
VírcIav CcrnÝ a Henri Bergson

v vojové kontinuity. A v protikladu k tomuto rozpadovému anihil izují-
címu času pŤedstíraného Života a pŤedstírané kultury, času, kter je ,,nic..,
zní tu znovu a naposledy bergsonovsky leitmotiv času, kter1/ ,,narristá
a rlistem bohirtne..' kter;/ je ,'nepňetržitá seberealizace ustavičn1/m vyna-
téruÍním nového, je svobodná tvorba,, .." Zní jako Životně sebezáchovné
vyznání Životní víry, nacházející v nově zhodnoceném Bergsonovi zdroj
síly kulturně záchranné' ochranné, ba - iečeno Cerného s|ovníkem _

i vzdorně zbrojné' Tento fi lozoťjemné duchovní spirituality, kdysi do-
konce objekt salÓnně rnÓdních vágních disputací, k nimŽ sváděla jeho
relativně snadná myslitelská dostupnost, se sta| vyrazem a projevem
mravní neristupnosti a duchovní revolty' Taktcl vysvětlen1i Bergson .;e
svlm zprisobern jedinečnym dovršením jeho pouti evropskymi kulturní-
rn iděj inami.

V1ívr1 a pronrěny této pro Černého v nrnohém určující inspirace jsou
vzhledern k plasticky ktcativnínru clrarakteru bergsonismu nejen legi.
ti lnní. ale pŤímo postihují a vyjadŤují jeho imanentní podstatu, která ve
své otevŤenosti v1ivo.j obsahuje a pĚedpok|ádá, ale zároveř (skrytě) volá
po konkretizaci v Ťádu jednotliv1/ch Životrj. Cern! tuto vlzvu odkryl
a pŤr.;a|. Nebyl bergsonistou ve smyslu dogrnatu (to ostatně tato ÍlIozofie
vylučuje), dokírzal tento i lnpuls nejencxn nrodiťikovat, ale i obohacovat,
vi.azovat jej do dil.erencovtrnč.išího spektra noetick]/ch modelťr a inter-
pr.etačních technik. Byl bcrgsonistou, naplniv Bcr-esonova obecná teoré.
rnata látkou vlasttrího ŽiVota a tvorbv.
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Široké vyrnezcníexistencialisrnu. jak je pocláviÍ Václav Černy zc..jrnéna
v Prvnínt a clrultént sešiÍtt o e.ristcllcillisnra, se t<lčí koletn situace sub-
.jektu a tedy kolern rrizn ch existencialisruri, ale i preexistencialismrj
a posteXistencialisrnri. To je podle mého názoru čelné. neboé umoŽĎuje
sledovat r zné existenciální sebeprojektování č|ověka' A je to zvláště
p|odné v aktivizaci Černého mekldy zakláclat vždy nějak jinak hodně
obecně pclj at1i model a pak touto z,ákladní rnode| ac í vstupovat do.jednot-
l ivych souvislostí. Chtěl bych si V tolnto aspektu všimnout tt'í existen-
ciálních modelací: ortenovské, camusovsko-sisytbvské a kaikovské.

Václav Čerly ze všech sv ch velk1ich životních a l iterárních témat
tkvěl nejhloubě.ji v kontextu české poezie. Jeho reflexe jsn-re vzrušeně
četli napŤíklad v Kriticként, n síčttíku konce tŤicát1/ch a počátku čtyčicá-
tych let' Tady sc dtlvedl se sv mi pilctlrnčty zájrnu nejvíce ztotožnit:
kritická dislance byIa včtšinou součástí l iclského pŤimknutí k hodnotám
tcxtŮ a os<lbn<lstí. Jičí or.te n je prtl VácIava Černého crsobností' kc které
se ma.{netickír str'elka respektu otítčí neust1rle'Thtrl ortenrlvská stálice je
viděna v lrlohutnosti sVé strukturovanosti do k|íč<lvÝch s<luvislostí. Mo-
de l ortenovské absurdity.|c pŤesně postihtlván ,,jako Žádostivt>stkrajních
mezí, p<>LŤeba LiplnÓho vyčerpání Ž',ivotníc|r situací, které se na svéln dně
znásobenítn negací mění v kIad... ' V prrizkumu ortenovské situace se-
stupuje Ccrn1/ dtl preabsurdního staclia hásníkova, do enlotivní tenze
dčtstv l ,  kc le . .ncní absur.dnost i .  není nesrozumite lnost i ,  není nutnost i
vrl l it ' ' .- SIedu.jc tntltivy tlítvrtltu i niku v s<luvisltlsti s explikací zkcrsti
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VácIav Ccrrl 'Ý l ' ko|ttextu existenciiIisn)u

a Všc pak vidí vrcholit v metafyzickém pocitu závrati z l idské eXistence.
Černy se ztoÍ<, nil s touto krajní existenciální situací a napsal tu svou
ncjprtlnikavč.;ší analy.zu existencionality v 1e.jím modu samoty. KdyŽ má
byt vyzntičena speciÍickír polarizace ortenova světa' sáhne Černy po
paradtlxnílt-t p<ljrnenování: .,Není pro mne pochyb o ideální krajnosti,
k níŽ tíh|: .1e .1í světec bez' Boha.' '.,

Hladk! posun do linie camusovsko-sisylbvské nám usnadní sám Vác-
lav Černy. kclyŽ o SisyÍovi napíše v jisté v1/znarnové modifikaci něco
velnri podobného: .'Je to 'světec. bez Boha. Sisyf donekonečna válející
kiinrcn liclského utrpcní'..* Je moŽno Ííci, Že Camusriv SisyÍbs se Cerné.
rnu stítvá spíše pŤíleŽit<lstí osvčtlit moŽnost revolty proti osudu iza
ne.inréně pÍízniv1/ch okolností' Sátn Carnus v fi lozofick! esej má sloŽi-
tější v1/stavbu i sloŽitě.jší emotivitu. S určitym rizikem ahistorického
zjcdncldušení lze tvrdit, Že Sisyfbs je Camusovi něklm tak drivěrně
blízklrn a inspirativnírn. '|ako by| Černérnu orten. A tak nelze po.jmout
Sisyl.a caInusovského konceptu pouze a hlavně jako rebe|a. To by jinak
nemolrl občas alternovat s jinlmi ,.odsouzenci.., k nimž tu patŤí tŤeba
oidipus' Specil. ičnost Camusova pojetí Sisyfrr ukazuje zvláště jasně sám
zzivčr Ml,itLL rl Sisl,Íilvi:,,opouštím Sisyfa na patíhory! Člověk vŽdycky
nachá.zí své bilírně. Avšak Sisy1os nám vštěpuje vyšší věrnost, jež popírá
brllry a zvedír balvany. I on soudí. Žc vše je v poŤádku. Ten vesmír' jenŽ
napŤíště uŽ nctná Žádnéhcl pánir. lnu nepr'ipadír ani neplodn!' ani marny.
KaŽdé zrnko ttlho katnenc ' kaŽdy nerostny zábIesk lrory zahlcené nocí
sallly () 56$i 1,ytvi.iiej í ně.iak1/ svět. Salno snaŽcní dostat se na vrclro-l stačí
zaplnit l iclské sr.c|ce' Musíme si pŤcdstavit. Žc Sisytbs je šéasten....) Tedy
nak<lIrcc pr'eccjen mož.ttost štěstí v nejtěŽších existenciálních situaoích'
TirkÓ Ccrn si z orteIta citu.je text' ktery pŤesně pr'i léhá k tomu camu-

stlr,skÓnru. Je ttl z/tznarn z' |9.bÍezna | 939: ' 'K ničenru jinému nebyljsern
^.Ozen na tuto z,etni. neŽ abyclr svědčil l. ' ' l . A|e ted'' v klidném (lze-li
rl kl idu rnluvit) pozorrlvání věcí,šťastett (z<|Ůr.Z. K.) zŤím ,jdě|,závazek
a prlvinnost, .iíŽ zbztvit,i nechci se nikdy více /.../. Cesta pŮjde pňes
vyrntlly k nejvyšší moŽné dokonalosti ' A tato cesta.ie rná! /.../ Stoupám
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V;icIav Čern v koltextu existencialisntu

a s(oupám, .jen blázen rrrrjže to nazvati k|esáníln. Milu ji svou váhaiící
odvahu ke smlt i ,  mi lu j i  s tud 1. . . l  . "6

NejsloŽitější zápas svádí v existencialistické dilncnzi VácIav Černy
o Franze KaÍku' Tento zápas se neodehrajc.jako konečné pŤ1etí KaÍkova
světa, ale jako stá|á disputace s KaÍkov1imi premisanri. osvětleme si
nejprve pÓl odrnítání, ktery je leckde i pÓlem nepochopení ajisté dezin.
terpretace. Cern tu vidí KaÍku jako odsouzence bez jakékoliv možnosti
milosti: ,,Snad je terto neschopnost vybŤíst ze sebe, jíŽ.1de v pat1tch složitě
mnohoznačny hennetismus, rodovym a rodinn;Írn dědictvím pražského
německoměšťanského žida, vyrostlého a Iapajícího po vzduchu en Vase
clos...? Čern! konstatuje Kafkovu vyhoštěrrost, neschopnost vrírtit se ke
svému Židovství ani vr st někarn '|inam: ,,A odtud u něho nevyčerpatel-
nost mučiv ch témat rozpadu životně nutnych souvislostí a ktlnÍ.liktri.
S otcetn. S Btlhern. Se Zákonern. Mezi zvíťeteln er čIověkern. Motiv
oddělující z,di' Dvou světrj. které se nikdy nepochopí. NepŤekr.<lčitelnosti.
nesouměŤitelnosti. neptlchopitelnosti. Motiv hŤíchu a viny nezapíra-
n1/ch, ale nenapravite|n ch. protože hŤích se b.ít hŤíchem cítí a sam m
sebou trpí' a|e nerrrŮŽe k Zákonu. neví. kudy k němu' ne lze mu dojít sr
pro náprtrvu. Hi.ích stct1í a pŤešlapuje. otálí. c|usí se věčnou suspenzí ve
vzduchtlprázclrru... A ptl této rétrlrické stylizaci sesí|á Černy na Kafku
konečn1i ver dikt: .. /. . ./Kalkriv člověk, osoba drcenii neosobností společ-
ntlsti i neosclbnfin chovánírn osclb, od rrichŽ čeká pokyn. zaponlně| zatím
na všecl-rna7.rzéna, a .ieh<> drama.jc dále tragédií prázdnoty, duté, tiché
mezery. jeŽ se rozzívala nrezi rozestoupl nri částmi privodních jednot,
z níž dští nicota, pociéovanájako pr.avá skutečnost Živtlta: ono nic krachu
I idského prt l jcktu p i .ed Bt lheIt t . ' ' ó

Není nezajírnavé poloŽit veclIe tc{tl Černéhtl dia.en zy KaÍkor,y vyko.
Ťeněnosti z Žicltlvství některé současnÓ.judaistické analyzy Franze Kal-
ky. Napr'íklacl Kar.| Eric|r Gr.cizin.9cr, zersvčcenou detailní analyzou ma-
teriálu dtlkládri, .jak obrazy souclu v Pnlccstt rna.jí kabalistické pozadí
a uŽ .jen tírn nastolu.jí situaci čIověka pŤed božínr soudetn v lrluboké
proplctcnosti svět|a zr trny. V svt-jttt [extu Cc'rny Kirfku promítír bczděky
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Viiclav Cerny v kontextu existencialisn)u

a vše pak vidí vrcholit v metafyZickém pocitu závraÍi z l idské existence.
Cern se ztotoŽnil s touto klajní existenciá|ní situací a napsal tu svou
ne.iprtinikirvč.jší anaI1/zu existencionality v jejím modu samoty. Když má
b1it vyznačena specifickii polarizace ortenova světa. sáhne Cern]/ po
pirradoxní|n po.jrnenování: .,Není pro mne pochyb o ideální krajnosti,
k níŽ tíhl: je .1í světec bez Boha,,, '.

Hladky posun do linie carnusovsko-sisylbvské nám usnadní sám Vác-
Iav Čcmy. ktlyž o Sisylbvi napíše v jisté vyznanrové rnodifikzrci něco
ve|nli podobného: ..Je to .světec' bez Boha. Sisyť donekonečna válející
kílnlcn Iidského utrpení..." Je moŽno Ťíci, ž,c Camusrjv SisyÍbs se Černé.
tnu sti ivír spíše pŤíleŽitrlstí osvětlit tnoŽnost revolty proti osudu i za
ncjnréně pŤízniv1/ch okolností' Sám Camusriv filozofick! esej má s|oži-
tější v1istavbu i sloŽitě.jší emotivitu. S určitym rizikem ahistorického
z1edn<ldušení lze tvrdit, Že Sisyfbs je Camusovi něk1ím tak d věrně
blízk1/rn a inspir.ativnírn..;ako byl Černétnr'r orten. A tak nelze pojmout
Sisyllr calnusovského konceptu l]ouze a hlavně jako rebela' To by jinak
rrernolr| občas alternovat s jin nri ,,odsouzenci.. ' k nimŽ tu patií tňeba
oidipus. Specií.ičnost Catnusova pojetí Sisytir ukazuje zvláště jasně sám
zítvěr MÝtu o Sisyfi l1,i;,,opouštím Sisyfb na r1patí hory! Č|ověk vŽdycky
naclrází své bŤírrrě. Avšak SisyÍos nám vštěpuje vyšší věrnost,jeŽ popírá
bohy a zvedír balvany. I on soudí' Že vše je v poiádku. Ten vesmír, jenŽ
napŤíštč uŽ netlrít Žádného pánzr. lnu nepr'ipadá ani neplodn , ani marn!.
KaŽdé zrnktl t<lho katncne , kttŽd! nerostny zziblesk lrory zah|cené nocí
salny () sobč vytVii ieJínčjak;í svět. Sanro snaŽcnídostatse na vrclrol stačí
zaplnit l idsktí sr.dce. Musírne si pŤc<Jstavit, Žc Sisytbs je šéasten....) Tedy
nakoncc pr'e ce.jcn možnost štěstí v nejtěŽších existenciálních situacích.
Také Čcrn si z ortena cituje text. ktery piesně pŤi|éhá k tomu camu-

sor,skénru' ]e t<> l'ál 'nam l' |9 . bÍezna, | 939: ..K ničenru j inému nebyljsern
z|.oLcÍ1 l1ii tuto zerni. neŽ abych svědčil /.../ ' A|e ted', v klidnérn (lze-li
rl kl idu rnluvit) pozortlv/tní věcí,šťasten(zc|Ůr.Z. K.) zÍím dě|,závazek
a p<lvinnost, 1íž' zbaviti nechci se nikdy více /.. '/. Cesta pŮjde pÍes
v1ímtlly k ne.jvyšší rnožné dokonalosti. A tato cesta'ie ná| /.../ Stoupám
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a stoupám, jen blázen rrrŮŽe tcl nazvati klesáním. Miluii svou váhaiící
odvahu ke smrti, miluji stud / .../ ."6
Ne.isložitější zápas svádí v existencialistické dimcnzi Václav Čer.n1/

o Franze KaÍku. Tento zápas se neodehraje.jako konečné pŤijetí KaÍkova
světa' ale jako stá|á disputace s Kafkov1/mi premisanri. osvětleme si
nejprve pÓl odmítání' kter! je leckde i pÓlem nepochopení ajisté dezin-
terpretace' Cern tu vidí KaÍku jako odsouzence bez jakékoIiv moŽnosti
milosti: ,,Snad.je tato neschopnost vybňíst ze sebe, jíž.jde v patách sloŽitě
rnnohoznačny hermetismus, rodov1yrn a rodinn;ym dědictvím pražského
německoměšéanského Žida' vyrostltiho a lapajícího po vzduchu en vase
clos...7 Černy konstzrtujc Kafkovu vyhoštěrrost, neschopnost vrátit se ke
svému židovství ani vrrjst někarn.jinam: ,,A odtud u něho nevyčerpatel-
nclst mučiv)ích témat rozpadu životně nutnych souvislostí a konfliktrj.
S otcetn. S Btlhern' Se Zákonern. Mez'i zvíŤeÍern a člověkern. Motir,
oddělu.jící z,di' Dvou světrj. které se nikdy nepochopí. Nepr'ekrrlčite|nosti.
nesouměiitelnosti, nepochopitelnosti. Motiv hŤíchu a viny nez'apíra-
n1iclr, ale nenapraviteln ch. protože hŤích se b1/t hŤíchem cítí a samym
sebou trpí' a|e nemrjŽe k Zákonu. neví. kudy k němu, nelze mu dojít si
pro náprtrvu. HŤích stcljí a pŤešlapuje. otálí. clusí se věčnou suspenzí ve
vzduchilprázclnu'.. A p() tét() rétorické styIizaci sc.sí|á Cerny na KaÍku
konečrr ver dikt: .. /. . ./Katkriv člověk, osobii drcenii neosobností společ-
nos|.i i neosobnítn chovánítn osob, <ť rrichž, čeká pokyn. zaponlně|.zatím
na všechna7.ména, a .ieh<> drama.|e dále tragédií prázdnoty, duté, tiché
mezery, jeŽ se r<>z'zívala nrezi rozestouplynri částmi privodních jednot,
z níŽ dští nicota' pociťovanájako pravá skulečnost Života: ono nic krachu
lidského projektu pŤed Bohern...Ó

Není nezajírnavé poloŽit vedlc této Čer.ného diagn<1zy KaÍkovy vykt>
t'eněnrlsti z Ž,id<lvství některé současné.juclaistické ana|yzy Franze KaÍ.-
ky' Napl'íklad Karl E'rich Grozingcr., zzlsvčoenclu c|etailní analyzou ma.
terir|u doklác|ti ' .jak obrazy soudu v Proccstt rna.|í kabalistickÓ pozadí
a uŽ .jerr tírrr nastolu.jí situaci člověka pŤed boŽínr soudeltt v hluboké
pr<lplctcnosti světla a trny. V svlíll l teXtu Ct.rny Kalku promítíi bezděky

V. (.ern;!: I)rutíl lrttlt l. 'yt'íiI tt tristcltcittl i 'ynlrr. s. l()5'
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Vírclav Čer v kontextu existencialismu

hlavně do k eséansklch dimenzí, a tím se dostává da|eko víc do popňedí
pozice nihil ismu, ona ,,dštící Samota.., ona ,'Suspenze ve vzduchop[áZd-
nu".

Jestl iže jsme uŽ pňipomněli, že Camus do sisyfovského kontextu posta-
vil napŤíklad oidipa,.je tŤeba dodat ještě velice podstatnou oko|nost, že
do svého Mytu o Sisyfovi včlenil iako dodatek sv j esej o Kafkovi. Tím
ovšem Kalka bezděky vstupu.je do kontextu sisyÍbvského štěstí. Camus
ve svém obraze Kafky stavído popÍedí h|avně existenci p|odného napětí
polarit. Vidí mechanismus kaÍkovského světa v Íenzi Žíta b1/t odsouzen'
A.ieště víc: hrdina Procesu.je udiven tím, že se této své absurdní situaci
nediví. Camus právě v této Zvláštní pozici nedivit se věcem velké drisaŽ-
nosti vidí sám strukturní rys irbsurdního urněleckého díla. A za ve|rni
heuristicky nosny povaŽuji Camusrjv pŤístup v tom, že staví vedle sebe
Proces aZcinrck jako dvě protilehlé a doplřující se projekce absurdity'
Zántek uŽ piekonává odsouzení zvláštní nadějí: .,Čím víc je Prtlces
opravdu absurdní, tím dojemnější a neoprávněn1í nirm pŤipadá exaltova-
n1f skok Zántku. Nachí3''''''''''''''''íme tu však v čistém stavu paradox existen-
ciálního myšlení l . ' '/.,,,,, Camus ovšem ví, Že kritikové upírají KaÍkovi
vyznamy naděje, avšak zná složitost Í-enoménu naděje: ukazuje na to, jak
KaÍka, Kierkegaard, Sestov, kteňí se naplno pr'irnyka.ií k absurdnu, končí
posléze v1/kŤikem naděje. KaÍkova velikost je podle Camuse v síle jeho
univerzalismu. Nevadí mu, Že KaÍkriv svět je ošklivy, ale fascinuje ho,
že tu stále ještě i červi chtějí douÍ.at.

Piipornněl jsem si tímto Camusovlm akcentern na KaÍkovy romány
i to, co.i.íká o KaÍkovi Milan Kundera vc svém eseji Les test(;n1ents
trahis.|l Poclobně jako Canlusovi dával prrih|ed skrze i.ornánovy vesmír
moŽnost uvidět Kztfku v jeho objevnosti, .je tomu obdobně i u Milana
Kundery: čte ieho Zcínrck jako zakladatelsk1/ moderní román' očišéuje
ho od brodovsk1/ch korrstrukcí i od piekladatelsk;/ch stylistickych ,,hrá.
tek.. s absolutně pňesnynr KaÍkovym pojnrenovánírn (skvělé jsou napŤ.
ana|'!z'y synonymizací v kontextu sexu. napŤ' scény s Frídou v hostinci).
Clraraktzerizuje pčesnost.jeho rrretaÍbry, které jde o existenciální zkrat-
ku, nikoliv o krcsbu zrtmosÍéry. PŤipomíná neuvěŤiteln1i fakt, Že KaÍka
vlastně není vykIádán v kontextu evropského románu: ,'Quand on parle

A. Catnus: Mr'rrs o SlsrJoli. s. 180.
M. Kundera: LA Í('\'It]tlIťItti Ir(i/li'r. Paris |994

VlicIav Černy v kontextu existenciaIistrru

de lui, on ne rappelle ni HoÍrlannstlrirl, rri Manrr, ni Musil, ni Broch: on
ne lui laisse qu un seul contexte: Felice, le pěre, Mi|ena, Dora: i l est
renvoyé dans le rn in i -min i - rn in i -contexte de sa b iographie,  lo in de
|. histoire du romirn' trěs loin de l.art'....

ReÍlexe nad KaÍkou by vyzrrívaly v neprospěoh Cer.ného. kdyby ovšem
- naštěstí či lépe z logiky sv ch tvrirčích obnov - nenapsa| také mode-
lovou staé okénko do světa Franze KaJkl. M|wí tu o jeho trojklanné
determinaci: KaÍka byl Žid, praŽskj Žid, prl,tŽsky německy Žid. avšak
.,to je pouze KaÍkovrr v1/chodisková pozice, nad kterou daleko vynesl
smysl svého díla a z jejíchž d sledkri se dalckosáhle vyzul., '. '. Nejhlub-
ším porrorenr do Katkova světa je Cerného ma|yza vztahu otce a syna'
konfliktu osobních a nadosobních lrodnot: ,,Korrfl ikt je to veskrze
absurdní. Uviržtne totiŽ: osamě| oponent musí sice proti otcovsklm
mocnostem strij co strij antagonickou platnost (aby vribec Ďyl) prosadit,
nesmího však ani ve snu napadnout, aby popíral platnostjejich oprávnění
(neboé tÍn by popíral svrij privod a zdroj); a niropak zase' všeobecná
mocnost musí sice jedn<>Í-|ivce píemoci (aby zristala všeobecnou nocí\,
nesmí ho však popfít (neboť tím by rušila liitku svého jsoucna a zÍíka|a
se tnoŽnosti svého rozvoje a pokračován0. Dvě clpačné nevyhnutelnosti
se zde absurdně zahrnu|í, každé musí se rovná svétnu nesmí, a otíIzkír
jejich vespo|nosti se sama sebou pŤevrací v d,vouhlavou bezh|avost
skutečrrosti ' kter m se uklíidár neb t, aby byly...,u Čern1/ to nazve kvad-
faturou kr.uhu. Jasně vyznačí pozici kŤeséanství, když ztbrmuluje, Že
KaÍkii není ,,,tasaŽen Žádn1inr podstatnlm vlivem kÍesťanství: nic mu
není vzdárleně.|ší neŽ pŤedst'ava Bolra, kter! pňišel za svymi odpadlymi
dětmi, ttby.ie spasi| / . , ./,.'I) KaÍka podle Če'rného vyslovil vědorní b1/t
droen' Tato tnravní rjzkost je .ieho velikostí. Cerny se nyní dobírá nejpc>
zitivnějšího hodnooení Kafkova světa: ,. /.../ so|itél Katka naprosto není
něnry rnezi nárni' jeho problérrly jsou naše prob|émy a dokonce často ani
nečiníme .jiné závěry.,. '(,

|z Ta|ntéŽ. s.  3 l4 '
l3 V' Če rn!: okénko do světa Fruze Kirfty. Hrst prlz-rtiunck tl kat]iovskétl ronlíutu a Katkově

světě. in 7trllirt rI ()s()bll()'|| 2 ' I)r.aha l 993. s. ]()4.
TatntéŽ. s' 307
TanltéŽ.
Tarntéž. s' .] l()
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VácIav Čern'Ý v kontextu eXistencialismu

hlavně do Keséansk1/ch dimenzí, a tím se dostává daleko víc do popÍedí
pozice nihi|islnu, ona '.dštíoí samota.., ona ,,suspenze ve vzduchoprázd-
nu

JestliŽe jsme už pňipomně|i' že Camus do sisyfovského kontextu posta.
vil napŤíklad oidipa, je tŤeba dodatještě ve|ice podstatnou okolnost, že
do svého Mytu o Sisyfovi včlenil jako dodatek svrij esej o KaÍkovi. Tím
ovšem Kafka bezděky vstupu.je do kontextu sisyÍbvského štěstí. Camus
ve svém obraze KaÍky stavído popŤedí h|avně existenci p|odného napětí
polarit. Vidí mechanismus kafkovského světa v tenzi žíÍ a b1/t odsouzen'
A.ieště víc: hrdina Procesu je udiven tím, Že se této své absurdní situaci
nediví. Camus právě v této zvláštní pozici nedivit se věcem velké drjsaž-
rrosti vidí sám str.ukturní rys absurdního uměleckého dí|a. A za velmi
heuristicky nosny povaŽuji Camusriv pŤístup v tom, že staví vedle sebe
Proce's aZánrckjako dvě pr.otilehlé a doplřující se pr.ojekce absurdity'
Zám,ek uŽ pŤekonává odsouzení zvláštní nadějí: .,Čím víc je Proces
opravdu absurdní, tím dojemnější a neoprávněn1i nám piipadá exaltova-
ny skok Zámku. NacházÍrne tu však v čistém stavu paradox existen-
ciálního myšlerrí l .. ' l.,,^" Camus ovšern ví' Že kritikové upírají Kafkovi
vlznamy naděje, avšak zná sloŽitost Í-enoménu naděje: ukazuje na to, jak
KaÍka, Kierkegaard, Šestov, kterí se nap|ncl pr'imykají k absurdnu, končí
posléze vlkŤikem naděje' Kafkova velikost je podle Camuse v síle jeho
univerzalismu. Nevadí mu' Že Kafkrjv svět je oškliv1/, ale fascinuje ho'
Že tu stáleještě i červi chtějí doufat.

PŤipomněl .jsem si tímto Camusovlm akcentem nir Kafkovy romány
i to, co Ťíká o KaÍkovi Milan Kundera ve svém eseji les ÍestamenÍs
trahis., . Podobně jako Camusovi dával prrihled skrze románovy vesmír
moŽnost uvidět KaÍku v jeho objevnosti, . 'e tomu obdobně i u Milana
Kundery: čte jeho Zámekjako zakltrdatelsk! moderní román' očišéuje
ho od brodovskych konstrukcí i od pr'ekladatelsk;./ch stylistick1/ch ''hrá-
tek.. s absolutně pŤesn;ím Kafkoqírn pojmenov/rním (skvělé jsou napŤ.
ana|yzy synonymizací v kontextu sexu' napň. scény s Frídou v hostinci).
Charaktzer.izuje piesnost.ieho metafbry, které jde o existenciální zkrat-
ku, nikoliv o kr.esbu atmosféry. PŤipomíná neuvěiiteln1/ Í.akt, že Kafka
vlastně není vykládán v kontextu evropského románu: ,,Quand on parle

l0 A. Carnus: Mr'tu,r o Sl,rllirvl. s. 180.
l l M. Kutrdera: L('| Í(sÍtuntilt'\ |r(r/llr. Paris l994.

Václav Cern'Ý v kontextU existenci^|ismu

de lui, on ne rappelle ni Hofnrannsthal, ni Mann, ni Musil, ni Broch: on
ne lui laisse qu un seul contexte: Felice, le pěre, Mi|ena, Dora: i l est
renvoyé dans le rn in i -min i -min i -contexte de sa b iographie,  lo in de
l . h i s to i r e  du  ro Inan ,  t r . ě s  l o i n  de  | . a r t . . . ' .

ReÍ.lexe nad KaÍkou by vyznívaly v neprospěch Černého, kdyby ovšem
- naštěstí či lépe z logiky sv1/ch tvťrrčích obnov - nenapsal také mode-
lovou staé okénko do světa Fran,z.e Kaftv,.741,,i tu o jeho trojk|anné
determinaoi: KaÍka byl Žtd' praŽsk! Žtd, prttžsk,! německy Žid, avsak
,,to je pouze KaÍkova v1/chodisková pozice, n.rd kterou daleko vynes|
srnysl svého dí|aaz jejíchž drisledk se dalekosáhle vyzul.. '. '. Nejhlub-
ším porror.enr do Kitikova světa je Čer.ného analyza vztahu otce a syna'
konfliktu clsobníoh a nadosobních hodnot: ,,Konflikt je to veskr.ze
absurdní' UvaŽlne totiž: osaměly oponent musí sice proti otcovskym
mocnostem strij co strij antagonickou platnost (aby vribec ĎyJ) prosadit,
nesmího však ani ve snu napadnout, aby popíral platnostjejich oprávnění
(neboé tím by popíra| svrij privod a zdroj); a naopak zase. všeobecná
mocnost musí sice jednot|ivce píemoci (ahy zristala všeobecnou mocí),
nesmí ho však popžít (neboé tím by r.ušila látku svého jsoucna a zÍíka|a
se rnoŽnosti svého rozvoje a pokračován0' Dvě opačné nevyhnutelnosti
se zde absurdně zahrnují, kaŽdé musí se rovná svému nesmí, a otázka
jejich vespolnosti se sama sebou pŤevrací v dvouhlavou bezhlavost
skutečrrosti. kterym se uk|ádá rrebft' tiby byly... 'u Čern1/ to nazve kvad-
raturou kruhu. Jasně vyznačí pozici kŤesťanství, kdyŽ ztbrmuluje, Že
KzrÍka nerrí ,,zttst,tžen Žítclnym podstatn)im vlivem kŤesťanství: nic nlu
není vzdálenější neŽ pňedstava Bolra, kteD' pŤišel ztr sv1imi odpadljmi
dětmi, aby.;e spasil l , '. l,,.,) Katka podle Černého vyslovil vědomí b1/t
drcen. Tato mravní rizkost je.jeho velikostí. Čern! se nyní dobírá nejpo-
zrtivnějšího hodnooení KaÍkova světa: ,, /.../ solitér KaÍka naprosto není
něm1/ rnezi nárni, jeho problérny jsou naše prob|émy a dokonce často ani
nečiníme jiné závěry.,. lo

Tanrtéž. s' 3l4'
V' Ce rny: okénktl tlo sr,étu Frrnze Katky' Hrst 1;oztríurrek tl kafkovsként rtltnítttu a KaÍkovč
světě. in TlurĎlt r t tt 'tollttlst 2. Praha l 99]]. s. ]()4'
Tanttéž. s. 307.
TanltéŽ'
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V;rct.tv CernÝ r, ko|)teXtu eXistencia||s|nt|

Václav Cer.n! tu roku l963 ukirzal sílu ztotožnit se se světem velkych
objevri, které se vykupují životem: JiŤí orten aFranz KaÍka si náhle
pŤekvapivě podají ruce. Prrilom v Černého myšlení akcentovat klad
u KaÍky je dán také tím, Že mode|em mu tu bylevropsk! román. Černého
okouz|il románov svět ',bez p|atné konk|uze, bez epilogu' bez Ťešení... ' ,

Jest|iŽe toto zužitkování svobody románu souznívá se současn;ími kon-
cepcenri' které ukazují na moŽnosti románu a románovosti v pňíliš deter.
minovaném světě, svědčí to pro Černého regenerační sílu. pro jeho vril i,
s níŽ pŤekračoval hotové projekty diskurzivity osvobozujícími perspek-
tivarni.

Samo intenzivní zkoumání existencialismu, které Cerny rrlzvinul, mělo
nejen orientačně politicky a kulturní v znam. a|e bylo i rnyšlenkovou
a metodo|o-eickou zásobnicí pro Ťadu jeho osobitlch projektri ' PŤitom
však podle rného názoru nelze tvrdit, Že by Vírclav Cerny pŤrja| existen.
cialisrnus clo hIubinn1íc|r vt.stev své rcl' lexivity. Spíše rnu sltluŽil akcen.
tací subjektu k v pravám za novodob1/mi prldobami evropského myšlení
iako jeden z tlrttoha živych zdrrl.1Ů. jimiŽ Ccrn;í syti l potŤebu stálé obnovy
svlch seberea|izitcí, či - Ťečeno s jeho nrilovan1/m donetn Quijotern
- sv1ich rytíňsklch vyprav zaideá|y dokona|osti a velikosti.

l 1
I  A tntez

JuIius Pošteko

K metodoIÓgii ve|'kych
celkov u VÓclovo Cerného

Nieko|,ko vychod iskovych poznÓmok

Černy sám o tejto térne nehovoril pt.iatrro ani prílež'itostne - napríklad
v Úvodu cb liter rní historie, v kniŽncj štridii Co .je kritika, co n,ení

a k čemu je ncl světě či v PuntcjÍ'itlt.ir, pri spomienke na svoje monogra-
Íické przice v srivislrlsti s r.ozv(janírn kornpirratistiky.

Poznatky o ČernÓhtl metodo|Ógii treba teda vyvodiť z jeho veťklch

literárnohistorioklch rnonograťií Essui sLtr le tittmisnrc' dcuts la ptlésie

ronrcntique o<'-ciclentttlc entre ]8 ]5 ct I850 ( l935)' Staročeská nlik)sÍ,tlti

tl,rikcl (|948), Lid a litcratura ve stŤcdověku, z.vl(tště v rcntíLnsk\ích ze.
mích (|958)' Barokn,í divcttl lo v Evttlpti ( l968-l970).

l .

Čern sícc tvrdil, Že v Čechírch .je ,,od sarného nár.odního obroz'ení

běŽrr1irn pravid|errr personální unie l iterárrního lristorika a l iteri itníl-to

kritika v jedné a téŽe osobnosti... ' No p|atí to o řom, pove,c|zme o Arne

Novákovi či Albcr.tovi PraŽákovi, nic o Voilákovi alebo Ša|dovi. Táto

ttvcljitá disponovanosr nie je celkonr beŽná u líterárnych odbornk<lv.

K Černého typologickérnu vyrnedzeniu azdaprispe.je, irk ho porovnátne

so Šaldonr; tvoria navzájorrl pirra|elu i kontrast'

Hoci je rnedzi nirrl i rozdiel pr.inajrnenej dvoch gcnerácií, možno ich

parale|izovať. obrria boli zhodne orientovaní, rornanisticky a.j bolrernis.

ticky z/rroveř, a ich na.iintenzívncjšou odbornou aktivitou, ich spoločnou

K metodol(leii vcÍkÝclr celkov u VítcIava ČernéIro

90
^&-

l  V' Čcrrry: Ctl ja kritikt' ( I, tl|,ttí u k tYctltu jr ttrt slriÍti. Bttttr |962 s' (l9
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