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OLTÀR A RoTA,'CKA
Pod tímto nlzvetn vyéla pÍed vólkou kniha

zvéònélého Dr. Alfreda Fuchse. Fuchs byl ro-
zenir novin6Í. Jeho kniha, v niú vylióil drama
své konverse ze Zidovství, se òetla jako detek-
tivní rom6n. Fuchs zaóaI t rotaòky a skonòil
u olt6Íe. Yidél své poslóní jasné : PÌiblíZit
veÍejné mínéní BoZímu Ìódu. A v té véci byl
vzorellrr katolického novinóÌe.

Co oòek6vó veÍejnost od svych novinóÍù?
l{evím, zda se genetikové dohodli, Ze se òlovék
musí narodit novinóÌem, alé rozhodné rni rnít
aspoú prùmérnou inteligenci, a vzdéIimi, zdra-
vf úsudek, zvídavost a postÍeh, a aspoù trochu
humoiu. M6 mít >> spór a dróp<<, aby své my5-
lenky vyjadÌoval jasnè a zajirnavé, bez nepÌi-
rozeného pathosu. Katolickf novin6Í'n6 blrt
dokonaly novin6i. Dobr6 vùle a osobní zboà-
no.st nevyvdZí nedostatek odborné zdatnosti.
A odborn6 zdatnost musí byt pÌiméÍené hono-
rov6na. Dovedu si pÍedstavit trpkf úsmèv na
tvóÍi mnohfch exilovfch novin6Íù, ale ujiÈ-
tiuji je, àe nejsem cynik. Jde o z6sadu spra-
vedlnosti, kter6 pÍipouétí vyjimky v mimo-
Í6dnych okolnostech, ale není moZno ji trvale
ignorovat. Vzpomeúrne jen na nékteré kato-
lické òasopisy z doby první republiky. Flatily
velmi hubené honor6Ìe nebo vùbec rric, aóko-
liv pÍi dobrém hospodaÌení by byly mohly
platit víc. Fr. Paul Bussard, vydavatel ame-
rického óasopisu Catholic Digest, mi ned6vno
Ìekl : >> Penîze, které investujeme do redakò-
ního person6lu, se nóm vZdy vr6ti.<< A kdyz

jsem se ho ptal, múÈeJi své zaméstnance platit
podle vysokfch standartù politického tisku, od-
povèdél, Ze je naopak mùàe i pÍedstihnout.
Naée òasopisy, d6-li Bùh, budou mít tím lepéí
úrovei, òím více se jejich rr.tzd.ov6 politika
pÍil:'lií-i kÍestanské spravedlnosti.

Prvním úkolem kaZdého novinóÌe je zpravo-
dajství. Oòekiv6me zprîvy pravdivé, úplné a
objektivní. Y novin6Ìství nelze ovÈem uplat-
úovat dèjepisnou pÍesnost. Nékdy je téúké
zisl<at spolehlivé informace, zejrnéna ze zàka-
lisí. Jako pííklad uvedu àenevskou konferenci"
Bylo tam 1.600 (podle jinfch pramenù 1,500)
reportérù. Tisk byl. dokonale zastoupen. A pÍece
o nèkterych ud6lostech byly dvé aù tÍi odliéné
verse. Tak na pÌíklad, kdyà president Eisenho-
wer pÍednesl svùj n6vrh na úménu véleó.nfch.
pl6nù mezi Spojenfmi st6ty a Sovéty, p'odle'
americkfch agentur >> Rusové sedéli na s'vfch.
místech v hlubokém mlòení<<, kdeàto podle'né-
kterfch evropskfch pramenù >> Bulganin ìhLned.

prohl6sil: Nemúàerne se vyhnout dojmu zjev-
né upÍímnosti presidenta Eisenhowera<.

PÌes vÈechna tato risika oóek6v6rne od na-
Sich novinàii, úe nebudou uveÌejúovat rz'ylo-
úené >> kachny<<. A jejich kÍestanské smfÈile,ní
jim zajisté nedovolí opakovat pomluvy, iaLd o,

jednotlivcích. òi institucích. Katolickf nor{nói
si musí òasto uloàit velkou dóvku zdrZelivost;:i..
Nékteré zpràvy, byt' pravdivé, jsou svou p,0,-

vahou tak dùvérné, ùe je nelze otisknout, irnid
bychom nespravedlivé poékodili éest bliàníhLrL,.

Jen tehdy, je-li v sózce veÍejné dobro, je tìieJba

odhalit celou tíÈi viny, i kdyà tím jednotìL1.i'r:'c

utrpí.
Katolickf novinóÍ m6 bft prùkopníkem };[zLril-

ného postoje k Zivotu. eteme.li denní tisk, :rr iír-
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