívá slep ý nožířský učeň Metod ěj '", Pod dojmem této
zpravodajské kroniky svého druhu a

příležitostného

sledování významných dobových

událostí jako procesu s Omladinou či velkých kriminálních případů 90. let 19. století si
Kischovými pracemi v tzv. novém Československu se zabýval Vl. KAŠPAR v diplomové práci Ku
Kischovej reportáži a j eho pr ácam o novom Československu . Praha: FF UK, 1958. 20 I stran.
35 Jak shrnuje SIEGEL (s. 88 - 90), první příspěvky k teorii reportáže , zprvu o specificich tvůrčí metody
reportéra, Kisch publikuje až v roce 1918. "Spouštěcím momentem není snaha rozšířit dosud psané
pražské lokální reportáže o politickou dimenzi, nýbrž o postižení ochoty, s níž se vídeňské listy (v době
P6rvní světové války , pozn. M.C.) nechají využít jako manipulační nástroje.:." (s. 88)
PATKA, s. 31 -32.
37 Tržiště senzací , s. 7.
34
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malý Kisch podle svých slov

zač í ná

hrát na vydavatele a autora novin, které vyrábí
s pomocí dětské tiskárny pod pultem obchodu svého otce38. Těsně před absolutoriem na
státní reálné škole

m ěl

uvést ke

zd ěšen í uči tel ů

jako představu o budoucím

zaměstnání

"novi nář,,39 a na tomto přání trvat i během vojenské služby":

V souvislosti se zmíněnými epizodami z autorova mládí se jeví jeho směřování do role
profesionálního
překvapivé

novináře

skutečně

v denním listu

jako neodvratné.

Přesto

lze najít

množství indicií, které takto jednoznačné pojetí Kischovy profesní iniciace

zpoc hyb ňuj í.

so učasného

Zdá-Ii se z pohledu

při rozený,

volby budoucího povolání jako

z přel omu 19. a 20. století se žádné

upl atn ěn í

mediálního diskursu podobný

p růběh

v rakousko-uherských denních listech
pro

no v ináře-reportéry

v dnešním smyslu

slova neotevíralo. Jak prokážeme v následujících kapitolách, publicistiku v dobovém
tisku ovládali
fejetonů

a

téměř

nedě lních

bezezbytku literáti a jimi provozované žánry kulturních kritik,
glos.

Pří ležitost

osvědče n í autoři , kteří běhe m

k takovému

půso bení

zpravidla dostávali pouze

mnoha let prokázali nezpochybnitelnou autoritu v oboru

dramatického umění a literatury" . Ze vzpomínek současníků jako byl vlivný kritik Emil
Faktor, který se na rozdíl od Kische dokonale v daném
budeme

po zději podrobně věnovat,

pro středí

etabloval a j emuž se

probleskují náznaky, že Kischovy ambice byly od

prvních kroků v Bohemii podstatně vyšší než byla pozice report éra'",
Této tezi nenasvědčuje jen

skutečnost ,

že se Kisch ještě ve 20. letech pokoušel prosadit

jako dramatik a že v tisku až do roku 191 3
včlenit

se do

literárně-uměleckého

signalizuje také

způsob

autorova

příležitostně zveřejňoval

diskursu

pražsko-německé

p říchodu : podobně

scény

jako jeho

svou poezii. Snahu
začátku

20. století

četní před chůdci

v če le

s Friedrichem Adlerem, Faktorem a dalšími publikuje jako svou knižní prvotinu sbírku
básní. Studentská lyrika Vom Bliitenzweig der Jugend ale neplní úlohu prvního můstku
na kýženou scénu, naopak znamená jednu z nej větších proher autorovy celoživotní
tvorby. Vydání knihy se nechopí žádný

osvědče ný

která do synovy prvotiny investuje 200
j ednoznačně

analyzuje nedostatky

říšských

předloženého

vydavatel, nýbrž Kischova matka,
marek. Dobová kritika

díla, i když v menší

poměrně

míře oceňuj e

i

Tamtéž, s. 29 - 30.
Tamtéž, s. 44.
40 Ta mtéž, s. 49.
4 1 Viz WANDRUSZKA, Adam. Geschichte einer Zeitung. Das Schicksal der Presse und der Ne uen
Freien Presse von 1848 zur Zweiten Republik. I. vydání. V ídeň : Neue Wiener Presse Druck- u. Verl. Ges.
m.b .H., 1958. 170 stran, s. 124.
42 FAKTOR, Emil. Gesprache und Konflikt e mit KE. Kisch. In: Prager Mittag, 30.4. 1935, s. 2. Praha:
Paul Peter Winter, 1935.
38
39
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pozitiva'" , a Kisch se po zbytek života za svůj debut upřímně stydí. Až do konce 30. let
jej

úspěšně

retušuje ze svého oficiálního životopisu a sílu kjeho

přiznání

nachází až

v mexickém exilu. " Der Tonfall der Verse war von Heinr ich Heine entlehnt, das
Stoffliche von den ElfSc harfrichtern, einer Můnchner Kiinstlergruppe ... ",,",

V li te ratu ře i vzpomínkách

pamětníků

likvidoval výtisky své sbírky, nalezené

se zachovaly zmínky o tom, jak Kisch
náhodně

v knihovnách a jak se bránil její

reedici" . K té došlo až mnoho let po autorově smrti, kdy Fritz Hofmann a Josef Pol áček
knihu zahrnuli do závěrečného dvanáctého svazku Kischových sebraných spis ů"'. Bližší
studium

ver š ů

dává dobovým

krit i kům

do

značné

míry za pravdu, i když

n ap říklad

Pol áček varuje před jejich apriorním zatracením''" . Převážně milostná lyrika vzniklá

mezi autorovým patnáctým a osmnáctým rokem mnohdy dává tušit nejen básníkovu
nevyzrálost, ale i autorskou bezradnost, kompenzovanou povrchním
postupů

vypůjčením

z d ě l známých básníků jako Heine, Baudelaire, Verlaine a dalších:

Fas t fůrcht 'ich, es sei 'n schwerer Traum ,
Ein Scheingespinst, das sich von mir

erh ůbe;

Denn heute fand ich - ich erfaj3 es kaum,
Die Liebe! Die Liebe! Die Liebe!.f8

V básni Mei ne Heimat49 se dospívající Kisch nečekaně zrale zamýšlí nad
národnostními boji Němců a Č echů a staví se otevřeně proti nacionalistickému
šovinismu.
motivy

V ětšina

ostatních

(b l onďaté dívčí

příspěvků

lokny,

ale jakoby zapadala do úzké šablony.

zapovězené

pateticky pokouší personifikovat

prostitutky) se

například

průběžně

do lásky rozdávající

Některé

opakují, autor se

štěstí ,

umírajícího

PO LÁČE K, s. 240 , cituje recenzi Emila Faktora v Bohemii: " ... ist bei Egon E. Kisch ein satirisches
Talent im Werden. Man lasse ihm Zeit, die Siinden wider den guten Gesehmack zu erkennen und aus dem
Reichtum der Sprach e originellere Formen zu schopfe n... "
44 Tržiště senzací, s. 62.
45 HAU PT, Klaus. Kisch war hier. I. vydání. Berlín: Verlag der Nation, 1985. 338 stran. Lizenz-Nr.
400/5 8/85, s. 8: "Jahrzente danach schenkt er Jarmila (Haasov á-Nečas ov á) ein Exemplar. Sie ist eine
vertraue Freundin. Die Widmung. die er ihr in das kleine Biichlein schreibt, lautet: ,Dieses Quatschbuch
gebe ieh der Jarmila, die schon einmal ein Exemplar davon besajJ und es verloren hat, unter der alten
Bedingung: es niemanden zu zeigen. Herzlichst - Der (leider) Autor. "
46 KISCH, Egon Erw in. Gesammelte Werke in Einzelausgaben - svazek 12: Der freehe Franz, Vom
Bliitenzweig der Jugend, Nachgelassenes und Verstreutes. Uspořádali Bodo Uhse, Gisela Kisch, Fritz
Hofmann a Jos ef Pol áček. Berlln: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-35 1-0 1986-6.
47 POLÁ ČEK, Derjunge Kisch 11, s. 24 1.
48 Was ich heute fando In: KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben - svazek 12: Der
freche Franz, VOlil Bliitenzweig der Jugend, Nachgelassenes und Verstreutes, S. 7.
49 Tamt éž, s. 17.
43
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zamilované ho mu že, milence doprovázejícíh o svou lásku k hrobu a podobně . V Meine m

Kriliku s

50

se obrací na kritika své tvorb y, č ímž vl astně předznamenává reakci

novinových

recenzentů:

Du schilst nicht meine Dichtungsgabe,
Du spottest nul', dass ich ein Knabe sei.
Ein unerfah ren er, lebensfremder Knabe;

Drum sei mein Dichten auch nul' Spielereil
Wohl sprachst du recht. leh bin ein junger Knabe,
Dein Ausspruch hat mich darum nicht verletzt.
Mein Knab ensinn ist alles, was ich habe;
Nimml man mil' den, dann wár ich, was du je tzt.

Jestliže tvůrčí debakl na samém počátku Kischovi částečně bere odvahu, k dalšímu
rev idování původních smělých p lánů jej zřejmě přesvědčuje neúspěch studia na vysoké
škole, který mu
měšťanské

minimálně dočasně

světa

velkých literárních

vzorů německo

Prahy uzavírá. Jak podotýká Schlenstedt, volba povolání novináře se v této

situaci jeví jako vhodné

mezi pražskými
mladších

cestu do

řešení:

umělci běžná:

spiso vatelů,

" ...

občanská

povolání tohoto druhu byla svého

po delší nebo kratší dobu j e zastávala

většina

čas u

starších

či

Franz Kajka pracoval v pojišťovně, Max Brod jako právník na

poštovním ieditelstvi, Otto Pick jako bankovní úiednik, Dttokar Winicky jako vrchní
finanční

rada, Franz Werfel

Kisch ův

vstup do tisku nebyl piimo protikladem vstupu do takového

zaměstnání.

působil

ve

spediční firmě

(...) Pro Kische je v roce 1918 žurnalista

a Rudolf Fuchs byl úiednik.

, m ezistupněm

mezi

občanského
umělcem

a

občanem, z obou stran napadaný, a j ejich prostiednikem ... ,,51
Kischovy literární ambice v roce 1906 na dlouhou dobu ukončuje další vydaná kniha

Der freche Franz und andere Geschichten", tentokrát koncipovaná jako soubor kratších
próz. Během krátké doby vychází tři vydání, přijetí v tisku je tentokrát o poznání
shovívavější, zčásti

dokonce nadšené. Autor však ztroskotává na podobných překážkách

jako při předchozím pokusu: ambici zdolat úkol, na který vzhledem ke své životní i

Tamtéž, s. 28. Adresátem básně je pravděpodobně starší bratr Paul Kisch, pozn. M.C.
s. 31. - překl. M.C.
52 KISCH , Egon Erwin. Gesamme/te Werke in Einzelausgaben - svazek / 2: Der fre che Franz, Vom
Bliitenzweig der Jugend. Nachge/assenes und Verstreutes. Uspořádali Bodo Uhse, Gisela Kisch, Fritz
Hofinann a Josef Polá ček, Berlfn: Aufbau- Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986 -6
50
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stylistické nezkušenosti zatím nestač í. V ě tš i na obsaže ných textů je ukotvena do
stude ntského

pro středí

a

čtenář

bez

větších probl émů

odhaluje, že

sp leť

banální ch

zápletek pochází přímo z autoro va školního života. Titulní pov ídkař' vypráví o chlapc i a
jakém si

Ki sch o vě

cho vání

ú spě šně

alter-eg u Franzi Siegfr iedovi Klettin govi, který navzdory drzému

dosáhn e

vzdě lání

hlavní posta vy je ledab ylé,
rych le pospíchá k

a ože ní se s dcerou bohat ého továrníka. Vykr eslení

děj určuj e několi k příhod

ze školních lavic a v závěru autor

pointě .

Texty, které mohou být z dne šního hledi ska zajímavé spíše jako možný zdroj pro
h ledače
zřejmě

anekdot z nezdokumentovaného Kischova mládí než svou literární hodnotou,
nesplni ly

nad ěje ,

nedokázaly smazat.

které do nich autor vkládal : trpký pocit z předchozí prohry

Potřebnou

satisfakci si zprvu musel sám vysnít a nejlépe to šlo na

papíře. Vypravěč povídky Gl ůcklich abgewohnť" píše básně, které jeho přítel trvale
kritizuje a

zesměšňuje.

Zvláštní poklony se básníkovi dostane poté, co se

krasavice rozhodne získat
vypravěčových
neboť

básní.

zmíněného

třídní

chlapce tím, že se vydává za autorku

Přítel okam žitě mění

názor na hodnotu

vypravěčovy

tvorby,

netuší, kdo je pravým autorem a vezme si dívku za ženu .

Navzdory tomu obsahuje Der freche Franz několik náznaků pozděj ších Kischo vých
silných stránek. Poláček5 5 oceňuje záblesk kischovské sebeironie, projevené například
začátkem

titulní povídky: .Er hiej3 eigentlich Franz Siegfried Kletting, und zwar hiej3 er

wirklich so und hatte sich seinen zwe iten Vornamen nicht etwa widerrechtlich beigelegt,
wie es viele Dichter- und Schriftstellerlerlinge tun, um ihren mil Doppelnamen
bekannteren Kollegen wie Gotthold Ephraim, Ernst Moritz, Gottfried August, Johann
Wolfgang, Egon Erwin, Jean Paul, Christian Furchtegott, Car! Emil, Otto Julius und
Otto Erich auch aujserlich ahnlich zu sein ... ,,56
Další indicii autorova talentu je závěrečná povídka celého cyklu Dragotin Podravič,

der Slowene", Vůbec poprvé se zde setkáváme s pojednáním problematiky národnostní
identity, navíc z pera německého autora. Hrdého mladíka ze slo vinského venkova zlomí
v daleké Praze zjištění, že dívka z jeho rodné vsi se pod příslibem luxusního života
spustila jako lepší prostitutka a proti tomuto způsobu života kvůli dobrým výdělkům nic

Tamté ž, s. 43.
Tamtéž, s. 72.
55 POLÁČEK, Josef. Der junge Kisch: Biographisches und Werkgeschichtliches aus seinem Briefwechsel
1902 - 1914. In: Philologica Pragensia, roč. 1965, č. I, s. 26 - 48.
56 KlSCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben - svazek 12: Der freche Franz, Vom
Bliitenzweig der Jugend, Nachgelassenes und Verstreutes, s. 43.
57 Tamtéž, s. 81
53
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nenamítá ani j ejí rodin a. Zn iče né ideály nakonec dovedou Podravi če k dobrovolné
přítel ,

smrti. K poznání trpké pravdy j ej dovedl
polosvětem

j enž mladík a seznámil s pražsk ým

v záj mu napraven í P odravi čovy naivity: " ... ich konnte es mir nicht

versage n, ihm

Z ll

erklare n, dass er in der Welt nicht handeln konne, lI'enn er die Welt in

ihrer Niedrigkeit und Verworfe nhe it, kurz, in ihrer Wirklichkeit nicht kennengelernt
hab e ... ..58
Slova vložená do úst fiktivního

vyp ravěče

se v následujících letech stanou maximou

samotné ho Kische. V procesu rozhodování upřednostnit prakt ickou žurnalistiku před
dos ud se mu n e p řej í cí literaturou ovšem sehrály roli j eš tě další, hlubší aspekty: snaha o
nalezení a

up latnění

vlastní identity. Tento

ro zm ěr přibl i žuje

mimo jiné Kusák ve své

objevné diplomové práci: " Troj í gh ello obemykalo na konci minulého století život

pražských Židte ghetto pl/vodu, ghetto j azyka a ghetto majetku. Trojitá hradba
oddělovala něm ecky

mluvící židovské
českého

pražského oby vatelstva: od

m ěšťanské

rodiny od všech ostatních skup in

m ěšťanstva německá řeč,

od

českého

lidu

vlastnictví a od německého obyvatelstva židovský Pl/VOd. ..59 Kischův vstup do
žurnalistiky a s ním sou visející putování po nezmapo vaném pražském polosvětě Kusák
metaforicky označuje s pomocí citace Pavla Eisnera60 za " nejodvážnější výpravu" z této
izolace, i když
" Přede vším

přiznává převážně podvědomé

se musíme smiiit s tím, že není

by nás k tomu mohla

svádět

aspekty motivace

profesně

nějakého jednorázového útěku Z

vyniknout:

ghetta, jak

aforisticky ražená myšlenka Pavla Eisnera, kterou j sme si

d.a I i·j .a ko motto do za'hlaVI...
' ..6/
Složitost tohoto procesu dokládají osudy Kischova staršího bratra dr. Paula Kische
(1883 - 1944) , jemuž se podařilo vyrazit po původní cestě , kterou si kdysi stanovil
Egon. Vystudoval práva a germanistiku (Praha , Mnicho v, Vídeň) a záhy začal
pub likovat především články z německé literární historie ve fejetonech předních
rakouských l i stů včetně Neue Freie Presse a Bohemie. Jeho dílo bylo zásadně ovlivněno
německo-liberálním směrem

s radikálně protičeskou tendencí. Až do konce života

zastával postoje, které si jako člen buršáckého uskupení Saxonia osvojil už začátkem
20 . století, a zůstal tak do značné míry názorovým protipólem svého bratra. Složitost

Tamtéž, s. 82 - 83.
•
KUSAK, s. 5.
60 EISNER, Pavel. Milenky. Praha: Helios, 1931 , s. 49.
6 1 Tamtéž, s. 1I.
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jejich vztahu vyčerpávajícím způsobem popsal Poláček 62 • Jestliže Kisch z dob vydání
Vom Bl ůt enzweig der Jugend byl názoro vě i pro fesně j e ště plně ve stínu staršího bratra

jako vzoru,

stač i l y

mu dva roky intenzivní

novinářské

práce v Bohemii, aby se od

tohoto vlivu oprostil a aby to byl ve vzájemné korespondenci naopak on, kdo minim áln ě
v otázkách publicistiky ukazuje cestu bratrovi'".
Ambice vyniknout i na poli vy ššiho
1930. Ledacos ale

nas věd čuj e

um ění

tomu, že

Kisch zcela neopustil přinejm enším do roku
n ejp o zději

v roce 1905 muselo dojít k

vědomém u příklonu Kische k pozici profesionálního novináře 64 • Hlavním argumentem

pro tuto tezi je odjezd do Berlína, kde Kisch v zimním semestru 1905/1906

nav štěvoval

žurnalistickou školu Richarda Wredeho. To v jeho době zdaleka nebylo obvykl é'".
Svědčí

o tom i slova z úvodu Wredeho

uč ebnic e

Handbu ch der Journalistik, ze které

Kisch v B erlíně získával teoretické základy: " Me in Stre ben, die Journalistik zu einer
Wiss ensehafl zu erheben, wird ja von manchen alten Praktikem noch als mindestens
uberflussig angesehen, aber tiefe Denker, herrvoragende Redakt eure und namha.fte
Universitatslehrer geben mir recht ... Wie werde ich Journalist, wie bi/de ich mich zum
Redakteur aus? (. ..) Mit einem ge wissen Selbstbewusstsein hort man j etzt noch von
vielen Herren der Praxis, alteren und jungeren, vom Chefre dakteur des Weltblatts bis
zum Scherenredakteur in Schilda, das groj3e Wort: .Zum Journalisten muss man
geboren werden, lernen kann man das nich/ ... ..66

POLÁČ EK, Josef. Der junge Kisch: Biographtsches und Werkgeschichtliches aus seinem Briefw echsel
1902 - 1914. In: Philologica Pragensia, roč. 1965, č . I, s. 26 - 48.
63 Nad rámec této práce spadá otázka vývoje politické orientace Egona Ervina Kische, kterou v době před
62

prvni světové válkou kl í čo vým způsobem ovlivnil prá vě Paul Kisch. KUSÁK ve své práci jako prvni
indicie, že za činajíc i reportér dokonce jednu dobu koketoval s buršáckýrn hnutím a
byl členem spolku Normania (KUSÁK, s. 12). Velmi záhy se ale od této epizody distancoval a vzhledem
k tomu, že předm ětem mého zájmu je Ki s chův profesní vývoj a periodizace, od podrobn ěj š ího exkursu
v této otázce jsem upustil.
64 V podobném smyslu se vyjadřuje při hodnoceni působeni v Bohemii SCHLENSTEDT: "A uch wenn
přinesl přesvědčivé

kein eswegs a/les in diesel' Lebensphas e der Zeitung untergeordnet war, bestimmte doch mm die
Redaktionsarbeit den Tages- und Jahresrythmus des jungen Joumalisten und in vielem auch die Inhalt e
seiner Tatigkeit. Die Iiteraris chen Versu che Kischs horen in diesen Jahr en nicht auf, sie treten aber
zunachst deutlich zuriick. .. (s. 44)
65 KOPPLOVÁ, Barbara. Egon Erwin Kisch: vzdělaný novinář. In: Kol. autorů. Egon Erwin Kisch známý
a neznámý: Sb orník ze sympozia o životě a díle Egon a Erwina Kische k 120. výročí j eho narození. Editor:

Jan Halada. I. vydáni. Praha: Univerzita Karlova - nakladatelství Karolinum, 2005. 74 stran. ISBN 80246-1088-4. : "A bychom p ochopili, proč považujeme právě specializované vzdělání za j eden
z vyznamny ch rysů, které Kische odlišují od novináiů j eho epochy, j e třeba připomenout, že v době, kdy
Kisch začínal svoji novináiskou činnost, nebyla pravidlem nejen specializovaná příprava na povolání
novináře, ale žurnalistika se obecně považovala za povolání k j ehož výkonu není třeba jiné průpravy než
jakési zaškolení piimo v redakci. "(s. 14)
66 WREDE, Richard. Handbuch der Journalistik. Berlln: Dr. R. Wrede-Verlag, 1902. I. vydán í, 272
stran., s. 1.
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Tato
svě dč í

s kuteč nost

o

znač né

staví

pozdější

výkony mladého Kische v Bohemii do nového

motivaci neponechat od

osvoj uje teorii v předn ášk ách i praxi
příklad y ,

pozorovat

jak

Sl

začátku

při cv iče ních

nic

náhod ě.

a

Ve Wredeho škole si

v terénu, má

nepočín at.

v žurnalistice

svět la

rovněž

" Die

dostatek

času

journalist ischen

Fac hkenntnisse, und es sind deren , wie wir sehen werden, eine ganze Menge, miissen
theor etisch ge lehrt und ge lernt und praktisch

geůbt

werden, dass diesel' /Veg nicht

imm er oder vielmehr sehr selten bis jetzt eingeschlagen iSI, hal seinen Grund darin,
dass viele, die sich der Journalistik widm en, dieses thun, um rasch Geld
und so ihr en Lebensunterhalt bestreiten

Paulem i Wredeho
všeobecného

u čeb n i c e

přeh ledu.

Z ll

předm ěty

verdienen

konn en... "67 Z korespondence s bratrem

vyplývá, že velký

Mezi

Z ll

důraz

berlínská škola klad la na získání

najdeme nejen specializované obory jako

románovou kritiku, divadelní kritiku, praktickou žurnalistiku, zpravodajství

či

korespondov áni'", ale také základy filozofie, psychologie, logiky, etiky, státních věd a

kultumí historie69 .
Půlroční

studium stojí na

rukopisu, podloženého
prostředí.

Když

přijel

po čátku

formo vání Kischova celoživotního autorského

vyčerpávaj í cí m i

rešeršemi a snahou o dokonalé poznání

z Berlína, byl teoreticky pro své budoucí povolání vybaven a

věděl , kam směřovat svou autorskou ctižádost. 70 " Vstoupit do redakce se dá poměrně
nejsnadn ěji

jako

spolupracovník.

elév,

Vět šinou

tj. jako

nepla cený, popřípadě pouze

se po uplynutí dvou až

čtyi měsíců

málo

placený

rozhodn e, zda elév do

re dakce nastoupí. Tam, kde po m ěry neumožňují piijeti eléva, má svo u výhodu
abso lvování žurnalistické ško ly v Berlíněř.. " napsal v roce 1913 ve stati pro mládež

uvažující o budoucím zaměstnán í" .
V té

době

začátku

už shrnoval vlastní zkušenost. Jeho činnost eléva v listu Prager Tagblatt na

roku 1906 netrvá déle než

místo lokálního reportéra v

zmíněných několik měsíců.

konkurenční

Od dubna nastupuje na

Bohemii, jejíž problematika bude předmětem

zkoumání následujících kapitol.

67

Tamtéž, s. 9.

P OLÁČEK, Der junge Kisch I., s. 30.
WREDE, S . 5.
70 Viz také N EČA SOVI , Vincenc a Jarmila. Pražský novinář Egon Ervín Kisch. I. vydání. Praha:
Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1980. 160 stran. Tem. skupina 02170, 59-251 -79., s. 61.
71 KOPPLOVÁ, s. 17.

68

69
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3. Bohemia: list pražských

N č m ců

3.1. Historie a vývoj

Pražský

n ěm eck ý

list Bohemia byl založen v roce 1827. Ve srovnání s Prager

Tagblattem, který jej na přel omu 19. a 20. století předstihl v prodaném nákladu" , byl
zamě ře n

více nacionalisticky ("deutsch-nationalistisch") s výraznou protičeskou

tendencí. Hlavním posláním konzervativní Bohemie jako nejstaršího

n ěm eck ého

denního listu v Čechách byl dlouhodobý boj za zájmy německého obyvatelstva a
politický program zčásti odvozovala právě od své tradicer'. List plnil vedle
informa čn ích úkolů jasně
spo lehlivě

vést

věci

definovanou primámí funkci: "Národní denní list ml/že

celku j en tehdy, když za ním v rozhodujících hodinách jednotně a

obětavě stojí národno stní celek. Úiednlci a důstojnici, pr ůmyslnici a dělníci, občané a

sedláci mají v Bohemii orgán, který poskytuje každé

straně

a každému stavu volné

slovo, a ktery staví myšlenku národní j ednoty nad všechny stranické rozdíly ...
Německému lidu < n ěmecky list! ..74

Jestliže například Bedřich Rohan viděl slabinu Bohemie v jejím personálním zázeml" ,
tradiční

titul ztrácel s postupem let v souboji s konkurencí

předev ším kvůli nedostate čné

pružnosti 76 a nezvládnuté adaptaci na měnící se politické a společenské podmínky, tolik
odlišné od doby jeho založení. " Dvacátá léta 19. století byly pro vládu
obdobím; lid byl navyknutý na poslušnost, plný strachu pied zákony, plný
vládě,

šťastným

důvěry vůči

spokojený se zlepšováním své materiální situace, bez autonomních choutek, bez

angažovanosti za politickou svobodu. Slovanské tendence byly patrn é j en v hloubce a

ROHAN , Bedřich. Kajka bydlel za rohem: Vzpomlnky na Prahu dvacátých a třicátých let. Přeložil a
Lenka Chytilová. I. vydání. Praha: Brána s.r.o., 1997. 160 stran. ISBN 80-85946-73 -4., s. 70: " Navzdory
ještě nižšímu nákladu 14000 vytisk ů se i tyto noviny díky věrnosti konzervativního čtenářstva udržely nad
vodou rovněž až do březnových dmi roku 1939. u
73 Viz dobová reklama Bohemie z 1.1. 1909: .Jn einer ernsten Zeit tritl die Bohemia, die alteste deutsche
Tageszeitung Bohmens, in das 82. Jahr ihres Bestehens. Achtzig Jahre des unentwegten Kampfes fůr
Deutschtum und Freiheit - man wird vielleicht in diesen Tagen besser denn j e begreifen, dass diese Zahl
zugleich ein Programm bedeutet. ln solcher Frist erwdchst einem politisehen Blatte , zumal aufdem von
unablassigen nationalen Ersch útterungen aufgewiihlten Boden Prags eine Tradition, die allen Freunden
und Anhdngern die Gewahr eines stets verlasslichen, gesinnungst ůchtigen Fiihrers in politischen und
nationalen Fragen bietet.
74 Tamtéž - překlad M.C.
75 ROHAN, s. 70: " ... pro liberální čtenáře příliš pravicová a pro pravicové extremisty .nedostate čn ě
72

u

rasově čist á ' ...

u

KISCH , Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben - svazek ll : Lause auf dem Markt,
Vermiseht e Prosa, s. 29: " ln der Redaktion der Bohemia halten sich Politik und Tagesnachriehten fa st
nie iiberschnitten. Die Meldungen aus dem Landtag waren Politik und boten den Sto./f[zir Glosse oder
Leitartikel. Was von der Polizei kam, bekiimmerte - wenn es sich nicht gerade um ein politis ches
Verbrechen handelte - die politische Redaktion nicht. "

76
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)<

kráčely j en pom alu a v taj né historické vzpomínce ke svému obživnutí. Šlechta,

du ch ovní a v ůb ec všec hny stavy od obcí až p o zemské vedení by ly p ovolné vládě a činné
j en v j ejích služ bác h. ..77
Medi ální trh v této
po čtu

době tvořil y téměř výhrad ně v íd eňské
P římo

ex pedovány do vy braných ka váren.

Zeitung , ve sro vnání s etablovaným i cizími
přinášel vý hrad ně úřední

list po vzoru

německých

listy, které byly v omezeném

v Praze sice vycházel list Prager

čas opisy

jako byl

napříkl ad

Die Wage, ale

zprávy z politického života. První poku sy založit beletri stický

Unterhaltungs blatter ztroskotaly. Od roku 1821 vycházej ící

Der Kranz, oder Unterhaltunge n fůr Geist und Herz , vydáv aný firmou Gottlieb Haase
Solme, trvale bojoval s cen zurou. Po Václavu Krameriovi
Sebastian

Willibald

Schietzler,

který

ale

vyvolal

převzal

nedůvěru

jeho redakci

policie " trvalou

kor espondencí se zahraničním i no vinami " 78 Po jedné z konfi skací v červenci 1822
musel Schietzler odejít a přepustit periodikum spiso vateli Wolfgangu Adolfu Gerlemu
(1783 - 1846).

Kvůli narůstající nedůvěře úřadů

bylo nakonec vydávání Der Kran z

zastaveno v roce 1824 .
Gerle 79 se poté neúspěšně snažil rozběhnout časopis Der Pi/gel' oder encyklop ůdische

Blatter. Nakonec se spojil se spisovatelem 1.

rytířem

z Ritt ersbergu a vydavatelem

Jakubem rytířem ze Schčnfeldu, s nimi ž v roce 1825 požádalo povolení vydáv at

časopis Bohemia, Zeitschrift fur das gesellige Leb en8o• V dopise hlavnímu purkrabímu
hraběti Franzi Antonu Kolowratovi, kterého se pokoušeli získat na svou stranu, uvedli
společníci říjen jako reálný termín pro vydání " několika zkuše bních listů, aby se publiku

ukázalo, co m ůže od této p eriodické tiskoviny očekávat, a pokusit se, zda by někteří

čtenáři zahraničních list ů případně nedali piednost domácímu ovoci před cizím ..81
Příslušné úřady sice žádost Gerl eho, Rittersberga a Sch čnfelda posoudil y příznivě,

vyslovily ale námitky vůči první části titulu zamýšleného periodikař' . Poslední instancí,
která měla rozhodnout, bylo policejní prezidium a to podle všeho podalo zamítavé
stanovisko, čímž první pokus o založení Bohemie zhatilo.

WEBER, Ottokar. Die Griindung der Bohemia (Nach Akten des Archivs im Ministerium des Innern in
Prag) . In: Die Jahrhundertausgabe der Bohemia, 30.1. 1927, př íloha s. I - překlad : M.C.
78 WEBER, s. 1.
79 O Gerlem napsal Kisch u pfiležitosti šedesátého výročí od jeho pohřbu článek do Bohemie, kde ovšem
jeho souvislost se založením listu nezmíni\. KISCH, Egon Erwin. Das Jubil áum eines Vergessenen. ln:
Bohemia, roč. 79, Č. 286 (17.10. 1906), s. I - 2.
80 Bohemia, časopis pro družný život - překl , M.C.
81 Dopis 27.6. 1825, cit. WEBER, s. I -překlad: M.C.
82 Podle všeho označeni Bohemia. V Praze vzniklo periodikum tohoto jména už v roce 181 2, ale bylo
zastaveno po vydání prvního čísla.
77
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V následuj ícím roce vypršela Schonfeldovi smlouva na vydávání Prager Zeitung a
oficiální tiskovinu pře vzal a firma Gottlieb Haase Sohne83 . Ta požádala v dubnu 1826 o
povolení vydávat beletristickou
nepolitickou

část ú ředn íh o

příl ohu

Unterhaltungsblatter, která by obohatila

p ůl ro čním č ekání

listu, a po

jí bylo

vy ho věn o .

První

č ís l o

Unterhaltungsbl átter vyšlo po novém roce 1828. Jeho hlavním materiálem byl příb ěh

muže jménem Jakub, který v roce 1445 založil

spo l e čně

s někol ika

přívrženci

zvláštní

dvorský stát po vzoru Kulatého stolu krále Artuše.
Nové periodikum

zpočátku

vycházelo bez uvedeného data a bylo

stránkami o dvou listech. V prvním roce vyšlo celkem 105

č íse l.

tvo řeno čtyřm i

Podle

údaj ů

Franze

Klutschaka v jubilejním čísle Bohemie z roku 1877 84 se první novin á řskou hvězdou
listu stal profesor Anton Muller85 (1762 - 1843), jehož divadelní kritiky měly
v úvodním období

p řejmenování přílohy

žádost o
Stiinde

beze

86

nej větš í čtenářský

ohlas. Na podzim 1829 podal vydavatel Haase

na Bohemia oder Unterhaltungsblátter far ge bildete

a 1.1 . 1830 vyšla příloha poprvé pod tímto názvem. Obsah zpočátku zůstal

změ n.

V tomto období také došlo k významným
stěh ovala

1836 se Bohemia poprvé a naposled

změnám

v organizaci - v roce

z původního sídla na

Starom ěstském

náměstí do areálu v Anenském dvo ře'",

Vedle Mullera zpočátku dodávali značný počet článků samotní vydavatelé .ř'' Šéf firmy
Ludwig Haase

zveřej ňoval

postřehy

z četných

zahrani čních

cest, které v rámci

podnikání absolvoval, a referováním o exotických krajích zvyšoval atraktivitu listu.
Nejvíce z

bratrů

Haaseových byl ale s Bohemií spojen nejmladší Rudolf Haase (1811 -

1888), absolvent práva na pražské

univerzitě .

Od roku 1835

převzal

jako první

Zakladatelem spo lečnosti byl magdeburský sazeč a tiskař Gottlieb Haase (1763 - 1824), který přiše l do
Prahy v roce 1795. Kapitál na založení vlastní firmy získal díky úsp ěchu do té doby nevídaného nápadu:
tisknout novoro čn í a rů zn á další bl ahop řán í. Jako první prodával také dopisní papír o patře ný kresbami.
Díky těmto úspěch ům se stal v roce 1805 č es kým stavovským ti skařem, otevřel vlastní papírnictví,
knihkupectv í a v roce 181 5 první specializovanou tiskařskou dltnu v Čechách . V otcově podnikání od 20.
let pokračovali synové Ludwig, Andreas, Gottlieb a Rudolf, kte ř í založili Bohemii. Po smrti bratrů se stal
jediným majitelem Gottlieb Haase mladší, který v roce 1871 transformoval rodinnou firmu na akciovou
spo l ečn ost Bohemia, a.s. pro papírenský a tiskárenský przimys/. Po osmi letech se koncem vrátil do
majetku rodiny Haaseových prostřednictvím Andrease Haaseho von Wranau. V roce 1917 koupila
Bohemii firma Deutsche Zeitungs-A.G.
84 Bohemia 1.1. 1877- 50. výročí založení listu.
85 MUller přišel do Prahy z Innsbrucku díky dobrým vztahům s hrabětem Karlem Chotkem a stal se
profesorem estetiky na zdejší univerzitě . Podle jedné z dochovaných verzí byl právě MUller iniciátorem
založení přílohy, neboť v pů vodním listu Prager Zeitung se nedostávalo dost prostoru pro jeho divadelní
materiály.
86 Bohemia nebo zábavné listy pro vzdělané stavy - překl. M.C.
87 Adresu na Anenském nám ěstí si Bohemia ponechala až do svého zániku v roce 1939.
88 Nsg. Die Griinder der Bohemia. In: Die Jahrhundertausgabe der Bohemia, roč. 100, 30.1 . 1927, příloha
83
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šéfredaktor vedení listu a

začal cí levědo m ě

pracovat na založení stálé redakce. Získal

politického redaktora Franze Klutschaka, po

M Ull erově

před al

smrti

kulturní rubriku

literátovi Bernhardu Guttovi a hudebnímu historikovi A.W. Ambrosovi. V roce 1845
před at

byla Bohemia natolik životaschopným organismem, že Haase mohl její vedení
Klutschakovi a sám se nadále věnovat říze n í firm y.
V prvních letech dominovaly Bohemii v souladu s úmysly
kulturní

a

fej etonistické

materiály.

Politický

význam

svým osamo statněním po revolučním roce 1848. Když
výnosem z 15.
napsal: " Od

března

nyn ěj ška

zak l adate l ů především

cí sař

list

získal

se

až

Ferdinand zrušil zvláštním

tiskovou cenzuru, šéfredaktor Franz K1utschak (1814 - 1886)

nepiedlo žim cenzui e ani i ádek. Budu psát už j en lak, jak smýšlím

a jak cílím ... ..89 V následujících týdnech zveřej ni l a Bohemia několik ostrých kritik
předkládaných

zákonných ustanovení,

před ev ším

z pera Klutschaka a Gutta.

Dominantní složkou listu se stala politika, stále více prostoru
zpravodajství o událostech, které do té doby cenzura
bitvy, úmrtí významných osobností,
síť

dopravní

a servis

důležité

korespondenčních

znemožňovala

smlouvy,

přírodní

spotř ebo valo

také

pokrývat: války a

katastrofy.

Kvalitn ěj ší

agentur pomáhaly ukrajovat prostor pro

beletristické a zábavné příspěvky, které dosud tvořil y těžiště Bohemie. Žánr zprávy
fascinoval

čtenáře

natolik, že zprvu nebylo

potřeba

na

něj výrazněj i upozorňovat

-

místo titulků je uvozovalo strohé označení Telegramm.
Uvolnění
čtenářů

na

tiskového dozoru ale s sebou přineslo i potíže nečekaného rázu: zvýšený tlak
zveřejnění různých dopisů

a zaslaných

materiálů .

založením rubriky Eingesendet (Zasláno), od dubna 1848
příloha

o dvou stranách. Náklad Bohemie

průběžně

začala

Klutschak jej

vyřešil

vycházet také inzertní

stoupal, v roce 1864

či nil

4700

výtisků , z toho 4500 se rozesílalo abonentům - nejvíce v tehdej ší Praze90.
Klutschakův přínos

v "budovatelském" období shrnul s odstupem mnoha let berlínský

kritik Alfred Klaar, který v osmdesátých letech 19. století krátce v Bohemii

působil

a

zažil závěr šéfredaktorovy čtyřicetileté éry: .Klutschakovi se skutečně podařilo, že
Bohemia byla svými čtenáii piijim ána jako kodex dokonalosti a poctivo sti. .. V redakci
vládl přísný režim. Starší spolupracovníci vyprávěli, že šéfredaktor nechyběl ve své
kanceláři v předepsanou hodinu dokonce ani ve svůj svatební den. Ani ve vážných

STERN, Josef. AI/S dem 48er Jahr. In: Die Jahrhundertausgabe der Bohemia, roč. 100, 30. I. 1927,
s. 2 - 3, překl. M.C.
o LARS EN, Egon. Unsere wenigen Altvordern: 5 Minuten Zeitungsgeschicute. In: Bohemia, roč . I 10,
20.6. 1937, s. 37. Další pořadí: Politik 4600 , Národní listy 4200 výtisků .
89

~řfIoha

24

mom ent ech mu nescházela potiebn á rozhodnost. "91 V samém závěru své č i nnosti

Klutschak provedl v redakci Bohemie
redakto ři

v

če le

ge nerační o b m ě n u,

jejíž

s o uč ás t í

s politickým zpravodajem Hermannem Katzem, který

byli noví

zárove ň

zastával

místo pražského dopisovatele vídeňského listu Neue Freie Presse92.
Novým šéfredaktorem se stal
Josef Walter,

nej větš í

Klut sch aků v

blízký spolupracovník a bývalý duchovní

rozmach ale list zažil pod vedením jeho následníka Josefa

Willomit zera (1849 - 1900), dopracovavšího se do vedení redakce z postu

řad ového

novináře . Willomitzer na sebe už dříve upozornil jako renomovaný satirik a pov ídk á ř'"

a svému listu vtiskl navzdory
n ěkdej ší

protestům

konzervativní

beletristický charakter. " Okruh piiznivc ů a

ctitel ů

část i čtenářské

obce

op ět

tohoto všestrann ého talentu

byl velký. Časopisy jako Jugend, Simp lizissimus a berlínský UIfzbysti ily j eho smysl pro
vtipnou glosu a

výrazně

zvýšily j eho zálibu ve vtipných f ormulacích

různych časovosti . :

Dnes se zdá samoziejm é, že se takto všestranný publicisticky talent
projevovat na stránkách denního listu. V časech

piedsudk ů

opatrnosti ale k tomu byla potieba neomylná , nijakými ohledy
ovládá

vědomí deníkový ch žurnalistů

m ů že

bez hranic

a tradicionalistické

br žděn á

svéhlavost. Dnes

sp isovatelská ctižádost, která posílila ve službách

am erikanizovaného tisku . Josef Willomitzer ale tvotil podle těchto tendencí už dlouho
před piichodem tohoto proudu. ,,94

Politick ý kurs Bohemie, zejména v národnostní otázce, zůstal od roku 1848 nezměněn.
" Jestliže s i Bohemia pod Klutschakem zachovala zásady dokonalého poiádku, úplnosti
a lásky k pravdě, tak pod vedením Willomitzera vykročila vsttic úkolům doby, v souladu
se svými tradicemi, ale omlazena v duchu veselého odporu, v pozici obranáie , který
sjistotou a razancí potíral chytré a brutální pokusy omezit něm e c/ví a popiit j eho
práva. " 95 Willomitzer ovšem neinterpretoval národnostní otázku jako souboj dvou
národů

o právo na sebeurčení , nýbrž jako kolizi odlišných politických směrů a ve svých

KLAAR, Alfred. Aus den Tagen meines Bohemia-Beginns. In: Die Jahrhundertausgabe der Bohernia,
100, 30.1. 1927, p ř íloha s. 3 - 4, p řekl. M.C.
92 Blíže o Hermannu Katzovi viz kapitola 3.2.
93 WOLKAN označuje WiIlomitzera za jednoho z nejvytříbeněj ších satiriků a humoristů v Čechách , za
jeho hlavní p řednost považuje absenci zlomyslnosti v textech. Jako vrcholná literární dlla autora jmenuje
trojici humoristických knih lns Blaue hinein, Unica a Das unheimliche Gebif3. WOLKAN, Rudolf.
Geschichte der deutschen Literatur in Bůhm en und in den Sudetenlandern. Augsburk, 1925, s. 93.
94 FAKTOR, Emil. Wi/lomitzer: ZlI1n zehnj ahrigen Todestag, am 3. Oktober. In: Bohemia, roč. 83, Č . 271
(2.10.1910, s. 2 - 3, p řekl . M.C.
95 KLAAR, s. 4, překl, M.C.
91
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č as to o stře satirických textech se soustřed i l spíše na napadání politické strateg ie

proti strany než naj ejí samotnou podstatu."
Od roku 1861 má Bohemia v národno stní při hlavního protivníka v Grégrových
Národních listech , jejichž vzájemn á polemika přetrvá více než půl stol etí. Přesto dochází
i ke krátk ým obdobím smíru: když jsou v roce 1861 odso uzeni Julius Grégr za Národní
listy, Alois Krása za Čas a David Kuh za Tagesbote aus B č hrnen ke čtrnácti dnům
vězen í, finančním

pokutám a zákaz u n ovin ářské činnosti za veřej no u polemiku s úřady

v jedné z tehdejších afér, Bohemia ve řej ně vystupuje proti tomuto útoku na svobodu
tisku a bez ohledu na zásadní názorové neshody se za Grégra a další postaví: " Možná,
že s n ěkterymi výpady otištěnými v é asu nem ůže nikdo souhlasit méně než my, přesto
mu piizn áváme plné právo j e vyslovovat. ,,9 7 Na straně Bohemie vedou v tomto období

boj příslu šníci generac e sdružené kolem literámího a žurnalistického spolku Concordia,
vedle Willomitzera především Fritz Mauthner (1849 - 1923).
V průře zu historií listu se dostávám e na začátek 20. století, tedy období , jemuž se
budu blíže

věnovat

neboť

je spojeno s prací Egona

přehledu

se prozatím omezím na

v následujícich kapitolách mé práce,

Ervína Kische a jeho

současníků.

Pro

potřeby

tohoto

konstatování, že do nového a v mnohém zlomo vého období list vstoupil pod vedením
dr. Richarda Schuberta, který zastával pozici šéfredaktora v letech 1901 - 1908. Jak se
přesvědčíme
všestranně

v následujících úsecích této práce, kischovská éra Bohemie se

vyznačuj e

vysokou žurnalistickou úrovní a také zvyšuj ícím se mezinárodním renom é

listu. Z dobové perspektivy za tím stojí výkony jako pokrytí aféry plukovníka Alfreda
Redla na jaře 1913,
samotnou

zpětně viděno

skutečností,
době

List v této

že byla

ale Bohemia vstupuje do historie

dějištěm

vycházel dvakrát

světové

žurnalistiky

zrodu kariéry zui ivého reportéra.

denně:

ranní vydání v 6 hodin,

večern ík

o menším

rozsahu 4 - 6 stran v 17 hodin. Až do února 1913 se v čele každého vydání objevoval
nepodepsaný úvodník, doplněný často o polemickou glosu. Rozdělení na domácí a
zahraniční

rubriku v Kischově době nebylo obvyklé. Na straně 2 začínal regionálně

neroztříděný
rovněž

souhrn nejnovějších zpráv Drahtnachrichten, související zajímavosti -

bez zeměpisného ukotvení -nabízely rubriky Mo saik a Tagesnachrichten. Jak

poznamenává Kusák 98 , ranní vydání Bohemie mělo značný rozsah zejména v neděli a o

Tamtéž. Willornitzer byl jedním z pražských německých literátů, kteří po aféře s tzv. rukopisy
knižní parodii obou zfalšovaných dokumentů , pozn. M.C.
97 KlSCH, Egon Erwin. lm Janner vor fiinftig Jahren. In: Bohemia, roč . 84, Č. I (1.1. 1911), s. 2 - 4.
Článek vyšel na místě fejetonu v rámci Prager Streifz ůge, XXII.
98 KUSÁK, s. 36.
96

zveřejnili
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svátcích, kdy bylo dop ln ěno nejen inzercí, ale i specializovanými přílo hami jako Prager
Frauenzeitung

či

Sonntagsbeilage, v době

svátků

prestižní Weihnachts- a Osternbeilage.

Bohemia ro vn ěž otiskovala román na pokračo vání mimo fejetonovou rubriku.
Po založení samostatného
m ěn í.

v mnohém

českos l ovenského

Nejen na poli

státu v roce 1918 se pozice Bohemie

ho spo d ářském ,

kde ji

předstihl

d ravěj ší

Prager

Tagb latť", ale hl avně ve sféře politické. Vznik nového státu výrazně otřásl podobou
p ro středí ,

na

němž

stará Bohemia

stavě la svůj

program a identitu: " Jsme stej ní, jací

jsme byli v letech 1848, 1867 i 191 8, i když v podmínkách nové státnosti musíme sloužit
n áro čn ějšim

a vy ššim

úkolům,

minulý ch dmi, z nichž

čerpáme

a

zůstaneme

odvahu a

stejní i nadále,

sebedův ěru

věrni

tradici a odkazu

pro budoucnost. Nebo j e známá

jiná cesta, po které se pustit ? Měli bychom zúčto vat s minulostí,

m ěli

bychom popilt, na

co j sme vynaložili síly, co nám dodá sílu k zarputilé vytrvalosti? ,,100
Při oslavě

jubileí v letech 1927 a 1937 dostaly prostor osobnosti

čes kého

tábora jako

prezident Tomáš G. Masaryk" či spisovatel Karel Čapek 1 02 , okolnost ve dřívěj ším
diskursu Bohemie

stěží

Historie pražského

vídaná.
německého

listu Bohemia se

uzavřel a

německou

okupací

Českos l ovenska v březnu 1939.

3.2. Obraz Bohemie v Tržišti senzací

Z předchozí stati vyplývá, že éra

nej většího

rozmachu Bohemie je

ohraničena

rokem

1918. Jestliže byl konzervativní list svým tradi čn ím směřováním a podobou pevně
spojen s devatenáctým stoletím, lze považovat za ironii osudu, že s ním spojil své
žurnalistické začátky právě Egon Ervín Kisch, osobnost byto stně se obracející ke století
dvacátému 103. Příliš velký počet třecích ploch s tímto prostředím měl za následek, že
Kisch ani v pozděj ších letech svého života nevzpomínal na Bohemii nijak srdečně .
Když uprostřed druhé světové války, v mexickém exilu daleko od domova, napsal
99 Ji ž citovaný ROHAN , spolupracovnlk Prager Tag blattu, na téma Boh emia napsal: .Na staršího a
slabšího rivala, pohlíželi lidé z Tagblattu s vlídně kritickou lhostejn ostí. Tato konkurence... zdaleka
nebyla nebezpečná, a j ednotliví reportéři Bohemie bývali natolik obecně akceptováni, že se o nich
dokonce dávaly k lep šimu anekdoty... " (s. 70)
100 W ESS ELSKI, Alb ert. Die Tradition eines Jahrhunderts. In: Die Jahrhund ertausgabe der Boh emia,
roč. 100, 30 .1. 1927 , s. I.
101 F.W. Prasident Masaryk uber kulturelle Zeitfragen (illj3erllngen fůr die Bohemia). In: Die
Jah rhundert aus gabe der Bohemia , roč . 100,30.1. 1927, s. I.
102 ČAPE K, Karel. Das unnaturliche Problem. ln: Bohemi a, roč . 110, 20.6. 1937, s. 34.
103 KRONB ERGER cituje ve své disertaci Josefa Poláčka: " Gerade die Zeit der Anstellung bei der
Bohemia scheint eine der widerspruchsvollsten seines Lebens gewesen Zll sein. Wie so//te dem auch
anders sein? Als deutscher Loka/reporter arbeitete er im tschechischen Prag bei einem ausgesprochen
antitschechischen B/att. " (s. 37) .
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vzpomínkovou knihu Tržiště senzaci' ?', předznamenal tím obraz Bohemie, který
v pří štích letech a desetiletích měl a převzít větši na autorových ž ivotopisc ů'l" . Jejich
ob e zřetno st při

studiu tohoto materiálu

výrazně

omezil nesprávný

předpokl ad ,

že se

jedná o pečlivou Kischovu autobiografii 106. Autorova motivace při použití zvolených
po stup ů zůstává
umo žňují

dodnes sporná, do textu ale vložil některé indicie, které j e ště po letech

dešifrovat nebo a lespoň odhadovat, kde fabuloval.

Nedokládá to jen pohled do dobového tisku,

především

inkriminovaných

ročn í ků

Bohemie, ale i jednoduché zvážení situace, v níž kniha vznikala. I když se Kisch
v některých pasážích pouští do detailní analýzy dobových tiskových reálií RakouskaUherska a místy dokonce cituje
pam ěť.

.Kischova knihovna

některé č lánky,

z ůstala

musel se spolehnout

výhrad ně

na svou

v Evropě; samotný Kisch odcestoval do amerického

exilu v pro sinci 1939 j en s nejnutnějšími zavazadly; Gisela Kischová, která svého muže
následovala

do exilu až začátkem roku 1940, nesměla vzít s sebou žádné

manuskripty ... ..JD7

Projevené názory, styl popisu jednotlivých událostí a
senzací

můžeme směle označit

vůbec

atmosféru celého Tržiště

za jakousi esenci perspektivy, z níž Kisch jako zkušený

sedmapadesátiletý novinář lO8 nahlížel na své profesní začátky v prvních letech 20.
děje

století. Mnohé postavy a
která se ale mnohdy

mění

svého mládí popisuje s laskavým nadhledem a nostalgií,

v sarkasmus a ostrou ironii, když se dostává k charakterizaci

Bohemie. Z dnešní perspektivy lze jen
vyřizuje

osobní

účty

těžko

a do jaké míry dává

posoudit, do jaké míry si zde Kisch

průchod

ambiciózní mladý autor pocítit při poznání, že hřiště

dávné frustraci, kterou musel

německo-nacionální

Bohemie mu

l ().l KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Uspořáda li Bodo Uhse, Gisela Kisch,
Fritz Hofmann a Josef Polá ček . Berlin: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, svazek 8:
Marktplatz der Sensationen (dále jen Tržiště senzací).
105 Nap ř , Kol. autorů. Kalendář E.E. Kische. Přeložili Ji ř í a Jiřina Trojanovi, texty EEK Jarmila HaasováNečasová. I. vydáni. Praha: Státní nakladatelství politické literatury,1958; KOZLOVÁ, Danica; TOMÁŠ,
Jiři. Egon Ervín Kisch. I. vydáni. Praha: Horizont- nakladatelství Socialistické akademie ČS S R, 1984;
KRÉNOVÁ, Martina. Praha a její sociální problémy o čima Egona Ervína Kische (J j eho so učasnlků.
Praha: Fakulta žurnalistiky UK, 1985; NEČASOVI , Vincenc a Jarmila. Pražský novinář Egon Ervín
Kisch. I. vydáni. Praha: Vydavatelstvl a nakladatelství Novinář , 1980..
106 Na úskali těchto postupů poprvé upozornil v šedesátých letech POLÁ ČEK, který měl možnost
konfrontovat Kischem publikovaná fakta se zachovalou autorovou poz ůstalostí a dalšími dobovými
dokumenty: " Tržiště senzací patří do oblasti toho, co nazýváme Dichtung und Wahrheit, v níž se
smyšlenka se skl/tečností snoubl tak říkajíc tajně ... " (Pokus o mladého Kische, s. 1). Nejznáměj ším
přlkladem této tendence je vzpomínka na novinářsk ý debut při Šftkovských mlýnech, jemuž Kisch
připisuje symbolický význam v rámci svého zrání a jeden ze signifikantních obratů , které formovaly jeho
profesnl zásady. Jak ale uvádí POLÁČEK, Šftkovské mlýny hořel y až v prosinci 1912, kdy Kisch působil
v Bohemii už šest let a jen stěžl mohl být považován za začátečníka.
107 POLÁČEK, Josef. In Stiirmen geboren: Egon Emin Kischs " Marktplatz der Sensationen". In: Exil
1933 - 1945, Universitat Hamburg, č. 1/1989, s. 64- 79.
108 Tržiště senzaci vyšlo poprvé v roce 1942.
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j e p ří! iš tě sn é , avšak v životní situac i začátečn íka nemá jinou volbu než v tomto listu
setrvat a sbírat zkuše nosti.
Jako primární úkol Bohemie Kisch retro spekti vně uvádí, v souladu se zj ištěním i
předchozí

kapitoly, národnostní boj ve pro spěch německé menšiny, pravidla tohoto

úkolu ale dopl ňuj e o grotes kní podrobnosti 109. .Bei der Bohemia herrschten

patriarchalische Verhaltnisse. Sie war achtzig Jahre alt undein vornehmlich politisches
Blatl. lhre Stellungname galt als die der Deutschen in Bohmen, wurde von den
Provinzzeitungen nachgedruckt und an auslandische Zeitungen telef oniert. "I/O
Red akc e listu j e v Kischově podání panoptikem figurek, j ejich ž podivnost j e zakotvena
ve specificích samotného prostředí německé Prahy na přelomu století 1I 1, ale také ve
zvláštnostech tehdej šího
konfrontací

prostředí

novinářského

diskur su. Komick ého efektu Kisch do ciluj e

rakousko-uherského listu s obrazem moderníh o deníku 20. století.

Slabiny dobové Boh emie Kisch mistrně doplňuj e o různé kurió zní detaily a anekdoty,
které

mění

ráz vzpomínky v karikaturu.

šéfredaktora, o jehož
ze vn ěj šek :

osobě čtenáři

Příkladem

této tendence je Kischovo vykre slení

nabízí dva detaily : poch ybnou kompetenci a zv láštní

" Es ge horte zur Tradition, dass die polemische Glosse, die neben dem

Leitartikel der Zeitung den politischen Charakter gab, vom Chefredakteur selbst
geschrieben wurde. Dieser halte sich, als er noch Provinzadvokat war, um ein
Reichstagsmandat beworb en, wozu ihn sein m áchtiger holzfarb ener Backenbart, der
nah e den Brustwarzen in Spitzen auslief wohl pradestinierte . Aber kurz vor der Wahl
bot ihm sein millionenschwerer Gegenkandidat die Chefre daktion der Bohemia an,
wenn er von der Kandidatur zurůcktrete. Das Geschaft war ein sicheres und dauerndes,
wogegen die Wahlaussichten schwankten und ein Abgeordnetenmandat nach sechs
Jahren ablief So nahm er den Handel an, wurde Chefredakteur, bekleidete wichtige

109 Tržiště senzací , s. 83: " Gleich bei meinem Eintritl in die Redaktion sch črfte man mir die goldenen
Regeln ein: kein tschechisches Wort ohne deutsche Ůbersetzung, denn wir muten unseren Lesem nicht Zll,
Tschechisch Z ll verstehen. Bei Slava-Rufen muss in Klammern bemerkt werden, dass es sich um HochRufe handle, bei Hanba-Rl/fen, dass es " Nieder" bedeutete. Der haufige tschechische Frauenname
Blazena heijJt bei uns Beatrice, Bozena bei II/lS Theodora (die Genannten hatten sich unter diesen
Taufnam en selbst nicht erkannt). Die Briicke am Podskaler Kai, vom Stadtrat zu Ehren des grojJen
Tschechen Palacky-Britcke ' benannt, bleibtfiir unsere Leser die Podskaler Briicke... "
110 Tamté ž, s. 80.
IIITamtéž, s. 81: .Das deutsche Prag! Das waren fast ausschliefllich Grcfib ůrger, Besitzer der
Braunkohlengrub en, Verwaltungsrate der Montanunternehmungen und der Skodaschen Wa.IJenfabrik,
Hopfenhdndler, die zwischen Saaz und Nordamerika hin- und herfuhren, Zucker-, Textil- und
Papierfabrikanten sowie Bankdirektoren; in ihrem Kreis verkehrten Professoren, hohere Offiz iere und
Staatsbeamte. Ein deutsches Proletariat gab es nicht. Die fiinfundzwanzigtausend Deutschen, nur ft/ nf
Prozent der Bewohnerschaft Prags, besofšen zwei prunkvolle Theater, ein riesiges Konzertgebaude.zwei
Hochs chulen, fiirf Gymnasien und vier Oberrealschulen, zwei Tageszeitungen, die morgens und abends
erschienen, grojJe Verinsgebaude und ein reges Gesellschaftsleben."
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Funktionen in der Fortsc hrittpar tei und im Deutschen Volksral fůr B čhmen und sc hrieb
tagt aglich die Polemik gegen die Ischechische Presse, obwohl er kein Wort Tschechisch
verstand. Er liejJ sic h einfach erzahlen, welche ,Perfi die' oder welche .lgnoran z ' sich
eines der , Tschechenblattchen' heute geleistel habe, strich entschlossen die hotzernen
Fl iig el se ines Ges ichts bis zu den Brustwarzen hinab und bestieg dann seinen
Chefredake ursfaute uil, um die k ůhne Attacke zu reiten. Niemals lieJ3 er sich die
gegnerische Replik ůbersetzen. ,Was konnen die schon darauf antworten!' meine er. ,,112

Jméno šéfredaktora Kisch

nezmi ňuj e ,

s nej větší

pravd ěpodobností

se ale jedná o dr.

Richarda Schuberta, který vedl redakci Bohemie v prvních letech Kischova působení. O
Schubertovi se zachovala

struč n á

zmínka i v korespondenci Egona Ervína Kische se

starším bratrem Paulem, v níž se autor Tržiště senzací o svém nad řízeném

nevyj adřuj e

o

nic poziti vněji 113.
Pří zemno st

dobových politických boj ů Kisch dokumentuje konkrétními příklady: " Die

Inn enpolitik war ein Se ilziehen darum, ob die DeuIschen oder die Tschechen von seiten
der osterreichlschen Regi erung benachteiligt seien, ob der neue Postbote der
Landgem einde M elnik ein Tseheehe oder ein Deutseher sei n m ůsse, ob auf den
Wegweisern im Bohmerwald die Iseh eehisehen Ortsnam en oberhalb oder unterhalb der
deutschen stehen so/lten... ,,114

Pro tato Kischova tvrzení nacházíme dostatek
Typickou rétoriku jejích

úvodníků

doklad ů

ve starých vydáních Bohemie.

reprezentuj e Kampf um Budweis,

oti štěný před

obecními volbami v Českých Budějovicích v listopadu 1906: " Die bedeut ende
Zunahme der Iseheehisehen Bevolkerung in Budweis ist kein Produkt einer natiirlichen
Entwicklung. Di e Tschechen haben von a/lem Anfa ng an erkannt, welehe Bedeutung der
Besitz dieser Stadt fůr die Deutsehen hat und welchen Wert er [úr die tsehechis che
Nation halte, und deshalb haben sie die tseh eehisehe Einwanderung nach Budweis mit
a/l er Kraft der Agitation und mil Aufwe ndung reieher Milf el gefo rdert... ,,115

Tamtéž, s. 91.
KISCH, Egon Erwin. Briefe an den Bruder Paul und an die Mutter 1905 - 1936. Uspořádal Josef
Poláček, spolupráce Fritz Hofmann. I. vydáni. Berlín: Aufbau-Verlag, 1978. Lizenznummer 30 I.
120/80/78, s. 26: " Mil morgigem Tage verl ásst Dr. Schl/berl die Bohemia, deren Chefredakteur er sieben
Jahr e lang war . Er ist gekundigt worden, weil er angeblich nichts geleistet hal. In Wirklichkeit aber ist
der Grund ein anderer: Er war sehl' hoch gezahlt, und fůr politische Redakteure sind j etzt die Zeiten nicht
mehr da. Nur die Nachri cht regierl. Ů brigens war Dr. Schubert bekanntlich nicht viel wert. Bis jetzt hal
er noch keine Stellung. " (3004. 1908) Dále j en Korespondence .
114 Tamtéž, s. 80.
11 5 Nsg. Der Kamp/um Budweis. In: Bohemia, roč . 79, Č. 306 (6.11. 1906), s. I.
11 2

113
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zm í ně né pošťáky

Na Kischem

dochází

například

v glose Tschechisierung bei der

PoSll1 6 z 10. května 1908, "čechizují" se ale i soudyll7, a to všechno podle zvláštního

systému: .. Die Deutschen Bohmens haben ein Vers áumnis gutzumachen. Allzulange
haben sie geschwiegen, haben sich gegen ůber den vehementen Vorstofšen tschechischer
Aktionen in deutsches Gebiet mil Geduld gewappnet und mil Vetrauen auf ihre
Abgeordneten, auf ihre Vertreter in der Regierung geblickt. Sie waren zu geduldig und
zu vertrauensvoll. Wahrend sie den von der Regierung proklamierten Waffenstillstand,
dem in einem Sprachengesetze der Versuch entgiiltiger Friedenspunktationen fo lgen
sollte, getreulich einhielten, wurden und werden von Ischechischer Seite die
Demarkationslinien langs der ganzen Front

ůb erschritten.

Ein planvolles Beginnen, die

taktische Lage zu ungunsten der Deutschen Bohmens zu verschieben, liegt vor... ,,118
Konkurenční

boj mezi jednotlivými pražskými deníky se v Kischově podání ovšem

neodehrává v politice, nýbrž na prestižním poli divadelní kritiky a v kulturní oblasti
vůbec .

Hvězdy

tohoto

prostředí

Kisch popisuje

takřka

anekdoticky: .Deshalb

versuchten die Zeitungen vor allem durch die Theaterkritik einander zu iibertreffen,
nicht

nul'

was

die

Qualitat,

sondern

auch

was

die

Quantitát

anlangt.

Langstreckenmeister der Kritik war Professor Alfred Klar, dessen Rezension liber einen
neueinstudierten Don Carlos drei Tage lang in Fortsetzungen die Spa/len der Zeitung
ful lte; auf Grund dieses Rekords wurde Professor Klar an die Vossische Zeitung nach
Berlin berufen. ,,119

Zásadní problém Bohemie začátkem 20. století vidí Kisch v přestárlo sti její redakce,
která mladému
redaktory

mnohé

nepřekonatelnou generační

představuj e

Herren 'i":

začátečníkovi

ulehčuj e, zároveň

ale staví mezi

bariéru. Různé typy novinářských

n ěj

a zkušené

veteránů

Kisch

s pomocí karikaturistické zkratky v příznačně nazvané kapitole Die alten

noční redaktor, který celý život baží po nekrologu jednoho korunního prince

či neinvenční

zpravodaj, který píše šovinistické zprávy podle předem připraveného

formul á ře , představují

v autorově podání reprezentativní vzorek generace rakousko-

uherských novinářů, začínajících kariéru kolem pruské války v roce 1866. Poklidná
politická situace uvnitř rnonarchie'<' jim umožnila setrvat na stejných pozicích a ve
Nsg. Tschechisierung bei der Post. In: Bohemia, roč. 81 , č . 129 (10.5. 1908), s. I - 2.
Nsg. Die Tschechisierung der Gerichte. In: Bohemia, roč. 81 , č . 188 (10.7. 1908), s. I.
J 18 Nsg. Das Tschechisierungs-System. In: Bohemia, roč. 81, č, 185 (7.7. 1908), s. I.
119 Trži ště senzaci, s. 70.
120 Tamtéž, s. 87.
.
121 Tento určujlcí faktor života jedné generace v Rakousku-Uhersku zmiňuj e Kisch v jiné souvislosti na
přlkladu svého otce, na němž dokumentuje ostrý kontrast ke svému vlastnlmu osudu v exilu: .. B ěhem
J 16
J 17
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stejných podmínkách dlouhá desetiletí,

b ě hem

nichž ztratili to, co Kisch od

považoval za hlavní profesní kvalifikaci každého nov ináře:

zvěd avost

začátku

a před stavi vo st.

Aby tuto tendenci přiblížil co nejpl astičtěji, vypráví Kisch o redaktorovi Lobingovi 122.
Kdysi jeden z nejm o cněj ších

stáří m ěn í

zvyky a názory, se ve
nedokáže

mužů

d o state čně při způsobit

podoby jeho

č lá nk ů,

se

úvodníkář

redakce, obávaný

red akč n í

v anachronickou,

s pevně ustálenými

fi gurku. Poté, co se

technickým vymoženostem doby, které zasahují do

postupně přestává

zajímat o denní události a ze své funkce je

odstaven, avšak bez toho, aby si toho všiml. I nadále dochází do redakce, kde je rovněž
bez svého věd o m í

terčem

zlomyslných vti p ů

se samotným Kischem, který v roce 1923

k ol e g ů

a celá anekdota vrcholí rozhovorem

překvapeně zj išťuje ,

že Lobing stále žije

v představě, že existuje rakousko-uherská monarchie a o vzniku Československa nemá
ponětí.

S po leč ným

jmenovatelem všech

nemožnost jejich faktického

ověření.

v Bohemii vycházela j en menší
předev ším

zm í něných

charakteristik

Svou roli

část

přitom

p ř ísp ě vků

méně

uvěřitelné

takříkajíc anonymně ,

což mu

téměř

anekdoty z dobového

umožňuj e

nesehrává j en

Bohemie je

skutečnost,

s uvedenými jmény

to, že ani Kisch v Tržišti senzací neuvádí

více, jindy

red aktorů

autorů,

žádná jména a své

novinářského

světa

že
ale

někdy

vypráví

konstruovat pointy s razancí Haškova Dobrého

vojáka Švej ka.
Jediné jméno, které v této souvislosti padá, je
j eho

příběhu

není

příli š náročné

dodat

právě

Lobingovo. Zvláštní absurdita

svádí k tendenci domnívat se, že zde ani bez znalosti potřebného kontextu

vyprávění

odhalit Kischovu literární licenci, jíž podle všeho použil ve snaze

o staré Bohemii humoristické

podložit dalšími fakty.

Předně

vyústění.

Tuto hypotézu lze ovšem

se zachovalo další zpracování stejné látky, nazvané

Lobing, p ensionierter Redakteur'í" , kde Kisch přidává další podrobnosti: " Mehr als
vierzig Jahr e lang war er ein aktiver Redakteur und hiefi Lowi, an mehr als vierzigmal
dreihundertfůnfundse chzig

Abenden behandelte er j e eine Nachricht oder einen

Standpunkt oder eine Forderung teils mit Emporung, teils mil Belehrung, teils mil
Verehrung, bis al/es zusammen genau zwei Spalten á hundert Zeilen lang war und sich
svého života, který trval od roku 1838 do roku 1901, zažil mll} otec zblízka j en dvě historické události,
totiž pražské po vstání 1848 a válku Rakouska s Pruskem. Obojí zm ěnilo j eho zp ůsob života j en málo a
otec se opakovaně pyšnil tlm, že od svého mládí spí stále ve stejné posteli. "(Tamtéž, s. 13 - překl. M.C.)
122 Tamtéž, s. 88.
123 KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Uspořádali Bodo Uhse, Gisela Kisch,
Fritz Hofmann a Josef Poláček. Berlín: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, svazek 7:
Geschi chten al/S sieben Ghettos, Eintritt verboten, Nachlese, s. 26.
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an der Spitze des Blattes sehen lassen konnte... Eine andere Generation von politischen
Journalist en war auf den Pian getreten, die ihre Wichtigtuerei und Eitelkeit unter der
Maske von Zynismus und Selbstverspottung verbargen. Diese wendigen und spritzigen
Gesellen genossen die Protektion der beiden neuen Herausgeber, die die Zeitung mit
dem Tode ihres Vaters

ů berno mme n

hatten und beweisen wollten, dass sich das Blatt

gewendet habe, gle ichgu ltig, wie. Vor allem passten ihnen die zu jůdischen Namen des
Redaktionspersonals nicht, die Pollak, Kohn und Lowi, und so erwirkten sich die

Herausgeber fůr eine dem Regierungschej erwiesene Gefiilligkeit den Gegendienst, die
Namen der Redakteure kumulativ ándern zu lassen. Der alte Lowi kam bei diesel'
Gelegenheit zu dem Namen Lobing. Als er sich aber weiterhin nul' Lowi nannte und als
die Herausgeber eines Tages bemerkten, dass er sich im Quittungsbuch konsequent als
Lowi unterschrieb. fi el ihnen ein: Sie hatten vergessen, ihn von seiner Namensiinderung
zu benachrichtigen... So weif3 Lobing, der pensionierte Redakteur weder, dass er Lobing
;R noch d.ass er em
. pensionierter
. .
Red.akteur 1.St. ,, / 24
heijst,
Ohledně časo vého určení

Kisch jmenuje jako
převzali

v

popisovan ých

začátek

d ějů

narazíme na problém hned na

redaktorových potíží

změnu

začátku.

vydavatele, kdy Bohemii

dva synové po smrti svého otce. V historii listu, s níž jsme se seznámili

předchozí

kapitole této práce, ale takov ý okamžik nalézáme jen na samém

kdy zakladatel firmy Gottlieb Haase odkázal podnik

čtyřem synům .

oni , kdo založili Bohemii, a poté až do šedesátých let 19. století
si: v roce 1871 vznikla akciová

společnost,

začátku ,

Byli to však teprve

řídili

firmu. Zopakujme

kterou v roce 1879 získal Andreas Haase

von Wranau. A po jeho smrti v roce 1895 převzal list Haaseův syn Max, jenž pak v roce
1917 Bohemii opět prodal. Ve druhé polovině 19. století tedy nenacházíme žádnou
situaci, kdy by po smrti majitele firmy Bohemia přešla do rukou dvou synů.
Kisch potom nabízí ještě jeden konkrétní údaj: závěrečný rozhovor s Lobingem datuje
do léta 1923 125 , kdy ovšem podle svých životopisců už dva roky trvale pobýval
v Berlíně . Ve starším textu Lobing, pensionierter Redakteur se navíc ke své roli
v příběhu explicitně nepřiznává a nechává se starým Lobingem mluvit "mladého
kolegu" , což je ovšem v podobných případech tradiční autorův opis sebe sama.
Všimněme si: nepravděpodobně znějící situace, kdy zasloužilý redaktor nezná své

jméno, je z pozdější verze v Tržišti senzací vypuštěna.

124
125

Tamtéž, s. 28.
Tržiště senzací, s. 90.

33

V roce 1927 , čtyři roky po údajném rozhovoru Kische a Lobinga , vychází rozsáhlé
vydá ní Bohemi e ke stoletému výročí listu. V ohlédnutí za významnými autory Bohem ie
figuruj e vedle zak l ad ate lů a šé fredaktorů také hrstka pamětn í ků . Jako nej starší red akční
kolega j e

uveden

temperamentvoller ,

Josef Stein: "Vo n den sonstigen Redakteure n, die unter
w ůrdiger

Leitung den Klutschak-Willomitzer 'schen Geist der

Charaktertreue uml der Verteidigung vaterlandischen Deutschtums lebendig erhalten,
sei nul' des altesten und treuesten gedacht: Joseph Sterns.: Er ist mir Typus,
Stammhalter der alten, ewig jungen Bohemia. Er hot uns einmal - treu seinem Beruf e
als Techniker - so lange ist 's her - die Wunder des Fernspruchs vom Hoj e des
deutschen Kasinos bis in unser hochgelegenes Concordialocale des Deutschen Hauses
gezeigt und unsere Verwunderung erregt... ,,126
Jedná se o

předobraz

starého redaktora Lobinga? Pokud vezmeme v úvahu

Ki sch ů v

sarkastický popis Lobingovy nenávisti vůči moderním komunikačním přístrojům 127, je
na

místě

Tržiště

Minimálně

senzací v mnohém

navzdory
Jeden

opatrnost.

č etným

člen

se nám ale

zůstává

uvedeným

datům

redakce se ale ve

podařilo

znovu se

přesvědčit ,

že Kischo vo

spíše anekdotickým než faktografickým prostorem ,
a

skutečným

zmíněném

textu

reáliím.
přesto těší Ki schově úctě.

politického redaktora Hermanna Katze (1850 - 1908), zastávaj ícího

Jedná se o

zároveň

místo

pražského dopisovatele Neue Freie Pres se 128. Muž, jeho ž mladý Kisch před nástup em
do Bohemie mylně považoval za šéfredaktora 129, představoval prestižní spoj ení
Bohemie s

v íde ňským

centrem monarchie. Ve své práci se ale neomezoval j en na

politickou agendu, ve vzpomínkách Josefa Vejvary je zachycen jako stabilní účastník
první burzy lokálkám v traktu restaurace Platýz v 90. letech 19. století'" a také

KLAAR, Alfred. AIIS den Tagen meines Bohemia-Beginns. In: Die Jahrhundertausgabe der Bohemia,
100,30.1. 1927, přiloha-s. 4.
127 Tržiště senzaci, s. 89: " Te/egraf und Te/efon waren fiir ihn Bii/le/ Luzifers, ausgesandt, um die
schonstgeschliffenen Prdmiss en ins Gegenteil zu verkehren und die eben gezogenen Folgerung en .zur
Situation ', ja die Situation se/bst, aufzuheben. Aber j enen Neuerungen gegeniiber, von denen dem
Leilartike/ kein e direkt e Gefahr zu drohen schien, zeigte sich Lobing moder, sogar die Erfindung des
Automobils erweckte sein Woh/wollen... ..
128 Tamtéž, s. 171: " De fa cto gehort e es zu den Ob/iegenheiten unserer Redaktion, den leisesten Winken
von Moriz Benedikt Zll gehorchen, sonst konnte er seinen Prager Korrespondenten aus dem
Redaktionsstab einer anderen Zeitung wahlen. In diesem Falle w áren uns j ene po/itis chen Inf ormationen
verloreng egangen, die Hermann Katz a/s vertreter des einzigen osterreichischen Weltblatts iiberall
willfahrig erhie/t. Au ch war es dem Anseh en der Bohemia forderlich, dass ihre po/itis che Aiffa ss ung in
den Berichten von Hermann Katz regelmcfltg zitiert wurde. "
129 Korespondence, s. 12.
130 TESAŘOVÁ , Zina. Život a di/o českého novináře Josefa Vej vary. Praha: FSV UK, 1999, s. 42.
126

roč .
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v pozděj ším období čerpal náměty z lokálních pražských událostí 13 1• Možná i díky
tomuto záj movému a profesnímu
p řítel em

rozpětí

a v Tržišti senzací tudíž nefiguruje jako

Kisch se o jeho osudu

stručně zm iň uje

dů věrným

se stal Kischovým rádcem a
člen

groteskní sestavy starých pánů .

v textu Hinauswurf aus dem Rathause, který

vyšel v Abenteuer in Prag 132, a j eště podro bnější vzpomínku na stejné události nabízí ve
stati pro zamýšlený, avšak nerealizovaný druhý svazek

Tržiště

senzací, kde Katze

ozna č uje za svého" otcovského piitele " 133.

Katzova postava nám v mnohém pomáhá pochopit postavení elitního politického
n o vin áře

z doby Kischových profesních začátků a normativní před stavy o jeho činnosti .

Distingvovaný žurnalista, známý v pražských
Bohemia-Katz, byl spíše

přímým

němec kých

přezdívko u

kruzích pod

politickým aktérem než nezávislým pozorovatelem a

glosátorem událostí, což dnes lépe rekonstruujeme z hrstky dochovaných dobových
dokum entů
po litiků,

než z útržkovitých Kischových vzpomínek. " Byl

dův ěrnlkem nesčetnych

vítaný host ve státních úřade ch a kancel ái lch poradců.: okouzlující společník,

j emuž se projevovala

důvěra

nej en v německém

táboře.

Leckterý významný politik

Čechů si rád s Katzem popovídal a poskytl mu náhled do argumentl! protivníkových...
Většino u

za tím nebyly žádné spekulativní úmysly. Spíše snaha

zamýšleného politického rozhodnutí

prostřednictvím

je ho

ověřit

nastíněn í

si dopad

chytrému a

zkušenému znalci politických tajemství... ,, 134
Z Kischovy perspektivy Katz bezesporu
žurnalistovi svou pohotovostí, schopností
chytře

a

efekti vně

rozhovor. Jeho

napl ňoval

opatřit

si

nejoce ňovan ěj š í

ideální

důležité

představu

informace i

o

zručném

uměním

vést

vlastnost, díky níž požíval úcty u

dobové politické reprezentace, se ale od Kischova pracovního kodexu

významně

odchylovala: diskrétnost. " Tento muž nikdy informací získaných pi i soukromých setkání
nezneužil. Zdroj, z něhož

čerpal,

mu byl posvátným. On, j ehož

zaměstnáním

bylo

131 Důkaz nabízí ve svých vzpomínkách bývalý lokálkář Ladislav Tů ma-Zevloun: " U Brej šk ů js em poznal
hezkého kudrnatého mladíka urostlé postavy, bystrého pohledu a usměvavé tváře. Přivedl ho Herman
Katz, stárno ucí už lokálkář pražské Bohemie. Zasvěcoval ho - j ako svého zástupce - do taj li řemesla ... "
(s. I 18); " Když j sme pak četli Bohemii, byl nám jasný rozdíl mezi tím, co psával starý Katz - a mladý
Kisch ... Přidali mu soudní síň. Patřila sice do hájemství Katzova, ale milý Herman tam chodíval jenom
tenkrát, když byl upozorněn nějakým advokátem na sólokapra, na mimořádný případ, o který mohla mít
zájem i Vídeň. " (s. 119)
13 KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. U spořádali Bodo Uhse, Gisela Kisch,
Fritz Hofmann a Josef Polá ček. Berlin: Autbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, svazek 2: Die
Abente uer in Prag, s. 434.
133 Tamtéž, svazek 8: Marktplatz der Sensationen, s. 329.
134 FAKTOR, Emil. Ein Nachruf. In: Bohemia, 11.11 . 1908, s. 2 - 3 - překl. M.C.
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mlčenlivost
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sama... Vj eho šupllku byl uschován nej eden dokument,

obsahuj ící budoucí stranické programy..... 135

Podobu

pro středí ,

v něm ž se Katz

upl atňoval ,

Kisch zběžně

když popisoval mantinely animozity mezi českým a
" So

un ůb erwindlich

něm eckým

n ačrtl

v Tržišti senzací,

prvkem tehdej ší Prahy:

auch der Abgrund zwischen der deutschen und der tschechischen

Presse kla.ffte, es gab dennoch geheime Briicken. ..136 Pevně daného válečného stavu

mezi oběma skupinami čas od času využívali zástupci obou stran při sledování osobních
záj m ů ,

jak Kisch dokládá na příkl adu prezidenta zemského nalezeneckého ústavu, jenž

docílí svého znovuzvolení do
če s k o - němec ké

zapletl, byla

če l a spo lečnost i pro středni ctvím

rafinovaného vyvolání

polemiky v tisku. Kauza, do níž se mladý Kisch shodou okolností

poměrně b ěžným

pohyboval. Jiný

příklad

jevem na

nabízí

novinář

scéně,

kde se Katz s virtuózní lehkostí

Jan Skála: "Vo n Kisch erfuhren wir

beispielweise, dass sich ein Redakteur der Bohemia, der zugleich Prager
Korrespondent des einfl ussreichsten Wiener Bla/les, der Neuen Freien Presse, war,
nach einer Aufforderung aus Wien um Mitternacht ein Gespr ách mil dem Statthalter
Grafe n Thun erbeten hatte... ,,137

Profesní i životní cesta Hermanna Katze se uzavřel a v roce 1908, kdy během politicky
vyhroceného období neustál

veřej né

útoky

sebevraždu skokem z Karlova mostu do

če ského

zledovatělé

tisku na svou osobu a spáchal
Vltavy. Krátce

p ředtím svěři l

mladému Kischovi, který byl ve stejný den vyhozen z pražské radnice' :", několik
informací z tajných

zdrojů

o událostech v pražské komunální politice. " Die Stelle auf

der Karlsbru cke, von der aus er den Selbstmord verubte, hatte er mir aft gezeigt; von
dort war sein Vorganger Josef Walter vor vierzig Jahren gesprungen, als er sich einer
gegen ihn gefůhrten Kampagne nicht mehr zu erwe hren wusste. ,,139 Smrt populárního

politického zpravodaje vyvolala v pražských

německých

kruzích vlnu

zděšení

a

solidarity, Bohemia otiskovala čtyři dny za sebou celostránkové seznamy kondolencí a
ukázky z nekrologů rakouských a německých listů 140. Katzův syn Richard (1888 -

Tamtéž, překl. M.C.
Tržiště senzací, s. 85.
137 HOFMANN, Fritz. Servus, Kisch! - Erinnerungen, Rezensionen, Anekdoten. Spolupráce: Josef
Poláček. I. vydání, Berlín: Aufbau- Verlag, 1985. 412 stran. Lizenznummer 301.120/88/85, s. 188.
138 Viz také KISCH , Egon Erwin . Gesamme/te Werke in Einzelausgaben. Uspořádali Bodo Uhse, Gisela
Kisch , Fritz Hofmann a Josef Poláček. Berlln: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, svazek
2: Aus Prager Gassen und Nachten , s. 94.
139 Tržiště senzací, s. 328 - 329.
140 Bohemia roč. 81, Č. 3 II (ll.ll. 1908), s. 3; Bohemia roč. 81, Č. 312 (J 2.11. 1908), s. 3 - 4; Bohemia
roč. 81, Č. 313 (13.11. 1908), s. 5; Bohemia roč . 81, Č . 314 ( 14. 11. 1908), s. 3.
135
136
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.... ,

1968) působil po první světové vá lce jako reportér Vossische Zeitung a stal se
nejúspěšněj ším autorem německy psaných cestopi sů své dob y l4 1. Patka zaznamenává,

že se mladý Katz čtyři rok y po o tcově smrti utkal s Kischem v rámci mensury. Důvod
ani průběh souboje není odborné literatuře znám 142.
S o uh rn ně lze říc i , že j ednoznačné stanovisko Kische k listu, v němž nastartoval svou
1" - - - -

X

-

profesní kari éru , záko ni tě muselo být rezervované vzhledem k zásadním odlišnostem
r'-

V

..

\.. .... ~

názorově-politickém

diskursu pražského něm ec k ého pro střed í a postupným vývojem

samotného autora. Je stliže Kisch ve svých pozdějších textech využívá poj ednání o
Boh emii, jejích redaktorech a době k ironick ému a místy až satirickému vykres lení
malom ěstských pom ěrů
těžiště výhradně

v pro vin ční Praze přelomu 19. a 20. století, či n í tak položením

do oblasti politicko-národnostní. Po prostudování předmětných ro čn íků

Boh emie se nelze ubránit dojmu, že autor svým jednostranným pohledem svému listu
poněkud křivdí.

Vedle perspektivy, kterou uplatnil v Tržišti senzací, totiž lze tisk ový :-"

orgán pražských

N ěmc ů

charakterizovat i jako list s nadstandardním zpravodajstvím a (

velmi kvalitní kulturní rubrikou, která byla napojena na tehdejší regionální centra, a
v rámci mo žnosti poskytovala široké spektrum témat i publicistických
argumenty k

těmto

3.3. Kischova
Zařazení

žánrů.

Konkrétní

tvrzením přinesu v následujících statích této práce.

činnost

v Bohemii 1906 - 1913

následující kapitoly předcházelo pečlivé zváže ní jej í funkce. Působení

Egona Ervína Kische v Bohemii a j eho konkrétní práce z této doby byly v minulosti

předmětem zkoumání několika autorů 1 4 3 , v mé práci ale plní odlišnou funkci. Jsou nutn é
k získání faktografického základu pro zkoumání kontextu a diskursu samotné Bohemi e,
k posouzení práce dal ších dobových autorů a v konečném důsledku pro zhodnocení
Kischovy úlohy v celé problematice. Mé rozhodnutí je založeno na tezi vyslovené
v úvodu práce i této kapitoly: historii lokálkáře Kische do značné míry chápu jako
východisko, nikoliv naplnění mého tématu. Zároveň se domn ívám , že tvoří uzavřený
celek s historií Bohemie ajejím obrazem v Kischo vých vzpomínkách.

141

KLAAR, Alfred. Aus den Tagen meines Bohemia-Beginns. ln: Die Jahrhundertausgabe der Bohemia,

roč.

100, 30.1 . 1927, p říloha - s. 4.

PATKA, s. 3 I.
143 KUSÁK, Alexej. Egon Erwin Kisch v Bohemii. Praha: FF UK, 1958; POLÁČEK, Josef. Egon Erwin
Kischs Mystifikationen. Frankfurt nad Mohanem: Hessischer Rundfung, květen 1987; KRONB ERGER,
Johann. Egon Erwin Kisch: Seine politische und publizistische Entwicklun1! vo~n bll~gerlichen
Journalisten zum Schopfer der literarischen sozialistischen Reportage. V íde ň: Universitat Wien, 1979;
NEČASO VI, Vincenc a Jarmila. Pražský novinář Egon Ervín Kisch. I. vyd ání. Praha: Vydavatelství a
nakladatelství Novin á ř , 1980.
142
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Pokud chceme shrnout Kischovo n o v inářs ké působení v Bohemii, setkáme se hned na
zač át k u

s výraznou komplikací. Velká čás t zpravodajských m ateri ál ů , kterou Kisch

publikoval (zejména do roku 191 0), vyšla bez jeho podpisu či šifry a z dnešního
pohledu je takřka nemožné věro hodně prokázat, zda inkriminované články psal opravdu
Kisch či nikoliv l44. V ětšina bad atel ů čerpala základní povědomí z výčtu dobových
žurnalistických témat a kauz, k jejichž autorství se samotný Kisch při h l ás i l v Tržišti
senzac í. Konkrétně jde, v po řad í podle kapitol, o následující děj e: návštěva císaře
Františka Josefa 1. v Praze 1908 145, požár Šítkovských m lýnů l 4 6 , vánoční loupež
Wasi ňsk ého tlupy na pražské po ště'" , odhalení tajného telegramu německého císaře

princi Hohenlohe 'i", záplavy na Konopišti", loupežná vražda majitele restaurace Zum
Konig Ottokar'í" , historie srostlých sester Blažkových 151, loupežná vražda majitele
směnárny Eduarda Kische l52, aféra plukovníka Alfreda Redla 153, návrat arcivévody

Karla Františka Josefa ze svatební cesty!" , pobyt anglického krále Eduarda VII.
v Mariánských Lázních 155, rozhovor se švédským malířem Andersem Zomem 156.
Ošemetnost tohoto

pří stupu netřeba zd ů raz ň ovat.

nespolehlivosti Kischových

memo árů

mnohd y scházejí rozhodující detaily a
Kischův

rozhodl

Vzhledem k mnohokrát

nesouhlasí chronologické
příli š často

věnovat

pořad í

je nutné spoléhat

výklad událostí a jeho vlastní role v d ění. To byly klíčové

zm i ňované

událostí,

výhradně

důvody, proč jsem

na
se

hlavní pozornost podepsaným a označeným m ateriálům .

Kisch nastoupil do Bohemie v dubnu 1906 a hned 8. dubna vychází ve fejetonové
přílo ze půldruhé

stránky dlouhá povídka

v předchozí kapitole jako o

součásti

Gl ůcklich

abgewohnt, o níž j sem se již zmínil

Kischova souboru Der fr eche Franz und andere

Geschichten. Text poslal mladý autor j eště z Berlína a redakci Bohemie jej předložil
bratr Paul Kisch. V korespondenci obou

bratrů

se zachovala Egonova popuzená reakce

144 Samotný autor se zamý šlel nad důvodem této skutečnost i v obdob i své vyhrocené polit ické
angažovanosti v roce 1918: " Die kapttalistischen Zeitungsuntemehmen sind vor a/lem ángstlich darauf

journalistis chen Handlungsgehilfen... ZUl' Anonymito/ Z ll verhalten, 11m es Zll vermeiden, dass sie die
Beliebtheit des Publikums und die Auf merksamkeil der Konkurrenzunternehmung aufsich lenken. " (cit.
JACOBI, s. 109)
al/S ,

Trži ště , s. 11I .
Tamtéž, s. 122 .
147 Tamtéž, s. 133.
148 Tamtéž, s. 144.
149 Tamtéž, s. 165.
150 Tamtéž, s. 189.
151 Tamtéž, s. 202.
152 Tamtéž, s. 233 .
153 Tamtéž, s. 259.
154 Tamtéž, s. 335.
155 Tamtéž, s. 338 .
156 Tamtéž, s. 344.
145

146
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na s děle ní, že povídku bude nutné pro účel y novinového oti štění mírně zkrátit l57 O dva
týdny po zd ěji , 22. dubna, Bohemia přináší zdrženlivou recenzi na Der freche Franz
autora Emila Faktora a zm í ně ný příběh tak zů s t áv á na po měrně dlouhou dobu
posledním Kischovým pří spěvkem ve fejetonu listu.
Kische v následujících

měsících plně vytěžuj e

rozjezd v pozici lokálního reportéra,

zároveň

si teprve osvojuje zákonitosti chodu redakce.

č i nn o s t i

v Prager Tagblattu

důležitých

přednáškách

zpočátku

jako

během

krátké

spadá mezi jeho povinnosti referování o
například

jako

Pod obně

Vortragsabend

zugunsten

m éně

der

Studentenheimstiftung' ř'. Na tomto prostoru je ale osobi tější autorský přínos nežádán.

Že mladý autor dokáže vykřesat nečekaný efekt i z menší příležitosti, prokazuj e 17.
října v materiálu Das Jubilaum des Vergessenen'ř ', Článek v podstatě upozorňuj e na

nedávno vydanou publikaci A.O. Przedaka Vergessene Sohne Prags o pražských
n ěmeckých

literátech první poloviny 19. století, Kisch ale

využívá šedesátého
Upozorněním

výročí

od

pohřbu

při

jejím pojednání

ob ratn ě

významného spisovatele W.A. Gerleho.

na toto pozapomenuté jubileum rámuje otevření i zakončení svého čl ánku

a snaží se - místy

poměrně působivě

- dobrat podstaty

zapomnění

kdysi významného

literáta: "Der Schriftsteller - Wolfgang Adolf Gerle hiej3 er - ist nun schon lange tot, so
tot, dass wohl keiner eine Zeile von ihm gelesen hat, der nicht zufallig unter Urvoter
Hausrat ein Werk aus seiner Feder fando Die Nachwelt hat - wozu sie den
unbestreitbaren Rechtstitel besitzt - das Todesurteil uber ihn gesprochen, indem sie
seinen Namen in das Grab der Ve rgessenheit gesenkt, und es
verblendete

bedeuten,

Pietat

dem

an

w ůrde

Langstvermoderten

nul' eine
kiinstliche

Wiederbelebungsversuche anzustellen. "
Pravděpodobně

každodenních
dobu

téměř

se však jedná jen o

úkolů .

ojedinělou

autorovu aktivitu mimo rámec j eho

Pokud lze celkově posouditjeho tehdejší situaci,

výhradně

věnuje

se v tuto

zpravodajství v terénu. Ve sféře lokálního pražského

zpravodajství lze předpokládat Kischovu účast při slavnostním příjezdu arcivévody
Karla Františka Josefa do Prahy 13. listopadu nebo při zpracovávání příp adu vraždy
157 .. Chefredakteur Katz hat gesagt, dass meine Geschichte gekiirzt sein wird... Ich wol/te selbstredend
sofort an Katz depeschieren, die Geschichte entweder ungekitrzt oder ůberhaupt nicht zum Abdrucke zu
bringen. (...) Denn eine Blamag e ist es j edenfal/s, wenn mil' auch nul' ein Wort geandert oder gestrichen
wird, selbst wenn ich die Einwilligung geben wiirde. " In: KISCH, Egon Erwin. Briefe an den Bruder Paul

und an die Mutter 1905 - 1936. Uspořádal Josef Poláček, spolupráce Fritz Hofmann. \. vydáni. Berlín:
Aufbau-Verlag, 1978. Lizenznummer 30\. 120/80/78, s. 12- 13.
158 K. Vortragsabend zugunsten der Studentenheimstiftung. In: Bohemia, roč. 79, Č. 122 (4.5 . 1906), s. 7.
159 KISCH, Egon Erwin. Das Jubilaum eines Vergessenen. In: Bohemia, roč. 79, Č. 286 (17.10.1906), s. I
- 2.
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Barbary S mrčkové. V č ervnu je vyslán pokrýt povode ň na B cne š ovsku' ř" a prmasi
hutný popis rozsahu škod v okolí sídla následníka trůnu Františka Ferdinanda ď Este , i
když místy zabíhá do triviality a nevyvaruje se tehdy
nejn ázorněj ši

n e gati vně

výrazů :

konotovaných

" Die

běžné mu

nadužívání co

Wasserkatastrophe

im

Saza wage biete. Diefurchtbaren Wirkung en, welche die Katastroph e in einem Umkre ise
von fast fůnfze hn Kilometer Durchm esser fůr die gesamte Landbevolkerung gehabt hat,
s ind ů b erha upt nicht ann áherungsweise abzuschatzen ... Schon j ene Tei/e der Gegend
hab en entsetzlich gelitten ... Sind hier die Fe ldfr ůchte schon vollig ruiniert,

.'10

ist der

Feldsc haden im Ůb erschwemmungsgeb iete ein noch fŽJrchtbarerer ... ..

Chceme-li si

udělat

základní po věd omí o prvních letech Kischovy či nnosti , nezbývá

než se ponořit do dobových lokálních událostí. J ednoznačným závě rem z jejich studia se
jeví být poznatek, že Kisch z tohoto úvodního období

těží před evším organi začně

než

publicisticky. Lokální zpravodajství Bohemie se přísně drží jednotného stylu své doby,
neposkytuje sebemenší prostor pro

no vinářskou

oficiálních událostí jako je zmíněný

příj ezd

v listopadu 1906 je co

invenci. Prioritou

při

pokrytí

arcivévody Karla Františka Josefa do Prahy

nejpodrobněji vy líčit

veškeré detaily o

průb ěhu

ohledu na strukturu a spád textu. V rámci zpravodajské povinnosti je
všechny

přítomné

osobnosti z pražského

četných

spo lečenského

události bez
třeba

uvést

života a jejich funkce: " Vor

dem neuen Gebaude des Franz Josefs-Bahnhofes, in dessen Westibul und auf dem
Perron war gestem abends eine nach vielen Hunderten zahlende Menschenmenge

angesammelt, um die Ankunft des Erzherzoges Kari Franz Josef zu erwarten, der nun zu
Studienzwecken tangem Aufe nthalt in Prag nimmt. Auf der

S ůdse ite

des Perrons

standen die Spitzen der Behorden: Der Statthalter Graf Coudenhove, der Prasident des
Oberlandesg erichtes Ritter v. Wessely, in Vertretung des Oberstlandmarschalls Fiirsten
Lobkowicz Landesausschuj3beisitzer Graf Adalbert Schonborn , der B ůrgermeister Dr.
Groš, der Staatsbahndirektor Hofrat Mar ek mit dem Vorstande des Bahnbetriebsamt es
des Fran z Josef-Bahnhofes Oberinspektor kais. Rat Wurdack, der Hofrat und
Polizeidirektor Křikava und Platzkommandant Oberst Menzlik. Die Gener ále,
Korpskommandant und kommandierender General Ritter v. Czibulka, FML. Kummer v.
Rummershof GM Pfeifer v. Julienfels und GM Rukavina hatten vor dem A usgange
Aufstellung genommen. Zwis chen ihnen und den Vertretern der Zivilbeh črden stand die
vom lnfReg. Nr. 91 beigestellte Regimentsmusik und die Ehrenkompanie. Die

160

Nsg. Die Wasserkatastrophe im Sazawagebiete. ln: Bohemia, roč. 79, č . 167(19.6. 1906), s. 6.
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a usge ruckte

Mannsc haft

---

-

--

komm andierte Oberst Gregorowicz; Kommandant

- -- - --

der

Ehrenko mp anie war Majo r S/m in. Den Sicherheitsdiensl leitete der Bezirksl eiter der
Sladl Weinberge Polizeirat Petrásek. ../6 / Kisch jako ilustraci této praxe popisuje v

Tržišti senzací konflikt pražských
náv ště vě

n o vin á řů

s generálem Czibulkou při jiné příležitosti ,

Františka Josefa 1. v roce 1908, a uvádí ignorování č i ni te le v novinovém výčtu

osobností jako nepříj emnou spol ečenskou ránu pro dotyčného generálal 62 .
Přestože

se Kisch s odstupem času vysmívá lokálk ářům ,

uvádějí cích

laciné titulky j ako

Gattin in den Tod gefo lgt nebo Ein tragischer V01faU/63 , sám je ve svých začátcích

nucen reportovat podobným
květinovém
při němž

způsobem

o situacích jako nehoda

p ři

pražském

korsu 12. července 1908, kdy se v průvodu splašili koně a vyvolali zmatek,

zahynula jedna žena a dvacet lidí se zranilo. Bohemia tiskne tři dny za sebou

celé sloupce podrobností, články mají jednotný titulek Furchtbarer Unglucksfail'?',
resp. Das Unglůck beim Blumenkorso 165• Jiným příkladem je zpravodajství ze
železničního neštěstí u Pardubic Eisenbahnkatastroph e bei Pardubitz' 66 koncem

prosince 1909.
Mladý autor brzy nachází svou parketu ve zpracování dobových kriminálních případů,
jimž Bohemia

věnuje

pozornost. K velkým kauzám této oblasti

patří

vražda Marie

Novotné na Vinohradech'ř" , souboj pražských detektivů s lupičem Bočkem l 6 8 , vražda
Marie Sanderové na Sm íchov ě' ř", zastřelení strážmistra Bartoše' Í'', vražda trafikantky
Bartákové 171, pokus trestanců Srba a Š imůnka z pankrácké věznice 172, vražda Anny
Koblitzové 173 , vražda majitele smíchovského hostince u Krále Otakara' Í" či loupežná
vražda majitele
širší autorský
161

směnárny

přínos

Eduarda Kische. Podobné události vyžadují

nesrovnatelně

než rutinní každodenní agenda. Dostávají v listu natolik rozsáhlý

Nsg. Die Ankunft des Erzherzogs Kari Franz Josef in Prag. In: Bohemia, roč. 79, č. 3 13 (13. 11. 1906),

s.5.

Tržiště senzací, s. 113.
Tamtéž,s. 115.
164 Nsg . Furchtbarer Ungliicksfall. In: Bohemia, roč. 81, Č. 190 (12.7. 1908), s. 2 - 3.
165 Nsg. Das Unbliick beim Blumenkorso. In: Bohemi a, roč . 81, Č. 192 ( 14.7. 1908), s. 3.
166 Nsg. Eisenbahnkatastrophe bei Pardubitz. In: Bohemia, roč . 82, Č. 357 (27.12. 1909), s. 1 - 3.
167 Nsg . Der Mord in der B áhmerwaldgasse. In: Bohemia, roč 82, č. 84 (23.2. 1909), s. 5 - 6.
168 Nsg . Ein furchtbarer Kampf: Detektive und Einbrecher Boéek. In: Bohemia, roč. 82, č, 101 ( 11.4.
1909), s. 6-7 ; Nsg . Derfurchtbare Kampfmit dem Einbrecher Boéek. In: Bohemia, roč. 82, Č. 102 (12.4.
1909) , s. 3 - 4.
169 Nsg. Der mutmaflliche Mord bei Smichow. In: Bohemia, roč . 82, č. 205 (27.7. 1909), s. 5.
170 Nsg . Der Mord an dem Polizisten Bartoš. In: Bohemia, roč. 82, Č . 22 1 (12.8. 1909), s. 4.
171 Nsg. Ein Raubmord in Karolinental. In: Bohemia, roč. 82, Č. 33 1 (1.12. 1909), s. 5.
172 Nsg . Fluchtversuch aus der Pankratzer Strafanstalt. In: Bohemia, roč. 85, č . 233 (24.8. 191 2), s. 7.
173 Nsg . Raubmord an der Mutter . In: Bohemia , roč. 85, č. 278 (3.10. 1912), s. 8 - 9.
174 Nsg. Der Raubmord in Smichow. In: Bohemia, roč. 86, Č. 82 (26.3. 1913), s. 4 - 5; Č. 83 (27.3. 19 13),
162

163

s. 3 - 4.
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pro stor, že si zpravo daj vedle vylíčení nezbytných oficiálních faktů může dát záležet na
formě a struktuře textu, podat čtenáři zevrubný popis místa či nu včetně nejmenších
detail ů a uplatnit tak nejen rešerše, ale i vlastní pozorování v terénu. Jeden ze zdrojů

Ki scho vy rep ort érské techn iky je proto třeb a hledat právě v lokálních zprávách
kr iminálního charakteru.
Patrně nej znám ěj ším příkladem zm í něné práce je aféra Wasiňského bandy, která se

odehrála ve druhém roce Kischova pů sob ení v Bohemii na Vánoce 1907. Autor ji po
letech v Tržišti senza cí prezentoval jako další příklad své teze, že na počátku nej větších
novinářských výkon ů mnohdy stoj í náhod a 175. Těsně před Vánocem i marně hledal téma

pro svou svátečn í glosu, a tak si pomohl kompromisem: našel si zajímavou zprávu
v policejním věstníku o lupi čské tlupě z Přemyšlu a aby dodal motivu lokální charakter,
formuloval j ej jako varování pro pražské detektivy před zahraničními lupiči . Na Š tědrý
večer

se Kischova

piedpov ěď skutečně

v Praze hlavní poštu v

Jindři š ské

vyplnila a skupina polských

lupi čů p řepadl a

ulici. Tolik kischovská mytologie.

V Bohemii z 25. prosince 1907

skutečně

nalézáme noticku s titulkem lnternationa/e

Kasseneinbrecher in Prag?l76, jejíž obsah vychází z úvodního oznámení, že pražská
policie je

momentálně

v pohotovosti

kvůli

zprávám o

lupi čské bandě

z východ u

Rakouska-Uherska. Hned v prvním čís le po vánočních svátcích z 27. prosince následuj e
nesignovaná čtyřstránková stat' Eine Mordtat am Weihnachtsabend

177
•

vyprávění

zlodějů,

Autor své

situuje do několika linek: po úvodním shrnutí situace popisuje plán a jednání

poté odbočuje ke smrtelně zraněnému vězeňskému dozorci Kauckému a

nakonec se soustředí na zadrženého člena skupin y Stanislava Adarnského. V ětšina
z podrobností o pokusu o vyloupení pošty j e rešeršována na základě výpovědí svědků a
policejních informací, informace o výpo vědích Adarnského jsou z policejních zdrojů .
Text je koncipován jako proud větších i menších výčtů souvislostí, autor se navzdory
četným kombinacím přísně drží faktografické linie a snaží se čtenáři zprostředkovat co

nejvíce zákulisních informací: .Bei internationa/en Einbrechern ist es Silte, dass, wenn

sie sich ZUl' Ausfuhrung eines Einbruches begeben, die Einbruchswerkzeuge unter ihnen
vertei/t sind. Dies scheint auch diesma/ der Fa/l gewesen zu sein, denn ein sogenannter

Trži ště senzaci, s. 133.
Nsg. lnternationa/e Kasseneinbrecher in Prag? ln: Bohemia, roč . 80, č . 356 (25. 12. 1907), s. 7.
177 Nsg . Eine Mordtat am Weihnachtsabend ln: Bohemia, roč . 80, Č. 357 (27.12. 1907), s. 1- 4.

175

176
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Feinbohrer fa nd sich im Besitze Adamskis nicht vor. Diesen Bohrer d ůrfte einer der
beiden Komplizen des Verhafteten bei sich gehabt haben. ../78
Postup vyprávění v těchto textech j e větš i nou p ří sně chronologický, zač íná svědeckým
objevením zl oči n u, pokračuje popi sem či nnosti policie a charakter istiko u podezřelého.
Závěre čnou část pak tvoří souvislosti: vyčís len í dů sl edků , případně podrobnosti o

obětech. Jazyk je strohý, převažují so uvě tí.

"Ges lem um 3 Uhr morgens bemerkte ein

Gefangenaufseher in der Pankralzer Strafa nstalt, dass in mehreren Zellen Unruhe
herrschte. Das erweckte seine Aufmerksamkeit. Nachdem er langere Zeit gehorcht
hatte, glaubte er ein Gerausch zu vernehmen, dass aus der Zelle drang, in der der
Raubmorder Srb eingesperrl ist. Er alarmierte die wachhabenden Gefangenaufseher
und den milit árischen Posten und drang mil ihnen in die Zelle des Srb ein. Srb
versuchte gerade die letzte Stange des Eisengitters mil einer

důnn en,

wahrscheinlich

selbstverfertigten Feile zu durchbrechen. Wahrend die Gefangenaufs eher noch in der
Zelle des Srb weilten, vernahmen sie aus der danebenliegenden Zelle Klopflaute. Dorl
war der 35-jiihrige Alois Simunek, der wegen eines Raubmordes zu 20 Jahren schweren
Kerkers verurteilt ist, mil drei anderen Zellgenossen eben beschaftigt, aus den
Prilschenbrettern eine Leiter herzustellen, um mil Hi/fe dieser aus dem Zellenfenster,
das bereils durchgesagt war, herauszusteigen und dem daneben befindlichen Srb
ebenso zur Flucht zu verhe/fen.

,,/79

Dalším charakteristickým rysem zpravodajství z kriminálních případů byla jeho
serialita, odpovídající vývoji policejního vyšetřování. Zřejmě nejdelší č asové rozpětí

mělo pokrytí případu loupežné vraždy majitele směnárny Eduarda Kisch e

l80
,

které Egon

Ervín Kisch jako jeho synovec později zachytil i ve svých vzpomínkách . 1. října 1910
Bohemia konstatovala: .Das Mordgeheimnis isl zur Stunde noch unaufgekl árt. Die

Untersuchungen und Nachforschungen werden mit der groj3ten Energie weitergefůhrt,
aber ein greifbares Resultat hat sich bisher noch nicht ergeben. u První č lánek shrn uje
informace o pitvě zavražděného, revizi směnárny a údaje o předpokládané kořisti
zlodějů, ve druhé polovině se pak věnuje průběhu vyšetřování a svědeckým výpovědím.

V následujících dnech zůstává klíčovou otázkou, kdo byl vrahovým komplicem,
zpravodaj si ale musí vypomoci dalším shrnutím předešlých událostí, neboť policejní

Tamtéž.
Nsg. Fluchtversuch al/S der Pankratzer Strafanstalt. In: Bohemia, roč. 85, Č. 233 (24.8. 1912), s. 7.
180 Nsg. Der Raubmord an Bankier Kisch. In: Bohemia, roč . 83, Č . 270 (1.10. 1910), s. 3; č , 271 (2 .10.
1910), s. 3; Č. 272 (3.10 . 1910), s. 2 - 3; Č. 273 (4.10.1910), s. 3 - 4; Č. 275 (6.10. 1910), s. 3; č . 284
(16 .10. 1910), s. 5; roč. 85, Č . 265 (25.9. 1912), s. 4.
178
179
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vyšetřování nepřináší výsled ek: " Heute ist der dritte Tag seit dem grasslichen

Raubmorde, der im Zentrum der Stadt an dem Besitzer einer Wechselstube begangen
worden ist. Hoch ist das lahmende Entsetzen uber die Tat nicht gewichen, noch immer

ist den Muttmafšungen

ůber

die Person des Raubm črders fr eier Laufgelassen.,. "

Zpravodaj ství tak vypl ňuj í podrobnosti o pohřbu a smutku pozůstal ých. Šest dní po
vraždě se zdají být zachyc eny stopy o zevn ěj šku a bydlišti vraha, zpráva Bohemie se ale

stále skládá především z autorových kombinací: " Nun ist ein neues, wichtiges Moment

aufgetaucht. Der Morder hat sich, wie j etzt feststeht, noch zwei Tage nach dem Mord in
der Stadt aufgehalten. Diese Zeit beniitzte er, um an seiner ouj3eren Erscheinung
verschiedene Veranderungen vorzunehmen. Er liej3 sich rasieren, er sorgte fůr einen
neuen Anzug und neue Schuhe. (...) Ob eine besondere Schlauheit dahinterstecken soli,
ob er es nul' aus

Gr ůnden

der Bequemlichkeit getan hat, steht dahin. (...) Jedenfalls

weisen die neuentdeckten Spuren darauf hin, dass man es mil einem Menschen von
einiger Erfahrung und Ůberlegung zu tun hat. " Navzdory odhalené identitě údajného
pachatele, rakouského

zločince

Rudolfa Hausera, se

vyšetřování

nehýbe ani

v následujících dnech. " Die aus Prag fůhrende Spur des flůchtigen Morders scheint

sich nicht als die richtige, vielleicht auch als eine nicht hinreichend deutliche erwiesen
zu haben," konstatuje Bohemia 6.
zločinů.

října

a

Tím se ale zpravodajství z tohoto

přináší výčet předchozích

případu

na dlouho

odmlčuj e.

Hauserových
16.

října

sice

Bohemia přináší zprávu o zadržení Josefa Karla Hesse, který je podezřelý jako
Hauserův komplic, případ

ale definitivně zůstává nevyřešen. O tom, že jej Kisch přesto

sleduje, svědčí zpráva z 25.9. 1912, referující o výslechu Leopolda Procházk y
z Chrudimi, který se přišel přiznat ke dva roky staré vraždě majitele směnárny, končí
ale v ústavu pro duševně choré: "Die Selbstanzeige Prochazkas hat sich nach
grůndlicher

Untersuchung als erlogen herausgestellt. " Případ zůstává otevřen, jak

zpětně potvrzuje i Kisch v Tržišti senzací

181
•

Častým Kischovým úkolem zejména před rokem 1910 bylo uchopení krátkých
běžných zpráv, založených obvykle na strohých datech policie nebo zahrani čních

korespondencí. Kisch jejich zpracování nepodce ňoval a nejednou díky tomu narazil na
zdroj pro větší materiál, zpracováním nebo tématem vybočující z dosavadního lokálního
diskursu. Příkladem takové zajímavosti je příběh srostlých sester Josefy a Rosy
Blažkových, o nichž Bohemia poprvé přinesla noticku Das Kind zweier Miitter/

82

181
182

Tržiště senzací, S. 239 .
Nsg. Das kind zweier Můtter. ln: Bohemia, roč. 83, Č. 106 (18.4. 1910), S. 6.
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18.

d ubna 1910 . Stručná kuriozita o tom, že známá siamská dvoj čata místo záhadné operace
porodil a zdravé dítě, j e rozpracována o den později, materiál o pěti odstavcích Die

Entbindung der zusammengewachsenen Zwillinge Blažee 83 ovšem není autorovým
(zřej mě Kischovým) objevem , nýbrž výstupem z l ék ařské přednášky profesora Kukuly:

..Der sonderbare Fall, uber welchen wir gestem berichtet haben, hat begreiflicherweise
in den Kre isen der Árzte und der Laien das grajJte Aufsehen erregt und bildete gestem
das Tagesgesprach. Die Schwestern haben bereits ihr Geheimnis gelufiet. Beide waren
in ihren Impre sario, der gegenwartig in Berlin weilen soll, verliebt. Dieser zeigte
j edoch eine gr

čfiere

Zuneigung zu Rosa und versprach ihr auch, er werde dafůr sorgen,

sie heiraten zu konnen. ( ..) Ober diesen und einige andere Unterschiede der beiden
Zwillingsschwestern hielt gestem Prof essor Dr. Kukula einen Vortrag und er gedenkt
auch in einer Publikation diesen interessanten Fall der weitersten Offerulichkeit
mitzuteilen. .. Pisatel nevyzdvihuje

skutečnost,

že jedna dcera je matkou a druhá pannou,

jak to podává Kisch v Tržišti senzací 'ř" . Zabývá se jin ými otázkami : zda případné
man želství Rosy a impesaria
ú čet

za

léčení

Původní

mů že

být podáno jako polygamie a zda nemocnice vystaví

jedné nebo dvou osob.

materiál na toto téma se v Bohemii objevuje až 22. dubna. Text Aus dem

Leben der Schwestern Blažek/85j e opět nepodepsán, podle stylu však lze předpokládat
Kischovo autorství.

Reportáž popisující všední život siamskýc h

dvoj čat

není

prvoplánově senzacechtivá, autor se zaměřuj e spíše na vykreslení ko ntrastů uvni tř

rodiny než anatomické zvláštnosti sester. Hlavní postavou vyprávění j e otec,
bankrotující mlynář, který okamžitě po narození dvojčat rozpozná jejich potenciál: .Da

dachte sich der gliickliche Vater, der ein gehauter Kerl ist, dass er vielleicht durch
Schaustellung seines Doppelspr čfilings mehr Geld verdinen werde, als mil dem
Miihlenrad. Das war beileibe nicht etwa der ironische Gedanke eines uber
geschaftliche Mij3elfolge erbitterten Gewerbsmannes, sondern das war sehl' ernst
gemeint." Otec nachází sestrám impresária a třebaže začne záhy bohatnout, na cestách
s dvojčaty stále spí v nejlevnějších hotelech. Text místy až literárně přibližuj e úspěch
Blažkových v Paříži a konfrontuje jej s obrazem rodi čů, kteří stále žij í v chal upě a
dokonce tvrdohlavě zruší lukrativní americké turné. Sestry jsou podány jako lakmusový

183

Nsg. Die Entbindung der zusammengewachsenen Zwillinge Blažek. In: Bohemia, roč . 83, č. J07 ( 19.4.

1910), s. 6.
Tržiště senzaci, s. 209.
185 Nsg . Aus dem Leben der Schwestern Blažek. In: Bohemia, roč. 83, Č. 110 (22.4 . (910), s. 5.
184
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....

papírek svého druhu, o v l iv ň ujíc í životy jiných a navzdory tragickému ro změru jejich
příběhu

je autor interpretuje z hlediska rodiny jako šťastný zásah shůry .

Historie siamských dvoj čat je jen jedním z příkladů, jak se Kischovi postupně daří
vytě ži t

aktuální událost v n ad časověj š í text. P o zd ěj š í Kischovy práce před znam enává i

pojednání případu Karla Maye l86 . Probíhající soudní proces s Mayem v Německu bere
autor jako

p říl ežito st

p řin áš í tří stránkový

pro fejetonistické ohlédnutí do svého dětstv í , o m ěsíc
rozhovor ln der Vil/a Shatterhand. Kisch

vybaven rešeršemi a znalostí tématu,

repo rtážn ě

při ch ází

pozd ěj i

pak

do Radebeulu

hledá v okolí spisovatelova domu

indicie pro vlastnosti svého diskusního protěj šku: .Er lebt in Radebeul. Es regnete, als

ich hinkam. (...) Drei Aufschriften bezeichnen die Maysche Vil/a. Auf ihrer Vorderfront,
aufder sich hoch hinauf blaue Bliitentrauben von Glyzinien ranken, steht der Name der
Vil/a: Shatterhand. Und auf dem Eingangstor zwei kleine Messingschilder: .May' steht
auf dem einen. Das andere besagt, das Fremden der Besuch nul' nach
vorhergegangener Vere inbarung gestattet wird. Das Stubenmadchen, das mil' offnet,
fůhrt

mich zunachst in den Korridor der Vil/a. Der gemahnt ostentativ nach dem

allerw ildesten Westen, nach Prarie und Wigwams. An der Wand h ángen Tigerfelle... ..

Autor glosuje

prostředí

charakteristiky.

i obyvatele vily, do rozhovoru vsunuje podle

Přepracovanou

verzi textu

později

Kisch

zařadi l

potřeby

další

do sbírky reportáží

Hetzjagd durch die ZeU 187.
Lokální

část

listu

dlouhodobě

nemohla

vyhovět

Kischovým ambicím už jen

z prostorového hlediska. Jestliže jsme výše ukázali, že k procesu Kischovy emancipace
od každodenní zpravodajské agendy dochází teprve pozvolna, trvalo delší dobu, než se
s reportážní látkou dokázal prosadit ve fejetonu Bohemie. Prvním pokusem byl text
Orientreisepech'ř ", způsobem zpracování kombinující dobový úzus cestovních dopis ů

(Reisebriefe) a fejetonu. Autor se po sledu smolných příhod na cestě do
Konstantinopolu vydá navštívit přítele pobývajícího ve Smyrně, nakonec se s ním ale
mine. Triviální text, který by bez údaje o autorovi pro naše studium nebyl zajímavý.

186 KISCH, Egon Erwin. KarI May. In: Bohemia, roč. 83, č. 100 (1 4.4. 1910), s. 4; KISCH, Egon Erwin.
ln der Vil/a Shatt erhand . In: Bohemia, roč. 83, č . (15.5. 1910), př íloha s. 49- 51.

187 KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Uspořádali Bodo Uhse, Gisela Kisch,
Fritz Hofmann a Josef Poláček. Berlln: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, svazek 6 Der rasende Reporter, Hetzjagd durch die Zeit, Wagnisse in aller Welt, Kriminalistisches Reisebuch, s.
304.
188 KISCH , Egon Erwin. Orientreisepech. In: Bohemia, roč . 80, č. 352 (2J.J2. 1907), př íloha s. I.
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Příkl on

ke klasické žánrové fo rm ě i tematice p ři chází pozvolna. Prvním náznakem je

report ážní črta In der Straf anstalt' 89 , jejímž impulsem ovšem nebyl autorův zájem a

rešerše v terénu, nýbrž oficiální prohlídka pankrácké vězn ice v rámci kongresu o
věze ňs k é výc hově

výkladem pro

péči . Ki schů v

a

účastníky

pohled se tedy kryje se

směrem

prohlídky a

a rezignuj e na budování jiné struktury než popis prohlídky

z bodu A do bodu B. O půl roku pozd ěji se posouvá dál, když přináší reportáž G aste de r
Polizei
Al/S

l9O

ve fejetonové příloze listu. Text bude později zařazen do knižního souboru

Prager Gassen und Nachten a z kontextu dosavadní Kischovy tvorby se vyč l eň uj e

novou perspektivou i
studuje lidi,

kteří

způsobem

jím procházejí. Oproti čtenářským

na osoby, které nespáchaly
vykreslených
kom isařství

práce. Reportér tráví den na policejním

obrázků

je

zločin

předpoklad ům

komi sařství

se při tom

a

zaměřuj e

(proto se jedná jen o hosty policie). Z něko lika

nejpůsobi věj ší p říběh

ptát, zda byl nalezen jeho

nezvěstný

otce, který se

prav idelně

chodí na

syn a stále je odbýván. Teprve když

mu tohoto dne policista mlčky nabídne židli, otec pochopí, že syn je mrtev.
Ve stejný

měsíc

Bohemia otiskuje ve fejetonu Kischovu reportáž lm He im der

Verwahrlosten'řý , v níž reportér navštěvuje polepšovnu. " Die landlaufige Vors tellung,

dass zwischen Form und StoJ!, zwischen Auj3enseite und Inhalt aft ein Ko ntrast besteh e,
drtingte sich mir auf als ieh - Ostersonntag war 's, vom Bahnhof e kommend, zum
erstenmal an der Landesbesserungsanstalt far jugendliche Korrigenden zu Grulich
voruberkam: Ein hel/es Haus, von einem lauschigen, an imposanten B áumen reiehen
Par ke eingefasst; auf den blitzblanken Kiesplatz en funkeln Sonnenjleeke, und die
go ldenen

Fl ůgel

der

Schutzengel-Statue

beim

Eingangstor

rejlektieren die

Ostersonntags-Sonnenstrahlen weit uber die Landstraj3e hinaus." Všimněme si
časového

ukotvení textu: autor vyráží na reportážní cestu o Velikonocích, tedy v době

svého pracovního volna. Podobně jako před časem v pankrácké věznici je jako
žurnalista proveden ředitelem ústavu, což opět zákonitě omezuj e šířku dojmů
nabídnutých v textu. To samo o sobě ještě nemusí být nepřekonatelnou překážku,
vzpomeňme na pozdější slavnou reportáž U kajících Magdalén, v níž Kisch odvozuje

satirický efekt právě od skutečnosti oficiální prohlídky. V případě této rané práce ale
autor místy působí j eště bezradně: popisuje usilovněji a s větším citem pro detail než na

KISCH, Egon Erwin. In der Strafanstalt. In: Bohemia, roč. 80, č. 327 (26.11. 1907), s. 3- 4.
KISCH, Egon Erwin. Gaste der Polizei. ln: Bohemia, roč. 81' .č. 98 (8.4. 1908), př íloha s. I.
191 KISCH, Egon Erwin. lm Heim der Verwahrlosten. ln: Bohemia, roč . 81, Č . 114 (25.8. 1908), př íloha s.
I.

189

190
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Pankráci, ale nedostatečnou intenzitu jeho ponoru do tématu vyjadřuje už titulek,
implikující p ředem
Zrod

klasické

prostřednictvím

vytvo řený

postoj k popisovanému prostřed í.

kischovské

reportáže z pražského prostředí,

která prorazila

sbírek Aus Prager Gassen und Nachten (1912) a Prager Kinder (1913),

je sekundární literaturou i samotným Kischem časově ukotven s až udivující přesností.
Oficiálně

je jím 7. srpen 1910, kdy vyšel první díl reportážního cyklu Prager

Streifztige

l92

.

Tv ůrcem Kische - pražského reportéra se podle těchto interpretací stává

redaktor fejetonu Paul Wiegler, který dává popud ke vzniku cyklu. " Von den Fesseln
des aktuellen Anlasses emanzipierte ieh mieh bald. Dass ieh das konnte, verdanke ieh
einem neuen Redaktionskollegen, Paul Wiegler. Er schatzte meine Lokalberiehte anders
ein, als es die anderen Redakteure taten. Einmal kommentierte ieh die Naehrieht vom
Verkauf des aus der Mozartzeit stammenden Clamsehen Parks, der zu einem Tanzlokal
geworden war. Am Sonntag fand ieh die Glosse im Gehege des Feuilletons, wo bisher
nul' die beruhmtesten Sehriftsteller Deutsehlands abgedruekt waren, mit meinem Namen
und dem Serientitel .Prager Streifz ůge ' samt einer romischen 1. Auf diese Weise war ieh
via faeti zum standigen Woehenfeuilletonisten ernannt, und ich sehrieb j ahrelang
allsonntaglich die Prager Streifziige, eine Art unaktueller Lokalschilderungen, ahnlich
denen, die mil' im Liedersehatz des blinden Methodius so gefallen haben. Jeh drangte
mich mit der Masse der Frierenden in den Warmestuben, ieh wartete mil den
Hungernden in der

Volkskůche

aufdie Armensuppe, ieh nachtigte mit den Obdaehlosen

im Naehtasyl, mit den Arbeitslosen haekte ieh Eis auf der Moldau, schwamm als
Flofserbursch nach Hamburg, statierte im Theater, zog mit dem Heerbann des
Lumpenproletariats ins Saazer Land auf Hopfenpflůcke und arbeitete als Gehi/fe eines
Hundefangers.

,t193

Třebaže Wiegler, který s Kischem sdílel redakční místnost a byl stej ně jako on

fascinován pražským prostředím, dal mladému autorovi rozhodující možnost uplatnění,
daná problematika není tak jednoduchá jak Kisch tvrdil s odstupem let. Především je
třeba podotknout, že reportérský zájem o Prahu v něm klíčil pomalu, postupně a tomu

odpovídal i vývoj jeho pracovních metod. Výše jsme uvedli několik textů, v nichž lze
jasně postřehnout náznaky budoucího vývoje a v průběhu diskutovaného roku 1910

vyšlo několik reportáží, které předcházely Prager Streifz ůg« a které lze v tomto
kontextu označit za texty, které zřejmě vzbudily Wieglerovu pozornost. V první řadě to
192
193

KISCH, Egon Erwin. Der C/amsche Garten. In: Bohemia, roč. 83, 7.8. 1910, s. J.
Tržiště senzací, s. 280.
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1

j e dvoudílná reportáž FloJ3jahrt

J94
,

v níž si Kisch vyzkoušel povolání voraře a poprvé

cíleně pronikl do daného prostředí , a Das neue Heim des Polizeimuseums'ř" . Tyto texty

obdrže ly poměrně rozsáhlý prostor na straně 3, což se zdá být v rozporu s tvrzením, že
teprve přízeň redaktora fejetonu dala Kischovi možnost naplno se reportážně uplatnit.
Nepopiratelným přínosem pro Kischovu tvorbu je jasné tematické zadání, které autora
směřuje do konkrétního prostředí. Prager Streifzuge čítá celkem 34 díl ů a při bli žuj e
p rostřed í a či nnosti , které dosud čtenář Bohemie nern ěl možnost poznat: postřikovač

·

196

U I ice

PO VOZ

v v,
v'
, v l98
,vy' berci
mostne'I10 197, fl asmetar
,

20 I

,

po pe lář

199

, odchyt toulavých psů 200, obecný

pojízdná kavá rna", potravní daň 203 , studenti hrající fotbal204. Dějiště

některých textů je situováno do prostor pro trávení volného času: tančírn a 205 , studentský
206

lokál

2 12

trh

194

.

,

207

lokály mensur

,

loterie208, maškarní bál209, divadloi '", aukční hala2ll , vánoční

Dominuj í ale prostředí, kde se pohybují lidé nižších a okrajových vrstev tehdejší

KISCH , Egon Erw in. F/ojJJahrt. In: Bohemia, roč. 83, č . 181 (3.7. 1910), s. 3 - 4; č . 185 (7.7. 1910), s.

3 - 4.
195

KISCH , Egon Erwin. Das neue Heim des Polizeimuseums. In: Bohemia, roč. 83, č. 20 1 (24.7. 1910), s.

3.
KISCH , Egon Erwin . Prager Streiftiige: Der Mann mil der Strali enspritze. In: Bohemia, roč . 83, 2 1.8.
1910, s. 1 -2.
197 KISC H, Ego n Erw in. Prager Streifzuge: Geschichten vom Brůckenkreuzer. In: Bohemia, roč . 83, 28.8.
1910, s. 1 - 2.
198 K1 SCH , Ego n Erw in. Prager Streiftiige: Drehorgelspieler. ln: Bohemia, roč . 83, č. 334 (4. 12. 1910),
s. 1 -3 .
199 KISC H, Ego n Erwin. Prager Streifz ůge: Das Márchen vom Mistwagen. In: Bohemia, roč. 83, č. 3 13
( 13.1\. 1910), s. 1 - 2.
200 KISCH , Ego n Erwi n. Prager Streiftiige: Beim Antonschek, dem Wasenmeister. In: Bohemia, roč . 83,
č .32 7(2 7 . 1 \. 1910 ), s. 1 -3.
20 1 KISCH , Ego n Erwin. Prager Streiftiige: Die Gemeindetruhe. In: Bohemia, roč . 83, 14.8. 1910, s. 1 2.
202 KISCH , Ego n Erw in. Prager Streiftiige: Café Kande/aber. In: Bohemia, roč. 83, 4.9. 1910, s. 3.
203 KISC H, Ego n Erw in. Prager Streifzůge: Verzehrungssteuer. In: Bohemia, roč. 83, 11.9. 1910, s. 2.
204 KISC H, Ego n Erwin. Prager Streiftiige: Die Erlaubnis. ln: Bohemia, roč . 83, č . 348 ( 18.12. 19IO), s.
196

2 - 3.
205

KISCH, Egon Erwin . Prager Streiftiige: Der Clamsche Garten. In: Bohemia, roč. 83, 7.8. 1910, s. 1 -

2.
206
207

KISCH, Egon Erwin. Prager Streifziige: Die Gifthiitte. In: Bohemia, roč. 83, 18.9. 1910, s. 3.
KISC H, Ego n Erwin. Prager Streifzuge: Mensurlokale. In: Bohemia, roč. 84, Č. 92 (2.4. 1911), s. 1 -

2.

KISCH , Egon Erwin. Prager Streiftiige: Von der Lottoziehung. In: Bohemia~ roč. 83, Č . 299 (30.10.
1910), s. 4; KISCH, Egon Erw in. Prager Streiftiige: Prager Ziehung. In: Bohemia, roč. 83, Č. 306 (6. 11.
1910), s. 4 - 5.
.
209 KISC H, Egon Erw in. Prager Streiftiige: Ein tade/nder Ba//bericht. In: Bohernia, roč. 84, Č. 43 ( 12.2.
1911), s. I - 2 .
210 KISCH , Eg on Erwin. Meine Tatigkeit a/s Statisto In: Bohemia, roč. 8~ , Č . 64 (5.3. 1911), s. I - 2.
2 11 KISCH , Egon Erwin. Prager Streiftiige: Von Teilbietungen; Auktionshallen und VOlil Chabrus. In:
Boh emia, roč . 84, č. 50 (19.2. 1911), s. 1 - 3; č , 57 (26.2. 1911 ), s. 1- 2" .
2 12 KIS CH , Eg on Erw in. Prager Strefztig«: Weihnachtsmarkt. In: Bohemia, roč. 83, č. 355 (25. 12. 1910),
208

s. 2 - 3.
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1

spo lečnosti : útulna pro bezdomovce'i':', ohříváma'! " , polepšovna'i" , ústav pro psychicky

' k h v217,veZl1lce
v . 218
nemocne, 2 16, lid
I ova cuc yne
. Do

•
v ět šiny těch to

prostor a situací reportér

Kisch proniká tím, že se jednoduše při způsobí pro středí a stane se dočasně jeho
součástí. Vedle barvitého popisu pražského rána a pozvolného probouzení ulic219

přibližuj e například policejn í razii220 nebo nucené práce221.

Intenzivní reportérská práce
autorovi ale

n e sporně p řináší

před stavuj e

záhy uznání. V roce 191 0 se poprvé za své

v Bohemii objevuje v prestižní vánočn í
autorů

ve fejetonu denního listu nezvyklý materiál,

příl oze

po boku všeobeně uznávaných

působení
l iterátů

a

jako Friedricha Adlera, Alfreda Klaara, Emila Faktora č i Paula Wieglera.

Vzhledem k tematickému vymezení mého zkoumání, vrstvení následující
s kutečno st i ,

že typologie kischovských reportáží

patří

mezi

dostatečně

sta tě

a

prozkoumané

oblasti, považuji za neúčelné styl Prager Streifziige blíže analyzovat. Že vznikly útvary,
které do té doby

nem ěl y

v daném

pro střed í

obdobu, navíc potvrzují dobové recenze

souboru Aus Prager Gassen und Nachten.. HEin richtiges Prager Buch. Es entstand aus

einer Menge von Feuilletons, die im Laufe der letzten Jahre in diesem Blatt erschienen
sind. (..) Dieser Band ist ein Mosaikbild Prags. Und wenn sonst uber die Sammlung
solcher Feuilletons die Meinung getei/t sein mag, hier erwies sie sich als eine
Notwendigkeit und als etne Selbstverst ándlichkeit. Denn sie sind aus einem Geist
geboren, von einem einigen Puls durchschlungen, sie bilden einen Organismus, voli
Wert und Kraft und Selbstgefůhl. Sympathisch tritt vor allem die Gestalt des Verjassers
entgegen. Egon Erwin Kisch ist ein ganz bedeutendes journalistisches Talent im besten
Sinne. Einer von den Menschen, in denen der Wissensdurst und die Neugierde nach dem
letzten Menschlichen gr6jJer ist als Klassenvorurtei/ und Kulturbewusstsetn." napsal
spisovatel Karl Hans Strobl ve své recenzi222. Max Brod dodává: " Dieses Buch geht von

scheinbar Nur-Realen aus, von einer Beschreibung jener kleinen Prager Seltsamkeiten,
213 KISCH , Egon Erw in. Prager Streifziige: Eine Nacht im Asyl fůr Obdachlose. In: Bohemia, roč. 83, Č.
278 (9. 10. 19 10), s. 3 - 4.
2 14 KISCH, Egon Erw in. Prager Streifzůg«: ln der Wčrm estube. In: Bohemia, roč. 84, Č. 15 (15. I. 1911 ),

s. 1 -3.
2 15 KlSCH,

Egon Erwin. Prager Streifziige: Theatervorstellung der Korrigenden. In: Bohemia, roč. 83, Č.

34 1 (11.12 . 1910), s. 1 - 3.
2 16 KISCH , Egon Erwin. Prager Streifziige: Die Irren. In: Bohemia, ~oč. 84, Č. 22 (22.1. 191 1), s. J - 2.
2 17 KISCH, Egon Erwin. Prager Streifz ůge: Volkskiichen. In: Bohernia, ~oč . 84, č,36 (5.2. 1911 ), s. I - 2.
2 18 KISCH , Egon Erw in. Prager Streifz ůge: Arrestgebiiude. In: Bohernia, roč. 84, Č. 78 (19,3. 1911 ), s. I

- 2.

KlSCH, Egon Erwin . Prager Streifz ůge: Prager Erwachen.ln: Bohemia, roč. 83, 25.9.1 910, s. 3.
KlSCH, Egon Erwin . Prager Streifziige: Razzia. In: Bohemia, roč. 83, Č. 292.(23. 10. 1910)., s. 3 - 4.
22 1 KISCH, Egon Erwin . Prager Streifziige: Die Zwangsarbeit auf dem Hradschin. In: Bohemia, roč . 83,

2 19
220

č.

320 (20.11. 1910), s. 1 -2.
.
KarI Hans. A!ls Prager Gassen und Nachten. In: Bohernia, roč. 85, Č. 6 (7. 1. (912), s. 1 - 2.

222 STROBL,

50

die teils in den besonderen Verh áltnissen der Sladl, teils in der allgemeinen
tislerreichischen und groj3slťidlischen Enlwicklung ihre Ursache haben. (...) Schon mil
diesem Inhall allein w áre das Buch ein interessantes Dokument stadtischen Lebens, es
st eigert sich ab er

Z ll

dich terischer Kraft liber das Erzahlte hinaus durch einen Ton von

unaufdringlicher se lbstverst ůndlicher Kenners chaft, der es von der ersten bts zur letzten
· d urcJ1drringt.
i
,,223
Seite
Po

mimo řád ném ú spěchu

svého pražského cyklu se Kisch,

podepsaných reportážních prací, na čas
dalším kriminálním
zveřejň uje

ve

případům .

o dm lčuje .

alespoň

z pohledu

Podniká cestu do Londýna, věnuje se

Jeho renomé i ambice oč iv i dně stoupají. V srpnu 1912

třech pokračo váních

slavnou reportáž Als Hopfenpflticker ins Saazer

Lan ď", v níž zúročuje nabyté dovednosti v oblasti sociální reportáže, zároveň

publikuje celek o rozsahu, který byl dosud v Bohemii
událostí

či

běžný

jen v případ ě

d ůl ežitých

velkých katastrof. Na podzim 1912 publikuje ve fejetonu sedmidílný cyklus

Prager Novellen, vyznačující se' Iiterám ěj šim zpracováním i menším rozsahem 225. Jedná
se spíše o povídkové fejetony, jimž pražská tematika tentokrát posloužila za předobraz,
nikoli cíl.
Ce lkově

lze konstatovat, že Prager

Streifz ůge představují těži ště

Kischovy reportážní

práce v Bohemii. V roce 1913 sice j eště publikuje několik samostatných reportáží

226

které

s po lečně

,

s Prager Novellen brzy shrnuje do knihy Prager Kinder, a je vyslán na

srbské boji ště, odkud přináší několik pozoruhodných studií227 , jeho kariéra v Bohemii
ale zvolna končí. Po zpravodajském pokrytí aféry plukovníka Afreda Redla na přelomu
května a června 1913, jehož skutečný průběh je dodnes navzdory znalosti dotyčných

materiálů a Kischových vzpomínek zahalen tajemstvím

228
,

odchází všestranný Egon

Ervín Kisch do Berlína.

BROD, Max. Aus Prager Gassen und Nachten. In: HOFMANN, Fritz. Servus, Kisch! - Erinnerungen,
Rezensionen, Anekdoten. Spolupráce: Josef Poláček. 1. vydání. Berlin: Aufbau-Verlag, 1985. 412 stran.
Lizenznummer 30 1.120/88/85.
224 KISCH, Egon Erwin. A/s Hopf enpjliicker ins Saazer Land. In: Bohemia, roč. 85, Č. 227 (18.8. 191 2), s.
7 - 8; č. 229 (20.8. 191 2), s. 5 - 6; Č . 231 (22.8. 1912), s',5 -6. .
225 S oučástí tohoto celku j e i Kischova raná práce Dragotm Podravi č ,
226 Např. KISCH, Egon Erwin. Aus der Praxis des a/ten Lederer. In: Bohemia, roč. 86, Č. 107 (20.4.

223

191 3), s. 1- 2.
.
128 ( II 5
KISCH, Egon Erwin. Geschichten von der montenegr. Grenze. I~: Bohemia, roč . 86, Č.
• •
1913) s 1 _ 2' KISCH Egon Erwin. lm zerstorten Stutari. In: Bohemia, roč. 86, Č. 132 (16.5. 191 3), s. 2
_ 4; KIS'CH, E~on Erwin. Die Leichen von Bardanjo/. In: Bohemia, roč. 86, Č. 136 (20.5. 191 3), s. 1- 2.
228 PATKA, s. 32 - 40.

227
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3.4 . Lokální reportér jako instituce

Jestliže j edním z dílčích cílů mé práce bylo I prověření Kischovy výjime čnosti
v dobovém novinářském kontextu, předchozí kapi tola přinesl a první částečný výsledek.
Autorovi seriálII Prager Streifz uge a Prager Novellen se v krátkém čase podařilo
sje dnotit zdán l ivě protikladné pozice: post lokálního reportéra, v ohledu prestiže jednu
z nejníže hodnocených žurnalistických činností své doby, a prestižní funkci neděl ního
fejetonisty. Pokud se porozhlédneme po dobové pražské scéně, je skoro až neuvěřitelné,
že nabízející se

příl ežitosti

využil teprve mladý Kisch na samém konci před v ál e čn é éry.

Je ale třeba připom enout, že m ěl oproti tehdejším ko legům a konkurentům netušený
náskok: profesní

vzděl ání,

d ůl eži to st

jehož

jsem pojednal v kapitole 2.2., a

vědo m o u

snahu prosadit se v literárním diskursu.
O

Kischově

pracovním

zařazení

rozhodla

vlastně

náhoda,

nebo ť

to bylo právě místo

lokálního reportéra, které se v období jeho nástupu v Bohemii uvolnilo. "Sicherlich
halte ich auch ang enommen, wenn man mil' eine Stellung in der Handelsrubrik oder im
Sportte il, als Leitartikler oder als Kunstkritiker angeboten halte. Ware dann mein Leben
anders verlaufe n? ,,229 Kisch bez zaváhání souhlasil možná i proto, že nevstupoval do
úplně

neznámých vod. V rámci nedávného nabývání odborného
~....---.......

-

vzdělání

v

Berlíně

se

setkal i se specifiky práce lokálního reportéra. Autorem odpovídající stati ve Wredeho
učebn i ci

je Edmund Kraft, vyzdvihující důležitost vlastních rešerší a poznámek: .Ein in

aller Welt als t ůcht iger Redakteur anerkannter Senior der Berlíner Journalisten pflegt
zu sagen: .Der Lokalredakteur muss al/es wissen. ' (. ..) Ein sehl' gutes personliches
Růstzeug fůr den Lokalredakteur ist es, wenn er im Orte selbst heimisch, womoglich als

ein Sohn der Stadt ge boren ist... ,,230
Nejznámějším

(

pražským lokálkářem před Kischovým příchodem je redaktor

Národních li stů Josef Vejvara23 1 (1869 - 1946), který se objevuje i ve vzpomínkovém
Tržišti senzací jako neoficiální předák skupiny lokálkářů, scházejících se v Brejškově
restaura ci232. Vejvara ve svých vzpomínkách zanechal poměrně podrobnou
charakteristiku úkolů tehdejších lokálkářů, jejichž působnost se z dnešního pohledu

229
230

Trži ště senzací, s. 72.

WREDE, s. 259.
A . Ž'
.
.
Vejvarovými osudy se podrobně zabývá diplomová práce TESAROV. : ZI~a. ivot a dllo éeske~o
novináře Josefa Vejvary. Praha: FSV UK, 1999. Zkrácená verze této statl Je prevzata také ve sborníku
GROMAN Martin' KARFÍK Vladimír. Ztra ceni v davu: osudy novin áiů ve 20. století. I. vydán!. Praha:
Matfyzpre;s _ vyd~vatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2005 . 167 stran.
ISBN 80-86732-73-8.
.
.
232 Sociální problematiku této skupiny zachycuje i samotný Vejvara. Viz VElYARA, Josef. Historie
spolku českých žurnalist ův Praze 1877- 1927. Praha: Spolek českých žurnalistů, 1927. 128 stran.
v
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jinak stanovuje obtížně, neboť při spíval i do většiny rubrik svých listů a zpravidla své
práce nepodepisovali. Do jejich působno sti spadalo mimo jiné:

•

sledování informací o osobnostech spo lečenského i politického života včetně
jejich soukromí, zdraví či úmrtí;

•

před dokončením DItova slovníku naučného také nutnost opatřit životopisy

zesnulých, po vydání slovníku jen vylíčení posledních okamžiků zemřelého ,
pokud možno na základ ě

•

referáty z pohřbů

•
•

ověření pochybně znějící

pro šetření

výpo věd i o čitých svědků ;

včetně seznam ů jejich úč astníků ;

zprávy;
č inů

okolností kriminálních

(řl.okálk ái

musí o celé týdny

piedstihnouti v pátráni vy šetiujlciho soudce. 'j ;

•

referáty ze schůzí a slavnostní, otevírání škol a dalších institucí',

•

pokrytí významných divadelních představení ;

•

sledování živelných katastrof

•

zaznemenání nehod, rvaček v hospodách atd;

•

v redakcích

často

interní organi zační

činnost jako rozesílání

gratulací k životním

jubil eím233

Kisch záhy seznává, že

určujícím

vy čerp ávajici

/
faktorem prace lokálního reportéra je rutina. "Stai i

-

/

redaktoři,

konající

ulehčovali

si praci rutinou. Byli omrzelí, bez snahy vyniknoul,

službu mnohdy už tiicet a vice lel,

zpohodlněli

překvapil;

a

ustrnuli na

zvyklostech svého psani ... Kisch brzy poznal, že se od těchto starych iemeslnlk ů nic
. , keiho sIovnt'ku. ZacaI Jil
., svou ceslou... ,,234
nenauct - kt'om za'kl ad u lechniky
ni
a novtnars
v ,

v

v

Začíná prozkoumávat prostředí pražského nočního života a polosvěta, ktere jej vždy

přitahovalo , na rozdíl od svého staršího českého protěj šku Karla Ladislava Kuklyťle

jeho prim ární snahou není novinářská senzace, nýbrž podrobné poznání prostředí,
jištěné svědomitou rešerší. Ve svém pracovním zápisníku si vede seznam zajímavých

témat, která ovšem zpracovává pro noviny jen postupně

235

• Na rozdíl od předchůdců ze

sklonku 19. století nepřistupuje k objektům svých sociálních a kriminálních textů
prvoplánově moralisticky, nýbrž ve snaze o maximální empatii: lidé ze dna sociální
D3

•

•

Kompletní výčet TESAROVA, s. 39 - 40.
•
TUMA-ZEVLOUN, s. 119.
235 Tamtéž.
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)<

struktury spo lečnosti a odsouzení nejsou v jeho očích opovrženíhodní, mladý reportér se
je naopak snaží pochopit, dobrat se motivace jejich činů a skutečných důvodů špatné
.. InI. situace
.
236
SOCIa
.
Je to tedy způsob uchopení, nikoliv samotná volba tématu, která Kische odlišuje od
dobových kolegů . Jak vzpomíná Vejvara, každý lokálkář měl oblíbené místo nebo téma,
d t
1237 S
.,
j emuz se pre nos ne venova . amotny Vejvara se v Národních listech s oblibou
•

v

v

v

v

zabývá tématy, která později proslavila právě Kische: kriminalistickým případ ům a
sociální problematice. V publicistické činnosti mimo svůj list Vejvara zpracovává
fejetony a drobné črty z podhoří 2J8 • Na rozdíl od Kische ale při rešerších nevystupuj e z
role reportéra, nedovádí interakci s úřady a zpovídanými obj ekty dále než do klasického
vztahu novinář - respondent, jako se to daří Kischovi, který si dokáže zaj istit důvěru i
mimo rámec známého užívání převle čen í . r'"
Letitý úzus práce

l o kál kářů Kischově tvorbě

dodává potřebné zázemí. Každý list má k

dispozici pouze jednoho reportéra, a tak vznikají tzv.
reportéři vyměňují

jednotliví

organizační

s pomocí

pravidelně

své zprávy.

lokálkářské

Spole čné d ělbě

struktury burzy, kde mají jednotliví

burzy, kde si

podléhají zprávy získané
členové rozděleny

úkoly:

obcházejí policii, nemocnice, magistrát a další místa, kde pátrají po zdrojích

zpráv. Pokud reportér narazí na zajímavou zprávu zjiných, vlastních
ponechat pro sebe jako tzv. sólokapra nebo ji

vyměnit

k národnostní polarizaci tehdejších médií jsou

zdroj ů,

smí si ji

s jiným čl enem burzy. Vzhledem

předmětem

obchodu pouze zprávy

civilního charakteru 24o•
V

době

Kischova

působení

v Bohemii fungovaly

dvě konkurenční

burzy, scházející se

v restauraci U Brejšků a Choděrově plzeňském restaurantu. Klíčem kjejich obsazení
nebyla národnostní otázka, nýbrž kontakty uvnitř samotné reportérské obce. Kisch po
svém předchůdci zdědi l místo U Brejšků, kde zpočátku obstarával zprávy z policejní
direkce. Charakteristiku burzy a poměrů na tehdejší lokálkářské scéně Kisch několikrát

V této souvislosti by bylo možné věnovat větší prostor Kischovu poznávání bohémské Prahy, tematice
kavárny Montmartre, okruhu jejích štamgastů apod. Ne čin ím tak vzhledem k. o.dl~šn~m u zamě:~ní této
práce i skutečnosti, že zmíněná témata j iž byla bohat~ zpracována v řadě publicistických maten,alů a ve
vzpomínkové literatuře . Detaily přidává např. PYTLIK, Radko. Pražská dobrodružství E.E. Kische. 1.
vydán!. Praha: Nakladatelství Panorama, 1985.268 stran. 403-22-826, 12/.16,. 1 1-1?4-~5 .
. • .
237 TESAŘOVÁ, s. 4 1: " Například Seidl věnoval zvláštní pozornost POl/iJč~lm srazkam bur š áků, VeJvar~
zase s ve lkým nadšením odkrýval r ůzné aféry kriminálního rázu, napiiklad zpronevěry, podvody Čl

236

ú.fslatkářské
2

kauzy. "

s Tamtéž, s. 44.

239
240

TŮMA-ZEVLOUN , s. 123.
TESAŘOV Á, s. 42; TŮMA-ZEVLOUN, s, 120- 121.
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publicistiky zpracoval'" '. Zejména příslušná pasáž v Tržišti senzací svým anekdotickým
charakterem připomín á v předchozích kapitolách analyzovanou stat' o redakci Bohemie,
případě

v tomto

se ale j eví použití Kischovy karikaturistické licence jako

opodstatněnějš í. Kisch mezi řádky naznačuj e, proč byla profese lokálního reportéra tak

opovrhovaným zp ůso bem obživy. Anekdoticky vykreslení lokálkáři , stojící na samém
konci tehdejší novinářské hierarchie, vlastně představuj í onen žurnalistický proletariát ,
jemuž Wrede ve své učebnici pro budoucí novináře při pi suj e degradaci žurnalistického
stavu provozováním námezní novinařiny s jediným cílem vydě lat peníze na obživu.
Kisch toto nepochybně ví a pozorování kol egů, kteří své zprávy záměrně všemožnými
zp ů soby protahují na více řádků, aby dostali zaplaceno o několik krejcarů více242, má

pro

něj

č lenstv í

podle všeho varující charakter. V počátcích svého

působení ni cméně

využívá

v burze ke zdokonalení svých praktických novinářských dovedností.

Zárove ň

si už ve své rané

vrstev pražské
reportéra

společnosti ,

zůstáv á

tvorbě uvědomuj e

obrovský potenciál prostředí okrajových

který vzhledem k obecnému nezájmu o profesi lokálního

do té doby

takřka

nepovšimnut, a je si též

vědom skutečnosti ,

že

potenciální konkurence na tomto poli prakticky neexistuje.r" Tohoto stavu Kisch
zřejmě nejvíce využil v povídce o Tonce Šibenici, kterou podobně jako jiné své úspěšné

látky zpracoval hned několikrát244 . Hrdinkou příběhu je prostitutka Antonie Havlová,
která

kvůli

Ferdinandem
ostudné

soucitu s nešťastnou kolegyní
Prokůpkem

vyho štění

dobrovolně

stráví s trestaným vrahem

v cele noc před jeho popravou. Po návratu mladou dívku čeká

zjejího dosavadního okolí a společenský pád, který má za následek

život v bídě a potupnou přezdívku Tonka Šibenice (Galgentoni). Kisch tuto látku
obohatilo fantaskní rozměr v podobě nebeského soudu, který nešťastné Tonce přes její
drsný zevněj šek přiznává dobré srdce a pošle ji do jejího vlastního nebe,
představovaného
24 1

salonem, kde působila před osudným úkolem.

Trži ště senzací, s. 98 a 331, dále: KISCH, Egon Ervín. Die Borse der Nachrichten. In: Prager Tagblatt,

roč .

50, č . 284 (6.12. 1925), IV. př íloha, s. 6.
KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Uspořádali Sodo Uhse, Gisela Kisch,
Fritz Hofmann a Josef Poláček. Berlín: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISSN 3-351-01986-6, svazek 9:
Mein Leben fůr dře Zeitung 1906- 1925, 479.
243 Trži ště senzací, s. 281: "leh dr ángte mieh mit der Masse der Frierenden in den Warmestuben, ich
wartete mil den Hungernden in der Volkskiiehe auf die Armensuppe, ieh nachtigte mil den Obdaehlosen
im Nachtasyl, mit den Arbeitslosen haekte ieh Eis auf der Moldau, sehwam/~1 a/~ Floj3erburseh naeh
Hamburg, statierte im Theater, zog mit dem Heerbann des Lumpenpro~etal'/a~s tns Saaze: ~and ~uf
Hopfenpflucke und arbeilete als Gehi/fe des Hundefangers. Gab es Hindernisse, so registrierte leh
Hindernisse, und sie waren oft merkwurdiger als das Themaselbst. "
.
.
.
244 KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Uspoř ádali Sodo Uhse, Gisela Kisch,
Fritz Hofmann a Josef Poláček. Berlín: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, svazek I:
Komodien, s. 531; svazek 8 - Tržiště senzací, s. 211; svazek II - Lause auf dem Markt, Vermischte
Prosa, s. 105; svazek 12- Naehgelassenes und Verstreutes, s. 481.
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Povídka sym bo lizuj ící nejen Kisch ův empatický přístup k postavám z pražského

po losvěta, ale i j eho znalost daného prostředí, má podle autorova tvrzení vycháze t
z reáln éh o základu. Jak pop isuje v Tržišti senzací, měl se v době svého l okálkářského
působení sezná mit se stárnoucí Havlovou a nechat si od ní vyprávět její smutný životní

příběh

24 5

. Tím vznikla jedna z nej známěj ších kischovských mystifikací, kterou pod

dojmem Kischovy autority ve věcech staré Prahy a značné časové vzdálenosti
popisovan ého děj e převzala řada autoru j ako historický fakt246• Těmto představám
nahrává i sled událostí po vydání povídky - její popularita rezultuje v četné
plagiátorství, proti němuž se Kisch vehementně, avšak neúspěšně brání. " leh verklag te
die Plagiatoren, und das Gericht stellte mir die Frage, ob Handlung und Figuren
erf unden seien. Selbstverst ándlich antwortete ieh, dass sie nicht erfunden seien.

Ůberdies f and sieh ein Zeuge, ein Angestellter des verklagten Stadttheaters, und er
besehwor, eine Frau hab e ihm ihr Leben so erzahlt, wie es auf der Biihne gesp ielt
werde. Die liter arisch en Sachverstandig en erklarte n, mein Artikel sei nur ein
Tatsachenb er icht gewesen und kein Phanlasieprodukt, weshalb ihm ein geistiges
Eigentumsrecht kein esfalls innewohn en konne '. 80 wurde meine Klage abgewiesen und
ieh zur Tra gung der Pro zesskosten verurteilt. ,,247

Až Pol áček v 60 . letech 20. století poprvé na základě právního rozboru dokázal, že
klíčová

scéna - sp l nění vrahova posledního přání strávit noc před popravou v ženské

spo lečnosti - se ve skutečnosti nemohla přihodiť'" . Není pochyb, že základ látky pro
povídku Kisch získal v pražském

prostředí, skutečnou

genezi jejího vzniku už ale

rekonstruovat nel ze. Když v letech 1931 a 1932 probíhal j eden ze zm íněných soudů , byl
pozván v roli svědka Josef Vejvara. Ten uvedl, že se jako mladý reportér v po lo vině 90 .
let 19. století zaj ímal o možnost, v jakém rozsahu se plní poslední přání odso uzenců.
Nic průkazného nezjistil a společně s přáteli vypustil v restauraci fámu, že k podobné
dámské návštěvě v odsouzencově cele jednou došlo. Znovu se o celé věci diskutovalo

Tržiště senzací , s. 2 I I.
Nejedná se jen o četné kischovské badatele, ale i o širší okruh autorů literatury o staré Praze. V knize
CIBULA , Václav. Pražskéfi gurky. I. vydáni. Praha: nakladatelství.Pan~~ma, 1985. ~62 stran. 11 -?23 -~ 5
13/33 nacházíme stať Tonka Šibenice a j ejí družky, V niž se mimo jin é konstatuje: " Tonka Šlbemce
op ravdu žila. Jm enovala se Antonie Havlová a bydlela na Starém Městě v třetím patře domu ~ ~ož~é
ulici. Jejíž okolí bývalo centrem nejvykřičenějších lok álů tohoto drl/hll;" Tonka se ~t.a!a p~věstna tl111,. ze
v roce 1881 strávila noc v cele na smrt odsouzeného Ferdinanda Prok ůpka, vraha trl zen: jedn u uškrtil II
Brandýs a, druh ou v lese u Krče, třetí v lese u Hodkoviček. Dostal provaz a j ako poslední přání si žádal
dámsk ou společnost ... " (s. 215)
247 Tržiště senzaci, s. 278.
.
., P
.
248 POLÁ ČEK, Josef. Der junge Kisch ll: Juvenilien und friihe Reife. ln: Philologica
ragensia, roč.
245

246

1966 , Č. 3, s. 230 .
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na burze l ok álk á řů kolem roku 1906, kdy už byl jejím členem i Kisch. " Z uvedených
okolností mám p evné piesv ědčenl, že p ohádka o Tonce Šibenici j est vyhradnym
vlastnictvím E.E. Kische. Jest možno, že vymyšlené .embryo' z dávných let dostalo se
také do jiný ch vrst ev, ale sp isovatelsky ho využil pr vý Kisch a j estli Egon tvrdí, že celá
tato literární věc j est j eho , docela mu to věřím . "249

Vejvarova výpověď potvrzuje výše uvedenou tezi o tom, že se Kisch v tomto pro střed í
ocitl v pravý čas. Instituce lokálního reportéra mu pomohla nalézt nejen později do
žurnalistické teorie uvedený koncept logické jantazie250, ale i unikátní tematické a
řemesln é

zázemí, s nímž se mohl v Bohemii prosadit i nad rámec každodenních rubrik

Tagesnachricht en a Mosaik.

4. Soudobá reportáž v Bohemii 1906 - 1913

4.1. Fenomén

německého

Není dílem náhody, že
v předválečném období,
v rubrice fejetonu pod
straně .

Pod

stěžejní

reportážní texty Egona Ervína Kische vzniklé

včetně cyklů

Prager

čaro u, nejčastěji

pojmem

nepředstavuj em e

fejetonu a jeho role

fejeton

Sl

Stretfz ůge

a Prager Novellen, nacházíme

na stranách 2 - 3,

příl ežito stně

v rakousko-uherském

také na titulní

mediálním

diskursu

publicistický žánr stejného jména, nýbrž ryze technické vymezení:

.Feuilleton j e vlastně označením resortu ... j ednoduše prestižním místem v novinách,
které j e odjiných příspěvků odděleno čárou .,."25/

Otázka vzájemného postavení fejetonu a reportáže, jejich vzájemné koexistence, shody
či naopak rozporu, zaměstnává teoretiky žurnalistiky už od meziválečného období,

X

~~

j ednoznačný

výsledek ale dosud nebyl

předložen.

Diskusi o reportáži formálně

započal

'I

v roce 1910 Kari Kraus252, kjejímu praktickému rozvinutí ale došlo až prostřednictvím ..
zástupců N eue Sachlichke it ve 20. letech 20. století. Navzdory rozsáhlé debatě o povaze

reportáže na jedné straně a dlouhodobému výzkumu fej etonu a celého odvětví
fejetonismu v německy mluvících zemích na straně druhé se hlavní překážkou k
uspokojivému vyřešení této otázky jeví mnohoznačnost pojmu fejeton v moderním
Nsg. Jak to by/o s Tonkou Šibenicí: Redaktor Josef Vejv ara vypravuje v roli svědka novin áisk é
intimity . In: N árodní listy, roč . 72, č. 6 (6.1. 1932), s. 4.
250 O vlivu epizody lokálního reportérana Kischovy reportážní prostře~ky SIEG E~, s. 90.- .92.
251 HAACKE, Wilmont. Feui/letonkunde: Das Feuilleton a/s literarische und joumalisttsche Gattung.
Svazek I. I. vydání. Lipsko: VerlagKari W. Hiersemann, 1943.355 stran, s. 1- překI. M.C.
252 V eseji Heine und die Fo/gen (Fackel, 1910). In: LANGENBUCHER, Wolfgang. Sensationen des
Alltags: Meisterw erke des osterreichtschen .lournalismus. 1. vydáni. Vídeň: Verlag Carl Ueberreuter,

249

1992. ISBN 3-8000-3467-0, s. 13.
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253
.

literárním a jazykovém diskursu

Spory, zda je možné Kische a jemu podobné

současn í ky zahrnout do příli š obecné phhrádky fejetonu a zda se tímto přemíst'ováním

děj e reportáži j ako publicistickému žánru křivda či nikoliv, byly v minulosti často

dominovány jinými

faktory

než věcnou

literárně-teoreti ckou

diskusí. " Der

Bericht erstaner ist der Prosaist der Ballade. ( ..) Wogegen des Feuilletonisten Ideat die
Lyrik ist. Der Plauderer, der schlechteste Feuilletonist wird Tatsachen unterdr ůcken ;
kann er di es nicht, so gi bt er sich wenigstens den Anschein, dass er sie nicht genau
wisse , um das ,re in Gedankliche und rein Gef iihlsmajJige ' seiner A usfůhrungen, seine
Unab hangigkeit von dem Meritorischen ' und die .Miihelosigkeit seiner Produktion '
darzutun. ..254 napsal v roce 191 8 samotný Kisch.
Klíčem

k řešení celé otázky zůstává dle mého názoru skuteč nost , na kterou jsem

upozornil už v kapitole Mladý Kisch:

při

analýze autorovy

předv ál e čn é

tvorby nelze

upl at ňovat stejné perspektivy jako v případě Kische z období po roce 191 4255 • Už jen

proto, že k dů sl ednému užívání pojmu reportáž a k diskusi o jejím žánrovém ukotvení a
emancipaci došlo

soustavně

rakousko-uherských listech

až od roku 1918. Do té doby vycházela publicistika v
včetně

Bohemie z poj etí

německého ,

resp.

víde ňsk ého

fejetonismu, jak j ej v praxi definoval list Neue Freie Presse šéfredaktora a vydavatele
Moritze Benedikta256 .
Vzhledem k uvedeným
m ěřítka

skutečnostem

není udivující, pokud dobové texty

sp lň ující

dnešního pojetí reportáže nacházíme ve fej etonu. Schlenstedt tento stav definuj e

pro střednictvím

odkazu na Maxe Broda: "Ve slovní

zásobě

prozatím neexistoval

ucelený výraz pro produkty .reportov áni' , pojem reportáž se vžije až po roce 1918
v souvislosti s emp iricky zažitou skutečností, j ejíž popis se odvolával na rešerše a

vlastní pozorování p odlo žené záp isky nebo nastudovanou realitu. Poj em .report áž'

KNOBLOCH, Heinz. Vom Wesen des Feui//etons, mil Studienmateria! Theorie und Praxis .des
Feui/letons. Halle (Saale): Verlag Sprache und Literatur, 1962. Lizenznummer 601/29/62, s. 7: " Ober
den Begriff Feui//eton sind so viele verschiedene Ansichten undMeinungen im Umlauf, dass ein buntes
Durcheinander entstanden ist - auch das istfůr manchen das Feuilleton..."
254 KISCH, Egon Ervín. Wesen des Reporters. ln: Das literarische Echo, roč. 20, č. 8 (15.1. 1918), s. 437
- 440.
255
KRONBERGER, S. 3.
d'l
256 Moritz Benedikt (1849 _ 1920) začlnal v Neue Freie Pressejako reportér, zpočátku se soustře I na
komunální politiku a n árodohospodářstv'. Postupně se vypracoval v nej významnějšlho rakouského
ůvodn íkaře, politická elita jej při různých otázkách využlvala jako politického. ~oradc e. ~d začát~ u 20.
století samostatně vedl jako vydavatel a šéfredaktor Neue Freie Presse a stál za jej í modernizacř. Kisch se
k osobě Benedikta vracl v reportáži Die Wasserkatastrophe von Konopischt (Tržiště senzaci, s. 165).
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vysvětlil Max Brod v so uvislosti s Kischovou piedv álečnou prací, ta ale tenkrát chyběla

v .katalogu um ěle ckychforem ' a nebyla běžná ani jako obecný termín. ..257

Celá desetiletí až do první světové války tak fungoval diskurs, jemuž se v dobách své
práce v Bohemii musel styl ově přizpůsobit i samotný Kisch. O tom, že přesto našel
spo lečného jmenovatele mezi tehdejším a budoucím kánonem, svědčí

nej lépe

sk uteč nost, že pod čarou vycházely texty, jejichž knižní vydání na začátku 20. let mu
pom ů ž e

nastoupit cestu k pověsti renomovaného autora reportáží .

Toto konstatování můžeme ilustrovat několika dobovými hlasy. "Povedlo se mi
ponechat j ej v j eho doméně a piitom j ej zkrotit ve feje tonistu, ..258 napsal o Kischovi

s odstupem mnoha let Pavel Wiegler, jehož význam bude v následujících kapitolách
předm ětem

mého zájmu. Také Reinhardt, s odvoláním na studium tradičního

víde ňsk ého

fejetonismu, konstatuje: " Od té doby, co Kisch vstoupil do obecn ého

povědomljako ZUNV) í

report ér, zapomnělo se na to, že byl mistrný m fejeto nistou. I když

še l vlastní, osobitou cestou, stále zůstává dědicem vídeňského feje tonu. jeho ž umělecké

formy prejlm á, aby j e následně napojil novým ideovým obsahem. ,,259 Nic jiného než se
vměstnat

do škatulky fejetonisty

nezbývalo. Pokud

v íde ňsk ého

chtěl přinést důrazné

typu mladému Kischovi vlastně

autorské

sd ěl ení

nad rámec každodenní lokální

žurnalistiky a uspokojit tajné literární ambice, nabízel se mu téměř
za

předpokladu alespoň částečného

Odpověď

jednoduchá.

výhradně

fejeton -

respektováníjeho formálních pravidel.

na otázku, jak široké mohly být mantinely
V ětšina autorů

zpočátku

zm íněné části

nOVIn, není

uvádí jako místo zrodu novinového fejetonu francouzský

list Journal des Debats v roce 1799, teoretické práce Haackeho ale zaznamenávají první
zmínku o fejetonu už v roce 1766 (Wiennerisches Diarium). Systém čáry jako dělícího
bodu, který ohraničuj e fejeton ve spodní části stránek od zbylé části listu, se definitivně
etabloval ve Francii mezi lety 1800 a 1830. Zlatá éra fejetonu v německém prostoru
spadá do období 1870 - 1914, kdy rozmach tohoto prostoru původně nastartovaly stále
častější

přílohy .

"Fejeton se

v každé době proměňoval.

V souladu se svým

permanentním vývoj em se měnily i názory na j eho vlastnosti. Každých deset let znějí

m SCHLENSTEDT, Dieter. Egon Erwin Kisch: Sein Leben und Werk. I. vydání. Berlln: Verlag Oas

Europaische Buch, 1985. 464 stran. ISBN 3-88436-1 51 -1 , s. 75 - překl. M.C.
HOFMANN Fritz. Servus, Kisch! - Erinnerungen, Rezensionen, Anekdoten. Spolupráce: Josef
Poláček. 1. vydání. Berlín: Aufbau-Verlag, 1985. 41 2 stran. Lizenznummer 301.120/88/85, s. 6 1 - překl.
M.C.
. ' '.
259 REINHARDT, Ernst. Egon Erwin Kisch als Lokalreporter. Vídeň: Filozofická fakulta Universitat
Wien, 1958. 141 stran, s. 2 - překl, M.C.
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de.finice pojmu, formulovan é pro f ejeton, jinak. Na věčné časy platná definice feje tonu a
s nim spojených žánrových forem proto nem ů že existovat. ,,260

V praxi Bohemie z přelomu 19. a 20. století to znamená do značné míry přidržování se
vzoru Neue Freie Presse, jejíž význam Stefan Zweig ve svých vzpomínkách srovnává
s britskými Times

261
•

Králem vídeňského fejetonu byl v této době označován Ludwig

Speidel (1830 - 1906), do jehož působnosti spadala mimo jiné divadelní kritika. Nositel
obdivného přívlastku mistr malých forem uchvacoval Víd eňan y jako dokonalý stylista a
pozorovatel, třebaže v odborné kulturní oblasti se nejednou dopustil přehmatů: tvrdě
pronásledoval Richarda Wagnera, nezavděčil se mu ani Ibsen262. V hudební oblasti byl
nem én ě

pevnou autoritou fejetonista Eduard Hanslick (1825 - 1904).

S po leč ně

'<

s dalšími redaktory Neue Freie Presse v 19. století zakládají tradici, na n~ se j eště o
čtyřicet

let

později

odvolávala veškerá periodika v německé oblasti

včetně

Bohemie.

" Kdo v poledne nemohl při procházce po vídeiíském centru nebo odpoledne v kavárně
nebo pri

čaji

v jednom z

videňských salon ů

Speidela, Hanslicka nebo Daniela Spitzera,

diskutovat o ráno vydaném feje tonu
nesměl očekávat,

že bude pl atit za

vzdělaného, s dobou jdoucího člověka. ,,263

Jestliže samotný pojem fejetonu slouží v tomto
pro lokalizaci
přes

příspěvků

v listu, jeho žánrové

případ ě

rozp ětí

je

pouze jako technický termín
takřka

neomezené. Od

básn ě

novely, humoresky, fejetony v dnešním smyslu, dopisy, rozhovory, eseje, portréty

a nekrology se v německém fejetonu vystřídaly veškeré publicistické žánry. Zajednotící
prvek se považuje stylistická vybavenost a přístup autora. " lm guten Feuilleton wird in
der Tat der Versuch unternommen unter Umstanden mtt dichterischen Mitteln Dienst
am Tage zu leisten, so dass hier also die Entwicklungslinien der Dichtung und des
Journalismus nicht nul' para/lel verlaufen, sondern einander zuweilen
scheinen.

260

,,264

Zll

beriihren

Fejetonista je definován jako básník všedniho dne, založením umělec,
.

Tamtéž, s. 430 - p řekl, M.C.
261 ZWEIG, Stefan. Svět včerejška: Vzpomínky j ednoho Evropana. Přeložila Eva Červinková, verše J. W.
Goetha přeložil Ludvík Kundera. 2., upravené vydání. Praha: Torst, 1999. ISBN 80-721 5-083-9, s. 11 4:
"Ani žádné z říšskoněm eckých novin neusilovaly o lakovou reprezentativní kulturnl IÍroveň ... sváteční

čísla o Váno cích a o Novém roce představovala se svými literárními přílohami celé svazky, s největšími
jmény doby ... Tento chrám .p okroku ' skrýval ještě j ednl/ zvláštní postvátnost, takzvaný fej~ton, který se
tiskl pod čarou stejně jako ve velkých pařížských denících Temps a Journal des Debats; zde se
publikovaly ty nejryzejši a nejdokonalejší články o poezii, divadle, hl~dbě a '~mění,. zřetelně o~liš~~y od
pomíjivých událostí politiky a dne. Zde mohly dostat slovo pouze autority , ktere se davno osv ědčily.
262 ADLER, Felix. Ludwig Speidels Schriften. In: Bohemia, roč. 83, č. 206 (31.7. 1910), s. 25.
263 WANDRUSZKA, Adam. Geschichte einer Zeitung. Das Schicksal der Presse und der Neuen Frelen
Presse VO/1 1848 zur Zweiten Republik. 1. vydání. Vídeň: Neue Wiener Presse Druck- u. Verl. Ges.

m.b.H., 1958. 170 stran - překl. M.C.
Paul Fechter, citován HAACKEM, s. 2.
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který na stránkách denního listu zprostředkovává čtenáři své uchopení každodenní
reality. Jeho úkolem je stylově předávat dál vlastní zážitky, zkušenosti a znalosti/'".
V rámci těchto definic se může opřít i o epičtější hři ště, nejednou vyráží přímo do ulic a
míst dění. Často používá reportérské vidění a postupy a teoretická definice jejetonismu
se v tomto ohledu mnohdy překrývá se zadáním reportéra.
Tře baže

se texty reportážního charakteru tiskly zejména ve zlatém období fejetonu

s oblibou pod čarou, zůstává předmětem sporu oprávněnost takového postupu. Něm ečtí
teoretici z období 20. a 30. let jako citovaný Haacke, ale i pováleční badatelé typu _
Knoblochat' " považují profesi reportéra za produkt amerického tisku. V reportáži je

podle těchto interpretací kladen důraz na samotnou událost (senzaci), zatímco fejeton
pojímá událost jen jako vedlejší impuls, stojící na počátku vo l nější autorské interpretace
nebo rovnou filozofického uchopení. Zde stojí v centru pozornosti jen samotný autor.
" Fejeton byl pilliš všeobecný,
ohran ičen regionálně

příliš

neaktuální, nutil k literární

ani tematicky. Byl to žánr známých

básnik ů

kvalitě

a

a nebyl

novin áiů, kteří

chtěli prostřednictvím vybroušených větných vazeb působ it zábavně a vzdělaně.

,,267

Pozděj ší badatelé jako Siegel268 navíc poukazují na politický charakter kischovské

reportáže, který se

neslu čuje

s apolitičností

převážně kulturně

založeného

německého

fejetonu. Výrazové prostředky jsou sice pro reportéra důležité, ale z hlediska autorského
sdělení

až

druhořadé .

.Kischovi už nejde o elegantní výraz, nýbrž o jazyko vě

vypověď. Sociální otázka u něj stoj í v popředí.
Něm ecký

fejeton

přesto

účelnou
/ ..( )J

,,269

formuje zrod Kischovy kariéry. První výrazné

. ,

úspěchy

/

získává díky uchopení a posunutí osvědčených autorských po stupů , které před ním ve
fejetonu aplikovali jiní. Úspěšný seriál Prager Streifzuge není původním námětem
Kischovým ani Wieglerovým, podobné procházky27o po svých městech podnikali už
fejetonisté 19. století. Reinhardt jmenuje Wiener Lebensbilder Ignaze Castelliho?" ,
Haacke zaznamenává první moderní pokus o fejetonové zpracování lokální tematiky už
v roce 1848, kdy v německém listu Kreuz-Zeitung vycházel cyklus Berliner

RUBINIGG, Margareta. Das Feuilleton der Tageszeitungen in der Betrachtung der
Zeitungswissenschaft. Vídeň : Filozofická fakulta Universitat ~ien , ~ 952. 1 2~ stran, s. ~ .
.
266 KNOBLOCH, Heinz. Vom Wesen des Feuilletons, mit Studienmaterial Theorie und Praxis des
Feuilletons. Halle (Saale): Verlag Sprache und Literatur, 1962. Lizenznummer 601 /29162.
267 KRONBERGER, s. 42 - překl . M.C.
..
.
268 SlEGEL, Christian Ernst. Egon Erwin Kisch: Reportage und politischer Journalismus. I. vydánI.
Brémy: SchUnemann Universitiltsverlag, 1973.384 stran. ISBN 3 79613041 O.
269 REINHARDT, s. 2 - překl . M.C.
270 něm. StreifzUge, Spaziergange.
271 REINHARDT, s. 50, překl , Obrázky z vídeňského života.
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Zuse Jiauer 272 . Z novejsi
o y y a velmi. populární satirická poj ednání Daniela Spitzera

nazvaná Wiener Sp aziergange

273

,

vycházející téměř třicet let v Neue Freie Presse.

4.2. Éra Emila Fa ktora (1906 -1908)

Na následujících stránkách se pokusím shrnout autorské trendy a tendence v
report ážních textech Bohemie z let 1906 - 1913. Jak už jsem naznačil v předchozí stati,

materiály považované z dnešního pohledu za reportáže bylo možné nalézt téměř
výhradně pod čarou ve fejetonové části listu. Samostatnou kapitoloujsou větší události

lokálního charakteru, jimž byl příležitostně poskytnut rozsáhlejší prostor v rubrice
Tagesnachrichten''" , tyto případy jsme ale adekvátním způsobem pojednali v
kapitolách Lokální reportér jako instituce a Kischova činnost v Bohemii, nebot' j ejich
zpracování se ve sledovaném období týká téměř výhradně samotného Kische.
P řipomeňme

ambice než

si, že fejetonová rubrika byla cílem každého autora, majícího vyšší

vyhovět

zpravodajské povinnosti a odmítajícího

práce pro denní list. Pro tyto

přispěvatele měl klíčový

smířit

se s pomíjivostí

význam posudek kulturního

redaktora, redigujícího fejeton. Ve sledovaném období víme o dvou osobách, které tuto
prestižní funkci zastávaly a ovlivnily tak vývoj fejetonu v Bohemii: do roku 1908 byl
šéfem fejetonu Emil Faktor (1876 - 1941), v pozdějších letech jej

vystřídal

Paul

Wiegler (1878 - 1949)275. Důležitou pozici v našem zkoumání nezastávají jen z titulu
své funkce: zatímco Faktor vstoupil do kischovského diskursu jako starší nerudný
redaktor z 19. století, který si koledovalo

věčné

neshody s talentovaným Kischem

kvůl i

literatuře

jako

svému archaickému vkusu, Wiegler naopak figuruje v sekundární
vzd ěl aný

kulturní publicista moderního

prozřetelnosti

střihu ,

jenž díky vlastnímu nadání a

brzy rozpoznal Kischovy schopnosti a po svém nástupu v Bohemii

potřebným způsobem vyvětral ovzduší. Netřeba dodávat, že základ těchto obrazů dodal

samotný Kisch ve svých vzpomínkových textech a že našim cílem by mělo být nenechat
se jimi výrazněji ovlivnit. Jedním z detailů, které nabádají k opatrnosti, je skutečnost, že
mezi starý m Faktorem a moderním Wieglerem byl věkový rozdíl pouhých dvou let.

HAACKE, s. SIS, překl . Berllnští diváci.
Překl . Víd eňské procházky.
274 Překl. Denní zprávy.
.
.
275 O správnosti této informace se přesvědčujeme v dobových textech: FAKTOR.se o své č innost í
zmiňuje v ji ž citovaném článku Gesprůche und Konflikte mit.E.E. Kisch. In: Prage! Mittag, 30.4. ! 93 ~, s.
2; WIEGLER na totéž vzpomíná v textu Gedenkrede, m: HOFMANN: .Fntz. s~rvus, Kischl Erinnerungen, Rezensionen, Anekdoten. Spolupráce: Josef Poláček. 1. vydání, Berlln. Aulbau-Verlag,
1985. Dalším pramenem je Kisch v Tržišti senzací, s. 280.
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Emil Faktor působil v Bohemii už před Kischovým příchod em . Ved le redigování
fejetonu měl v popisu práce literární a divadelní recenze, soustavně se věnoval také
psaní básní. V monografiích pražských německých spisovatelů jej najdeme mezi lyriky.
Wolkan označuj e Faktora za žáka Friedricha Adlera a připi suj e mu trvalou tendenci
k melancholii : " V mládí hodně vytrpěl, j eho duše j e piili š křehká na tolik bolesti, piiliš
měkká i na nenávist. S láskou vzpomíná na matku, napli7uj e j ej tesknota ... Jeho druhá

sbírka Jahresringe (1910) se dotýká světlejších tóml - i j emu prosvítila život láska." 276

Faktor byl pevně zakotven v německé Praze konce 19. století. Spolu s Heinrichem
Tewelesem, Adlerem a dalšími pat řil do skupiny kulturních kritiků semknutých kolem
< Nového německého divadla)a v kulturních a novinářských kruzích své doby udržoval
rozsáhlé kontakty, což

dodatečn ě

prokazoval v četných

nekrolozích významných kulturních činite lů
že jeho vzájenmé

nepřátelství

otištěných

pražsko-německé

vzpomínkách a

obce. Mohlo by se zdát,

s Kischem bylo založeno na tom, že jen málokdo byl

s diskursem staré Bohemie spojen tak úzce jako Faktor.
Skutečná příčina

tiché války mezi oběma

osobní. Kisch o ní zanechal,útržkovité

redakčními

svědectví

kolegy ale podle všeho byla ryze

v Tržišti senzací, Faktor v dobovém

článku z 30. let. Jak poprvé odhalil ve své disertaci Kusák277 , v Kischově autobiografii

Faktor vystupuje pod pseudonymem doktor Dykschy a zastává zde roli vlivného,
nicméně

arogantního

profesním

začátkům

uměleckého

kritika, který

apri orně

Kischem pohrdá

kvůl i

jeho

lokálního reportéra: " Gewij3, er war konsequent. ln seinen

Literaturkritiken ann erkannte er als Kunst nul' das Ůbersprudelnd-Launische, das
Traumhafi-Zerjliej3ende, das Ungebunden-Absurde, das Sprunghaft-Unlogische oder
das lrrational-Mystische. Streng lehnte er den ,p hantasielosen Ratíonalismus und oden
Mat erialismus der schnell veralteten franzčsischen Schule ' ab, worunter er Balzac,
Flaubert und vollends Zola verstand... ,,278 Když se Kisch později přestěhuj e do Berlína,

potkává při první příležitosti nepřejíc ího doktora Dykschyho, který mu připraví před
ostatními literáty zahanbující přednášku: .Ein Abschreiber der Wirklichkeit mag auf
dem Marktplatz der Tagesna chrichten handeln, nichts zu suchen hat er in der
Kathedrale der Kunst.

,,279

WOLKAN, s. 105- překl. M.C.
KUSÁK, s. 39 .
278 Tržiště senzací, s. 130.
O· 1 K· h
279 KlSCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Usporádah Bodo Uhse,
ise a . ISC ,
Fritz Hofmann a Josef Poláček. Berlln: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, svazek I 1 276
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·

Laus e auldem Markl, Vermischt e Prosa, s. 25.
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Faktor se k dávným událostem pochopitelně staví jinak a rovněž je j iným způsobem
.
. Podle je
. I10 verze280 je
.
interpretuje.
nutné hledat zárodky budoucích neshod už v roce
1904, kdy mladý Kisch publikuje svou první knihu, sbírku lyriky Vom Bltuezweig der

Jugend a Faktor ji v Bohemii věnuje odmítavou recenzi, kde ovšem velmi přesně
analyzuje slabá místa básní, které o čtyřicet let později při zná v Tržišti senzací i
samotný autor. O další nap ětí se měl a postarat Faktorova recenze Kischovy prozaické
prvotiny Der fre che Franz, která vyšla v Bohemii 22.4. 1906. Třebaže recenzent
vyzdvihl Ki schů v talent, projevený zej ména v povídce o Slovinci Dragotinu
Podravi čovi , zároveň

jmenoval nedostatky začátečnického debutu. .Bald hernach

wurde EEK in der Bohemia mein Redaktionskollege. Es gab Zusammenstojie, wenn ich,
fůr

die Rubrik verantwortlich, nicht j ede Zeile, nicht j edes Wort meines neuen

Mitarbeiters drucken wollte. Der Anfanger Kisch war in der Form viel unentwickelter
als andere Anfanger, die weit weniger ldeen hatten. Dann aber ging es bei ihm schnell
und schn eller. ,,281 Faktor byl zřej mě nejpozorněj ším z hrstky svědků neslavného
Kischova vstupu do literatury a jeho
zm í něné

Pro

přítomn o st

autorovi do

urč ité

míry ztěžovala již

celoživotní retušování Vom Bl ůtenzwe ig der Jugend ze svého životopisu.

předm ět

zkoumání této práce je nepodstatné, že

předmětný Faktorův článek

je

gratulací ke Kischovým padesátým narozeninám a že svou zvláštní kombinací
supe rl ativů

a

výpo čtu

jubilantových slabin vyvolává otázky, do jaké míry autor text

myslel ironicky a co všechno lze

vyčíst

mezi

linek, která nám napovídá,

proč

p ředstavám

představuj e

a v širším kontextu

základ ě d enně třídil přísp ěvky

řádky. Zajímavější

je jedna z dějových

Kisch neodpovídal kolegovým normativním
náhled do Faktorových názorů, na jejichž

pro fejeton Bohemie. Zatímco bytostný no vinář Kisch ve

známé stati v Tržišti senzací282 naléhavě dokazuje nutnost fantazie jako jedné
z elementárních vlastností novináře

při

popisování pravdivých událostí, literát Faktor j i

reportérovi upírá. " Der Schriftsteller E.E. Kisch ist an die Wirklichkeit gebunden, die

sein Verstand, sein Birfuhlungsvermogen bereichern, seinen Witz der Monotonie
entreijšen. Fantasie zahlt nicht

Zll

den Grundelementen seiner Darstellungskunst,

weshalb Schaffungsgebiete wie seine Epik oder das Drama sich ihm trotz interessanten
Ansatzen und Umrissen nicht zu Ende formen. Das mag in seinem Bewusstsein ein

280
28 1
282

FAKTOR, Emil. Gesprache und Konflikte mit E.E. Kisch. ln: Prager Mittag, 30.4. 1935, s. 2.
FAKTOR, s. 2.
Tržiště senzací, s. 279.
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empfindlicher Punkt sein. ..283 Není bez zajímavosti, že podobný verdikt nad Kischem

vynesl Faktor už o třicet let dříve v recenzi k Der freche Franz: .A uch w áre dem Autor
mehr Phantasie zu wunschen, da er sich zu enge an Erinnerungen anschmiegt und bloj3
aus eige nen Erlebnissen den Faden der Erzahlung zu spinnen scheint... ..28-/
Třecí plochy mezi dvojicí Faktor - Kisch zde nejsou uvedeny samoúčelně, nýbrž mají

dokreslit profesní charakteristiku literárního kritika Faktora, z níž je třeba vycházet při
posuzování jeho práce. V roce 1906, ohraničujícím začátek mého zkoumání, Bohemia
klasickou rubriku podčárníku j eště neměl a. Funkci fejetonu suplovala tzv. Bei/age z ur
Boh emia (příloha), zalomená ve třech sloupcích na zvláštní s traně s vlastním záhlavím

v zadní části vydání. Samotný fejeton zabíral celou stranu, na druhé s traně listu
p okračo vala příloh a

rubrikou Theater, Musik und Literarisches, jejíž podstatou byly

krátké recenze a glosy z kulturního života.
To

před znam enávalo

do značné míry nápl ň titulní strany příl ohy, která tak obsahovala

klasickou recenzi jen málokdy a mohla se soustředit na žánrově odlišné texty. Klasickou
výplní tohoto prostoru obvykle bývaly

různé postřehy

ze

zahran ičí ,

nekrology a

historická pojednání. Dnešnímu pojetí reportáže nejvíce odpovídají materiály od
koresponden tů

P aříži , B erlíně , Londýně

Bohemie v

události ve svých

městech

V souladu s Faktorovým

a Vídni,

kteří

glosovali zaj ímavé

a jimž budu věnovat bližší pozornost ve zvláštní kapitole.

zaměřen ím

jsou texty reportující holou

skuteč nos t

v me nši ně .

Mnohem častěji si (~di~or Jvypomáhá přetiskováním různých povídek a novel, často ukázek z právě vydávané překladové literatury285, sporadicky též odborných přednášek.
Zlomovým momentem Faktorovy éry ve fejetonu je
poprvé objevuje na

straně

2 klasický fejeton pod

říj en

čaro u.

1906, kdy se v Bohemii

V následujících týdnech je

v tomto prostoru otiskováno upozornění, že fejeton se nachází na
podčárníku

dosavadní příloha

přejímá

zaniká. S p ře sunem do prestižní
V následujících

m ěsících

ji

části

straně

2. S nástupem

funkci rozšířené kulturní rubriky, až v roce 1908
novin jakoby rubrika

vypl ňuj í téměř výhradně

Faktora, Felixe Adlera a Paula Wertheimera,

převážně

nějak ý čas

kulturní recenze

hledala
autorů

tvář.

Emila

divadelního zam ě řen í, Následný

vývoj svádí k dojmu, že Bohemia se svou imitací Neue Freie Presse a dalších
renomovaných listů zpočátku nebyla úplně spokojena. Postupně se fejeton objevuje

FAKTOR, s. 2.
FAKTOR, Emil. Derfr eche Franz und andere Geschichl.en. ln: Bohe~ia, ~2 .4. 1906.
285 Příkladem této tendence je vydání z 6.10. 1906, kdy fejeton vypl ňuj e Em Drama, překlad Čechova.
Bohemia v tomto období tiskne i práce Tolstéhoa Gorkého.
283
284
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r-:

empfindlicher Punkt sein. ,,283 Není bez zajímavosti, že podobný verdikt nad Kischem
vynesl Faktor už o třicet let dříve v recenzi k Der freche Franz: . Auch lI'iire dem Autor
mehr Phantasie zu w ůnschen, da er sich zu enge an Erinnerungen anschmiegt und blafl

aus eigenen Erlebnissen den Faden der Erziihlung zu spinnen scheint... "m
Třecí ploch y mezi dvojicí Faktor - Kisch zde nejsou uvedeny samoúčelně, nýbrž mají

dokreslit profesní charakteristiku literárního kritika Faktora, z níž je třeba vycházet při
posuzování jeho práce. V roce 1906, ohraničujícím začátek mého zkoumání, Bohemia
klasickou rubriku podčárníku ještě neměla. Funkci fejetonu suplovala tzv. Beilage zur
Bohemia (příloha) , zalomená ve třech sloupcích na zvláštní straně s vlastním záhlavím

v zadní části vydání. Samotný fejeton zabíral celou stranu, na druhé straně listu
pokračovala příloha rubrikou

Theater , Musik und Literarisches, jejíž podstatou byly

krátké recenze a glosy z kulturního života.
To

předznamenávalo

do

značné

míry náplň titulní strany příl ohy , která tak obsahovala

klasickou recenzi jen málokdy a mohla se soustřed i t na žánrově odlišné texty. Klasickou
výplní tohoto prostoru obvykle bývaly

různé po střehy

ze

zahraničí,

nekrology a

historická pojednání. Dnešnímu pojetí reportáže nejvíce odpovídaj í materiály od
korespondentů

Bohemie v

události ve svých

městech

V souladu s Faktorovým

Paříži , Berlíně , Londýně

a Vídni,

kteří

glosovali zajímavé

a jimž budu věnovat bližší pozornost ve zvláštní kapitole.

zaměřením

jsou texty reportuj ící holou skutečnost v menš ině.

Mnohem častěji si (~d}tor jvypomáhá přetiskováním různých povídek a novel, často

r

ukázek z právě vydávané překladové literatury285, sporadicky též odborných přednášek.
Zlomovým momentem Faktorovy éry ve fej etonu je
poprvé objevuje na

straně

2 klasický fej eton pod

říjen

čarou .

1906, kdy se v Bohemii

V následujících týdnech je

v tomto prostoru otiskováno upozornění , že fejeton se nachází na straně 2. S nástupem
podčárníku dosavadní příloha přejímá funkci rozšířené kulturní rubriky, až v roce 1908

zaniká. S přesunem do prestižní části novin jakoby rubrika nějaký čas hledala tvář.
V následujících měsících ji vyplňují téměř výhradně kulturní recenze autorů Emila
Faktora, Felixe Adlera a Paula Wertheimera, převážně divadelního zaměření. Následný

r")

vývoj svádí k dojmu, že Bohemia se svou imitací Neue Freie Presse a dalších
renomovaných listů zpočátku nebyla úplně spokojena. Postupně se fejeton objevuje

283
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FAKTOR Emil. Derfreche Franz undandere Geschichten. In: Bohernia, 22.4. 1906.
285 Příkladem této tendence je vydán! z 6.10. 1906, kdy fejeton vyplňuje Ein Drama, překlad Čechova.
Bohemia v tomto obdob! tiskne i práceTolstéhoa Gorkého.
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stále častěj i i na titulní straně

2 86

,

nadále mu ale dominují recenze, případně krátké

povídky a próza.
Poslední indicii, proč se Faktor nestal oním oslavovaným mužem, který pro veřej nost a
historii žurnalismu objeví Kische, poskytuj e několik textů, které kritik ve fejetonu
Bohemie publikoval. Po jeho přestěhování do Berlína na podzim 1908 vzniká cyklus
č lá nků, v nichž čtenáře seznamuje s říšskoněmeckou metropolí. Své dojmy ovšem
nesděluj e prostřednictvím reportáže z místa, nýbrž volí fejetonistický útvar, pro který se

v tehdejším mediálním diskursu vžil termín Lokalplauderei'[' Jakousi obdobu
deníkových zápi sků místy obohacuje nepřirozenými literárními slovními obraty, tok
vyprávěn í

zdržuje různými zvoláními a hloubáním nad podružnými skutečnos tmi .

V první z těchto statí označuj e Berlín za město pMtelství288, v další žasne: .Wahrend
ieh mil' den Schlaf aus den Augen rieb, schůttete plotzlich zu fr ůher Morgenstunde der
Postbote eine Sturzflut von Begrujiungen, von gedruckten Ovalionen fůr den neuen
Charlottenburger uber mich aus. ln all den Zuschriften gab man der ungeheuchelten
Freude uber meinen Einzug Ausdruck und man konnte mir das neue Domizi/ mil seinen
musterg ůltigen

kommunalen Einrichtungen, mil seinen weltberuhmten Straj3en und

Sehensw ůrdigkeiten nicht verlockend genug ausschi/dern... ,,289

4.3. Paul Wiegler a modernizace fejetonu (1908 - 1913)

Odchod Emila Faktora znamená
Na

uvolněné

průlom

v dosavadní fejetonistické tradici Bohemie.

místo hlavního literárního a divadelního kritika

přijížd í

z Berlína Paul

Wiegler. Vystudovaný právník se uvedl v roce 1903 sbírkou esejí Francouzští rebelové,
překládá

francouzskou poezii, ale

znamenitě

se orientuje také v divadle,

literatuře

a historii, zajímá se mimo jiné o kriminalistiku. Vedle knihy o herci Josefu Kainzovi
napsal například Dějiny .světové
literatury a Dějiny německé literatury, za jeho
/
é ! ! l}

nej významněj ší
Š íře

"...

.......

dílo je dnes ale považován román Dům nad Vltavou.

jeho zájmů a takřka encyklopedické znalosti v daných oborech se brzy začínají

projevovat na chodu a podobě svěřené mbrikl
286
287
288
289
290
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Dosud dominuj ící kulturní recenze a

Poprvé 27.9. 1905.
Doslovný překlad: místní vypravování, klábosení.
FAKTOR, Emil. Die Sladl der Freundschoft. In: Bohemia, roč. Sl, č. 276 (7.10. 1908), př íloha.
FAKTOR, Emil. Die neue Sladl. In: Bohemia, roč . 81 , Č. 320 (20.11. 1908), ~. I - 2.
Samotný Kisch charakterizoval naturel Wieglera vjedné anekdotě: " Paul Wlegler.genojJ, schon als ~r

in Prag bei der Boh emia war, als Polyhistor grojJes Ansehen. Eines Tages ~rachle etn Lokalrep,0rler d~e
Nachricht, der neue franzosische Konsul fitr Prag sei ernannt worden, er h,e ijJe ':au l Claudel. , JI ollen Si e
ein paar Z eil en Biographie? ' fragte ihn Wiegler. .Je mehr, desl~ besser, e,!Vl~erl~ der Reporteur, der
Z eilenhonorar bekam . Wtegler diktierte etwa zwe ihundert Zellen. •Unheimlich, erz čhlte dann der
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povídky stále častěj i doplňují cestopisy a texty reportážního charakteru. O W ieglerově
editorské roli jsm e částečně pojednali už v kapitole věnované Kischově činnosti v
Bohemii. Nový redaktor fejetonu má zájem na nových, původních látkách, což se
neprojevuje jen nabídnutím příležitosti mladému Kischovi v podobě nedělní ch cykl ů
Prager Streifzuge a Prager Novellen , ale i poskytnutí příl ežitosti dalším autorům, o

nichž bude řeč v následujících kapitolách mé práce.
Dosud spíše přehlíženým rysem Wieglerova modernizovaného fejetonu je autorská
účast samotného Wieglera. Na rozdíl od svého předch ůdc e Faktora, který se soustředil
především

na recenze, publikuje řadu vlastních textů , které žánrově i tematicky vytyčují

cestu, kterou se má nový fejeton v Bohemii pod jeho vedením ubírat. Vedle klasických
divadelních a literárních recenzí, které nejsou předm ětem zájmu této práce, uvádí na
stránky Bohemie druh literární stati, která využívá esejistických i reportážních prvků a
nejčastěji

se zabývá životopisem historické či současné osobnosti z oblasti kultury nebo

obecně historickými událostmi. Příkladem takového textu je Maierlini

9

/,

v němž se

Wiegler vrací k okolnostem sebevraždy rakouského korunního prince Rudolfa a jeho
milenky Mary Vetserové: " Vor zwanzig Jahren. Durchs Wiener Abgeordnetenhaus, in
dessen Sitzungsaal gerade das neue elektrische Licht probiert worden ist, schleicht
nach

ein

Uhr

mittags raunende

Bewegung. Unfassbar kommt irgend eine

Schreckenskunde heran. Zweifelnd, aber vor Angst getrieben rennen die Minister. Ein
Burggendarm holt den Grafen TaafJe. Der Abgeordnete Hevera spricht uber das
Lagerhausgesetz. Der Pr ásident Smolka schickt den Grafen Kaunitz zu ihm und bittet
ihn aufzuhoren. Aschfahl tritt Graf Falkenhayn in die

Saaltůr.

Da wissen es alle: Das

Gerucht, das furchtbare Ger ůcht ist wahr, der Kronprinz Rudolf ist tot in Maierling,
seinem JagdschlojJ.

u

Ve fejetonu Bohemie se jedná o zcela nové žánrové uchopení historického tématu. Až
dosud byly ve fejetonu listu podobné motivy pojednány téměř

výhradně pro střednictvím

fiktivních příběhů více či méně podařených novel a povídek, případně odsunuty do
zpravodajské

části

v podobě

přísně

faktografických

statí.

Wiegler přichází

s publicistickým útvarem, splňujícím měřítka dnešní literatury faktu. Jeho text je
podložen zevrubnými rešeršemi a znalostmi kontextu, autor si místy pomáhá
Reporter im KafJeehas. .Dieser Wiegler kennt die Lebensgeschichte von. a/le? fr anzosiscl/en ~eamt~n. '"

(In: KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Usporádalt Sodo Uhse, Gisela Kisch,
Fritz Hofmann a Josef Poláček. Berlln: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, svazek 10 Mein Leben fiir die Zeitung 1926-1947, s. 190.
291 WIEGLER, Paul. Maierling. In: Bohemia, roč. 82, 30.1. 1909, s. 2 - 3.
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report ážnimi prostředky, které Kisch ve dvacátých letech shrne pod pojem logická
f antazii

92
.

Sleduje příběhové nitky tématu ve snaze splnit vysoké estetické nároky

kladené na resort fejetonu, z á rove ň ale díky širokému faktografickému zázemí neupadá
do triviálnosti, jak se to pravidelně stávalo příběhovým útvarům feje tonu ve Faktorově
éře.

Příběh o smrti korunního prince Wiegler strukturuje jako reportáž. V úvodu popisuje
zděšené reakce zákonodárců i prostého lidu na tragickou zprávu (" Die StrajJen sind

schwarz von Menschen. Verflogen ist die weiche, l ássige Karnevalstimmung. Die
kleinen Leute heren die Botschaft mil best ůrzten, gutm ůtig heulenden Gesichtern , als
wdre einer von den lhrigen gestorben. ") , poté líčí okolnosti nalezení Rudolfova tě l a a
způsob ,

jakým se po Vídni š íří fámy o podrobnostech. Nás led ně se děj p řem ísťuj e do

loveckého zámečku , kde sledujeme zvláštní přesuny lidí v inkriminovaných dnech.
Wiegler se

podrobněji

Rudolfově

tragickém předurčení a celou stal' končí ně ko li ka příkl ad y, jak si obyčejn í

vrací ke spekulacím, které si

smrtelníci korunního prince idealizují. Celý

vyprávěj i

případ

rekonstruuje atmosféru princovy sebevraždy na

obyvatelé monarchie o

tak pojímá spíše z povzdálí,

základě

jej ího ohlasu a dobové

atmosféry.
Jindy má Wieglerova

stať

jasnou chronologickou linku, jako je tomu v případě textu

Bade/93 . Dějiny francouzského lázeňství otevírá konkrétním obrazem ze 17. století:
" Wenn in j ener fernen , fern en Zeit Herr von Montaigne eine Badere ise antrat, so lI'ar
eine ganze Karawane um ihn, Pferde, Reitknechte, Diener, und hochstens fůnf Meilen
taglich wurden im langsamslen Trab der Welt bestrebt, an hei/bringenden Brunnen sich

zu erholen. lhn qualte ein Blasenleiden so

stůrm isch,

dass ihm die Philosophie der

Skepsis fasl verging. Er hielt sich darum am liebsten in Badeorteninit gutem Tisch und
guler Gesellschafl ( auf

období vzestupu

II

lázeňství

Na pozadí

příběhu

pana z Montaigne Wiegler

přibl ižuj e

v 17. století, aby násl edně plynule přešel k děn í v pozděj ším

období. Atmosféru jednotlivých epoch ilustruje jednak na konkrétních osudech, vydatně
si také vypomáhá citacemi z dobové literatury a korespondence, které v textu plní úlohu
přímé řeči.

Podobné historické texty Wiegler často přípra vuj e

například

příležitosti čtyřicetiletého výročí od války Napoleona HI. s Pruskem vzniká

II

II

příleži tosti

j ubileií -

KISCH, Egon Erwin. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Uspořádali Bodo Uhse, Gisela Kisch,
Fritz Hofmann a Josef Po láček. Berlín: Aufbau-Verlag, 1992 - 1993. ISBN 3-351-01986-6, svazek 9 Mein Leben fůr die Zeitung 1906 - 1925, s. 206.
293 WIEGLER, Paul. Bader. In: Bohemia, roč . 82, 29.5. 1909, s. 1- 3.
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text Der 14. Juli

294
-

jindy rozhoduje o zařazení příspěvku zajímavost tématu jako

v případě pojednání o dějinách kuchařs kého stavu Koche295•
Tematicky lze rozdělit Wieglerovu tvorbu na tři skupiny textů: historicko-liter ární,
aktuální a kriminalistické. Zejména při studiu jeho kriminalistických statí se nelze
ubránit mimovolnému srovnání s pozděj šími díly Kischov ýrniť'". Když Wiegler
297
,

popisuje francouzskou gilotinu

je vyzbrojen podobně obsáhlými rešeršemi jako je

tomu Kische a jeho Pražského pitavalu. Jeho práce přitom reaguje na aktuální dění ,
nedávnou popravu čtyř zločinců , a tudíž nelze předpokl ádat větš í množství času na
rešeršní

přípravu

materiálu. Wiegler se,

podobn ě

jako ve svých historických látkách,

snaží obsáhnout drobné epizody, tok textu oživuje odkazy na francouzský tisk: .Pariser

Damen rissen sich mil den Besuchern des Viehmarkts um die teuer bezahlten Platze.
Man grtihlte Couplels, die von Camelots verkaufl wurden, murrte, dass nicht mehr zu
sehen sei und schrie, sobald ein Kopf gefallen lVar, dem Scharfrichter Herrn Anatole
Deibler, Conslanl Deiblers Nachf olger, zu: ,Hoch der Befreier!' (...) ln neun Minuten
waren sie aus diesel' Welt. Gestem lVar Herr Deibler, den in B éthune eine Gesellschaft
ZUl' Table d'hot e lud, mil seiner Guillotine in Marseille, dem

Můrder

Coramaj or

zuliebe. Von dorl geht seine Rundreise weiter. Inzwischen sind die Blatter voli von
Spezialberichten, pholographischen Clichés und Arlikeln. " Wieglera ovšem spíše než
samotná gilotina zaj ímaj í politické a etické souvislosti jejího používání. Když se
dostává k popisu

zařízení , nevěnuj e

pozornost prostým detailům , nýbrž užívá literární

metafory: "Die Guillotine wurde in diesel' endlosen Reihe von Jahren eine

abscheuliche, klapprige, oft verfluchte Greisin. lhre Triumphe genofJ sie nicht mehr im
hellen Sonnenlichte oder von lodernden Fackeln beschienen, kein Samson schwang
mehr die Kopfe in der Runde, sondern schimpfliche Verborgenheil wurde angestrebt. "
Wiegler dokáže pružně reagovat také na kriminální aféry své doby, které j eště nebyly
uzavřeny.

Vzhledem ke znalosti

dějin

kriminalistiky a policie je schopen zasadit

aktuální případy do kontextu podobných zločinů v historii, leckdy proj evuje dokonce
vlastní soudy a odborné postřehy. .Etne Wo che ist seit der Entdeckung des New Yorker-

Madchenmordes vergangen, und die Umstande des Delikts sind nul' hypothetisch
aufgehellt. Den Morder selbst, den gelben Schauspieler und Kauftnann Leon Sing, hat
WIEGLER, Paul. Der 14. Juli. In: Bohemia, roč. 83,14 .7.1910, s. 1- 3.
WIEGLER, Paul. Koche. In: Bohemia, roč. 81 ,18.1 I. 1908, s. 1- 3.
296 WIEGLER později napsal dvě knihy kriminalistických př ípadů Verrater und Verschworer a
Schicksale und Verbrechen.
297 WIEGLER, Paul. Die Guillotine. In: Bohemia, roč. 82, 15.1. 1909, s. I - 2.
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die von der Wut der Massen getriebene Polizei nicht erreicht. Was soli, da der
Verbrecher sich - falls er noch lebt - eines Vorsprungs von acht Tagen erfreut, ein
Steckbrief mil den Angaben: ,G/alles Gesicht, dunkle Augen, die Haare nach
amerikanischem Brauch geschnitten '? Hunderte , tausende von Asiaten, die aufden pigtail verzicht et haben, um den Yankees mehr zu gleichen, huben dasselbe Signalement, ..

otevírá v červnu 1909 text o aféře uprchlého vraha Leona Singa 298. Autor přibli žuj e
místo činu, spekuluje o vrahových perspektivách a kritizuje postup americké policie,
která ve snaze odvést pozornost zatýká nesprávného podezřelého. ". .. es wiederholt
sich die typisch e Gestaltung der New Yorker-Affaren, die in fast regelmassigen
Zwischenzeiten das Dogma von .business' und .respectab ílity' ersch ůttern. Krafi,
ungeheuerlich, extrem sind alle diese Begebenheilen. "

Podobného charakteru je Wieglerova analýza anglicko-indického konfliktu Die Sohne
Sivai

99

,

stojícího za sérií vražd britských občanů v letech 1907 - 1909. V centru

autorovy pozornosti je kriminalistický rozbor uvažování
britského

establishmentu

k

indickým

bojovníkům

atentátníků,

ale i postoje

za nezávislost. Klasická

kriminalistická reportáž je zde výrazně obohacena o politicko-historick ý kontext a také
o literární

rozměr:

" Wie schmal der englische Bereich ist, haben die Briten immer

geahnt. Naiv spricht die Erkenntnis sich in den Epen Rudyard Kiplings aus, des echten
Kolonialenglanders von gemischtem Blute. ln der kleinen, lauten Welt der Garnisonen,

der Klubs, des Polosports, des Lawn Tennis und des Tropenfi ebers hat er begonnen. (. ..)
Der junge Dhinagri hat das englisch-indische Kompromiji, von dem Kipling traumt,
nicht abgewartet. Er und seine Helfer suchen die Freiheit allein. "

Pokud pomineme řadu biografických textů z oblasti literatury a divadla30o, etabluje se
Wiegler i jako glosátor

aktuálně zahraničně-politických

událostí.

nepíše v terénu, nýbrž v pražské redakci, dostává i do této

části

Třebaže

své texty

své práce reportážní

perspektivu. Výchozím bodem studie Rockef el!er und Genossen'" je předvolání
miliardáře

Johna D. Rockefellera před federální soud v New Yorku kvůl i hospodaření

společnosti

Standard Oil Company. .Nun war er personlich zur Stel!e, und personlich

WIEGLER, Paul. Leon Sing. In: Bohemia, roč. 82,26 .6. 1909, s. 1- 2.
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300 Např. Sarah Bernhardt, ln: Bohemia, roč. 81, 25.10. 1908, s. 1- 3; pie Metternich, ln: Bohemia, roč:
82, 11.2. 1909, s. I - 2; Der L6IVe von Stamm e Juda, ln: Bohernia, ~oč. 83, 1.4: 1910, s. I - 2,
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nahm er das Wort. Aber nicht wie ein Machliger, der ůber Staaten gebietet. sondern wie
ein kleiner Geschaftsmann, den man bei fi'agwiirdigen Praktiken ertappt hal. Er zuckte
zusammen, wenn die pholographischen Apparate sich auf ihn richteten, er verlor das
Gedáchtnis, wenn ihm heikle Fragen gestellt wurden, und er war froh, ba/d wieder
entlassen zu werden, mil sehl' beschadtgten Prestige, " přibližuj e Wiegler úvodní

zápletku, která ale slouží jen jako impuls pro otevření širšího pojednání podezřelých
aktivit a transakcí amerických miliardářů . Vedle konkrétních případů vykresl uje
mentalitu Vanderbildta, Gerryho a dalších tehdejších prominentů i na základě jejich
osobního jednání a snaží se psychologicky vcítit do jejich pohnutek. Že při tom čerpá i
z krásné literatury, Wiegler mimoděk prozrazuje ve druhé polovině textu: " Man muss
die ,Transatlantiques ', den Roman von Abel Hermant, lesen, wenn man den Wltz dieser
Vermischung zweier Erdteile begreifen will. Mil ,Cheer up! ' und seiner ganzen Bande
zieht Jerry Shaw, Hermants stiernackiger Multimilionar, in Paris ein... "

Od roku 1910, kdy

začíná Kischův

Wieglerových reportážních

textů

první

ned ělní

seriál Prager Streifz ůge, frekvence

slábne. Pokud vezmeme v úvahu již v d řívěj ší

této práce citovaný zrod Kischových reportérských cest Prahou, lze
mladý reportér staršímu kolegovi
navzdory

řečenému

stále

minimáln ě

zůstává

v první

může

naplno

věnovat

předpokl ádat,

že

do určité míry uvolnil ruce. Wiegler totiž
řadě

divadelním a literárním kritikem.

S vědomím , že má k dispozici kvalitního autora reportážních
1913

části

kulturním recenzím,

textů,

se v letech 1910 -

portrétům umělců

a biografickým

črtám.

Jedním z příležitostných průlomů v této praxi je reportáž Tage in Paris

302

během

,

vzniklá

jednoh z Wieglerových pařížských pobytů. Změť výj evů z ulice a pařížské

geografie nasvědčuje tomu, že autor ve městě není poprvé: " Die Sladl der Bou/evards,
des Asphalts, des blockenden Huppen, der grell singenden Bremsen, der unaufhaltsam
vorw árts geschobenen Menschenmassen und der Came/ols, die mil heiteren Keh/en um
drei Uhr nachmittags ihr: ,La Patrie' , um sieben Uhr ihr .La Presse ' und ihr .Paris
Sport ' schreien. (...) Kein Zweife/, dass diese Bou/evards sich neuerdings recht
unangenehm amerikanisiert haben. Noeh zwar haben sie ihre italtenisch ungenierten
Pissoirs, die meist nul' die Andeutung eines Wandschirms sind. Noch werden sie
manchmal von lothringschen Karren mil zwei hohen Radern durchquert, an denen drei
Pferde hintereinander ziehen. Noch sind auch dem Omnibussen, die von der Made/eine
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ZUl'

Bastille fahr en, drei dampfende Rosse vorgespannt. .Es ist die letzte Linie, ' erklart

Monsieur Gaston in der Taverne Bouffet, der einen so unwahrscheinlich schwarzen
Schnurrbart und so unwahrscheinlich dicke Braunen hat; er irrt, es ist die vorletzte,
denn au ch eine im Osten hat Pferde behalten. Doch bald wird die Herrschaft des
Autobus vollstdndig sein. "
Třebaže jsem Wieglerovu práci v Bohemii podrobn ě studoval, tato pařížská reportáž je

podle všeho j ediným reportážním materiálem psaným v terénu, který jsem objevil.
Svým stylem se nicméně nijak neliší od autorových historických a kriminalistických
reportáží, které místo osobní zkušenosti vystavěl výhradně na literárních a historických
rešerších.
Jak vyplývá z analýzy výše zmíněných textů, Paul Wiegler při nesl do Bohemie zcela
nové postupy a
ro zdělit

mnohdy

na

představy

o

struktuře

dvě rovnoměrné části :

zprostředkovává

publicistických m ateri ál ů v listu. Jeho pří no s lze

autorskou a editorskou práci. Sekundární literatura

dojem, že Wiegler zásadním

způsobem

ovlivnil

směrováni

mladého Egona Ervína Kische a na jeho pražských reportážích postavil atraktivitu
svého listu. Jedná se ale jen o částečnou pravdu, jak se pokusím nastínit v příštích dvou
kapitolách, kde se pokusím shrnout působení dalších autorů v Bohemii.

4.4 . Aspekt

zahraničního zpravodaje:

Wiegl erův příchod

Carl Lahm, Josef Adolf Bondy

se záhy projevuje i na práci

zahrani čn ích zpravod ajů. Těch mě l a

Bohemia díky dobrým kontaktům s jinými německoj azyčnými listy ~ ~
z Paříže korespondoval Carl Lahrn 303, z Berlína pražskon ěmecký spisovatel Josef Adolf
Bondy304, z Londýna Hans Osten30S a obsáhlé, leč nepodepsané příspěvky přicházely
také z Vídně a New Yorku306. Po každém ze zahraničních korespondenti! byla po vzoru
praxe v íde ňsk é Neue Freie Presse požadována všestrannost. Vedle politických a
hospodářských materiálů

do aktuálni části listu, které ovšem vycházely nepodepsané a

byly dopl ňov ány zprávami ústřední korespondenční kanceláře, posílali zpravodajové
obsáhlé kulturní recenze a fejetony, v nichž přibližovali specifika hostitelské země
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Až do roku 1908 tak činili téměř výhradně ve form ě tzv. Briefe (= dopisů)308, tiš těných
na hlavní straně fejetonové přílohy. Příspěvky tohoto ražení zveřejňovala Bohemia,
podobně jako většina tehdejších německy psaných listů , už od 60. let 19. století. Haacke

v této souvislosti podotýká: " Pokud noviny od dob romantiky a Jmutí Junges

Deutschland nepietr žit ě tisknou ,Dopisy z Paiiže', D opisy z Vídně ' a .Dopisy z
Berlína ', znamená to, že už nechtějí nabízet jen holé zprávy o událostech, nýbrž že chtějí
piinášetjedine čné literární piisp ěvky osobností, které zprostředkovávají vlastní pohled
~.
te~ ve svem
, mes
~ tě ,.309 V, v E '1 F k
o z/vo
e.
ere n11 a a tora se většina

těchto pří spěvků přísně

drží

fejetonového žánru, příležitostně se ale objevují i reportážní líčení událostí. Wiegler
záhy po svém příchodu rozpoznává autorský potenciál zejména Lahma a Bondyho a
poskytuje jim větší prostor. Zároveň ruší jednotné, archaické ozna čení Brief a nechává
zalomit report áže korespondentů ve fejetonu pod vlastním titulkem.
ponechávají pouze ryze fejetonistické texty.
Lahm a Bondy se oproti jiným
nepřesahujících

hranice

obecně

v příští

kapitole,

autorům výrazněji

zprostředkovávají čtenáři viděné děje

přenosu,

založeného na

pařížského zpravodaje

řešerších

neliší ve

vo l bě

známých událostí v daném

často

překračují

a lokality

témat,

hranice

nýbrž

o nichž se

dobového fejetonu

prostřednictvím

každoročn ě

větš ino u

pro středí ,

vídeňských přispěvatel ů ,

a autorském pozorování.

Lahma, do jehož agendy

dopisu si

I

žurnalistickým zpracováním. Na rozdíl od četných
zmíním

Pří vl astek

a

reportážního přímého

Obzvl ášť

spadá

markantní je to li

například

referování

o Pariser Grofie Woche . Dostihový festival na pařížských závodištích Longchamp a
Auteuil ohraničuje jarní společenskou sezónu v Paříží a ze zpravodajského hlediska
ztělesňuje dvě

rovnocenné sféry: sportovní a společenskou. Specifické prostředí
dostihového sportu310 Lahm zvládá postupně. V roce 1906 se ještě omezuje na ryze
fejetonistické líčení společenského prostředí a časté odkazy na počasí: " Gestem halte

der Pariser Himmel wieder seine verrufene důstere Mussellnhůll e angelegt, die
unangenehm mi! den duftigen, lichtl ůsternen Toilelten der Schonen kontrastierte... ,,311
O dva roky později už ale přináší čtivou reportáž, v níž vedle sebe vrství rešeršovaná
fakta i vlastní pozorování: "Der Grand Prtx istjetzt der hochst dolierte Preis, der auf
Pariser Brief Wiener Brief Berliner Brief, Londoner Brief.
HAACKE, s: 479 - překl. M.C.
.
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Sportp/atzen in der We/t zu holen ist. Das Derby von Epsom trůgt nul' 162 500 Franks,
allein der Grosse Preis von Paris setzt sich zusammen aus 250 000 Franks, gegeben
von der Renngese//schafi, 50 000 Franks von den Eisenbahnen uml einen Teil der
Eintrittsgelder, im ganzen gestem 363 175 Franks. (...) Es lasst sich sich denken, mil
welcher Aufregung die wett/ustige Pariser BevOlkerung dem Lauf der Pf erdef olgte, von
denen eines nach drei Kilometer Galopp einen ganzen SlojJ Tausendfranks-Scheine
gewinnen so//te. (...) A!les schrei! und gestikuliert, sobald der Starter das Zeichen
gegeben, j eder ruft wie besessen den Namen seines Favorits, aufden er gewettet, als ob
das den vier Beinen, die so vie/ Hoffnung tragen, grojJere Muskelkrčfte verleihen
konnte.: Die furchterli che Aufregung, Freuderufe. Fliiche. Wortwechsel mil dem
Nachbarn, der auf einen anderen Favorit gesetzt und der durch das Geschrei in seinen
Chancen beeintrachtigt zu sein glaubt. Auf der Tribiine der Pferdebesilzer dagegen
kaum ein Lacheln des Mistel' Vanderbilt, der sich mil hoflicher Verbeugung furdie
Gratu/ation der anderen Kavaliere bedankt... ,,3/2 Na závěr autor vyšle i ironický šleh:
HAm Tage des hochsten Triumphs der Pferde in Longchamp kann man auch ihre
Dekadenz f estste//en: statt eines edlen Gespanns zieht die vornehme Gesellschafi das
dampfende und pfauchende hundertpferdige Auto vor. Wozu also ,ZUl' Verbesserung des
Pferdegeschlechts ' weiterhin die ungeheuren Summen ausgeben, konnte man sich
fragen. Sie ist nul' ein Vorwandfůr einen Sport undfůr die Wettlust... "
Text, který svým spádem

připomíná pozdější

kischovskou reportáž, vyvolává otázku,

zda se Lahm vyrovnal s nelehkým úkolem popisovat stále stejné pro středí

society na dostizích
reportáž

podobně originálně

neméně efektně :

pařížské

i v příštích letech. V roce 1909

začíná

high
jeho

"Die Vollblutpferde standen gestem in Longchamps unter

Po/izeiaufsicht. Sie fuhren von den Rennstallen in Maisons-Laffitte mil einer Eskorte
berittener Gendarmen in den ,vans' zum Grand Prix, obgleich die Stallknechte, die am
letzten Sonntag in Auteuil revolutionáres ,sagotage' getrieben, versprochen hatten, sie
wůrden

den Grofšen Preis nicht storen. Sie hielten auch ihr Versprechen.Aber die Sonne

wal' revolutionár aufgelegt und ste iibernahm das ,sabotage '; sie hat den Schlusstag der
Pariser Saison total verdorben. Werden Sie es mir glauben? Wir sahen Pelze in
Longchamps! ,,3/ 3
Nejvíce dokáže Lahm vytěžit z popisu dostihových reálií, politických souvislostí a
tradiční sportovní rivality Angličanů a Francouzů, začíná být ale poněkud bezradný,
3 12
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jakmile je nucen přejít na spo lečenské a módní aspekty. Ty zajímají dobového čtenáře
j eště více než průběh samotných dostihů a korespondent, mezi jehož úkoly patří mimo

jiné zpravodajs tví z pařížského Salonu' !", je v zájmu uplatnění popisu nejnovějších
kl obouků a toalet nucen rezignovat na přehledněj ší strukturu materiálu a upřednostnit

ryzí výčet obraz ů , na který je čtenář zvyklý z klasických dopis ů . Dobře rozjetá reportáž
se tak ve své závěrečné části takřka mění ve vídeňský fejeton. Vzhledem k nutnosti
obšírně popsat oblečení vysoce postavených návštěvníků se autor dost dobře nemůže

vyhnout postřehům o počasí, které se pochopitelně cyklicky opakují a narušují tak dále
rytmus textu.
Tematické ro zpětí Lahmových reportážních textů často ovli vňuj í konkrétní události.
Když Paříž v lednu 1910 postihuje ni či vá povodeň, otiskuje Bohemia ve fejetonu na
první straně text Eine Weltstadt in Wassernot'í", v němž Lahm kombinuj e perspektivu
novináře-zpravodaj e
prostředk y ,

a

řadového

obyvatele

města .

Na

začátku

si pomáhá stylistickými

typickými spíše pro klasický fejeton: .Schneesturm mit Blitz und Donner,

eine von allen Se iten vordrin gende Ůberschwemmung, wir lanzen nicht mehr aufeinem
Vulkan, wohl ab er in einem Hollenwin kel, den Dantes Phantasie unentdeekt gelassen
halte. Paris hat schon oft ein universelles Kopfsch ůtteln hervorgeruf en; selten erstaunte
es die Welt mehr als j etzt. Es besitzt eine ganze Armee als Gam ison, eine vortre.fJlieh
organisiert e Feuerwehr, ein Wasserbauamt mil grofšem Personal und daz u die
vortrefflie hste Polizei; dies alles konnte nicht eine Sekunde die Katastroph e
aufhalten... " Následující
objasňuje

stať

už ale nepostrádá reportérský pohled a spád. Lahm

rozsah živelné pohromy

prostřednictvím

následující odstavce pak koncipuje jako sled

obrazů

odkazů

na geografii

měs ta,

Paříže ,

zčásti

ze zaplavené

kde

přechází do ieh-formy: " Der elegante Palast des AufJeren Ministeriums, wo oft

konigliche Besucher der Republik logiert werden, ist wie ein Kartenhaus vom
Zusammenbruch bedroht; die Bureaux wurden geraumt und nur noch der Minister harrt
mutig im dritten Stock des solideren Fl ůgels aus. (. ..) Heute musste ieh unbedingt einem
Bekannten in der rue de I 'Université, die hier in der Nahe ist, einen Besuch abstatten;
das war der erwunschte Vorwand zu einer Kahnfahrt durch den alten aristokratischen
Faubourg Saint-Germain. Vier Kilom eter lange Parallelstrafien des Flusses sind in
diesem belebten Viertel ganz á la Venedig fiir Gonde/fahrten umgewandelt worden. (. ..)
Der Fr eund sitzt im zwe iten Stockw erk, ziemlieh troeken, aber in der Kalte, da se in
3 14
3 15

LAHM, Carl. Der Pariser Salon. In: Bohemia, roč. 81 , 22.4. 1908, př íl oha s. I.
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Holz vorra t in de n Kelle rn schwimmt und neues Brennmaterial fůr die Cheminées nicht
kommen will. (..) Von dieser Misére merke ich nicht viel, als ich, meinem Kahn wieder
entstiegen, nach dem Kai Voltaire gelange, wo die herbeigestromten Scharen der
Ne ugierige n se hr vergn ůgter Laune sind. Das Bild ist dort auch rec/u .p itores k '. Die
Seine hat nahezu die Hoh e der Kaima uer erreicht; ein paar Schi.fJe wiegen sich so hoch,
dass man glauben kann, sie werden im nachsten Augenblick au] die StrajJe
heriiberspazi eren . ..
Přestože

do Lahmovy zpravodajské agendy patří například světová výstava

v Brusselu''Í" nebo veřej ná letecká produkce bratří Wrightů 3l7 , největšího efektu
dociluje v textech ze všedního života v Paříži . Patrně nej zajímavěj ší je reportáž
Fahrende Minister''", kde autor v kaleidoskopickém sledu obrazů (Augenblickbilder)
načrtává

systém

epizod tento
d ů vod ů

pařížské veřejné

svět obyčejných

dopravy a konfrontuje

prostřednictvím něko lika

lidí s postavami bývalých ministru,

kteří

z různých

jezdí autobusem nebo tramvají. Lahm prokazuje cit pro detail i jemnou ironii

zejména

při lí č ení

omnibusové

kanceláře

na prestižním bulváru: " Mitten in der Reihe

der Luxusladen ein Omnibusbu reau, schmutzig, mit einer Gasflamme und einem
Kanonenofe n. Dar in ein lebensgefahrliches Gebriicke von eiligen Leuten, die s ich ihre
Numm ern holen. Niemand wird mít einem Omnibus befordert, bevor nicht seine
Nu mme r aufgerufen wird. Das Faustrecht gilt nicht, der Starks te und er Schwachste,
der Reich ste und der Ármste ste igen alle in das vorsichtflutige dreipferdige und das
moderne si ebzigpferdige VehikeI, ganz nach der Reihe, wie sie angekommen. Und
meldete sich Prasident Falliéres in Person, niemand w ůrde ihn vor sich einsteigen
lass en, wenn er nicht seine Numm er vorzeigen konnte. Hier hat man wirklich die
ber ůhmte ,egalité ' der Republik. (...) Der kleine Herr hat die

Nr. 171. Es ist Herr

Th eophi/e Delcassé, frůh erer Minister des Auswart igen. Bebend ersteigt er die Treppe
zum Omnibusverdeck, die vor ihm dte Frau genommen, und mít seinen Folian ten und
dem Zeitungsb ůndel setzt er sich neben sie, auf den engen Platz, den sie ihm auf der
Lederbank belassen will. .Complet! ' ruft der Schaffner. Enttauscht bleiben hundert
M enschen

zurůck.

"

LAHM, Car\. Die Eroffnung der Briisseler Weltausstellung. In: Bohemia, roč. 83, 27.4. I~ 1O, s. I - 3.
LAHM, Carl. Der Kamp/mil dem Luftmeer: Die Wrightschen Flugversuche. In: Bohemia, roč . 82, Č.
222 (13.8. 1908),s. 3.
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K reportážím ze všedního dne patří také Pariser Blumen3l9 , jejíž spouštěcím
momentem je j ednoduchá situace: na konci listopadu se uzavírá nejen hlavní sezóna
v Paříži , ale i doba návštěv tamních parků jako je Saint Cloud, známých svými
květ inami . Lahrn se snaží dopátrat, odkud pařížské květiny pocházejí a nahlédnout za

kulisy floristických firem. V textu Nationalfes ť/" zase přibližuj e různé odstíny
francouzského státního svátku, pojímaného jako impresionistický sled barev, dojmů a
lidí. Strukturně nejpropracovaněj ší z této série se jeví Versailles im Schnee'";
zachycuj ící procházku po Versailles, které v březnu nečekaně zasáhl příval sněhu.
Východisko textu odpovídá klasickému fejetonovému zadání: autor se prochází sněhem
a dumá o spo lečens ko - ku lturní ch tématech a souvislostech, Lahm ovšem při stupuj e
k reportážnímu

zpracování: .Bei stundenlangen Wandern keine menschliche

Begegnung! Begegnungen anderer Art die Menge! Die antiken Statuen und die a/len

Baume lm silbernen Schmuck der eisigen Erin nerungen, pikante konigliche Anekdoten
und Schreckensbilder, wie das Versailles im

grůnen

Kleide - sie erzahlen sie nul'

weniger of l, und darum ist der Reiz, sie zu horen, vielletcht umso groj3er. " Autor pak

kombinuje dv ě linky: k procházce po Versailles, v níž líčí okolí, kolemjdoucí a chvílemi
se obrací i na

čtenáře

(; 1st das ein Schneegestober! Lustig und frech jliegen uns die

Flocken in die Augen... Weiter dringen wir durch den Wa/d. Das Schneegestober
begleitet uns noch eine Weile... "j , staví do kontrastu historicko-kulturní látku ("Als
Lenolre den Park anlegte, als 20 000 Arbeiter mit 6000 Pferden und Karren in der
Waldwildnis den schonsten Lustort der Erde entstehen liej3en und als eine halbe
Milliarde Franks in Versailles voll kiinstlerischen Wohlbehagens angestrebt wurde... "j
novin ářské postřehy

a

(" Das Stadtchen Versailles sieht an solchen Schnee- und

Regentagen nicht mehr und nicht weniger reinlich aus wie andere franzosische
Provinzstadte, die nicht uber eine Einwohnerzahl von 50 000 hinausgelanden
konnen... ").

Jedním z proj evů východisek vídeňské fejetonové školy v Lahmových pracích jsou
časté uvozující tázací či zvolací věty, jimiž jakoby autor kompenzoval výlety do

nezvyklého žánru: " Wie kommt das? Seit sieben Wochen hat es im Tal von Chamonix
nicht mehr geregnet, und wahrend andere Fliisse in Europa im Schweif3e ihres
Angesichts nul' noch die paar Tropfen eines Bachleins dem Meere entgegensenden, rollt

LAHM , Car\. Pariser Blumen. In: Bohemia, roč . 84, č . 329 (28.11. 1911), s. 1- 2.
LAHM , Car\. Nationa/fest.ln: Bohemia, roč. 85, č. 198 (20.7. 1912), s. 1- 2.
32 1 LAHM , Car\. Versailles im Schnee.ln: Bohemia, roč . 82,1 2.3.1909, s. 1- 2.
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die Arve mil rasender Geschwindigkeit ihre tollen Wasennassen zur Rhone
hiinunter.: ..322 . P res
ř t
o neru' pocIlYb o tom, že Wiegler pařížskéh o korespondenta

motivuje k vyhledávání nezvyklých perspektiv. Lahm přito m i nadále setrvává
v tradi čním prostředí pařížské společnosti a originality dosahuj e spíše prostředni ctvím
snahy zaj ímavě popsat to známé a j ednoznačné, než touhou proni knout do oblastí, kde
nikdo před ním nebyl. Jestliže se korespondent vydává na výstup do francouzských
Alp323, činí tak proto, že se jedná o letitý zvyk Pařížanů a Francouzů ochladit se
uprostřed horkého léta. Když se v Bohemii diskutuje o německých buršácích, přináší

postřehy o francouzských studenteclr'" , výrazněj i nepřekvapuj e ani výletem do

Brestu

325

.

Nachází nicméně nové perspektivy, jak tradiční témata postihnout a hojně při

tom využívá nadhledu a ironie: "Es regnet. Wir sind in der Stadt des Regens. Wenn kein
Wasser vom Himmelfallt, fůhlen sich die Einwohner von Brest nicht wohl, so versichert
man uns; Sonnenschein macht sie angstlich und verhindert sie am Spaziergehen... ln
der Tat, Mannlein und Weiblein sind wahre Gumipuppen: Gummigaloschen an den
Fůfien, einen Gummimantel um die Schultern, eine Gummikapuze uber dem Kop! ,,326

Z dosavadní fejetonistické praxe se ve

Wieg lerově éře pod aři lo

osvobodit také

berlínskému korespondentovi Bohemie Josefu Adolfu Bondymu. Na rozdíl od Lahma
byl ale i nadále do
zd ů vodn i t

jen

jeho

značné

působi št ěm .

pod statně p evněji

bylo

míry vázán na aktuální témata a časovosti, což lze bezesporu

zpros tředkovat

Rakousko-uherské

než na vzdál eněj ší
čtenáři

P aříž

prostředí

bylo na Berlín vázáno

přece

a častým úkolem tamního zpravodaje tak

významné dobové události, o nichž byli

čtenáři

v německojazyčném prostoru zpraveni s minimálním časovým odstupem a které pro ně
m ěl y

praktick ý kulturně-společenský význam.

Příkladem této tendence je reportáž Der groj3e Zeppelintag der Berliner

327
,

Bondy vrací k demonstraci

vzducholodě hrab ěte

v níž se

Zeppelina. Autor zprvu popisuje

velkou událost z pohledu nedočkavých diváků, prostřednictvím směsi faktů a vlastního
pozorování načrtává kontext události: " Nun fluten die Menscherfl ůsse strafšenauf
strafšenab. 400 000 Schulkinder wollen den Zljahrigen mil quitschendem Hurrah
begrůfšen, dessen eisgrauen Schnauzbart sie schon au! so vielen Bi/dem gesehen haben.

Erwartungsvoll hopsen sie mil ihrem papierenem Zeppelinchen ůbers Pflaster . " Bondy
LAHM, Car!. Phantasten vomMontblanc. In: Bohemia, roč . 84, č . 240 (31.8. 191 1), s. I - 3.
Tamtéž.
324 LAHM, Car!. Pariser Studentenstreiche. In: Bohemia, roč. 84, č. 47 (16.2. 1911 ), s. I - 3.
325 LAHM, Car!. Brest. In: Bohemia, roč. 84, Č. 142 (24.5. 1911 ), s. I - 3.
326 Tamtéž
327 BONDY, Josef Adolf. Der grojJe Zeppelintag der Berliner. In: Bohemia, roč. 82, 31.8. 1909, s. 1- 3.
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se však na nad šení kolem sebe dívá s rezervovaností zahraničního pozorovatele, místy
se nevyh ýb á ironickému krčení ramen: .Fur sie alle ist er der ,Eroberer der Lufte', sie

wissen nichts von vielen, die ihm vorgearbeilel haben, sie glauben, er habe aus dem
Nichts das grofše Wunder geweckt, sie halten ihnfur das ewiger Ehren w ůrdige Genie,
das den Deutschen und der Menschheit das erste LuflschifJ geschenkt hal. (. ..) Was
scheren sie die Meinungen vieler Sachverstdndiger, die bei aller Anerkennung der
ungewohnlichen Verdienste Zeppelins, der Ůberzeugung sind, 1I1an werde seine Wege

bald wieder verlassen m ůssen, und die seine starren SchifJe geniale Spielzeuge nennen?
Beruht nicht alle Volkstumlichkeit, die uber Nacht geboren worden ist, aufkleinen oder

grofšen logischen Schnitzern?" Bondy putuje v davu k planině v Tempelhofu, odkud
bud e předvedení vzducholodi nejlépe vidět a nabízí další fakta, l etopočty a anekdoty.
Aviatický svátek ovšem představuje jen j eden odstín reportáže. Druhým, skrytým,
rozměrem je polemika s říš skoněmeckou mentalitou:

"Der Graf Zeppelin, dem

Deutschland heute zuj auchzt, ist kein blutleeres Jdol. Seine nie erschopfte Frische, sein
reines, von Eigennutz nicht angekranseites Streben, seinen heifšen Glauben an den
Erfo lg zu verherrlichen, ist dem norgelnden, schnell

erm ůdenden,

selbstischen

Geschlecht ein elementarer Wunsch geworden. Lasst die gedrunge ne Geslalt dieses
Jdealisten auf dem hohen Piedestal! Wenn uns die Halbgotter fehlen, lasst uns Viertelund Achtelgotter ehren; ganz will das Volk dem Heroenkultus nicht entsagen. "
Bondy se na diskurs, v němž se pohybuje, dívá s rezervou, jak o tom svědčí i jeho
postřehy

ze svatebních oslav prince Eitela Friedricha v B erlíně , otištěné ve

fejetonistické příloze pod titulkem Das Schaugesprůnge im WeijJen Saal: Bi/der aus

dem koniglichen Schlosse in Berlin328 :

" . ..Auch

den feierlichen Einzug der Braut des

Prinzen Eitel Friedrich, der Herzogin Sophie Charlotte, will ich hier nicht sehl'
ausfůhrlich

beschreiben. Es ist noch nicht neun Monate her, da zog die Braut des

deutschen Kronprinzen gleichfalls durchs Brandenburger Tar zum k čniglichen Schloji,
und man erinnet sich noch deutlich der Episoden, die sich diesmal prompt
wiederholten. "
Zatímco Lahmovým primárním tématem je život pařížské společnosti , Bondy se často
zab ývá přelomovými událostmi z oblasti vědy a techniky. Vedle četných aviatických

328 BONDY, Josef Adolf. Das Schaugesprange im WeijJen Saa/. In: Bohemia, roč. 79, 7.3. 1906, př íloha
s. 1.
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'
expen·mentuo a uda' Iost í,329 IzedO teto
sféry zařadit reportáž Die Berliner beim Mars330,

popisuj ící pozorování Marsu na berlínské hvězdárně . Autor se nevyhýbá zd ů razně n í
přel om ovo sti okamžiku (" Seit langen, langen Jahren war der Mars uns nicht so nah,

und j etzt sollen wir ihm direkt ins wunderreiche Antlitz sehen.., "), těži štěm textu se ale

ukazuje být reportážní popis samotného večera na hvězdárně Treptow: dychtivých
zájemců o neobvyklý zážitek, obyčejných Berl í ň an ů , jejichž rozechvělost, neznalost i

zemitost najednou Bondy přibli žuj e s pomocí přímé řeči v berlínském dialektu: .Da
immer nul' einer hindurchlugen kann, so haben die Hintermanner eine nicht leichte
Geduldprobe Zll bestehen. Begreiflich, dass der zu seiner Tageszeít versagende Berlíner
Witz endlich auch hier seine Knallerbsen wirkt. Eine Stimme ruft: ,Sie Frčulein, konnen
Sie schon luchzen? Vergucken Sie sich nicht zu sehr in den Mars! ' Aber die oben lassen
sich die

m ůhsam

erkaufte Schau nicht kůrzen. Dazwischen werden gelehrte Gespr áche

gefůhrt:

.Wat meenen Sie, wat so een grofšes Mikroskop kostet?' .Na, haariges Geld! '

Gleich darauf stellt einer die Hypothese auf dass die Marsb ewohner ein Fettgehirn
haben. Aber er verr át nichI, wie er auf diese We isheít gekommen ist. Dass es auf dem
Mars Kan ále gibt, dariiber sind fa st alle unterrichtet, und darauffreuen sie sich am
meisten. "

Všední život svého města komentuj e Bondy jen sporadicky. Jestliže nachází téma jako
například berlínskou botanickou zahraduř" , je obvykle spojeno s aktuálním děním -

v tomto

případě

se slavnostním

vyvážit užitím literárních

otevřením ,

Nedostatek

obratů, častých přirovnání

ep ičnosti ,

akce, se autor snaží

a poskytnutím faktografického

zázemí: " Seil langem schon sah j eder, der mít der Wanseebahn ins Freie hinausfuhr,
oberhalb des ins

Grůne

gesáetem Stadtchens Steglitz, die grandiosen Schi./fe eines

Doms von Glas. (...) Wahrend es im alten Berliner Garten, der nur ein Viertel des
Raumes im Vergleich zum neuen einnahm, 32 Feuerslellen gab, werden die riesigen
Schauhauser mil all ihren Anhangseln von einem einzigen Kesselraum aus mít Warme
gespeist." Členité prostředí zahrady s různými expozicemi je pojato jako putování
různými světy,
důsledku

popis odlišných typů porostů probíhá jako řetěz asociací, které ve svém

odvádějí

pozornost od aktuálně-zpravodaj ského východiska reportáže.

Přestože je od prvních řádkl! jasné, že popisovaná botanická zahrada je nově

vybudovaná, teprve v posledním odstavci se dozvídáme, že ji Bondy společně s dalšími
BONDY, Josef Adolf. Der Himmel vo/ler Luftballons. In: Bohemia, roč . 81, č. 284 15. 10. 1908,
p říloha s. I.
~30 BONDY, Josef Adolf. Die Berliner beim Mars. In: Bohemia, roč . 82, 7.12. 1909, s. 1- 2.
331 BONDY, Josef Adolf. Ein botanischer Garten. In: Bohemia, roč. 83,7.6. 1910, s. 1- 2.
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Berl íňany a četným i vědeckými kapacitami navštivil u příležitosti slavnostního
o tevřen í.

Akci ve svých reportážích odvíjí Bondy hlavně od jednání popisovaných osob a jejich
konfrontace s reportérovým viděním . Demonstruje to mimo jiné v textu Die 144.
S11Inde

332
,

kde se ocitá uprostřed obecenstva při berlínském šestidenním cyklistickém

závodě . " Heh! Heh! PfzjJe, Applaus! Die Husarenkapelle posaunt dem Eintretenden

ihren Kriegsmarsch unmittelbar ins Ohl'. Jeh taumle im hollischen L árm zur Brůstung
der Tribune. Die Erregung ist schon wieder vorbei. Der Vorstoji eines Rennfahrers ist
missgluckt. (..) Die vier ersten, gleichbevorzugten Paare sind am beh ůtsamsten. Nur
die beiden anderen Paare, die - gleichfalls in derselben Linie - noch um zwei Runden
zurůckliegen, versuchen es immer wieder

auszubre chen, um noch vor Torschlufl einen

Vorsprung zu gewinnen. Das gibt dann immer ein kurzes Ausflammen der Energien, im
Jagen uber Hohen und Tiefen, schnelle Ablosung innerhalb des streitlustigen
Parchens. " Podobně jako Lahm na pařížských dostizích, neváhá ani Bondy na

berlínských cyklistických závodech
jejichž

prostřednictvím

der Rheinlánder.

R ůtt

předložit

sled

větších

i menších

dějů

ze zákulisí,

ilustruje celý subjekt reportáže: " Sie sind geldstolz, die Grofien

zum Beispiel, der hier wahrscheinlich alle in Grund und Boden

geradelt h átte, machte diesmal nicht mil, wei! man ihm die bescheidene Forderung 2000 Mark

fůr

j eden Tag nicht bewilligt halte. Die allerersten erhielten in diesem

Rennen ein Tagegeld von nur - 1200 Mark, und so zog es

R ůtt

vor, in diesem Falle den

Manager seines alterprobten Siegerkameraden, des Holl ánders Stol, zu spielen. ..

Shrnu-Ii poznatky ze studia textů Lahma a Bondyho, docházím k závěru, žeje na místě
formulovat aspekt

zahran ičn ího

zpravodaje v dobovém reportážním diskursu Bohemie.

Vztahuji jej výhradně ke zmíněné dvojici autorů a nikoli obecně na všechny autory
Bohemie činné v zahrani čí, neboť to by zřejmě znamenalo už příli š zkreslující
zevšeobecnění. Jádrem poznatků z této kapitoly je ovšem zj ištění, že minimálně někteří

korespondenti se dokázali kvalitně vymanit ze žánrového vymezení německého fejetonu
a publikovali texty místy velice připomínající kischovskou reportáž, byt' bez jakékoliv
politické perspektivy a pochopitelně na základě jiného tematického zázemí. Částeč ně
tak činili už před rokem 1910, než začaly vycházet Kischovy Prager Streifzůge.
Není nijak těžké zformulovat důvody , proč tyto tendence nalézáme právě u
zahraničních korespondentů - pro uplatnění reportážních postupů měli veškeré
332

č.

BONDY, Josef Adolf. Die 144. Stunde: Bi/der vom BerlínerSechstage-Rennen. In: Bohemia, roč. 86,

15 (16.1. 1913), s. 1 -2.
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předpokl ady , vycházej ící ze čtenářsky velice atraktivního zahraničního prostředí.

Vzhledem k časovém u souběhu a indiciím známým z předchozích kapitol této práce
jsem popsaný vývoj aplikoval v kontextu s příchodem Paula Wieglera. Pokusy o
odvození případné souvislosti mezi Lahmovými a Bondyovými texty na jedné straně a
Kischovými reportážemi na straně druhé - například ve smyslu možné inspirace ze
strany mladého pražského autora - by ovšem sahaly mimo potřebný, důkazy podložený
argumentační

4.5. Další

rámec.

autoři

Bohemie

Složení redakce Bohemie se dnes rekonstruuje krajně obtížně. Vzhledem k již
několikrát zmiňované praxi nepodepisování článků ve zpravodajství zůstává část jmen
red aktorů

ztracena nenávratně, jména dalších autoru určuj eme na základě analýzy

frekvence výskytu v listu a sféry činnosti. Když jsem si pro potřebu této práce
sestavoval základní

přehl ed, alespoň příl ežitostné nápovědy

mi poskytlo Kischovo

Trži ště senzací. Že alespoň část mých dedukcí je správná, pak ukázalo dodatečné

srovnání s Kusákovou prací333 , která se v tomto směru překvapivě přesně shoduje
s mými výsledky. Pokud odhlédneme od autorů, jimž jsme se

věnovali

v předchozích

úsecích, do stálého redakčního týmu Bohemie ve sledovaném období dále patří:
•

Felix Adler, hudební kritik;

•

August

•

Dr. A. von Wilke, fejetonista - do jeho

Strčbel ,

výtvarný referent a redaktor příloh y Prager Frauenzeitung;
působnosti

spadají materiály

s historickou tematikou, které od roku 1908 přeb írá Paul Wiegler;
•

Richard Rosenheim, publikující do roku 1909 každou

neděli

fejetony pod

pseudonymem Teddy;
Willi Handl, přebírající rubriku nedělních fej etonových postřehů od Teddyho a

•

příležitostný

autor divadelních recenzí;

Tuto sestavu pak doplňuje řada spolupracovníků a dopisovatel ů, kteří příležitostně
publikují své texty v rubrice fejetonu. Ve sledovaném období jsem zaznamenal, mezi
jmyrru, práce těchto autorů: Friedrich Adler, Regine Adler, Wilhelm Adler, Oskar
Baum, Philipp Berges, Eugen Baron Binder-Kriegelstein, Alfred Birk, Wolf v.
Bodenbach, Alois Robert Bčhm, KarI Bčttcher , Max Brod, Max Draxler, Hans Heinz
Ewers, Franz Farga, Otto Flake, Desider Freystadtl, Max Funke, Artur Furst, Antonie di

333

•

KU SAK, s. 38 - 39.
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Georgi, Max Glaser, Elisabeth Goedicke, Oskar Grosberg, Rudolf Haas, Georg
Hermann, Hermann Horn, Richard Huldschiner, Norbert Jacques, Franz Kafka, Gustav
Kandel', Gerhard von Keussler, Hermann Kienzl, Paul Kisch, Hugo Kčnig, Georg
Lengbach, Paul Leppin, Stanff v.d. March, Erich von Mauern, Klara Mautner, Robert
Michel, Walter Mitscher1ich, Hans Osten, Otto Pick, Alfred Polgar, Felix Poppenberg,
Emil Reichert, Eugen Rentsch, Hugo Salus, Emil Sandt, Hedda Sauer, Ludwig
Amadeus von Savoyen, Moritz Scheyer, Paul Schlesinger, Kari Eugen Schmidt, Lothar
Schmidt, Wilhelm v. Scholz, Oskar Stein, Ludwig Stettenheim, Kari Heinz Strobl,
Hugo Schwarz, Paul von Szczepanski, Edith Grafin Walburg, Hans Wantoch, Sammy
Weller, Paul Wertheimer, Oskar Wiener, Hans Winand, Heinrich von Zimmermann.
Výše uvedený seznam netvoří v žádném případě reprezentativní ani úplný výčet
autorů .

Jednak vycházely i ve fejetonu Bohemie přísp ěvky podepsané pouze iniciálami

nebo vůbec , n ěkterá z uvedených jmen jsou pravděpodobě pseudonymy a předevší m ne
všechny texty odpovídaly tématu mého studia. Z výzkumu jsem n apříkl ad vyřadi l
většinu č lánků

z Prager Frauenzeitung a dalších

žánrovému diskursu reportážních
národohospodářské

textů ,

příloh ,

které ani vzdáleně neodpovídaly

nereflektoval jsem příspěvky ve sportovní

či

rubrice. Zcela logicky jsem neupotřebil ani četné povídky a novely

na pokračování , které v Bohemii z let 1906 až 1913 vycházely.
Reportážní texty z tohoto období sice
mezi nimi
rozd ělit

převládají

netvoří

texty s cestopisnými

homogenní skupinu, ale j edno znač ně

náměty .

Podle

způsobu

na reportáže, cestovní dopisy (Reisebriefe) a zprávy

zpracování je lze

očitých sv ědků .

Poslední

dva zmín ěné přístupy jsou ale od přelomu let 1908 a 1909, který jsme v předchozích
částech

této práce určili jako období modernizace fej etonové rubriky, na ústupu.

Cestovní dopis/

34

vycházejí z vídeňské fejetonistické školy a jejich hlavním těžištěm

nejsou zajímavosti o navštíveném kraji, nýbrž samotný autor a jeho názory na dané
prostředí. Charakteristickým příkladem zprávy očitých svědků je text Mít Zeppelin in

den Lijften335 , který pro Bohemii napsal Emil Sandt. Autor, spisovatel dobrodružných
románů, se jako jediná soukromá osoba zúčastnil dvanáctihodinového pokusného letu

vzducholodi hraběte Zeppelina. Ve svém textu kombinuje perspektivu pasažéra na

s:

Např. WELLER, Sammy. Reisebriefe ausAmerika. In: Bohemia, roč. 79, 20.6. a 5.7. 1906, příloha
I; SCHMlDT, Kari Eugen. Eindriicke aus Neapel. In: Bohemia, roč. 84, č. 23 I (22.8. 191 1), s. I - ~:
SCHMIDT, Kari Eugen. Vor den Toren Roms. In: Bohemi.a, roč. 84, č. 249 (9.9. I~I
s~ ~ ~ ~:
HULDSCHINER, Richard. Erotischer Reisebrief ln: Boheml~ , roč. 85: č. 348.(17.1 2.8: č \07 (?O4'

334

g'

DRÁXLER, Max. Auf dem Dampfer aus Wien nach Konstanttnopel. In. Bohemia, roč.
19 13), 55 - 56.

335

SANDT, Emil. Mi! Zeppelin in den Ltft en. In: Bohemia, roč. 81, Č. 195
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(17 7 1908) řlIoha s I
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výj imečné cestě a odborníka přibližujícího technické parametry a specifi ka nezvyklého
prostředí: " Jeh befand mich in der mittleren Gondel. Ihre Wánde, ihr Fuj3boden, ihre

Decke besl ehen aus dem mi/des Lichl durchlassenden Ballontuche. Ra1l111 fu r mehr als
ein Dutzend Personen gebend, bietet sie an den L ángsseiten bequeme Si/ze und vier an
fe inen aber starken Kelten hangende Tischchen vervollstándigen die Ausrůstung. die
nach Raum wie Farbentonung anheimelnd genannt werden dm! " Kromě různých

aviatických experimentů a dobrodru žstvr'" tvoří náplň zpráv očitých svědků například
' " vypravy 33 7 .
poIarm
Reportáže ze zahraničních cest většinou představuj í samostatné celky o 1 - 2 textech,
neboť vesměs

vznikly jako produkt konkrétní autorovy cesty. Vícedílné cykly v rozsahu

Kischových Prager Streifz ůg« takřka neexistují. Výjimkou je seriál balkánských
reportáží Norberta Jacquese lm Halb-Ori enI338, který vycházel každý víkend po sedm
týdnů

a podle

redakčního komentáře připojenému

čtenářský úspěch . Jacques

339

začíná

k poslednímu dílu slavil velký

postupuje podle klasických pravidel cestopisů: jeho cesta

na lodi u dalmatinského pobřeží ,

vyprávění

postupuj e v minulém čase souvislým

tokem podle chronologické linky,

příležitostně

Photographier-Leidenschaft halte uns

zusammengefůhrt.

Triest verlassen hatten und die

Kůste

jej obohatí

přím á

řeč .

.Unsere

leh sah, gerade nachdem wir

sich in seliger Luft besonnt auszubreiten begann,

wie er einen Apparat offn ete und gegen Triest Melt. Aber der Verschluj3 hatte noch nicht
ge klapp t, da kam mil langen Sátzen der Kapit án das Deck

heruntergest ůrmt:

Sebranjeno! Defendito! Verbolt, Verbott! rief er aufgeregt und hielt fass ungslos beide
Hande vor den VerschlujJ. Der Hollander konnte so schon ruhig lachen, mil seinem
breilen Gesicht. Seine Zahne entblofiten sich stark und leuchtend dabei. Er klopp te den
Apparat wi eder zu und sagte ruhig und guttural: .In Osterreich ist alles verboten! Jeh
komm aus den hollandischen Kolonien, alles war da erlaubt. u Jacques nezatěžuj e proud
vyprávění žádnými odbočkami, akční pasáže střídá popi snějšími a jednotlivé díly cyklu

negradují k žádné pointě. Text nemá styčné body s vídeňským fejetonem, užití

Např. Nsg.lm Ballon uber die Alpen. In: Bohemia, roč . 81, 3.9.1908, př íloha s. I; MITSCHERLl CH,
.
Walter. lm Ballon von Stuttgart nach Russland. In: Bohemia, roč. 85, č. 306 (5.11. 1912), s. 2 - 3.
337 Nsg. Cooks Nordpolfahrt. In: Bohemia, roč. 82, 4.9. 1909, s. I - 2; AMUNDSEN, Roa1d. Meine
Sudpolarexpedition.ín: Bohemia, roč. 84, č. 217 (8.8.1911), s. 1-3 .
338 JACQUES, Norbert. lm Halb-Orient. In: Bohemia, roč. 84, č. 259 (19.9. 1911 ), s. 1- 3; č. 266 (26.9.
1911), s. 1 - 3; č. 273 (3.10.1911), s. 2 - 4; č . 280 (10.\0.1911), s. 1 - 3; č. 287 (17. 10. 1911), s. 1 - 3;
Č. 294 (24.10. 1911), I - 3; Č. 340 (9.12. 1911), s. I - 3.
. •
'
.
339 Norbert Jacques (1880 _ 1954), německý spisovatel, novmár,. filmovy scénárista a. cestovate l
pocházej ící z Lucemburska; působil v listech Oberschlesische Grenzzeirung a Frankfurter Zeitung, autor
336

literární a filmové postavy Dr. Mabuse.
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rep0l1ážních postup ů je nepochybné. Obsahov ě připomín á deníkový záznam bystrého
pozorovatele, kterého na cestách zajímají geografi e i místní lidé stejným dílem, samotný
autor se však

netlačí

nijak do popředí.

V oblasti cestopisných reportáží převládají exotická prostředí jako Marok0 34o,
342
Teherán34I či africká pOUŠf . Zřejmě nejzajímavější práci tohoto druhu představuje
343
volný seriál tří indických článkú spisovatele Hanse Heinze Ewerse344. Autor volí
poněkud jinou perspektivu než výše zmíněný Jacques: k tématu přistupuj e s lehkou

anekdotickou manýrou, když vykresluje své postavy včetně vypravěče, který zasahuje
do děje jako aktivní hybatel měnící časové nebo geografické perspektivy. Reportáž ze
soudního líčení v Kalkatě je pojednána jako konkrétní justi ční příběh, tematický text o

mrtvých
Ewers

městech

zčásti

v džungli je naopak sledem fantaskních obrazů z různých oblastí.

odbíhá k historii jezuitského státu Christiania v Bolívii, nakonec ale dává

čtenáři očekávanou

dávku atraktivních

obrazů

z džungle:

.ř lřote

Stadte - ieh kenne

manche. Nie werde ich die Stunden vergessen, die ich oben auf dem schweren Daehe
des Hotel Pompeji stand. Ein wildes Gewitter jagte von Vesuv herunter, blaue Bli/ze
braehen uber die Romerstadt. Und die anderen heif3en Stunden, die ieh als Knabe

vertraumte im Hause der Bettier und im Tempel der Juno. (...) lm tief en Dschungel
a/les. Rings umwuchert von Palmen und Baumfarrn von Bambus und Lianen,
Papageien kreischen in den Baumen, AjJen jagen sich, im Dickicht heult irgendwo der
Schakal und der Leopard. Und tief drohnen dazwischen die scharfen Trompetentone der
wilden Elefanten. "
Reportážní črtou Der Ha.fen von London'" se prezentuje spisovatel KarI Hans
Strob1 346. S nadhledem vypráví o peripetiích s celníky a rušení no čního klidu na lodi,
BOTTCHER, Karl, Ein Ausf/ ug in Marokko. In: Bohemia, roč. 81 , 26.3. 1908, příloha s. I.
FUNKE, Max. Teheran. In: Bohemia, roč. 82, 14.7. 1909, s. 1- 3.
342 SCHMITZ, Oskar A.H. Die Oase Khargeh. In: Bohemia, roč . 84, Č. 182 (4.7. 191 I), s. I - 2;
POPPENBERG, Felix. R čmerzůge in Afrika. In: Bohemia, roč. 85, Č. 194 (16.7. 191 2), s. I - 2;
FREYSTADTL, Desier. Momentbilderaus Tunis. In: Bohemia, roč. 85, Č. 266 (26.9. 191 2), s. 1- 3.
343 EWERS Hanz Heinz. Eine Gerichlssitzung in Kalkutta. In: Bohemia, roč. 84, Č. 73 (14.3. 19I I), s. I 3; Die lole~ Stadte im Dschungel. In: Bohemia, roč. 84, Č. 96 (6.4. 191 I), s. I - 2; Ali Baba und die
vierzig Rauber. In: Bohemia, roč. 84, č. 166(18.6. 19 I I), s. I - 2. .
..
"
344 Hans Heinz Ewers (1871 _ 1943), německý spisovatel, scénánsta a satirik, zab ývaj ícl se p~edevš ím
fantaskní a spirituální látkou po vzoru E.A. Poea a O. Wildea; autor dobově populárních rom~n l1 jako De~
Zauberlehrling oder die Teifelsjager a Die Geisterseher, po druhé světové válce kwh kolaborací
s nacistickým režimem odmítán a zapomenut.
.
345 STROBL, Kari Hans. Der Hafen von London. In: Bohemia, roč. 84, Č. 254 ~ 14.9 ..1911 ), s. 1- 3.
346
Kari Hans Strobl (1887 _ 1946), rakouský spisovatel narozeny v JIhlavě, autor téměř
ěmeckého studentského
osmdesátiisvaz kového díl'
a, v mládí silně nacionalistické romány z pražsko-n...
k ká il .
tř
dí
ř
D
S
hi
k
,11 Das Wirtshaus zum Konig Przemysl, později bismarc .ovs
tr ilogie
pros re 1 - nap. er C tp apajJ,
rr ,
,
•
Der Wilde Bismark, Machte und Menschen, Die Runen Gottes. Na rodny kraj vzpomíná v
prózách Mahrische Wanderungen a Verlorene Heimat.
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sk utečným hlavním motivem jeho textu je však vystihnutí svérázného prostředí
pří stavu . Strobl jej popisuje prostřednictvím série básnických obrazů, hledá kontrasty a

barvy, všímá si sebemenších detailů , které spouštějí další asociace: " Um die grauen und

weifien Zinnen diesel' dusteren und wuchtigen Festung aber braust das Leben des
Londoner Hafens. Ein ungeheurer brodelnder Topf ein rasender Panegyrikus der
Erwerbens. Die Luft ist in unaufhorlicher Bewegung vom Kreischen der Dampfpf eifen,
von einem unterirdischen Donnern, von einem Drohnen, als wiirden riesenhafte Pfahle
eingeraumt. Auch die Arbeit hat hier zyklopisches Mauerwerk aufgestůrm t, nicht
minder massig und schwer als die Tůrme des Towers. "
P atrn ě n ej znám ěj ším

a nejvíce citovaným textem, zmíněným v této kapitole, je stať

Die Aeroplane in Brescta' ", publicistický debut Franze Kafky". Stat' vzniklou během
výletu do Itálie s Maxem a Otto Brodovými lze z dnešní perspektivy bezesporu
za reportáž.
jehož se

Pozdější

z účastn i l i

spisovatel popisuj e

průběh

ozna čit

a atmosféru leteckého dne v Brescii,

slavní letci Blériot, Rougier, Curtis a Leblanc. Každý z pilotů je jiný

a Kafka j e popisuje jako

umělce

svého druhu: "Vor dem benachbarten Hangar sitzt

Curtis ganz allein. Durch die ein wenig gelůfteten Vorhange ist sein Apparat zu sehen;
es ist grofšer, als man erzahlt. AIs wir

vorůberkommen,

halt Curtis den New York

Herald in der Hohe vor sich und liest eine Zeile oben auf einerSeite; nach einer halben
Stunde kommen wir wieder vorbei, er halt sehon in der Mitte diesel' Seite; wieder nach
einer halben Stunde ist er mit der Seite fertig und fángt eine neue an. Fliegen will er
heute offenbar nicht." Text graduje k pointě - slavní letci jsou právě v nejlepším, když
diváci musí odejít, pokud chtějí stihnout vhodné dopravní spojení na cestu domů.
Méně po četnou , nicméně

pro vytyčený výzkum mimořádně zajímavou skupinu, tvoří

tematické reportáže bez cestopisného rozměru. Až do zahájení Kischovy činnosti ve
fejetonu takové materiály v Bohemii vůbec nevycházejí, větší tematická vynalézavost
autorů se začíná uplatňovat až od roku 191 2, kdy je reportážní žánr Kischem a

Wieglerem prakticky etablován. Okolnosti vzniku 1m Reiche der Blindenť", jedné
z prvních prací odpovídajících tomuto novému typu, ovšem z tohoto rámce vybočují.
Autor Oskar Baum350 ztratil zrak už v dětství a podmínky v pražském slepeckém ústavu
KAFKA, Franz. Die Aeroplane in Brescia. In: Bohemia, roč. 82, č. 269(29.9. 1909), s..1- 3.
.
Franz Kafka (1883 _ 1924), pražský německý spisovatel, ústředn í osobnosttzv. Pražského kruhu;Jeho
dilo dnes tvoří především romány Der Prozeji, Das SchlojJ a Amerika (fragment) a korespondence;
větš i na textů vydána až posmrtně za redakce Maxe Brada.
349 BAUM Oskar. lm Reiche der Blinden. In: Bohemia, roč. 85, č. 216 (7.8. 191 2), s. 1- 3.
350 Oskar Baum (1883 _ 1941), rakouský spisovatel zužšiho Pražského krullll.kolem Franze Kafky a
Maxe Broda; v d ětsv í ztráta zraku, zpočátku varhaník a pedagog v Praze, v meziv ále čn ém období autor

347
348
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zná z vlastní zkušenosti. Přesto se snaží vžít do pocitů nezávislého pozorovatele: "Mit
recht bedrůcktem und fasl ángstlichem Gefůhl der Erwartung betritt man eine

Blindenanstalt. Man betrachtet es als peinliche Pflicht, wenn man dorl einen entfernten
Verwandten oder den Sohn eines Ceschdftsfreundes besuchen soli. Unwillkůrlich
schwe bt eine m ein hdj3lřcher und trauriger Anblick vor, wenn man an den Knaben
denkt, dem man Backwerk und die Criij3e seiner Verwandten zu ůberbringen hat. Man
hal den Besuch aufgeschoben solange es ging." Autor popisuje způsob, jakým se

obyvatelé ústavu pohybují po objektu a co všechno zvládají. Znalost prostředí
probleskuje mimo jiné z krátké odbočky, jak se liší poměry v ústavu v zimě. Baum
s pozoruměním popisuje, jak se během rozhovoru se slepým chlapcem rozplývají
p ůvodní předsudky příchozího

a jak mimod ěk žasne nad chlapcovými schopnostmi, až

nakonec odchází okouzlen.
Dvě sociální reportáže publikoval v Bohemii také Oskar Stein. Bei den Armsten35 ]

zachycuje otřesné podmínky ve dvou chudých vesnicích nedaleko Ústí nad Labem a
jejich

důsledky

v dětském

domově.

Vykreslení situace se mění v naléhavý sociální apel:

.Alle diesel' Kinder blicken auf eine bittere Vergangenheit

zurůck,

auf eine

leiddurchqualte Ze U, die ihnen die reinen Augen raubte und in ihr Herz das
Bewustseins menschlichen Elends senkte. (. ..) Licht, Liebe und Leben fe hlte diesen
Kindern, Vagabundenkinder, Sprossling e verkommener Menschen, nicht zwischen

Herzen, zwischen rohen Fausten aufgewachsen! ( ..) Wer hal ein Recht, zu sagen: dieses
Leben ist nicht wert, gelebt zu werden? Und wer sieht nicht die Pflicht, zu retten und zu
helfen? " Další Steinův text lm Prager Schlachthaus

352

je klasickou průmyslovou

reportáží, založenou především na rešerších. Autor prozrazuje o holešovických jatkách
v podstatě všechno, co se dá zjistit: jakým způsobem funguje provoz, statistická čísla,
druhy poražených zvířat, nové legislativní úpravy. " Neuerlřch g/iedert sich der
Schlachthof in zwei vollkommen gleiche Teile, von denen der eine innerhalb der Linie
der Verzehrungssteuer liegt und und fur Prag bestimmt ist, der andere auj3erhalb /iegt.
Wie an den Grenzen zweier Reiche wachen an den Durchlassen des Holzzaunes scharfe
Augen und sorgen fur die Einhaltung der Vorschriften, die oft merkwurdige Blůten

četných hudebních kritik a glos se sociální tematikou; od roku 1934 předsed~ Schll/zverband. dell~scJ~er

Schriftst eller v Československu; autor několika románů, např. Das Leben lm Dunkeln, Dle Tůr tns

.,
Unmogltche. Die neue Wirklichkeit.
STEIN, Oskar. Bei den Armsten. In: Bohemia, roč. 85, Č. 286 (16.10. 191 2), s. - - 3.
352 STEIN, Oskar. lm Prager Seh/ach/hal/s. In: Bohemia, ro č , 86, Č. 128 (11.5. 191 3), s. 6 - 7.
351
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treiben. Und ebenso merkw ůrdio sind die Methoden, mit denen die Fortschriften nicht
umgangen, aber verbiligt werden. ..

Letitou so učástí fejetonu Bohemie byly podčárníky z Vídně. V letech 1906 - 191 0 je
353

psal Rudolf Haas

,

v následujícím období Hans Wantoch. Žánrově nevybočoval y z

tradice vídeňského fejetonu, jak jsem jej charakterizoval v kapitole 4.I ., samotná
redakce j e označovala za Plauderei, jak dokládá doprovodný komentář k Haasově
fejetonu Die Saison der Sommerfrischen'ř'; " Wir geben der Plauderei unseres
Mitarbeiters mil all ihren Ůbertreib ungen wegen ihres am ůsanten Charakters Raum,
ohne der Abschreckungstendenz des Artikels beizupflichten. " Přestože z hlediska

výzkumu reportážních textů tyto materiály nemají pro tuto práci žádný efekt, pro
zaj ímavost uvádím výběr z tematického ro zpětí vídeňskýc h fejetonů: nedě lní odpoledne
ve

v íd e ň sk é

pivnici, Rothschildovy zahrady, letní sezóna, svítící fontána, zimní

radovánky ve Wienerwald, tramvaj, víd eňská lovecká výstava, vídeňská kavárna.
Na

závěr

bodu.

stati o

Přesto že

různých

autorech se j eště

se Kisch od svých

stručně

začátků věnoval

zastavme u jednoho diskutovaného
pražské tematice a dnes má

pověst

jednoho z největších literárních znalců Prahy, staropražská oblast do jeho působnosti
v před válečné Bohemii nespadala. Tu měl ve své agendě výtvarný kritik a přednáškový
referent August

Str čbel ,

který

opakovaně

psalo výstavách zobrazující bývalou nebo

mizející Prahu 355 a příležitostně publikoval i črty o historii města3 5 6 .

5. Kisch v kontextu doby
5.1. Klasický žurnalismus: Hledání dalších vlivů
Omezit rejstřík vlivů , které ovlivnily kontext Kischovy činnosti a jeho vlastní profesní
dynamiku, na prostředí pražské Bohemie by bylo hrubým zkreslením už jen proto, že se
v primární

i sekundární literatuře dochovalo množství informací o autorově

dlouhodobém zájmu o teoretickém pozadí novinářské či nnosti . Pro účely mé prácejsem
na tento rozměr kischovského zkoumání rezignoval, neboť jsem omezi l svůj výzkum na
léta 1906 - 1913. Signifikantní a zřej mě nejvíce citovanou referencí k této problematice
Rudolf Haas (1877 - 1947), rakouský spisovatel.
.
HAAS, Rudolf. Die Saison der Sommerfrisehen. ln: Bohernia, r~č. 81, č. 209 (3 ~ 7. 1908), p! l1oha s. I:
355 Např. STRČJBEL, August. Das farbige AII-Prag. In: Bohernia, roč . 81, 2L. 1908, přtloha s. I,
Deutschbohmisches Juwelenschrein. In: Bohemia, roč. 81,1 2.4.1908 , s. 17.
356 STRČJBEL, August. Am A/tprager Toren. In: Bohemia, roč. 85, č. 202 (24.7. I ~ 12),. s. 1- 3; Alt'!rager
. ro.
č 85,č. 227(188191
2), s. 1 - 3·, Alprager Lllflsehiferel.l n : B ohemla, roč .
aJI. In: B oh emla,
. .
G eseIIsehati
86, č . 203 (26.7. 19 13), s. 1 -2.
353

354
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je antologie Klassischer Jo urnalismus' " , kterou Kisch sestavil v roce 1923 jako
reprezentativní výběr žurnalistických textů. Podoba publikace, jež dodnes nevyšla
v českém znění , byla omezena na nežijící autory a z Kischovy strany znamenala
výrazný příspěvek k dobové diskusi o charakteru, smyslu a poslání reportáže. Vzhledem
k tomu, že ke každému zveřejněnému textu je připoj en stručný Kisch ův komentář,
Klassischer Journalismus mi posloužil jako cenný pramen při hledání vl ivů,
dopl ňujících

kontext, z něhož Kischova práce pro Bohemii vzešla. Tato nutnost vyvstala

zejména i proto, že jsem v předchozích částech své práce, pojednávaj ící Bohemii a její
diskurs, konstatoval jasné Kischovo prvenství v oblasti reportážního zpracování lokální
a sociální tematiky. Logicky se nabízí otázka širších vl ivů a vzorů v rámci rakouskouherské monarchie.
Statě

z Klassischer Journalismus pomáhají

Spitzera (1835 - 1893), autora populárních

osvětlit např íkl ad

fejetonů

význam Daniela

Wiener Streifzuge v listu Neue

Freie Presse . Vystudovaný právník z moravské židovské rodiny se stal jedním
z průkopníků

vídeňského

fejetonu. Jeho satirické

postřehy

nebo cestovní dopisy

(Reisebriefe) sice nelze řadit do stejné skupiny s kischovskou reportáží, jak jsem se ale
snažil ukázat v kapitole o vídeňském fejetonu, částečná tematická
a smysl pro pointu
považovány za
kategorie

vídeňských

předstupeň

fejetonistů

Spaziergange, které inspirovalo

některá společná

alespoň

Kischova reportážního snažení a

důležitých vlivů . Ostatně právě

podobný titulek rubriky

mohou být

do

nesporně

nadhled

určité

míry

spadají do

Spitzer v roce 1865 jako první užil označení

řadu následníků včetně

Streifz ůge .

spřízn ěnost,

Kisch ve

Kische a Wieglera, užívajících

Spitzerově

medailonku

nezpochybňuj e

východiska,jinak se ale k vídeňskému autorovi staví kriticky. Oceňuj e

jeho odvahu a připravenost napsat v podčárníku věci, které se redakce neodvážila
pojednat v hlavní části listu, vyčítá mu ale poplatnost celkové linii liberální Neue Freie
Presse: "Er ist doch von der verbohrten Form des Liberalismus seiner Hausherren nul'
allzu abhangig. Er selbst hat kein politisches Fundament, kein soziales Gefůhl, und so
slOj3t er in das Horn seiner Wirte.

,,358

Postoj bezesporu odvozený od Kischova

poválečného politického směrování je doplněn nesouhlasem se Spitzerovým místy až
příliš

357

škodolibým stylem, který přes svou vybroušenost ztratil po čase na

KISCH , Egon Erwin. Klassischer lourna/ismus: Die Meisterwerke der Zeitung. Berlln: Kaemmerer,

1923. 763 stran.
358 Tamtéž, s. 502 .
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d ůvěryhodnosti. Kisch jmenuje nej známěj ší Spitzerovy omyly jako tvrdou kritiku

Richarda Wagnera, vý sm ěch české snaze o samostatnost a další.
.Jestliže Spitzer užívá al espoň některých reportérských moti vů, jeho kolega v redakci
Neue Freie Presse Ludwig Speidel (1830 - 1906), o němž jsem se zmínil už v části o
německém fejetonu, se zdá být Kischovi zcela vzdálený. .Je totiž primárně kritikem a ve

svých fejetonech spíše glosuj e než popisuj e. Standardy, které Speidel stanovil, Kische
podle všeho ovlivňují spíše v rovině stylistické. " Wie seine Kollegen im Feui/leton der
Neuen Freien Pr esse wie Spitzer, Hansliek, Hugo Wittmann und Theodor Herzl, war
ihm die Forrn wichtig, er war sogar ihr Meister. Worin er vor al/em seinen Kol/egen
uber war, war se ine Bescheidenheit: er hat das Feui/leton bloft die .Unsterblichkeit
eines Tages ' genannt. ,,359 Zajímavou paralelou s Kischem je u Speidela náro čná fáze

vzniku textu. .Jak zmiňuj í Wandruszka ř'" i Adler' '", Speidel tvořil mimořádně těžko a
uzávěrky ,

kdyby nebyl vázán termínem

traduje i o Kischovi. Ten Speidelovi
jako

ří šský N ěmec

je podle

něj

hotový text by

vyčítá

zřej mě

neodevzdal, což se

stejné vlastnosti jako Spitzerovi, Speidel

ve svých soudech navíc mnohdy

ovlivněn vídeňským

Lokalchauvinisem.
Třetím

autorem, který se ve

duchovních

předchůdců

vrstevník výše zm íněnýc h
Kischově p řípadě

nau čit

se

česky

výčtu

v Klassischer Journalismus nabízí jako jeden z

kischovského reportéra, je zakladatel
autorů

českého

fejetonu a

.Jan Neruda (1834 - 1891). ZnalostNerudova díla se v

odvíjela od vlastní snahy, ale i profesní nutnosti v pražském prostředí:

a seznámit se s

českoj azyčným prostředím.

Už v roce 191 3 podotýká:

"V Praze j e pro piijeti do německé novinové redakce téměř nezbytnou podmínkou
znalost českého jazyka, neboť soudníj ednání, zasedání zemského sněmu, porady komisí,
zase dání, porady městských zastup itelství apod. se konají téměř výhradně česky. Velmi
důležitá je i četba českých novin. ,,362 Cenné informace k tomuto procesu přímo u

Kische poskytuje Tůma-Zevloun 3 63 . V kontextu této problematiky se dnes považuje za
jisté, že byl Kisch seznámen s Nerudovým dílem už v době zaměstnání u Bohemie. .Jeho
hodnocení českého autora se blíží superlativu. Nachází v Nerudovi jeden ze
spolehlivých referenčních zdroj ů k historii staré Prahy, navíc bez zatěžujících
politických nuancí jako u Spitzera nebo Speidela: HAn Reichtum seiner Themen ist

Tamtéž, s. 527.
WANDRUSZKA, s. 125.
36 1 ADLER, Felix. LudwigSpeidels Schriften. ln: Bohemia, roč. 83, 31.7. 1910, s. 25.
362
"
•
KOPPLOVA, s. 17.
363 TŮMA-ZEVLOUN , s. 120 - 121.
359

360
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Neru da, der grofie Feuilletonis der Tschechen, nur mil Mercier zu vergleichen, aber die

Tiefe des Ge m ůts stellt ihn an die Seile von Dickens. ,,364

5.2. Sociální reportér: inspirativní Max Winter

Jedno jméno ovšem v Kischově soukromém panteonu vzorů překvapi vě schází. O
Maxu Winterovi (1870 - 1937), dnes považovaném za průkopníka rakouské sociální

reportažeř" , se Kisch nezmi ňuje ve vzpomínkách ani v jiném ze svých četných textů o
dobové novinářské scéně. Jen s málokterým kolegou měl při tom tolik spo lečného jako
právě

s Winterem. Je pravděpodobné, že se osobn ě potkali ještě před první svě tovo u

válkou a že o sobě věděli. Oba stáli v politickém spektru na straně levice, oba objevili
sílu tématu lidí na okraji společnosti a oba používali podobné pracovní i tvůrč í metody.
Nic na tom

nemění skutečnost,

že operovali ve dvou rozdílných

městech

i odlišných

podmínkách. Nezbývá než si položit otázku - jak je možné, že do všeobecného
povědomí

nevstoupili

společně?

O patnáct let starší Winter publikoval první
Talentovaného

novináře

si záhy všiml

čl ánky

už

začátkem

sociálně-demokrati cký

90. let 19. století.

politik Victor Adler a

Winter získal v pětadvaceti letech místo redaktora vídeiíské Arbeiter Zeitung. Záhy
vyvinul vlastní osobitý styl reportáže,

ostře vybočující

od zavedené praxe nejen svým

tematickým ukotvením v sociálně neprivilegovaných vrstvách
zp ůsobem

práce. Ve svých textech

vyvážen ě čerpal

spo lečno sti ,

ale také

z vlastního prožitku i z obsáhlých

rešerší, často postavených na archivních pramenech. Aby se k objektům svého
reportérského zájmu - delikventům, bezdomovcům, lidem bydlícím ve vídeňské
kanalizaci - dostal co nejblíže, používal převlek y, nechal se zatknout, žebral na ulicích.
Druhou složkou jeho práce byly akční reportáže z každodenního života ve vídeňských
ulicích. Wintera zajímalo, jakým zp ůsobem pracuje záchranná služba, neváhal vstoupit
najeden den do služeb vídeňských hasičů.
Když v roce 1904 vyšel knižní soubor Winterových vídeňských reportáží, byly
přivítány nadšeně. .E in packendes und aufrevoltierendes Buch. Ein Buch, in welchem

der Gestank der Tatsachen durch keinen Tropfen literarischen Parfums asthetisch
verfalscht iSI,

II

napsal vlivný kritik a fejetonista Alfred Polgar' '" . "Nicht die Spur einer

Affektation, einer zweckgemajien Retusche ist in dem Winterschen Buch Zll merken. Und
KISCH, Egon Erwin. Klassischer Journalismus: Die Meisterwerke der Zeitung. Berlln: Kaemmerer,
1923.763 stran, s. 509.
365 LANGENBUCHER, s. 424.
366 T amt éž, s. 350.
364
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man s/elit sich mtt Entsetzen vor, wie es geworden ware, wenn einer unserer Sensitiven,
unserer f einsinnigen Stilisten diesen Stoffin seine entzuckend nervose Hánde bekommen
ha ťte. (..) Das besonders sei dem Buch des Herrn Max Winter dreitnal lobend

angemerkt, dass ihm kein einziges Bi/d und kein einziges Zitat, nich/ einmal eines von
Zola, unwillkurlich eingefallen ist. "
Klíč k problematice nastolené v úvodu této stati podle všeho představuj e Winterova
pozděj ší biografie. Sociální cítění a angažovanost, které představoval y hnací motorjeho
nej slavněj ších prací, uplatnil od roku 1911 i v politických funkcích. Sedm let působil

v říš ské radě, v letech 1919 až 1920 dokonce zastával funkci druhého místostarosty
Ví dně . Jako sociální demokrat byl od roku 1934 v Rakousku nežádoucí osobou. Zemřel
v osamění a chudobě v americké emigraci. Winterovy nej zn áměj š í texty se knižních
reedic nedo čkal y a jejich hlavními zdroji tak pro dnešní badatele zůstávají první,
novinová vydání.i'" Tyto okolnosti poskytují dostatečné argumentační zázemí pro
zodpově zení
pro č

otázky,

proč

se Winter na rozdíl od Kische nestal

celosvěto vě

známým a

se dnes těší renomé pouze v odborné sféře.

Srovnání s Kischem se nabízí už jen na základ ě výše
poprvé narazil na danou souvislost, upoutalo
Winterovy práce vyšly

přibli žně

řečen ého .

Když jsem při studiu

mě několik detai l ů . Nej diskutovan ěj ší

v letech 1899 - 1904. To sice byla doba, kdy mladý

Kisch už sledoval tehdejší zpravodajský diskurs a

začal

projevovat širší zájem o

žurnalistiku, v odborné literatuře ale panuj e poměrně j ednoznačná shoda, že v této době
j eště

neprojevoval politický názor

německého

hnutí. V takovém

vyb očuj ící

případ ě

mimo hranici tehdejšího pražsko-

pravděpodobn ě

nepřišel

sociálnědemokratickým listem Arbeiter-Zeitung, v němž Winter působil.
Chyběj ící

do styku se
368

pojítko ovšem nalézáme v předchozích kapitolách této práce. Ve stati o

mladém Kischovi se mi podařilo prokázat, že mladý reportér vstupoval do redakce jako
vzdělaný a poučený novinář, který si udržoval přehl ed o dění v oboru. Nej pozděj i v roce

1910 musí mít Kisch o Winterově přínosu jasno. Druhou indicii totiž představuj e
zvláštní souběh : oba napsali velmi podobné texty o pobytu v útulně pro bezdomovce:
Winterova vídeňská reportáž Eine Nacht im Asyl f iir Obdachlose vyšla 25.12. 1898

Nedávno byly Winterovy nejzn áměj ší texty zpřístupněny v původním zně~ í na intem: tové adrese
www.max-winter.orglhtm, která byla v této souvislosti vedle sekundární hteratury mym hlavním
pramenem. Veškeré další odkazy uvádím v seznamu použité literatury.
. ..
368 V Tržišti senzací cituje Kisch událost z přibližně stejného období, kdy jej jako e lé~a v Prager
Tagblattu poučuje šéfredaktor Heinrich Teweles o tom, že ostrého tónu se v těchto novinách užívá
výhradně proti rudým: " Die Rote waren die Sozia/demokraten. . " (s. 65).

367
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v Arbeiter-Zeitungř'", Kischovu práci stejného žánru i názvu Eine Nacht im Aj)'1[ůr
Obda chlose otiskla Bohemia 9.10. 1910 a později byla převzata i do knižního celku Aus
Prager Gassen und Nachlen

370

.

Přestože například Langenbucher tuto paralelu

nepovažuje za zvláštní a poznamenává, že k podobným cvičením se svého času uchýlil

téměř každý reportér " , až zarážející podobnost obou reportáží nasvědčuje, že Kisch ke
svému zpracování přistupoval s dokonalou znalostí svého předchůdce. Srovnání textů
navíc umožií.uje pojmenovat rozdíly mezi poj etím Winterovým a Kischovým.
Oba texty mají stejné východisko. Winter i Kisch přicházejí v převleč ení před místní
útulnu pro bezdomovce, trpělivě čekají mezi ostatními zájemci o přístřeš í a sbírají první
dojmy z nezvyklého prostředí. Perspektivy obou reportérů se ale liší. Starší Winter,
jehož text vychází o Vánocích, zahajuje hned apelem na čtenářovo sociální cítění:
"Obdachlos! Ohne Mitt el sich ein Obdach

Zll

schaffen! Hungrig! Frierend in den

leichten Kleidern - man sollte glauben, dass solches Elend keine Steigerung mehr
vertr ůge,

und doch gibt es noch schlimmeres, da fa st j ede Gemeinschaft mil Menschen

ausschliejJt. " Winter

věnuje

pozornost

výhradn ě aktérům

se snaží co nejlépe pochopit a obsáhnout i
reportéra na sebe ve

Winterově

své reportáže, jejichž situaci

prostřednictvím

vlastních

poci tů .

podání nepoutá pozornost. Má vlastní funkci, je

osobitým nástrojem pronikajícím hluboko do tématu. Autorovi nejde o
převlečení

Osoba

nebo nálady, nýbrž o syrovost situace, kterou lze nejlépe

líčeni

svého

přiblíži t p rávě

na

vlastní zkušenosti : " In den Fi1jJen friere ich; doch das Gesicht gtahl. Der Geruch des
Elends umfangt uns. Mil' verschlagt das Gemisch von Fuseldunst, Schweifšgeruch und
der Ausdiinstung alter Wasche und Kleider eine Weile den Athem. u

Naproti tomu Kischova perspektiva je ryze

novinářská ,

pražský reportér je především

na lovu za nezvyklým tématem. Podobně jako Winter začíná i on stručným přiblížením
a lokalizací děje a času, už ve druhém odstavci se ale neubrání ob šírněj ší zmínce o svém
důmyslném převleku.

Nerezignuje na nabízející se anekdoty, jehojazykje méně syrový,

literárnější: .Bei einem Freunde, der in der nahen Sametzgasse wohnt, hatte ich mich

vorher in Fulldress geworfen. Den Rock, den ich anhatte, hatte voriges Jahr unser
Dienstmadchen einem Bettler geschenkt, aber diesel' hatte die Annahme des Geschenkes
unter schweren Beleidigungen abgelehnt. Wenn in dem Hut, den ich auf gesetzt halte,

WINTER, Max. Eine Nacht im Asylfůr Obdachlose. In: Arbeiter-Z~itung, roč . 1898, č , 355 (25.12.), s.
7; pro účely této práce byl text převzat z internetové prezentace max-wm.ter.org.
370 KISCH, Egon Ervln. Eine Nacht im Asyl fůr Obdachlose. In: Bohernia, roč . 83, Č . 278 (9.10. 1910), s.
3 - 4.
37 1 LANGENBUCHER, s. 190.
369
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noch die Firmabezeichnung erkenntlich w áre, konnte man ihn als famoses Mittel fůr
Erpressungen verwenden: Der Hutmacher w ůrde jeden Betrag bezahlen, um diese
seinen Namen lragende Schmach aus der Welt zu scha.fJen. Der Rock halte zwar keine
Fasson, aber dafůr hatte er auch keine Farbe und L čcher , aufdie j ede Regimentsfahne
stolz sein konnte. Die Riste der Stiefel waren durch die in sanften Wellenlinien
hinabfallenden roten Socken teilweise verdeckt. Die Hosen - reden wirnicht davon. ..
Reportéři če lí ztížené situaci - není úplně jednoduché dostat se do útulny. Kisch v

Praze potřebuje pracovní knížku, kterou nemá, Winter ve Vídni musí zápolit tvrdými
lokty tří stovek záj emc ů o ubytování. Tyto komplikace mají za následek, že se ani jeden
z nich nedostává za brány útulny v prvních skupinách a musí poměrně dlouho stát
venku před vchodem. Pro novinářské účel y se jedná o výhodnou situaci, nebol' lze
navázat kontakty s ostatními aktéry
věku

a povolání svých

be zdomovc ů

děj e.

Kisch záhy poskytuje základní informace o

bezpro středních sousedů ,

reprodukuje ale jen komunikaci

s vlastní osobou.

Naopak Winter rezignuje na glosování svých so uputn íků , o to pečli věji však poslouchá
rozhovory kolem sebe. Na rozdíl od svého mladšího
zprostředkovat

své poznatky i jazykovými

pro střed ky .

protěj šku

Strohost

si klade za cíl

prostředí

promítá do

úsporných, krátkých vět, chudé lidi z ulice i neúprosné zřízence u brány ústavu nechává
promlouvat

vídeňským

dialektem: " Schon lasst die Drángerei nach - da taucht der

Verwalter den ersten zuriick: ,Weil 's glaubt 's, os kánnt 's drdngen, wer'

111 'r

hall

warten!' Er schlagt das Tar zu. (..) Der Ruckwartige packt den schimpfenden
Vordermann beim HaIs. ,Der kriagt scho' wieder .n Krampfin die Finger. Hasl scho'
lang nix putzt... "
V obou textech se uprostřed čekání objevují nové postavy v podobě žen: v Kisc hově
útulně

to jsou mazané majitelky soukromého ubytování, pokoušející se zlákat některého

z čekajících, Winter nechává přijít žebračku, marně prosící o vstup do útulny. Jedná se
jen o krátké epizody před tím, než přestrojení novináři konečně vstoupí mezi posledními
ubytovanými dovnitř a podrobí se ponižující proc edu ře prohlédnutí šatstva a vlasů ,
Winter uplatňuje další sociální kontrast prostřednictvím posledního pohledu za bránu
k těm méně šťastným : " Nun waren wir drinnen und die anderen draifšen; Wir die

Beneideten, die anderen die Neider. !ch sah hinaus in die finstere, kalte, unfreundliche
Straj3e, Matter, rother Lichtschein der Gaslaterne vor dem Thor fiel auf die Masse der
Ausgesperrten. " Kisch na stejném místě glosuje ironii rutinního chodu útulny: příchozí
se dělí do tří skupin podle toho, zda mají potvrzení o nezaměstnanosti, pracovní knížku
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nebo už strávili předešl é dvě nebo tři noci v útulně . . Jetzt waren auch die Obdachlosen,
diese untersten Repra sentanten der menschlichen Gese/lschaft in Gesellschaftsschichten
geteilt, " žasne reportér.
Zřízenc i ústavu v reportérech nevzbuzují sympatie, klíčem k jejich hodnocení ze

strany ubytovaných je ale nakonec to, že po různých peripetiích přinášej í bochníky
chleba. Také uvnitř útulny se chování obou reportérů liší. Winter je nenápadně
zamíchaný v davu, nijak na sebe neupozorňuj e a spíše naslouchá j iným. To neznamená,
že by se na nic nezeptal, ale postava autora není v textu prvořadá, byt' chvílemi dokáže
na sebe upozornit ironickým pozorováním: "... auch sonsl fragt mich niemand, wer ich
sei. Es wird nach der Hausordnung kein Ausweis verlangt. Darauf kommt spater die
Rede, und da werde ich aufgeklart, dass man im Asyl vor der Polizei sicher sei. Anders
im Massnquartier, wo man 20 kl'. zahlen

m ůsse

und weder von der Polizei noch vor

Ungeziefer Ruhe habe. "
P ředpoklad ,

že

autenti čnost pro středí

nejlépe vzejde z jeho neutrálního popisu, se

potvrzuje při scéně, kdy si usínající bezdomovci vzáj emně vyprávěj i příběhy. Řeč se
ubírá od Františka Josefa
odzrcadlují

p řes hraběte

uděl bezdomovců:

Monte Christa až k Dreyfusovi, repliky

" Was far aner Partei g 'hort denn der an? 1st er a

Deutschnationaler oder a Christ?' fragt einer. Er wird aufgeklart. Dabei wird von den
Juden gesproehen und wenn davon einmal die Rede ist, spricht man auch vom Lueger.
Der Herr von Wien bekam eine schone Nachrede. .Zweitausend Sackeln im Werkhaus
picken. Da solit ' er si ' amal d 'rzuastell 'n und nacher do Fisol 'nfress 'n. '"

V

Ki s cho vě

textu je naopak autor klíčem k ději i uchopení tématu. Svou fingovanou

identitu musí odhalovat už u vchodu, aby byl vůbec vpuštěn, dominantní roli hraje i při
popisu pozdější interakce s bezdomovci. Pozoruj e neméně přesně než Winter, ale
používá literárnější postupy, které se lépe hodí pro novinový fejeton. Nepopisuje
bezdomovce jako celek, nýbrž symptomaticky vybírá několik konkrétních postav, s
nimiž pak komunikuje: dělník, propuštěný sluha, cukrářský pomocník a kočí, který si
naposled přivydělával jako vyklízeč kanálů. Přímá řeč v tomto případě nemá podobu
koláže různých promluv jako tomu bylo u Wintera, nýbrž regulérních dialo gů mezi
postavami, do nichž se zapojuje i autor:

.Dos BeU zu meiner Rechten halte mein neuer Freund, der Handlungsdiener, inne,
links von dem Kanalraumer war ein Zuckerbackergehi/fe aus Hartb urg bei Graz, der
von dort geradewegs zu Fuft nach Prag gekommen war. Bet diesem kam ich durch
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ungeschickle Beantwortung seiner Fragen in den Verdacht ein Protz su sein. Er fragte
mich namlich, ob ieh sehon in Ham burg gewesen bin uml ich bejahte.
.Wie is! 's dorl im Asy/? '
Ich musste wahrheitsgemafš antwort en, dass ieh dies nic/ll wisse. leh hatte bei einem
Freunde geseh/afe n, sagte ieh.
.Und wie weit ist es von hier?'
.Zu Fuj3? ' schl ůpfte mir a/s Gegerfrage aus dem Mun und das war dumm.
.Willst mi eppa pjlanzen? ř fuhr er mich bos an. ,1 wer doeh net im Fiaker hinfahrenl '"

Winter i Kisch zažívaj í v útulně podobné pocity a tak i jejich texty maj í podobné
vyúst ění.

Zatímco Kisch prokázal jednomu ze svých nových známých službu už večer a

daroval mu svou porci polévky, Winter svou polévku daruje ráno. Oba v noci nedokáží
usnout, mají problém s adaptací na podmínky.
"Die Nacht Iiegt uber dem Saa/e. leh /ausche ihren Stimmen, dem

St ůhnen

meines

Gegenubers, dem Husten aller, dem Seufzen und Schnarchen und Rasse/n der
Versehleimten. Bis drei Uhr hore ich alle Stunden schlagen. Dannfinde auch ich kurze
Ruhe. Dumpfer Sehla! Um halb 6 bin ich wach. " popisuje noc Winter.

Kischovy pocity se shodují, ani pražský reportér není tak suverénní v tvrdých
podmínkách , jak by mohlo napovídat jeho
zkušenost ale

literárně

das Gaslicht. Jeh

využívá k

ben ůtzte

věroho dné přestroj ení.

načrtnutí několika o brazů :

I

nepříj emnou

" Um neun Uhr verlosch

die Dunkelheit, um mich in Kleidern aif das Bett zu werfen.

Wtihrend der Nacht schloj3 ich kein Auge. Rechts neben mil' schnarchte der postenlose
Geschaftsdiener wie ein Lokalbahnzug, links neben mir stiej3 der Kanalraumer in
seinem alkohjolschweren Sehlaf w ůste Drohungen gegen irgendein Madel aus, von dem
er tr áumte. Aus dem Nebenzimmer drang in Intervallen vonje zwei Minuten ein Husten
herein, als ob der Man zu ersticken drohe. Es dauerte lange, lange, bevor es sechs Uhr
wurde. "

Kroky obou reportérů vedou přímo z útulny k přátelům v blízkém okolí, kde se zbavují
svého přestrojení. To je okamžik, kdy Winterova mise končí, pro Kische naopak tato
scéna představuje začátek humorné pointy.
Winter: .Das Thor wird ge čffnet. Luft! Uber Nacht ist es bitter kaltgeworden, und ich
eile, naehdem ieh eine Einladung in die Warmerstube ausgeschlagen hatte,

Zll

einem

Bekannten in der Nahe, der meinen warmen Winterrock mir aufgehoben hatte. Die
anderen aber zerstreuen sich in ihren dunnen Rocken und zerrissenen Schuhen nach
allen Riehtungen - tags ůber ein Warm eplatzchen zuftnden. "
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"Die

meisten

der

Obdachlosen begaben
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sich zun áchst

in

die

Arbeitsvermittlungsanstalt im ,Alten Gericht', dann in j ene von Ži žkow. Ohne das
Viosum

diesel'

beiden

Institute

flln den

.
sie

anderswo

weder

eine

Ge nosse nschaflsunterst ůtzung noch Aufnahme im Asyl. leh schlich mich wieder in das

Haus in der Sametzgasse, in dem mein Freund wohnte. Der Hausbesorger und die
Hausbewohner, die mil' begegneten, bickten mil' mit unverkohlenem Misstrauen nach,
bis die Wohnungst ůre geoffnet wurde. Nun restaurierte ich mich soweit, um kein Refus
von seiten eines Droschkenkutschers erwarten Zll miisssen, und fuhr dann nach Hause.
Hier angekommen, telephonierte ich ins B ůro, dass ich wegen Unwohlseins fernbleiben
m ůsse.

leh gedaehte einen langen Sehlaf

Zll

tun. Vorher habe ich aber noch grundlich

gebadet - eine Tatsache, die zwar selbstverstondlich ist, die ich hier ober im lnteresse
meiner nicht obdachlosen Bekannten doch besonders registrieren will. ..

Podobná srovnání by bylo možné provést j eště v někol ika

případech .

Vedle slavné

Kischovy reportáže Als Hopfenpjliieker ins Saazer Lancf 72 by bylo možné postavit
tematicky podobné Winterovy práce Skizzen aus dem mahrisch-schiestschen
We berlami

73,

stylem práce potom slavnou reportáž Vier Stunden im unterirdischen

Wien: Ein Strottgang durch Wiener Kaniile374, v níž reportér užívá převlečení , aby se

dostal do skupiny lidí, žijících ve
česání

vídeňské

chmele inspiruje žena z ulice, Winter

Bauch der Stadt "
člov ěka.

při

kanalizaci. Zatímco Kische k odjezdu na
při chází

na atraktivní téma

vyvrhelů

.Jm

ranní procházce, když vidí zmizet v kanalizaci neznámého

Pracují podobným způsobem , jistí se obsáhlými rešeršemi i kontakty na lidi

z ulice. Tematicky se Winterovy vídeňské práce pochopitelně v řadě případů překrývají
s Kischovými pražskými texty.
Pokoušet se přistihnout Kische při opisování Wintera by ale nebylo příliš smysluplné
ani spravedlivé, stejně jako vzájemné literární srovnávání obou autorů, které musí
zákonit ě dopadnout ve prospěch později publikujícího a stylově šířeji rozkročeného
zuřivého reportéra. Cílem této kapitoly bylo pouze doložit, že pražský reportér Egon

Ervín Kisch z Bohemie let 1906 - 1913 měl své profesní předchůdce a že osobnost
historie rakouské žurnalistiky Max Winter jej v jeho za č átc ích nesporně ovlivnila.

Egon Ervín. A/s Hopfenpflucker insSaazer Land. In: Bohemia, roč. 85, Č. 227(18.8. 1912), s.
7 - 8; Č. 229 (20.8. 1912), s. 5 - 6; č, 231 (22.8. 191 2), s. 5-6.
.'
373 WINTER, Max. Skizzen aus dem mahrisch-sch/esischen Weberland. In: Arbeiter-Zeitung, roč. 1899,
8.1., s. 7; 19.2., s. 30; 26.2., s. 34; 5.3., s. 38; 12.3., s. 42; 19.3., s. 45; 26.3., s. 5I.
374 LANGENBUCHER, s. 211.

372 KISCH,
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V menší míře lze najít i další vzory tohoto druhu či alespoň předobrazy. V oblasti
kriminalistické reportáže to například mohou být rakouští průkopníci kriminalistické a
soudní publicistiky Friedrich Schlě gl (1821 - 1892) a Eduard Pč tzl (185 1- 1914), jak
argumentoval už Reinhardť " . Od Kische se vzhledem k době vzniku jejich prací
odlišují nejen stylisticky, ale hlavně úhlem pohledu. Otázku zločinu a trestu využívaj í
f ejetonislic/cy jako záminku pro jazykovou exhibici bez toho, aby je hlouběj i zaj ímal

objekt textu: .řlrotz der zeitlichen Nahe gehoren der Wiener Feuilletonist und der
Prager Reporter zwei verschiedenen Welten an. Am klarsten tritt das vielleicht bei der
Beurteilung des Strafvollzuges zutage. Bei Potzl erhebt die Gesellschafi noch ihren
moralischen Anspruch und zieht gegen Verbrechen und Laster mil sittltchem Ernst Zl/
Fe/de. Bei Kisch ist es oft umgekehrt: Der Verune ilte stellt die Jl/sliz, der Gefangene
das Gefangniswesen in Frage.

,,376

Fejetonistu nežene potřeba dostat se problému na

kloub, a tak mnohdy zkresluje perspektivu, dává

předno st

pozitivním a harmonickým

rysúm377 .

6. Závěr

V úvodu této práce jsem formuloval nutnost

doplnění

dosud chyběj ícího kontextu rané

tvorby Egona Ervína Kische na základě studia reportážních
až 1913.
autorů

Zároveň

Bohemie

textů

v Bohemii z let 1906

jsem stanovil hypotézu, že se Kisch v dobovém kontextu dalších

vyčleňoval šíří

pracovního nasazení a užitou

novinářskou

metodologií,

nad rámec této otázky mě zajímalo také poznání celkového prostředí , které Kischovi
poskytlo východisko pozdějšího r ůstu z původně lokálního reportéra na všestranného
novináře

evropského formátu .

Výsledkem je konstatování, že mladý Egon Ervín Kisch skutečn ě v Bohemii stanovil
nový směr jak žánrově, tak tematicky, stalo se tak ale postupně a zejména před rokem
1910 ještě fungoval zcela ve starémdiskursu svého listu. Pozici lokálního reportéra,
kterou zastával , dokázal dokonale vytěž it: jako autorovi úspěšných seriálů Prager
Streifzuge a Prager Novellen, které později vydal knižn ě, se mu podařilo sjednotit
zdánlivě protichůdné pozice lokálního reportéra a nedělního fejetonisty. Tímto

propojením vytěžil na literární scéně do té doby nevídané téma nižších vrstev pražské

společnosti, které bylo dříve jen výsadou anonymních lokálkářů a zařazováno do

375

REINHARDT, s. 122.
Tamtéž, s. 123.
371 Viz také LANGENBUCHER, s. 418.
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opomíjené lokální části listu. Jako jeden z předpokladů tohoto vzestupu jsem
pojmenoval novinářské vzdělání , jehož se Kischovi jako jednomu z mála dostalo a jež
mu poskytlo přehled o stylistických formách a novinářském způsobu práce, záhy
pochopil důležitost systematických rešerší.
Pro pochopení problematiky se ukázalo být klíčovým prostudovat jednak dobovou
produkci Bohemie, ale i její širší historii. Samotný Kisch se pozděj i dopustil řady
zjednodušení a účelových soudů ve vzpomínkové knize Tržiště senzací. Na konkrétních
příkladech jsem ukázal, že jej k tomu vedly veskrze osobní důvody, vzhledem

k autorově významu i popularitě samotné knihy ale zřej mě nenávratné ovlivnil obraz
Bohemie, kterou vykreslil výhradně ve světle politicko-národnostní problematiky a
kv ůli

jej ímu

německo-nacionálnímu zaměření

opomenul dodat širší charakteristiku

dobového listu s poměrně kvalitním zahraničním zpravodaj stvím a kulturní rubrikou.
Reportážní texty se v Bohemii objevovaly v souladu s dobovým diskursem denního
tisku

převážně

klasickým
vídeňského

v rubrice

fejetonům

podčárníku

a próze. To

fejetonu a hledání

a zejména v první fázi byly v m enšině oproti

mě přimělo věnovat

styčných bodů

pozornost také problematice

s reportáží, jejíž systematická teoretická

recepce proběhla až po první světové válce.
Důležitost

vlivu dobového autorského a žánrového kontextu Bohemie na vývoj

mladého Kische jsem dokumentoval na osobě redaktora fejetonu. Dokud jím byl kritik
Emil Faktor, setrvává Kisch na pozici lokálního zpravodaje. Po příchodu berlínského
literáta Paula Wieglera dostává šanci jako autor nedělních fejetonových seriá lů , které
položily základ k jeho renomé reportéra. Samotný Paul Wiegler publikoval historickoliterární texty s reportážním nádechem, které svým stylem nesporn ě ovlivnily pozděj ší
Kischovy práce, zároveň dával příležitost i dalším autorům. V této souvislosti je třeba
vyzdvilmout zahraniční korespondenty Carla Lahma a Josefa Adolfa Bondyho, jejichž
seriály reportáží z Paříže a Berlína lze alespoň do jisté míry označit za protěj šek
Kischových reportážních cyklů. Dominantním tématem dobových reportáží byly
cestopisné texty především z exotických krajů, kjejichž autorům patřili i známí
spisovatelé jako Karl Hans Strobl, Heinz Hans Ewers či Norbert Jacques. Svůj
publicistický debut v Bohemii absolvoval Franz Kafka.
Skutečnost, že si Kisch udržoval povědomí o dění v oboru a že je tedy nutné hledat

další určující vlivy mimo oblast Bohemie, jsem doložil v závěru práce, kde jsem
konfrontoval známý Kischův text Eine Nacht im Asylfur Obdachlose se stejnojmennou
prací rakouského sociálního reportéraMaxe Wintera.
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7. Zusammcnfassung

Die vorliegende Diplomarbeit beschaftigte sich mit dem Joumalisten Egon Erwin
Kisch und dem bislang nur flůchti g untersuchten zeitlichen Kontext seiner Arbeit in der
Prager Tageszeitung Bohemia vor dem Ersten Weltkrieg. lm ersten Teil forrnuli erte ich
die Notwendigkeit der Erganzung dieses Kontextes an Hand der Studiums der
Reportage-Texte in Bohemia aus den Jahren 1906 bis 191 3. Gleichzeitig stellte ich die
Hypothese, dass Kisch, betrachtet von diesem Blickwinkel, in der Gruppe weiterer
Bohemia-Autoren dank seinemjoumalistischen Einsatz und methodischen Arbeit unikat
war. Neben diesel' Frage interessierte mich auch der breitere Hintergrund, der Kisch den
Ausgangspunkt fůr seine spátere Entwicklung vom Prager Lokalreporter zum
vielseitigen Joumalisten des europaischen Fonnats geboten hatte.
Oas Ergebnis kann in die Festestellung, dass der junge Egon Erwin Kisch in der
Bohemia sowohl methodisch, als auch thematisch tatsachlich neue Wege gegangen ist,
zusammengefasst werden. Dies erfolgte jedoch nur schrittweise und vor allem bis 19 10
wirkte Kisch noch volI im alten Diskurs seines Blattes. Seine Position des
Lokalreporters konnte er volI ausfordern: als Autor der erfolgreichen Serien Prager

Streifzuge und Prager Novellen , die auch in Buchforrn erschienen sind, konnte er die
scheinbar

gegensatzlichen Positionen des Lokalreporters und des Sonntags-

Feuilletonisten zusammenfassen. Mit diesel' Verknupfung konnte er das Thema der
unteren Schichten der Prager Gesellschaft literarisch festlegen, das vorher nur von
anonymen Lokalreportem beherrscht und als wertloser Stoff eingestuft wurde. Als eine
der Voraussetzungen diesel' Entwicklung nannte ich die joumalistische Ausbildung, die
Kisch als einer der wenigen Joumalisten seiner Zeit erworben hatte und mit der er einen
guten Ůberbl ick uber stilistische Formen und Bewusstsein Uber die Wichtigkeit von
systematischen Recherchen erlangte.
Fůr die richtige Einschatzung der Problematik zeigte sich nicht nul' das Studium der

alten Bande der Bohemia, sondem auch die Errnittlung ihrer breiteren Geschichte
wichtig. Kisch selbst sorgte spater fůr zahlreiche Verzerrungen in seiner Biographie

Marktplatz der Sensationen, wo er Bohemia nur von der politisch-nationalen
Perspektive dargestellt hatte und somit entscheidend das Bild diesel' Tageszeitung in
den zahlreichen sich mit Kisch befassenden Arbeiten beeinflusste.
lm Einklang mit der damaligen Praxis erschienen Reportage-Texte in der Bohemia
vorwiegend im Feuilleton und vor allem in den ersten Jahren der von mil' angegebenen
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Zeitspanne waren sie deutlich in der Minderheit im Vergleich zum klassischen
Feuilleton und Prosa-Erzahlungen. Das hat mich motiviert mich mit der Problematik
des Wiener FeuilIeton und seinem Einf1uss auf die Reportage, deren systematische
theoretische Rezeption erst nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte, zu befassen.
Die Wichtigkeit des Einf1 usses vom zeitlichen Kontext der Bohemia auf die
Entwicklung des jun gen Egon Erwin Kisch habe ich auf der Person des FeuilletonRedakteurs dokumentiert. ln der Zeit, als diese Funktion dem Theaterkritiker Emil
Faktor gehorte, blieb Kisch nur als Lokalreporter tatig. Nachdem ihn der Berliner
Literat Paul Wiegler abgelč st hatte, bekam Kisch seine Chanee als Autor von
FeuilIeton-Serien, die die Basis
verč ffen t l i c h te

rul'

seine Reporter-Prestige boten. Wiegler selbst

zahlreiehe historisch-literarische Texte mit Reportage-Flair, die mit

ihrem Stil offensiehtlieh einige der spateren Kiseh-Arbeiten beeinf1ussten. Er gab aber
aueh anderen Autoren ihre Chanee. ln diesel' Hinsieht sind speziell die Namen der
Auslandskorrespondenten Carl Lahm und Josef Adolf Bondy zu nennen, deren
Artikelserien aus Paris und Berlin man teilweise als Gegenbilder zu Kisehs Prager
Reportagen ansehen kann.
Thematiseh dominierten in der Bohemia vor allem Reisereportagen aus exotisehen
Landern, zu deren Autoren auch bekannte Sehriftsteller wie Kari Hans Strobl, Heinz
Hans Ewers und Norbert Jacques zahlten, Sein publizistisehes Debut gab hier aueh
Franz Kafka . Die Tatsaehe, dass Kiseh gute Kenntnisse uber seine Branehe hatte und
dass man somit versehiedene Einflůs se auf seine Arbeit auch auf3erhalb des Kreises von
Bohemia suehen muss, zeigte ieh im letzten Teil meiner Arbeit, wo ieh den bekannten
Kiseh-Text Eine Na cht im Asyl fu r Obdachlose mit der gleichnamigen Reportage des
osterreichischen Sozialreporters Max Winter vergliehen habe.
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FAKTOR, Emil. Willomilzer: Zum zehnj áhrigen Todestag, am 3. Oktober. In: Bohemia,
roč.

83, Č. 27 1 (2.10.1910), s. 2 -3.

FREYSTADTL, Desier. Momentbilder aus Tunis. In: Bohemia,

roč.

85, Č . 266 (26.9.

1912), s. 1 -3 .
FUNKE, Max. Teheran. In: Bohemia, roč. 82,14.7.1909, s. 1-3.
HAAS, Rudolf. Die Saison der Sommerfrischen. In: Bohemia, roč. 81 , Č. 209 (3 1.7.
1908), příloha s. 1.
HULDSCHINER, Richard. Erolischer Reisebrief In: Bohemia, roč. 85, Č . 348 (17. 12.
1912), s. 2 - 3.
JACQUES, NorberLlm Halb-Orienl. In: Bohemia, roč. 84, Č. 259 (19.9.1911), s. 1- 3;
č .266(26.9.1911) ,s .I-3;č.273(3.10.1911),s.2 -4;č.280(10.1O.1911 ), s.I - 3 ;

Č. 287 (17.10. 191 1), s. 1 - 3; Č. 294 (24.10. 1911), 1- 3; Č. 340 (9.12. 1911), s. 1- 3.
KAFKA, Franz. Die Aeroplane in Brescia. In: Bohemia, roč. 82, Č. 269 (29.9. 1909), s.
1-3.
KISCH, Egon Erwin. Das Jubilaum eines Vergessenen. In: Bohemia, roč. 79, č. 286
(17.10.1906), s. 1 -2.
KISCH, Egon Erwin. ln der Strafansla/t. In: Bohemia, roč. 80, Č. 327 (26.11. 1907), s. 3
- 4.
KISCH, Egon Erwin. Orienlreisepech. In: Bohemia,
příloha

s. I.

roč. 80, č. 352 (21.12. 1907),

. '
hemi
Č 81 č 98 (84 1908) příloha
KISCH, Egon Erwin. Gaste der Poíizeí. In: Bo erma, 1'0. "
. .
,

s. 1.
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KISCI-I, Egon Erwin. lm Heim der Verwahrlosten. In: Bohemia, roč. 81, Č . 114 (25.8.
1908) ,

příloha

s. 1.

KISCH, Egon Erwin. Kari May. In: Bohemia, roč. 83, Č. 100 (14.4. 1910), s. 4.
KISCH , Egon Erwin . In der Vil/a Shatterhand. In: Bohemia, roč . 83, Č. (15.5. 1910),
příloha

s. 49 - 51.

KISCI-I, Egon Erwin. Floj3fahrl. In: Bohemia, roč. 83, Č . 181 (3.7. 1910), 5. 3 - 4; Č. 185
(7.7. 191O),s.3-4.
KISCH, Egon Erwin. Das neue Heim des Polizeimuseums. In: Bohemia, roč . 83, Č. 201
(24.7.1910),5.3.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifz ůge: Der Clamsche Garten. In: Bohemia,

ro č .

83,

roč.

83,

7.8.1910, s. 1 -2.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzuge: Die Gemeindetruhe. In: Bohemia,
14.8.1910,5.1-2.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzuge: Der Mann mil der Slraj3enspritze. In:
Bohemia, roč. 83,21.8. 1910,5. 1 - 2.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifz ůge: Geschichten vom Bruckenkreuzer. In:
Bohemia, roč. 83,28.8.1910, s. 1-2.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzuge: Café Kandelaber. In: Bohemia, roč . 83, 4.9.
1910, s. 3.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzůge: Verzehrungssteuer. In: Bohemia, roč . 83, 11.9.
1910, s. 2.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifz ůge: Die Gifthůue. In: Bohemia, roč . 83, 18.9.
1910 ,s.3.
KISCH, Egon Erwin . Prager Streifz ůge: Prager Erwachen. In: Bohemia, roč . 83, 25.9.
1910,s.3.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzúge: Eine Nacht im Asyl fůr Obdachlose. ln :

Bohemia, roč. 83, Č. 278 (9.10. 1910),5. 3 - 4.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzůge: Razzia. ln: Bohemia, roč. 83, č. 292 (23.10.
1910), 5. 3 - 4.
KISCH, Egon Erwin. PragerStreiftuge: Von der Lottoziehung. In: Bohemia, roč. 83, Č.
299 (30 .10.1910), s. 4.
KlSCH, Egon Erwin. Prager Slreiftiige: Prager Ziehung. In: Bohemia, roč. 83, Č. 306
(6.11. 1910),s.4-5.
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KISCH, Egon Erwin . Prager Streifz ůge .: Dm. Márchen vom MI·S·tlvagen. In: Bohemta,
.
roč.

83 ,

č.

3 13 (13.11. 1910), s. 1 - 2.

KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzuge: Die Zwangsarbeit auf dem Hradschin. In:
Bohemia,

roč .

83, č. 320 (20.11. 1910), s. 1 - 2.

KISCH , Egon Erwin. Prager Streifzuge: Beim Antonschek, dem Wasenmeister. In:
Bohemia,

roč.

83, Č . 327 (27.11. 1910), s. I - 3.

KISCH , Egon Erwin. Prager Streifz ůge: Drehorgelspieler. In: Bohemia, roč . 83, Č. 334
(4.12.1910), s. 1 -3.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzuge: Theatervorstellung der Korrigenden. In:
Bohemia, roč . 83, Č . 341 (11.12. 1910), s. 1 - 3.
KISCH , Egon Erwin. Prager Streifz ůge: Die Erlaubnis. In: Bohemia, ro č. 83, Č . 348
(18.12. 1910),s.2-3.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzuge: Weihnachtsmarkt. In: Bohemia, roč . 83, Č . 355
(25 .12. 1910),s.2 -3 .
KISCH, Egon Erwin. lm Janner vor fiinfzig Jahren. In: Bohemia, roč. 84, Č. I (1.1.
1911) , s. 2 - 4.
KISCI-I, Egon Erwin. PragerStreifzuge: ln der Warmestube. In: Bohemia, roč. 84, č. 15
(15. I. 191 1), s. 1 - 3.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzuge: Die Irren. In: Bohemia, roč. 84, Č. 22 (22.1.
1911) , s. 1 - 2.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzůge: Volkskůchen. In: Bohemia, roč. 84, č.36 (5.2.
1911) , s. 1 - 2.
KISCH, Egon Erwin. Prager Streifzuge: Ein tadelnder Ballbericht. In: Bohemia, roč.
84, Č. 43 (12.2.1911), s. 1 -2.
KISCH, Egon Erwin . Prager Streifzůge: Von Teilbietungen, Auktionshallen und vom

Chabrus. In: Bohemia, roč. 84,č. 50(19.2.1911),s.I -3 ; č. 57 (26.2. 1911), s. I - 2.
KlSCH, Egon Erwin. Meine Tatigkeit alsStatisto In: Bohemia, roč. 84, Č. 64 (5.3. 1911),

s. 1 - 2.
KISCH, Egon Erwin . Prager Streiftiige: ArrestgeMude. In: Bohemia,

roč. 84, Č. 78

(19.3 .1911),s.I-2.
KISCH, Egon Erwin. PragerStreiftuge: Mensurlokale. In: Bohemia, roč. 84, Č. 92 (2.4.
1911), s. 1 - 2.
KISCH, Egon Erwin. Aus der Praxis des alten Lederer. ln: Bohemia,
(20.4. 1913),s.I-2.
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roč.

86,

Č.

107

KlSCH, Egon Erwin. Als Hopfenpflůcker ins Saazer Land. In: Bohemia, roč. 85, č. 227
(18.8. 1912), s. 7 - 8; č . 229 (20.8.1912), s. 5 - 6; č . 231 (22,8, 19 12), s. 5 - 6.
KlSCH, Egon Erwin. Geschichten von der montenegr. Grenze. In: Bohemia, roč. 86, č .
128 (11.5.1913), s. 1-2.
KlSCH, Egon Erwin. 1m zerstorten Stutari. In: Bohemia, ro č. 86, Č. 132 (16.5. 19 13), s.
2-4.
KlSCH, Egon Erwin. Die Leichen von Bardanjol. In: Bohemia,

roč.

86,

Č.

136 (20.5.

1913), s. 1 - 2.
LAHM, Carl. Der Grand-Prix von Paris. In: Bohemia,
příloha

roč .

79,

Č,

163 (15.6, 1906),

s. 1.

LAHM, Carl. Der Grand-Prix. In: Bohemia, roč, 81 , Č. 168 (19.6. 1906), p říl oha s. 1.
LAHM, Carl. Fahrende Minister. In: Bohemia, roč. 81 , Č. 49 (19.2. 1908), pří loha s. 1.
LAHM, Carl. Der Kampf mil dem Luftmeer: Die Wrightschen Flugversuche. In:
Bohemia, roč. 82, Č. 222 (13.8. 1908), s. 3.
LAHM, Carl. Die Pariser Groj3e Woche: In: Bohemia, roč. 82, Č. 182 (2.7. 1909), s. 12.

LAHM, Carl. Der Pariser Salon. In: Bohemia, roč. 81 ,22.4.1908, příloha s. 1.
LAHM, Car!. Versailles im Schnee. In: Bohemia, roč. 82, 123. 1909, s. 1- 2,
LAHM, Car!. Eine Weltstadt in Wassernot. In: Bohemia, roč. 83, 30.1. 191 0, s. 1- 3.
LAHM, Carl. Die Eroffnung der Brůsseler Weltausstellung. In: Bohemia, roč . 83,27.4.
1910,s.I-3.
LAHM, Carl. Pariser Studentenstreiche. In: Bohemia, roč. 84, Č. 47 (1 6.2.1 911), s. 1 3.
LAl-lM, Carl. Brest. In: Bohemia, roč. 84, č . 142 (24.5.1911 ), s. 1-3.
LAHM, Carlo Phanlasten vom Montblanc. In: Bohemia, roč. 84, Č. 240 (31.8. 1911 ), s. 1

- 3.
LAHM, Car!. Pariser Blumen. In: Bohemia, roč. 84, Č. 329 (28.11. 1911 ), s. 1- 2.
LAHM, Carl. Nationa/.fest. In: Bohemia, roč. 85, Č. 198 (20.7. 1912), s. 1- 2.
MITSCHERLlCH, Walter. lm Ballon von Stuttgarl nach Russland. In: Bohemia, roč.
85,č.306(5.11.1912),s .2-3 .

Nsg. Der Kampfum Budweis. In: Bohemia, roč. 79, Č. 306 (6.11. 1906), s. 1.
Nsg. Tschechisierung bei der Post. In: Bohemia, roč. 81 , Č. 129 (10.5.1908), s. 1- 2.
Nsg. Die Tschechisierung der Gerichte. In: Bohemia, roč. 81 , č. 188 (10.7. 1908), s. 1.
Nsg. Das Tschechisierungs-System. In: Bohemia, roč. 81 , Č. 185 (7.7. 1908), s. 1.
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--Nsg. Die Wasserkatastrophe im Sazawagebiete. ln: Bohemia, roč. 79, č. 167 (1 9.6.
1906), s. 6.
Nsg. Die Ankunfi des Erzherzogs Kari Franz Josef in Prag. In: Bohemia, roe.
• 79, e.
• 313
(13.11. 1906), s. 5.
Nsg. Furchtbarer Unglúcksfall. In: Bohemia, roč. 81 , č . 190 (12.7. 1908), s. 2 - 3.
Nsg. Das Unbliick beim Blumenkorso. In: Bohemia, ro č. 81 , Č. 192 (14.7. 1908), s. 3.
Nsg. Eisenbahnkatastrophe bei Pardubitz. In: Bohemia, roč. 82, č . 357 (27. 12.1909), s.
1 - 3.
Nsg. Der Mord in der Bohmerwaldgasse. In: Bohemia, roč 82, Č. 84 (23.2. 1909), s. 5 6.

Nsg. Ein furchtbarer Kampf: Detektive und Einbrecher Boček. In: Bohemia, roč. 82, č.
101 (11.4. 1909),s. 6
Nsg. Der furchtbare Kamp! mit dem Einbrecher

Bo ček.

In: Bohemia,

roč.

82,

Č.

102

(12.4. 1909), s. 3 - 4.
Nsg. Der mutmafšliche Mord bei Smichow. In: Bohemia, roč . 82, č. 205 (27.7. 1909), s.
5.

Nsg. Der Mord an dem Polizisten Bartoš. In: Bohemia, roč. 82, Č. 221(12.8. 1909), s. 4.
Nsg. Ein Raubmord in Karolinental. ln: Bohemia, roč. 82, Č. 331 (1.12. 1909), s. 5.
Nsg. Fluchtversuch aus der Pankratzer Strafanstalt. ln: Bohemia, roč. 85, Č. 233 (24.8.
1912), s. 7.
Nsg. Raubmord an der Mutter. ln: Bohemia, roč. 85, Č. 278 (3.10. 1912), s. 8 - 9.
Nsg. Der Raubmord in Smichow. ln: Bohemia, roč. 86, Č. 82 (26.3. 191 3), s. 4 - 5; Č. 83
(27.3. 1913),s.3-4.
Nsg. lnternationale Kasseneinbrecher in Prag? ln: Bohemia, roč. 80, Č. 356 (25.12.
1907), s. 7.
Nsg. Eine Mordtat am Weihnachtsabend. ln: Bohemia, roč. 80, Č. 357 (27. 12. 1907), s.
1 - 4.
Nsg. Der Raubmord an Bankier Kisch. In: Bohemia, roč. 83, Č. 270 (1. 10. 191 0), s. 3; Č.
271 (2.10. 1910), s. 3; Č. 272 (3.10.1910), s. 2 - 3; Č. 273 (4.10. 1910), s. 3 - 4; Č. 275
(6.10.1910), s. 3; č. 284 (16.10.1910), s. 5; roč. 85, č. 265 (25.9.1912), s. 4.
Nsg. Das kind zweier Miitter. In: Bohemia, roč. 83, Č. 106 (18.4.1910), s. 6.
Nsg. Die Entbindung der zusammengewachsenen Zwillinge Blažek. ln: Bohemia, roč.
83, č . 107 (19.4.1910), s. 6.
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Nsg. Aus dem Leben der Schwestern Blažek. ln: Bohemia, roč. 83, č . 110 (22.4. 1910),
s.5 .

Nsg. lm Bal/on uber die Alpen. In: Bohemia, roč. 81 , 3.9. 1908, příl oha s. 1.
Nsg. Cooks Nordpolfahrt. In: Bohemia, roč. 82,4. 9. 1909, s. 1- 2.
POPPENBERG , Felix. Romerzuge in Afrika. ln: Bohemia,

roč.

85, č . 194 (16.7. 191 2),

ro č .

81 ,

s. 1 - 2.
SANDT, Emil. Mil Zeppelin in den Liiften. ln: Bohemia,
příloha

č.

195 (17.7.1908),

s. 1.

SCHMIDT, Kari Eugen.

Eindrůcke

aus Neapel. In: Bohemia,

roč .

84,

č.

231 (22.8.

191 1), s. 1 - 3.
SCHMIDT, KarI Eugen. Vor den Toren Roms. ln: Bohemia, roč. 84, č. 249 (9.9. 1911 ),
s. 1 - 3.

SCHMITZ, Oskar A.H. Die Oase Khargeh. In: Bohemia, roč. 84, č. 182 (4.7. 1911 ), s.
1 - 2.
STEIN, Oskar. Bei den Ármsten. In: Bohemia, roč. 85, č. 286 (16.10. 1912), s. 2 - 3.
STEIN, Oskar. lm Prager Schlachthaus. In: Bohemia, roč. 86, č. 128 (1 1.5. 1913), s. 6
- 7.
STRÓBEL, August. Das farbige AII-Prag. In: Bohemia, roč. 81 , 27.2. 1908, příloha s.
1.

STRÓBEL, August. DeuIschbdhmisches Juwelenschrein. In: Bohemia, roč. 81, 12.4.
1908, s. 17.
STRÓBEL, August. Am Altprager Toren. In: Bohemia, roč. 85, č . 202 (24.7. 191 2), s. 1
-3 .
STRÓBEL, August. AltpragerGesellschaft. ln: Bohemia, roč. 85, č. 227 (18.8. 1912), s.
1 - 3.
STRÓBEL, August. Alprager Lujtschtferei. In: Bohemia, roč. 86, č. 203 (26.7. 191 3), s.

1 -2.
STROBL, Kari Hans. Der Hafen von London. In: Bohemia, roč. 84, Č. 254 (14.9. 1911),
s. 1 - 3.

STROBL, KarI Hans. Aus Prager Gassen undNachten. ln: Bohemia, roč. 85, č. 6 (7.1.
1912), s. 1 -2.
WELLER, Sammy. Reisebriefe aus Amerika. In: Bohemia, roč. 79, 20.6. a 5.7. 1906,
příloha

s. I.
WIEGLER, Paul. Sarah Bernhardt, ln: Bohemia, roč. 81 ,25.10. 1908, s. 1- 3.
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WIEGLER, Paul. Koche. In: Bohemia, roč . 81,18.1 1. 1908, s. 1- 3.
WIEGLER, Paul. Rockef eller und Genossen. In: Bohemia, roč. 81, 8.12. 1908, s. 1- 2.
WIEGLER, Paul. Die Guillotine. In: Bohemia, roč . 82, 15.1. 1909, s. 1- 2.
Wm GLER, Paul. Maier/ing. In: Bohemia, roč. 82,3 0.1. 1909, s. 2 - 3.
W1 EGLER, Paul. Die Metternich, ln: Bohemia, roč. 82, 11.2. 1909, s. 1- 2.
WIEGLER, Paul. B áder. In: Bohemia, ro č . 82, 29.5 . 1909, s. 1- 3.
WIEGLER, Paul. Leon Sing. In: Bohemia, ro č . 82, 26.6. 1909, s. 1- 2.
WIEGLER, Paul. Die S áhne Sivas. ln: Bohemia, roč . 82,9.7 . 1909, s. 1 - 2.
WIEGLER, Paul. Der L čwe von Stamme Juda, ln: Bohemia, ro č . 83, 1.4. 1910, s. 1- 2.
WIEGLER, Paul. Der 14. Juli. In: Bohemia, roč . 83, 14.7. 1910, s. 1- 3.
WIEGLER, Paul. Nihilistinnen, ln: Bohemia, roč. 83, Č . 298 (29.10. 19 10), s. 1 - 2.
WIEGLER, Paul. To/stoi, ln: Bohemia, ro č . 83, Č. 322 (22.11. 1910), s. 1- 3.
WIEGLER, Paul. Die Fischer, ln: Bohemia, roč . 84, 21.I. 191I, s. 1- 2.
WIEGLER, Paul. Rek/ame, ln: Bohemia, roč . 84, Č . 33 (2.2. 1911 ), s. 1- 2.
WIEGLER, Paul. Wallenstein, ln: Bohemia, ro č . 84, Č . 42 (1 1.2. 1911 ), s. 1- 3.
WIEGLER, Paul. Wallensteins Feinde, ln: Bohemia, roč . 84, Č. 45 (14.2. 1911 ), s. 1- 4.
WIEGLER, Paul. Tage in Paris. In: Bohemia, roč . 84, Č . 173 (25.6. 1911 ), s. 1 - 3.

10. Poděkování

Na závěr své diplomové práce chci poděkovat všem lidem, kteří mají podíl na jejím
vzniku i podobě. V první řadě to je vedoucí mé práce Mgr. Martin Sekera Ph.D. a
zaměstnanci odděl ení periodik knihovny Národního muzea v pražské Stromovce.

Zajímavé podněty mi během práce poskytli PhDr. Alexej Kusák a PhDr. Josef Poláček,
autoři významných kischovských studií; v rešerších mě významně podpořily paní Hana

Klínková z Památníku národního písemnictví a režisérka Jana Hádková, autorka
dokumentárního filmu Legenda o Kischovi. Všem patří dík za ochotu i trpělivo st.
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