
JiŤí Pechor

Projev
pŤi odho|ovÓní
pomětní desky

VÓc|ovo Cerného
v Ceské Cermné

Místo, kde se zača| rozvIjet život někoho, jehoŽ dílo zasáhlo do historie
celého národního společenství, b!vá někdy s jeho pozdějšími životními
osudy a sjeho tvorbou spjatojen svazkem více méně náhodnfm. U Vá-
clava Černého tomu tak není' A pňipomínka jeho rodného kraje je víc
neŽ jen aktern piety: dovoluje nám uvědomit si v ce|ém dosahu ono
h|uboké zakotvení v něm, které bylo pro jeho osobnost tak char.akteris-
tické a které je také nejlepším vychodiskem pro zamyšlení nad tím, co
tvoňí bytostnou jednotu těch mnohostrann1/ch aktivit, j imiŽ byl život
tohoto zdejšího rodáka vyplněn a nap|něn.

Z perspektivy, která dovo|uje pŤehlédnout celoživotní osudy Václava
Černého. není skutečně nic náhodného, Že se narodi| právě v tomto
pohraničním kraji v rodině venkovského pedagoga: uŽ jeho nejranější
prožitky spínaly ho tak se všemi těmi generacemi vlastenecklch učitelri,
jejichž skromnému a nenápadnému prisobení vděčil náš národ za Ío, že
by| s to v tak nedlouhérn období projít vfvojem, kter1/ mu dovo|il opět
se aktivně ričastnit kolektivního dí|a, jímŽ je utváŤena evropská kultura.
Václav Černy zristáva| cel1i Život dojemně hrd! na to, že je z kraje
Jiráskova a BoŽeny Němcové - jeho Knížka o Babičce 1e právě svědec-
tvíln o torn. do jaké míry i zlutorku Babičky vidě| pŤedevšftn v její
spjatosti s cel1/m tím lidsklm světem, do kterého byla vŤazena svyrn
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nalozením. A i když jeho vzdělaností obzor rychle pňesáhl i hranice
rodné země' nedovedl si nikdy svti.j Život pedstavit j inak neŽ ve věrném
sepětí s ní.

Projevilo se to několikrát v rozhodujících chvílíchjeho Života, kdy pŤed
lákav1/mi moŽnostmi plně rozvinout svrij talent v cizím prostŤedí dal
vŽdy pŤednost tomu, aby ho da| pŤedevším do služeb domácí kultr"rry'
pies všechna osobní omezení. která s tím byla nevyhnutelně spojena.
Stalo se tak. uŽ když se jako absolvent lyonského lycea. nezlákán
pobídkami, aby se ucházel o pňijetí na prestiŽní paŤíŽskou E.cole normale
supérieure, rozhodl k návriitu do Prahy, aby tu nastoupil univerzitní
studium jako Žák F' X' Šaldy. jehoŽ místo lnčl později zaujmout jako
literární kritik i jako jeho nástupce na stolici srovnávací historie l itera-
tury. A ještě neŽ došlo k tomuto pÍevzetí štaÍ.ety, byl tu opět jiny rozho.
dující okarnŽik' kdy bylo tieba voiit rnezi prisobením v cizině a prisobe-
ním cloma. Na základě své práce o titanismu v západoevropské
r.onlantické literatuie se totiŽ na počátku tňicátlch let habilitoval na
ženevské univer.zitě. ale stač'ila vyzva F. X. Šaldy, kter1/ v něm viděl uŽ
svého nástupce na praŽské Filozofické Ílrkultě, a v roce l936 se Václav
Cerny po pětiletétrr pŮsobení na zahraničrrírn vysokoškolském učilišti
vrríti l opět do vlasti. Tirdy ovšern jeho univerzitní pedagogickri činnost
byla zanedlouho pŤertršena zavt'enítn vysok ch škol' To uŽ dokáza|
rnezitím zaujmout vyznamné místo v našem kulturním Životě i . iako
literární kr.itik a vydavatel Kritického nt,ěsíčníku, kter1í založil v roce
l938. VeŤejná kulturní aktivita byla pak provázena i v znamnou aktivi-
tou v protinacistickém odboji. Je známo' jakym dramatick1/m zprisobem
tento risek.|eho Života končí: zatčenírn, vězněnínr na Pankráci a vyhlíd-
kou na trest stnrti, pi.ed nímž ho zachránil jen včasn konec války. A kdyŽ
pak.|eho poválečnzi aktivita pedagogická i kritická, pŤi níŽ statečně čeli l
vŠem ritokrirn na svobodu naší kultury. byla brzy po rinorovérn puči
pt'et.ušentr, kdyŽ rnusel opustit Filozotlr:kou Íakultu a když vydávání
Kritického nlěsíčníku, z nějŽ se mu podaňi|o vytvoŤit nejvfznamnější
tribunu svobodného myšlení, byltl opět Zastaveno, nezb1/valo neŽvyčká-
vat, aŽ se zanítn Znovu Z.tvt'ou brány vězení. Jestliže snad bezplostŤedně
po rinoru uvažoval i o odchodu do zahraničí, takjedině pro piípad' Že by
se k takovérnu odchodu odhodlal i tehde;ší pňedstavitel našeho státu a že
by bylo nroŽno čelit totalitnítnu pÍevratu vytvoŤenírn politické reprezen.
tace na Zápttdě. Uvěznění. které ho skutečně neminulo, by bylo nepo-
clrybně skončilo tragicky, kdyby mu naštěstí neudělalo konec ono zmír-
nění justiční per.sekuce, které níisledovalo ptl Stirl irrově smrti.

ocitl se tedy znovu na Svobodě ještě v roce 1953 a smě| dokonce
pokračovat ve své vědecké prácijako pracovník Akademie věd. Šikano-
vání, kterému byI později vystaven pŤi prověrkách - byl pŤeňazen z místa
vědeckého pracovníka do Komise pro soupis rukopisri _ skončilo para-
doxně przivě jeho vědeck1/m triumÍ-em: podaŤilo se mu totiŽ objevit
a vědecky analyzovat text dosud mzrrně hledané hry španělského barok-
ního dramatika CalderÓnzr er v souvislosti s tím byl pak v roce l965
.|rnenován členern Kr/rlovské španělské akademie'

V roce l968 se mohl znovu vrátit na FilozoÍjckou fbkultu, opět ovšem
jen nakrátko. Právě tato nemoŽnost rozvinout plně pedagogickou aktivi-
tu, na níž lpěl uŽ dík rodové tradici ' byla snad rrejvětší bolestíjeho Života,
větší moŽná neŽ omezení publikační: ona tĚi období jeho v;/uky na
FilozoÍické Í.akuItě nepr'esáhla dohromacly o mnoho počet let, která kdysi
rnohl pr'ednášet univerzitním studentrjm šv carsk1im' PŤesto nezrjstalo
toto p erušované prisobení beztrvalé a h|uboké stopy v našem kulturním
Životě - dokáza| totiŽ pokaŽdé seskupit kolem sebe právě nejnadanější
mladé lidi, kteŤí byli s to potoln I.ozvinout ;eho podněty ve vlastní
vědecké i Iiterární pr.i ici.

okupační léta, která následovala, začínala zlověstně. Parnětníci si
piipomenou televizní tnontáŽ, k níŽ bylo protizákonně vyuŽito i zázna-
mu rozhovoru Václava Cerného se spisovatc-lenl Prooházkou;jelro jrné-
no se tehdy objevovzrlo i ve zdťrvodrrěnír:h sovětské intervence prezen-
tovanlch v chodoněrneckyrn tiskem. Pňesto uŽ v l.oce l977 Čcrny patr..í
k piednínr signatáŤ rn Chatty 71 tt pt.ož1vit toto obnovení zápasu za
svobodu pln optimistického elánu. Se svou literární činností .je nyní
odkázzin na samizdat. ale publikuje i v Ti.gridově Svědectví..Ieho vědec.
ká reputace i.jeho věk ho sice většinou chrání pÍ.ed pŤímymi postihy. ale
v době. kdyŽ uŽ pŤekročil sedrndesátku, je mu nicméně dáno ještě strávit
noc na vězeĎské pryčně: to kdyŽ Státní bezpečnost usoudila, Žc je to
nej vlhodnější zprisob, .iak zabránit jeho tičasti na pohŤbu jeho dIouhole-
tého pŤítele Jana Patočky. A jedna režimní zlomyslnost ho zasáhla
tenkrát na místě obzvlášé citl ivém: ri iedním nátlakern na obyvatele
Čennné bylo rnu znemoŽněno trávit' tak jak byl odedávna zvykl1/' své
kaŽdoroční prázdniny v rodnétn kraji. Píše nyní postupně tĚi svazky
Panl,ětí' v kterych vydává ne.jen počet ze své celoŽivotní činnosti' ale
pokusí se napiíklad i o celkov;/ obraz historie českého protinacistického
odboje; bohuŽel svazek, v kterérn hodlal popsat prostŤedí svého dětství'
uŽ napsat ne stači|' obnovenídernokratick;ych svobod se nedočkal: umírá
v Prezc v c*ervenc i  1987
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narozením. A i kdyŽ jeho vzdělaností obzor r.ychle piesáhl i hranice
rodné zetlrě, nedovedl si nikdy svúj Život piedstavitj inak než ve věrném
sepětí s ní'

Projevilo se to několikrát v rozlrodujících chvílíohjeho života, kdy pied
lákavlmi možnostmi plně rozvinout svrij talent v cizím prostňedí dal
vŽdy pŤednost tomu, aby ho dal pňedevším do služeb domácí kultury,
pŤes všeohna osobní omezení. která s títn byla nevyhnutelně spojena'
Stalo se tak. uŽ když se jako absolvent |yonského |ycea. nezlákán
pobídkami, aby se ucházel o pňijetí na prestiŽní paňížskou Ecole normale
supérieure' rozhodl k návratu do Prahy' aby tu nastoupil univerzitní
studium jako Žák F' X. Šaldy. jehoŽ místo měl později zaujmout jakcl
l iterární hitik i jako jeho nástupce na stolici srovnávací historie l itera-
tury' A ještě neŽ došlo k tornuto pÍevzeÍí štaÍtty, byl tu opět jin,! rozho_
dující okarnŽik, kdy bylo tŤeba volit mezi prisobením v cizině a prisobe.
nírn doma' Na základě své práce o titanismu v západoevropské
ronlantické literatu e se totiŽ na počíitku tr'icátfch let habilitoval na
Ženevské univerzitě. ale stačila vyzva F. X. Šaldy. ktery v něm vidě| už
svého nástupce na praŽské Filozofické lakultě, a v roce 1936 se Václav
Čer.ny po pětiletém pŮsobení nii zahraničním vysokoškolském uči|išti
vráti l opět do vlasti. Tiidy ovšern.ielro univerzitní pedagogická činnrlst
byla z,anedlouho pierr-ršena zavŤením vysok clr škol. To uŽ dokáza|
mez,itím zau.jmout vyznamné místo v našem kulturním Životě i jako

literární kritik a vydavatel Kritického n síčníku, kter1/ založil v roce
1938. Veiejná kulturní aktivita byla pak provázena i vyznanrnou aktivi-
tou v protinacistickém odboji' Je známo, jak m dramatick1/m zplisobem
tento risek.jelro života končí: zatčenítn, vězněnírrr na Pankr.áci a vyhlíd-
kou na tt.est smrti ' pl 'ed nímŽ ho zachránil jen včasny konec války. A když
pak.1eho poválečn/r aktivita pedagogická i kritická, pŤi níŽ statečně čeli l
všem ritokŮrn na svobcldu naší ku|tury. byla brzy po rinorovém puči
pŤeI.ušenti, když musel opustit FilozoÍlckou Íakultu ,a když vyd1ivání
Kritického n síčníkLt, z' nějž' se mu podar'i|o vytvoŤit nejvyznamnější
tribunu svobodného myšlení, byIo opět zastaveno, nezbyva|o neŽ vyčká-
vat, až se za nín znovu zavŤou brány vězcní. Jestl iŽe snad bezprostŤedně
po r1noru uvaŽoval i o odchodu do zahraničí, takjedině pro pŤípad, že by
se k takovérnu odchodu odhodlal i tehdejší piedstavitel našeho státu a Že
by bylo možllo čelit totalitnímu pl'evratu vytvoŤenírn politické reprezen-
tace na Zápttdě. Uvěznění. kterÓ ho skutečně neminulo' by bylo nepo.
chybně skončilo tra.ticky, kdyby mu rraštěstí neudělalo konec ono zmír-
nění justiční persekuce, kter.é niísledovalo po Staiinově srnrti '

ocitl se tedy znovu na svobodě ještě v roce l953 a směl dokonce
pokračovat ve své vědecké práci jako pracovník Akademie věd. Sikano-
vání, kterému byl později vystaven pii prověrkách - byl pŤeŤazen z místa
vědeckého pracovníka do Komise pro soupis rukopisti * skončilo para-
doxně právě jeho vědeck1im triumÍ.em: podaiilo se mu totiŽ objevit
a vědecky analyzovat text dosud marně hledané hry španělského barok-
ního drirmirtika CalderÓna a v souvislosti s tím byl pak v roce l965
jmenován členem Královské španělské akademte.

V roce l968 se mohl znovu vrátit na FilozoÍlckou Íakultu, opět ovšem
jen nakrátko. Právě tato nemoŽnost rozvinout p|ně pedagogickou aktivi-
tu, na níŽ lpěl už dík rodové tradici, byla snad největší bolestíjeho Života,
větší moŽná neŽ omezení publikační: ona ti i období jehtl v1/uky na
FilozoÍlcké Íakultě nepŤesáhla dohromacly o mnoho počet let, která kdysi
mohl pŤednášet univerzitním studentrim šv carsk1/m' PŤesto nezristalo
toto pŤerušované prisobení bez trvalé a hluboké stopy v našem kulturním
Životě - dokáza| totiž pokaŽdé seskupit kolem sebe právě nejnadanější
mladé lidi, kteŤí byli s to potoln t.ozvlnout jeho podněty ve vlastní
vědecké i  I i terd lní pr .dc i .

okupační léta, která nás|edovala' začínala zlověstně' Pamětníci Si
piipomenou televizní rnontáž, k níž bylo protizákonně vyuŽito l zázna-
mu rozhovoru Václava Cernéhcl se spisovatelenr Procházkou;jeho jmé-
no se tehdy objevovalo i ve zdťrvodrrěních sovětské intervence prezen-
tovanych v chodoněrneck m tiskern. PŤesto uŽ v roce l977 Cerny patlí
k pŤedním signatáŤ rn Charty 77 a prožívít toto obnovení zápasu za
svobodu pln optinlistického elánu. Se svou liter/rrní činností .je nyní
odkázán nir sanlizdat, ale publikuje i v Tigridově Svědectví. Jeho vědec-
ká reputace i.|eho věk ho sice většinou chrání pŤed pŤím1/mi postihy, a|e
v době. kdyŽ uŽ pŤekročil sedlndesátku, je mu nioméně dáno ještě stri ivit
noc na vězeriské pryčně: to k<lyŽ Státní bezpečnost usoudila, Že je to
nej v!hodnější zprisob, j ak zabránit jeho časti na pohibu jeho dlouhole-
tého piítele Jana Patočky. A jedna reŽimní z|omyslnost ho zasáhla
tenkrát na místě obzv|ášé citl ivém: rjÍedním nát|akem na obyvatele
Cer.rnné bylo rnu znemoŽněno trávit, tak jak byl odedávna zvykl1/, své
kaŽdoroční prázdniny v rodrrém kraji. Píše nyní postupně tr'i svazky
Pamětí, v kterlch vydává ne.jen počet ze své ce|oživotní činnosti, ale
pokusí se napr'íklad i cl celkov1/ obraz historie českého protinacistického
odbo.ie; bohužel svazek, v kterérn hodlal popsat prostr'edí svého dětství,
uŽ napsat nestačil. obrrovení dernokratick!ch svobod se nedočkal: umírá
v Praze v červerrci l987
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Zistává nám ovšem jeho dílo' Plány na jeho souborné kritické vydání
se sice ukázaly v současnlch podrnínkách jako nerealizovatelné, ale
pÍesto se jeho podstatná část _ zejména |iterárně kritické studie a stati
_ Znovu objevi|a v kniŽní podobě. Je tak možno sledovat v retrospektivě
i Černého statečn boj s postupnou sta|inizací našeho ku|turního Života'
jak ho vedl v pŤedrinorovém období na stránkách Kritického měsíčttíku,
a širšímu okruhu čtenáŤŮ jsou konečně pňístupny ijeho práce samizda-
tové' Vydáviino je i to, co ztistalo jen v rukopisech, a alespoĎ takto,
v tištěné podobě' se jeho někdejší pos|uclrači mohou seznámit i s textem
pl-ednášek, které nru svého času uŽ nebylo dovo|eno odpŤednášet.
A i kdyžjeho |iterárně vědeck1/ odkaz zústává stále Živ!, to, čím na naši
pt.ítomnost pŮsobí nejv razněji, je pŤedevším onen osobní pŤík|ad sta-
tečné nepoddajnosti a tnravní poctivosti. jak nárn ho zprostňedkujíjeho
Puttěti a jak dále Žije ve vzpomírrkách těch, kdo s ním pŤišli do styku
jako jeho literární pĚátelé nebo jako.jeho Žiíci. Tak to ostatně tldpclvídá
jeho vlastnímu pŤesvědčení. Že osobnost je něčím' co realizované dílo
pŤesahuje a ručí za jeh<l mravní smysl.

Naše dnešní vzpomínka by tedy mě|a blt zárove i jakousi v zvou.
Vlzvou k tomu, abychom smysl onolro života, kter! se zača| pŤed
devadesáti lcty rozvíjet právě na těchto rnístech' byli s to stvrdit věrností
k hoclnot1rnl. které Vác|av Čern1í dokázal po tolik desetiletí garantovat
svÝ|n statečnyrn osobnfin postojeln. Navzdory tomu, Že unrě| vŽdy
zirrputile stát na svénr, navzdory pohrdírní. s jaklm dokázal čelit l idské
nralosti a zbzrběl<lsti ' nebyl pr' itorn nikdy člověkem, kter! by stál v první
i.adě o to. aby druzí je n pŤijírnali jel-rtl niizory. Dovedl respektovat cizí
nezávis|ost - dokonce i u svych sotva dospělych Žákrl _ a cenit si jí, tak
jako si ceniI nezávislosti své. Trl, oč mu pŤedevšírn š|o, by|a poctivost
a odvahir, s.jrrkou je kaŽd! s to jít svou vlastní cestou. Neboé jen oesty,
které sc rozbíhají volně rŮznlmi směry,.|sou také s to vždy Znovu se
setkávat.

Tím je zítroveii také ieč'eno. co pro VlícIava Černého domov a rodn1i
kraj znamenrrl: nikoli nríst<l, k nělrruŽ č|ověk zrjstává pt' ipoután svou
ncsvobodntlu pasivitou. n1/brž stál! zdr<1 síly k nov1/rn v1/pravárn. A jen
díky tornu i lnísto' k něrnuŽ je moŽno vždy znovu a Znovu se vracet.
A které právě proto nezŮstává jen bodem zakres|en1im v mapách. ale
stává sc i součástí určitého duchovního zeměpisu, jehoŽ kartograÍie je
rysována vŽdy jen Iiniemi individuální a bytostně proŽívané píináIeži-
tosti' Naše dnešní shromáŽdění budiŽ nám rlÍipomínkou. Že v tomto

duchovním zeměpise našeho
náchodského kraie své dobi.e
Černému.

národního kolektivu má tato vesnička
vyznačené místo právě díky Václavu
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Ztstává nám ovšem jeho dílo. Plány na jeho souborné kritické vydání
se sice ukázaly v současnlch podmínkách jako nerealizovatelné' ale
pŤesto se jeho podstatná část _ zejménzr literárně kritické studie a stati
_ Znovu objevila v knižní podobě. Je tak moŽno sledovat v retrospektivě
i Černého statečnÝ boj s postupnou sta|inizací našeho ku|turního Života,
jak ho ved| v pŤedrinorovém období na stránkáclr Kritickéhrl měsíčníku,
a širšímu okruhu čtenáč jsou konečně pŤístupny i jeho práce samizda-
tové' Vydávírno je i to, co z stalo jen v rukopisech, a alespoĚ takto,
v tištěné podobě, se jeho někdejší posluohači molrou seznámit i s textem
pÍednášek' které nru svého času uŽ nebylo dovo|eno odpÍednášet'
A i kdyžieho |iterárně vědeok! odkaz zŮstávástá|eŽivy, to, čím na naši
pi.ítornnost pŮsobí nejv razněji, je pŤedevším onen osobní pŤíklad sta-
tečné nepodda.jnosti a tnravní poctivosti. jak nirrn ho zprostňedkují jeho
Paměti a jak dále Žije ve vzpornílrkách těch, k<lo s ním pŤišli do styku
jako jeho literární pl'átelé nebo jako jeho Žáci. Tak to ostatně cldpovídá
jeho vlastnímu pŤesvědčení, Že osobnost .ie něčím' co rea|izované dílo
pňesahuje a ručí za jehrl mravní stnysl.

Naše dnešní vzpomínka by tedy měla byt zároveĚ i jakousi v;yzvou.
Vlzvou k tomu, abychorn smys| onoho Života, kter1/ se začal pŤed
devadesáti lety rozvrjet právě na těchto rnístech' byli s to stvrdit věrností
k hodnotírnr. které Václav Cern dokíza| po tolik desetiletí garantovat
svyrn statečnlm osobnírrr post<ljern. Navzdory tomu' Že unrěl vždy
zirrputile stát na svénl, navzdory pohrdání, sjak1/m dokázal čelit l idské
malosti a zbabělosti. nebyl pŤitorn nikdy člověkem, ktery by stá| v první
i.adě o to, aby druzí je n pŤijírnali jeho názory. Dovedl respektovat cizí
nczávis|ost - dokorrce i u svlch sotva dospěl;/clr žákrj - a cenit si jí, tak

.jako si cenil nezávislosti své' Til ' oč mu pňedevšírn šlo' byla poctivost
a odvaha, s jakou je kaŽdy s to jít svou vlastní ccstou. Neboé jen cesty,
které se rozbíhají volně rriznlmi směry, .|sou také s to vŽdy Znovu se
setkávat,

Tím je z/trovetj také iečeno. co pro VlÍclava Čcrného domov a rodn1/
kraj znamenal: nikoli místo. k něrnuŽ č|ověk zrjstává pŤipoután svou
nesvobodnou pasivitou. nlbrž stá|1/ zdro.j síly k nov1im v1/pravám. A jen
díky tomu i rnísto, k nělnuž je rnoŽno vŽdy znclvu a Znovu se vracet.
A které právě proto nezristává jen bodem zakreslenym v mapách, a|e
stává sc i součástí určitého duchovního zeměpisu' jehoŽ kartograÍie je
rysována vŽdy jen Iiniemi individuální a bytostně proŽívané pňináleži-
tosti' Naše dnešní shromáždění budiŽ nárn pňipomínkou, Že v tomto

duchovním zeměpise našeho
náchodského kraje své dobie
Cernému.

národního ko|ektivu má tato vesnička
vyznačené místo právě díky Václavu
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