
Václav Čem.Í a strukturalismus

mu jevu, kter! je vybudován z jazykově-znakov1/ch a stylov1f ch vztahrj.
To má blt na prvním místě podrobeno studiu' Není to však metoda jediná
a plná, ale dílčí metodick! aspekt |iterární vědy, zjišéuje Čern!.
Studium vltvoru by tím mělo počít. Strukturalismus zdriraznil, že ,,dí|o

má všeohny svoje pŤíčiny, tedy svtij smysl, v sobě samém a vypracoval
i driležité metodicko-technické procedury pĚístupu, tímto pojetím Ťíze-
ného..' Struktura|ismus podle návodu V. Černého by se vhodně poučil
u K. Vosslera a Leo Spitzera (i u Hatzfelda, Spoerriho), kteŤí neoddělují
Í.enomén jazykově stylov1/ od individuá|ně psychologického a estetické-
ho.

Čern pak načrtává pŤedstavu pluralitní metodologie, završené vzta'
hem díla a osobnosti. ,,Jak patrno, stojíme pĚed celou vršitou superpozicí
či pyramidou vztahovych systémri či, chcete.li vztahov1/ch struktur. Ale
netoliko je pokaŽdé vztahovym systémem re|ace uměleckého díla k té či
oné jednotlivé r.ovině, v níž je dílo uváděno do genetického poměru, ale
složit! vztahov systém vznlkázde i svisle či v prriŤezu pyramidy:jakási
stuktura struktur... Čern1i soudí, Že rtnní autoňi i směry vyžaduj í zv|áštní
metodu, biograÍickou Musset, sociologickou realisté, personalistickou
Va|éry' Ma||armé, Poe a nepochybně' ač sloučenou s biografickou,
i A. Gide' kterého sám v této souvislosti jako svého svridce i osvobodi-
tele neuvádí'

Domnívám se, že strukturalistická metodologie je univerzální' ostatní
jí mohou blt podŤízeny jako nesamostatné pomricky k riplnějšímu po-
znání kaŽdého díla. autora a směru i vyvo.je druhrj a celého literárního
dění v částech i v celku' Cerného doporučení tu zní aŽ rezignovaně
postmoderně' ir to by, myslínr, nebylo v jeho intencích, v zral;fch snad,
v praprivodních nikoliv'

Cerného Íilozotickí a Iitemrní k v Sešitech o existencialismu

V|odimír Popoušek

Cerného
fi|ozofickÓ o I lterÓrní

koncepce
v Sešitech o existenciolismu

I zběžny pohled na literaturu o existencialismu, dnes uŽ velmi rozsáh-
lou, nás pĚesvědčí, Že pro velké mnoŽství autor v Evropě i v Americe
hovoňit o filozofii existence pŤedevším znamená vyrovnat se se Sartro-
vlm myšlenkovlrn modelem. Mytické kategorie absolutní svobody,
odsouzenosti k volbě, jsou interpretovány jako axiom, jako cosi pro tento
směr obecně signiÍikantního' Takto postupují ve svych studiích napňíklad
Colin Wilson' Arland Usher nebo Walter Kaufmann.' Stejně často je
v literatuŤe podobná Íunkce pŤisouzena tnode|ov1/m situacím, které Sar-
tre vytvoŤil ve svlch hrách. Víme však, Že zmiřované kategorie i mode-
lové situace jsou myš|enkovyrn konstruktem jistého Íilozota' oziejmuje
se tedy zv|áštní paradox, či lépe Ťečeno hermeneutick! kruh: existen-
cialismus je to, co někdo Ťekl, Že existencialismus je. Znamená to tedy,
Že se velmi často vecie dialog s hotovlrn petrif ikovan!m modelem, jehoŽ

komplikovany vztah k autentickému světu je saturován skrze osobnost
jeho tvŮr.ce '

Na druhé straně existenciální Íi|ozoÍbvé a umělci permanentně hovoŤí
o obrazu konkrétní lidské situace, o vystiŽení podstatného vztahu mezi
existencí a jsoucnetn. RovněŽ bylo mnohclkrát Ťečeno, Že zmi ovany

l  C. Wilson: Áa EsstLl. tttt tlrc ,, Nalv exiltentiul,isnť. . London l 986; A. U sher.. Journel Thntttgh

Drzrzl. New York I 968; W. Kautrnann Eristentidlisnll ittnt Dostocv tkt to Snr/rz. New York

I  956.
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Čeruélro i l lozofickÍ a l iterl irní konc :e v SešitecIr o existencia]is|ri l|

směr není uZavl'enym myš|enkovlm systémem' že spíše Zachycuje určité
ladění subjektu vrjči světu. Myslitelé označovirní jako existencialisté
inklinují k postižení oblasti citri a s ob|ibou uŽívqí termínu taiemství.
Jejich inspirace se práVě z tohoto d vodu obrací k umění. pŤedevším
k literatuŤe, protoŽe literatura postihuje sledovanou ob|ast méně
abstraktním Zp sobem než tňeba hudba. VŽdy se alespori v náznaku
pokouší konstruovat obraz vztahu mezi subjektem a jeho okolím. V prÓ-
ze je tento princip obvykle propracován zí.etelněji neŽ v poezii. Zv|ášLě
v evropském románu je zÍe.imá inklinace k určité doŤečenosti pŤíběhu,
s níž s<luvisí i tendencc r<l' l,kryÍ co nejvíce, objasnit Vztahy, odstranit
tajemství, tedy analyzovat. Chladná neosobní anal1Íza je jedním z nejdri-
leŽitějších znakrj cxistenciální prÓzy, ztl jejíŽ rrrodel mrjŽe blt povaŽovír-
na Sartrova N evo lrut st.

Analytická prÓza poskytla existencialist rn vyjirdŤovací rrástroj v po-
době modelovéh<l románu' v němŽ se buď pt'edvádí analyticky pl.oces
v chodu' nebo je.jeho v1/sledek zobrazen pomocí mytologické generali-
zace' Poezie však díky lyrickému uvolnění slovního obrazu lépe posti-
huje tajernnou srluvztaŽnost mezi subjektern a.jeho univerzem.

Zdá se však, Že tu shledáváme zvláštní rozpor mezi tendencí k racio-
nálnínru konstruktu a tendencí najítvyraz pro něco mnohenr privodněj-
šího, co snad jednotlivlrni myš|enkov;írni modely existencialistri pro-
bleskuje. Existencialisrnus jako druh frlozoÍováníje vŽdy. tak či onak,
racirlnítlníln konstruktenr' alc privodní podnět k tomuto.eestu není zakot-
ven.jen V touze nav/rzat dia|<l.'I s nějak;írn myšlenkovlnr modelem' kter
má b;/t pochopen či zpiesněn. Tkví spíše ve včdomí zvláštnosti |idské
situacc, v inclividutilním proŽitku nesatt-t<lzi.ejmosti eXistence. Clovčk.jc
pr.oměnou své situace .iakoby pŤinucen vysttlupit ze spIyvavosti svého
všednílro dne a uvědomovat si v novlch souvislostech vztah mezi sebou
a oko|ím. Colin Wilson v cse.i iNov.1í c.tistencicLlisnrr,rs i lustr.uje takovclu
situaci piíkladenl Íiustr.ovaného dítětc. jclnuŽ byla oclcpÍerra oblíbcná
hračka. V ten okarnŽik vše' co dosud rnělo srnysl'je zrušeno. prostoť se
uzavŤe jako klec. kterou nelzc opustit. Tato c|očasná dětská ,,nausea..
rrrŮže byt clvšent i analogií obecně'ji vnímané lidské situace' Je.iími
trtributy isou rjzktlst a.jakési transparentní viděrrí vlastní pozice ve světě,
konstituující vztah existence a bytí.jako vztah absurdní' protoŽe smysl
tohotrl bytí zrjstzivíi vŽdy utajen a není pr.tljcktovate ln drl ničeho.jin ho
kr.clntě sebe slrnrir. Parad<lxně tu poclstatzr oné transpar.ence spočíVíi
v uvědornění si vIastních lirnitrj, tedy v iakési vizi tcnrného obzoru.

Cerného tl lozoÍickít a l itcrární koIrceoce v Sešitech o existencia|isnlu

Vědorní takové situace v Životě subjektu však nemusí stit v raciona-
Iizovanou konstrukci. Situace mrjže zristat situací bez následkri. Její otisk
setrvá v citové sÍěŤe subjektu. aniž se vystrukturuje v cokoliv analyzo-
vatelnéIro. Zdá se' ž'e právě tento nloment sub.jektivního odstoupení od
světa je na|ézán mnohymi badateli v literárních dílech, která často r'adu
desetiletí i století pňedcházela samotn existencialismus' Stopa existen-
ciálního znejistění v životě l itcrární postavy či vypravěče piedstavuje
f.enomén' nacházející se pŤed jakoukoliv racioná|ní strukturací vztahu
mezi subjektem a jelro oko|írn' Je určen spíše citovou bází' spíše stavem
neŽ čas<rprostorovou perspektivou a hlediskem' Tento Í-enomén se kon.
stituuje jako cosi ptivodrrího. protože je ho moŽné najít u zrodu kaŽdé
existenciírlní sítuace a kaŽdé.její racionalizované reflexe. Zároveii však
prisobí i j irko cclsi obecného, protoŽe ho lze analogicky dokázat v mo-
mentech kulturně, časově i prostorové značně vzdálen1/ch. Rozlišení
existencialismu a existenciálního f.enoménu pro nás znamená, Že ne
kaŽd1/ rnyslitel či umělec' v jehož díle shledáme pŤítomnost existen-
ciálního Í-enoménu. je zároveř anticipátorem nebo pŤímyrn zástupcem
existenci al isnlu.

Tento závěr by rněl pŤispět k pochopenídiÍěrencírnezi Ccrného Prvttínt
a Drul1\ín7 'sešitent o existencictlisntu.Ztltítnco První sešit 1e filozoťickttu
interpretací pŤevziŽně frarrcouzského e xistenciálního myš|ení s Černélro
vlastní vahou o rjloze osobnosti. Drulry. sešit je h|edáním privodních
analogick1/ch rl lodelŮ v české literatuŤe. pŤcdevšírn v dílc generace čty-
Ťicátyclr lct' Lze vyslovit dornněnku, Ť'e právě zde se vzájernně kŤíŽí dvč
autonoInní roviny a za cxistencialismus.je častrl označov1rno trl, co jc.ien
projevem existenciá| ního l.enoménu, ur.č itého i rac ioná| níh<l nebo, pŤcs-
něji Ťcčeno. pÍedracionálrrího ladční cIi znepokojení subjektu. Proto
rovněž Cerny rrachází v českém kontextu spíšc b/isníky ',existen-
cionalisty.., neŽ.jcjich protč.išky prozatéry, a snaŽí se tak vyvrátit Sartťo-
vo tvrzcní, Žepr>c,t,ie v existcncialistnu nenítnysIitelná. Spcljeníintcrpr.e-
tacc evropského cxistencialisrnu s hlcdáním čcské umčlecké generace
stejnéhrr Iadč'ní t l tvír .á  r .adu prob|ernŮ'

Y PrvnínL sc.l.r/rr.jc zr'cjnlc{. Žt' Cerny clo znac.ntj rrríry pracujc piedevším
sc Sar.tr.ovyrrr tnoclelem cxistencialisrnu a Že.jc dokonce rrakloněn nryš.
lence považovat ho za metodologicky írspěšné rozkryÍí <lbecné situace
člověka ve svčtč: ..Dost rn<lŽná, Že jsrne _ ncrinryslně _ podali i clrjkaz,
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směr není uZav|Yen:/m myšlenkov1/m systémem, že spíše zachycuje určité
ladění subjektu vriči světu' Myslitelé označovaní jako existencialisté
inklinují k postižení oblasti oitŮ a s oblibou uŽívají termínu tajemství.
Jejich inspirace Se právě Z tohoto drivodu obrací k umění, pňedevším
k literatuŤe, protoŽe literatura postihuje sledovanou ob|ast méně
abstraktním zprisobem než tňeba hudba. VŽdy se alespoii v náznaku
pokouší konstruovat obraz vztahu mezi subjektem a jeho okolím. V prÓ-
ze je tento princip obvykle propracován zietelněji než v poezii. Zv|áště
v evropském románu je zÍejmá inklinace k určité doŤečenosti pňíběhu'
s níŽ souvisí i tendence rozkryt co nejvíce, objasnit vztahy, odstranit
tajemství, tedy analyzovat. Chladná neosobní ana|1/za je jedním z nejdri-
leŽitějších znakri existenciálníprÓzy,za jejíŽ rnodel mriŽe b!t považová-
na Sartrova Nevolnost.

Analytická prÓztr poskytla existencialistrim vyjadŤovací n1tstroj v po-
době modelového románu, v němŽ se bud'pŤedvádí analytick;/ proces
v chodu, nebo je jeho v;isledek zobrazen pomocí mytologické generali-
zace. Poezie však díky lyrickérnu uvolnění sIovního obrazu |épe posti-
huje tajemnou souvztažnost rnezi subjektern a jeho univerzem.

Zdá se však' Že tu shledáváme zvláštní rozpor mezi tendencí k racio-
nálnímu konstruktu a tendencí najítvyraz pro něco mnohem privodněj-
šího, co snad jednotliv;/mi myšlenkov1/mi modely existencialistri pro-
bleskuje. Existencia|ismus jako druh Íi|ozoíbvání je vždy, tak či onak'
racionálním konstruktem, ale privodní podnět k tomuto gestu není zakot.
ven jen v touze navázat dialog s nějakym myšlenkov1/m mode|em, kter!
má blt pochopen či zpŤesněn. Tkví spíše ve vědomí zvláštnosti |idské
situace, v individuálnírn prožitku nesamozi.ejmosti eXistence. Člověk je
pr.oměnou své situace .jakoby piinucen vystoupit ze spl!vavosti svého
všedního dne a uvědomovat si v nov1/ch souvislostech vztah mezi sebou
a okolím' Colin Wilson v eseji Nav1í existen,cialistrrl,rs ilustI.uje takovou
situaci pr'íkladern Íi.ustrovanélro dítěte, .jernuŽ byla odepŤena oblíbená
hračka. V ten okamŽik vše, co dosud mělo smysl, je zrušeno, prostor Se
uzavŤe jako kleo, kterou nelze opustit. Tato dočasná dětská ,,nausea..
nrŮŽe b;it ovšem i analogií obecněji vnímané lidské situace. Jejírni
atributy jsou l-izkost a.jakési transparentní vidění vlastní pozice ve světě,
konstituující vzttrh existence a bytí jako vztah absurdní, protože smysl
tohoto bytí zrjstávzi vždy utajen a není projektovatelny do ničeho jiného
kromě sebe sama' Parzrdoxně tu podstzrta oné transparence spočívá
v uvědomění si vlastních limitrj. tedv v iakési vizi temného obzoru.

Čerlého liIozotlckír a l iterární koncep.-e v Sešitech o existencia|isnru

\ědomí takové situace v životě subjektu však nemusí ristit v raciona-
lizovanou konstrukci. Situace mriŽe zŮstat situací bez následkri. Její otisk
setrvá v citové sÍéŤe subjektu. aniž se vystrukturuje v cokoliv analyzo-
vatelnéIro. Zdá se, že právě tento moment sub.jektivní|ro odstoupení od
světa je naléz'án mnohymi badateli v literárníoh dílech, která často ňadu
desetiletí i století piedcházela samotny existencialismus. Stopa existen-
ciálního znejistění v životě literární postavy či vypravěče pňedstavuje
Í-enomén, nacházejÍcí se pŤed jakoukoliv racioná|ní strukturací vztahu
mezi subjektem a jelro okolím' Je určen spíše citovou bází, spíše Sfavem
neŽ časoprostorovou perspektivou a hlediskem' Tento Í.enomén se kon-
stituuje jako oosi ptivodnílro, protoŽe je ho moŽné najít u zrodu kaŽdé
existenciální situace a kaŽdé její racionalizované reflexe, Ziíroveř však
p sobí i jako cosi obecného. protoŽe ho lze analogicky dokázat v nro.
mentech kulturně, časově i prostorové značně vzdá|enych. Rozlišení
existencialismu a existenciálního Í.enoménu pro nás znamená, že ne
kaŽd! myslitel či umě|ec' v jehoŽ díle shledáme pňítomnost existen-
ciálního Íěnornénu, je zároveř anticipátorem nebo pňímyrn zástupcem
existencialismu.

Tento závěr by měl pr' ispět k pochopenídiÍěrencímezi Černého Prvn n
tl Drtthynt sešitemtl existencicllisnu.Zatílnco První sešit je filozofickoLr
interpretací pieváŽně francouzského existenciálního myšlen í s Cerného
vlastní vahou o riloze osobnosti, Drul,ty sešit je hledáním pŮvodních
analogickych rnodelrj v české literatuie. pŤedevším v díle generace čty-
Ťiciit1ch |et. Lze vyslovit domněrrku, Že prítvě zde se vzájemně kňíŽí dvě
autonomní roviny a zacxistencialisnlusje často označováno to, cojejen
proj evem existenciá1ního f-enoménu, určitého iracionál ního nebo, pťes-
něji Ťečeno' piedracionálního ladění či znepokojení subjektu. Proto
rovněž Cern1i nachází v českém kontextu spíše birsníky ',existen-
cionalisty.., neŽjejich protějšky prozatéty, a snaŽí se tak vyvrátit Sartri>
vo tvrzení, Že poezie v existencialismu není myslitelná. Spojení interpre-
tace evropského existencialismu s hledáním české umělecké generace
stejného ladění otvír.á Ťadu problémri'

Y Prvnín.t ,sešitu je zr'ejmé. Žc Cetny do znnc.né míry pracujc pŤedevším
se Sartrovym tnodelenr existenoialismu a Že je dokonce nakloněn myš.
lence poverŽovat ho za metodologicky ťrspěšné rozkryLí obecné situace
člověka ve světě: ,.Dost rnoŽná' Že jsrne _ netimyslně _ podali i d kaz,
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Černého ti lozofickí a l iterární koncepce v Sešiteclr o existencia|ismu

že sartrisnrus spočívá na širších, obecnějších a platnějších intuicích
Životních, neŽ jsou jen časové a nÓdní / .../ .,,"

PŤestože se Čern1/ znriřuje jak o Heideggerovi' tak Marcelovi i Jasper.
sovi, pŤestoŽe správně uvádí. ž'e existencionalismri je to|ik, co existen-
cialistri. záklzrdern jeho analyz zrjstává vŽdy Sartre. Když se rozhoduje
svou analyzu vést spíše směrem k existencialismu neŽ k existen-
cialistťrrn' potvrzuje tak. že Sartrrjv koncept do značné míry ztotožřuje
s existencialislnem jako takovym. Čern;/ pŤejím á z jeho koncepce pŤe.
devším kate.eorii absolutní svobody, ale i absolutní odpovědnosti za
vlastní volbu' Zvláště zrniĎuje ,,kult distance lnezi l idmi..', rovněŽ
typick;y píedevšírn pro Sartrovo dílo' Jinlm Sartrovlm postu|átem,
zdŮraz ovanlm i u Cerného. je rnotiv činu: ,.existencialismus činu. jímŽ
se volím, je antikvietistick1/' vždyé deÍinu.je člověka aktivitou...-

Černého Íascinuje u Sartr.a (ale i u Camuse) akcentované osobnostní
gesto hrdého vzdoru. Interpretuje Sartrovo..tím že volím sebe, volím
všechny lidi.. jako odvahu osobnosti uskutečnit svrij projekt všemu
nirvzdory: ,.Nuže. není nli pornoci. nrusím v sobě nalézt odvahu byt
zírkonodárcem celého lidstva a světa'...,

Jako pŤíklad je pak uváděna Sartrova hra Mrtví bez. pohžbu se scénou,
v níž se zajatí maqisté dornlouvají na smrtijednoh<l z nich. chlapce. ktery
by pro svou slabost nev1,drŽel pňi vys|echu mlčct' Čern;/ si tak vyhírí
jeclen z ncjpr.oblematičtčjších Sartrovych nrotivŮ, zŤetelnlch napŤ. .;eště
vehŤe Ďábel a ptínb h, nrotiv irnp|ikující pr-esvčdčení subjektu o prírvu
inrlividua na n1tsilnou spírsu druh1ych.

Jako poznávac í metodu existenciali smu označ trj t. Čer.ny deskripti vní
ana|yzu a uvádí do souvislosti existencialismus s t.ealisnretn. Tatcl meto-
<Ja je ovšem opět typická piedevším pr.o Sartrriv koncept. Chladná,
<ldtaŽitá dekonstrukce vztahu .|e skutečně hlavní rnetodou Nevolnosti '
Cest k svobozl/ ncbo clivadelní hry S vvloučcltínt veŤe.jtttlsrl. Mnohem
obtíŽně.ji byohilrn ji však hledali napŤíklad v Ctrmusově Cizinci, kde
všecl'rny udá|osti .|ako by utkvívqí v časc a.jsou obdaŤeny tt.ansparencí,

V '  ( i c rn; f .  Pn , t tí  l  d ruh{  ' t t ' í iÍ  r l  t t | sÍctu . iu| i s t l l t t .  P ra l t t  l992.  s

Tarntéž.  s .  ]2 '
TarntéŽ.  s '  .53 '
TarntÚŽ.  s -  55 '

potčebu ana|yzy a nejeví Žádny neklid, protože sudba bohri je známa.
PĚítorn n ost ana|,! zy si gn i fi kuje zároverj pŤítomnost akti vního subj ektu

a jeho pro.jektu. Právě to.je driležité pro Černého vlastní personalistickou
koncepci' kterou vytyčuje v poslední kapitole Prvního sešit.a. Čern;í tu
zdr i razr iu je zací lenost  rozvoje osobnost i : , ,osobnost naopak, ,í iu i ,
nerodí se rázem a bez své vrile jakoŽto osobnost, nlbrŽ vyiíjí Se, roste
a zdokonaluje se z dané ziikladny subjektu.'.Ó
Zdá se tedy, Že Černého volba padala pňedevším na ty aspekty existen-

cialisrnu, které podporovaly jeho vlastní koncept osobnosti ' Ktomu bvl
z,volen pŤedevšírn Sartrrjv motiv aktivního činu a l idské sebeprojekce'
Černy je clopl uje o kategorie v cxistencialismu ne pŤíliš obvyklé jako
jc v;Ívo.|, zdokonalení, zacílenost. kva|itativní dif.erence. A vytyká, Že
,,Sartre' vyjadŤite| nreznílro ,záŽitku lrnusu z nejá, neobjeviI opačn rnez-
ní záŽitek obdivu,'.7
Vrcholem Cernélro personalistické koncepce je rnotiv pŤivlastnění

vIastní snlrti _ ,,zemiít mrlu vlastní smrtí..- jakcl pro.jevu nejvyšší osobní
svobody, |rr.dinství' ale i personálníclistancc vriči clruhÝm. Sartrrjv oostu-
lrit. Že l idské ťrsiIí není nic jinéIro neŽ touha státi se bohern. tedv to. Že
člověk stírle usiIuje o sebenaplnění. je u Černého interpretovánl .juko
tisi lí o rozvtlj osobnosti, hrdě si pčivlastřující svou odsouzenost k svo.
bodč.

Černy <lcenil na existencialisrnu pr'eclevším rys romantickÓho in<livi.
dualisnru. kter]/ pIně zuŽitkoval pro vlastní koncept. Motrrent existen-
ciálního znejistění ch1rpe.jako pr'íleŽitost kc konstituci osobnosti. k.její-
tltu sebcnaplnění. Tato iclca plně inte.gr<lvané inc|ivicluality a její etické
nelomentlsti se uŽ značnč vzda|u.je od okarnŽiku, v něrrrŽ cxistenciální
|rrdinové prož'íva.ií rjzkost, stt.aclr ze smrti či okamžik ,,pádu kulis.., te<ly
lnoment. kdy prisobí pčec|evší to. co jsme rtaz,jva|i cxistenciálním l-eno-
trrénenr. obdiv k osobnosti.jako jistérnu idcálu, konstituovanému na b1rzi
heroického .uesta..je zÍe'inj, i v autorově stylu. KdyŽ se napŤíklad lrovoŤí
tl Dosto.jcvskénl, jc uŽito pr'ídornku ,,tento bírsnick;i obr...6.
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Černélro fi lozofická a Iiterírní koncepce v Sešiteclr o existencia|isnru

že sartrismus spočíVá na širších, obecnějších a platnějších intuicích
Životních' neŽ jsou jen časové a m dní l . . . l .,."

PŤestože se Čern zmiřuje jak o Heideggerovi, tak Marcelovi i Jasper-
stlvi ' pŤestoŽe správně uvádí. Že existencionalismri je tolik, co eXisten-
cialistri. záklzrdem jeho analyz zrjstává vŽdy Sartre' KdyŽ se rozhodu.|e
svou anallzu vést spíše směrem k existencialismu než k existen-
cialistrirn' potvrzuje Íak, ž'e Sartrrjv koncept do značné míry ztotoŽřuje
s existencialisrnem .jako taktlvym' Čern! pŤejím á z 1eho koncepce pňe-
devším kate-eorii absolutní svobody, a|e i absolutní odpovědnosti za
vlastní vo|bu. Zvláště zmiřuje ,,kult distance Inezi l idmi..,. ' rovněŽ
typick;Í pŤedevším pro Sartrovo dílo. Jinlm Sartrov m postu|átem,
zclrirazřovanyrn i u Černého' je rnotiv činu: ,,existencialismus činu, jímž
se volím. je antikvietistick!. vŽdyé deÍinu.;e člověka aktivitou'..*

Cerného Í.ascinuje u Sartra (a|e i u Camtrse) akcentované osobnostní
gesto hrdého vzdoru. Interpretuje Sartrov<l ',tím Že volím sebe, volím
všechny lidi '. jako odvahu osobnosti uskutečnit svtij projekt všemu
navzdory: ,.NuŽe. není mi pornoci, m.usím v sobě na|ézt odvahu b1yt
zákonodárceln celého lidstva a světa.... '

Jako pŤíkladje pak uváděna Sartrova hra Mrtví bez' pohÍbu se scénou,
v níŽ se zajatí maqisté dornlouvají na smrtijednolro z nich, ch|apce, kter1y
by pro svou slabost nevyclrŽel pŤi v slechu mlc.et. Čt.rny si tak vybírá
jcden z nejproblernatičtějších Sartrov ch nlotivťr, zŤetclnych napŤ. ještě
vchÍe l)ábel a ptinll h, motiv irnplikující piesvčclčení sub.jektu o pr/rvu
iniJivic|ua na násilnclu spásu druhfch.

Jako pozniírvací metoclu existenciali smu označ trj e Če rny deskripti v ní
analyzu a uvádí do souvislosti existencialismus s fea|ismem. Tato meto-
da je ovšem opět typick/r piedevším pro Sal.lrťlv koncept. Chladná,
()dtažitá dekclnstrukcc vztahu je skutečně hlavní metodou Nevolntlsti,
Cest k svobtlrlŽ ncbo divadelní hry S v't'/r,,rržltíttt vei'.c,inosÍl' Mnohem
rlbtížněji byohom ji však hledali napŤíklad v Camusově Ciz' inci, kde
všecl-rny udá|osti jako by utkvívqí v časc a jsou <lbdaŤeny transparencí'

V '  Čcrny .  I ,n ' t t í  l  dnthí  sc ' í iÍ  t l  r l i ' sÍet t r i t t I i s ' t t t t i .  | ) ra| ta  l992.  s '  l4
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činící z nich zietelné a pňedem dané zjevení. Mersault nemá sebemenší
potŤebu ana|yzy a nejeví žádn! neklid, protože sudba bohťrje známa.

Pňítomnost ana]',!zy signiÍiku.|e zároveť.l pňítomnost aktivnt,lto subiektu
ajeho projektu. Právě to je drileŽité pro Černého vlastní personalistickou
koncepci, kterou vytyčuje v poslední kapitole Prvního sešitu. Čern tu
zd razřuje zaoílenost rozvoje osobnosti: ,,osobnost naopak u'nlká,
nerodí se rázem a bez své vťrle jakoŽto osobnost, nybrŽ vyvíjí se, roste
a zdokonaluje se z dané zák|adny sub.jektu...o
ZrJá se tedy, Že Černého volba padala pňedevším na ty aspekty existen-

cialismu, které podporovaly jeho vlastní koncept osobnosti. K tomu byl
z-vtl len pŤedevšírn Sartr.rjv motiv aktivního činu a Iidské sebeprojekce'
Čern1/ je cloplĚuje o kategoric v existencialismu ne pĚíliš obvyklé jakcl
.1c vlvoj. zdokonalení. zacílenost. kva|itativní diÍ.erence. A vytfká. Že
,,Sartlc. vyjadŤitel mezního záŽitku lrnusu z nejá, neobjeviI opačny mez-
ní záŽitek obdivu,,-,

Vrcholem Černélro personalistické koncepce je motiv pňivlastnění
v|astní slnrti _ ,,zemĚít mou vlastní srnrtí.. - jako projevu nejvyšší osobní
svobody, hr<linství, ale i personíllní distancc vťrči druh1i m. Sartrriv postu.
Iát' Že l idské Lisilí není nic jinélro neŽ touha státi se bohem, tedy to, Že
človčk stírlc usiIuje o scbenaplnění. je u Čcrného interpr.etována 1aktl
risi lí o rozvtlj osobnosti, hrdě si pŤiv|astřující svou odsouzenost k svo.
bodč.

Čcr.n1y <lccnil na existencia|isrnu pŤeclevšírn rys romantického indivi-
dualisrnu' ktcr1/ p|ně zuŽitkova| pr.o vlastní koncept. Moment existen-
ciálního znejistění chípe jako pŤíleŽitost ke konstituci osobnosti. k její
Inu sebenaplnění. Tirto idea p|ně intcgr<lvirné individuality a její etické
nelomenosti se uŽ značně vzdaluje tlcl okarnŽiku, v něrnŽ cxistcnciální
hr.dinové proŽíva.jí r1zkost' strárch Ze srnrti či ÓkamŽik .,pádu kulis.., tedy
moment. kdy prisobí pŤeclevší to' co.jsrne na,zyva|i existenciálním feno-
ménem. obdiv k osobnost i jakt l  j i s télnu ideá lu,  konst i tuovanému na báz i
heroického .uesta, je zŤe.1m.j i v autorově stylu. KdyŽ se napŤík|ad lrovot'í
o Dosto.jcvskénr'.je užittl piídornku ,'tento bírsnicky obr..n.
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Čcrného fi lozoÍickír a l iter:irní kotlceDce v Sešitech o existencialismu

Cern1f se tak zdá byt rnnohern více autoleln v|astní, v kontextu české
kul tury ojedinělé, individualistické koncepce pozdního romantismu' než
existencialistou. eXistencialismus nru slouŽí pouze jako vlchodisko pro
projekt ideální pŤedstavy nietschovského p vodu a vŮně. Tento odk|on
k vlastnímu projektu je ještě zŤetelnější, kclyŽ se v Druhém sešitu stává
měňítkem autorova pokusu konstituovat l iterární generaci existencialistri
u nás.

Své vynrezeIrí protektorátní generace a deskripci historické situace
končí Cern1í kclnstatováním. Že ,,náš existencialistnus' není pŤesadbou
t ciziny, není cizí rnÓdou. také ne cizím diktítem,'.,, Zátovui však
konstatuje ',pŤíbuzensk! yztah mezi Životním pocitern obsahem a ten-
dencemi Íi.ancouzskycIr existerrcialistŮ a stanovisky a vrilí četn1/ch auto-
rri nejmladší generace české..l0. Je tedy zŤejmÉ. že česky existen-
cialismus povaŽuje autor Za konstituovany směr. Na druhé straně však
volí velmi opatfnou fonnulaci, kdyŽ nastiřuje jel-ro vztah k existen-
oialismu ve Francii. V této souvislosti |rclvoŤí o .,vrjl i mnoh ch autorri...
To nám inrpliku.;c dtl.jeln teprve jistélro usilování o dosud nedosaŽeny
iinální tvar. KdyŽ pak Cern analyzuje tvorbu básníkri a prozaikri bed-
nát'ovské generilce, stane se drivod .jelro opatrné Íitrrnulace zce|a zÍej-
tn1írn.

Ukazuje se, Že v dílech.|ednotliv)ícIr autorri. Bonna, Urbánka' BŤezov-
ského a dalších, lze větširrou nalézt rjzkostné pocity, strach ze srnrti, pocit
životní trrarnosti, ale pr.ávě jen v jejich p vodní nestrukturované tbrmě,
ndcl níŽ se už nic.jinélro nekonstituu.jc. V prrize Cern1i nenaléza dí|o
srovnatelné drjs|edností analyz'y s Nevoltulstí, nebo myto|ogickou tran-
spirrencí s Morent či Cizincem. Většinou nachází jen rozbŤedlé, uplakané
ztroskotance, ktci.í pitváním svlclr citti mají blíŽe ke karaÍskovské deka-
denci neŽ k ťrancouzskétnu existencizrl isnru. Karel DvoÍáček, jeden

z nejtalentovanějších prozaikri generŽIce, nabízí u svych hrdinri zase
spíše tolstqovsky nedostatek vŮle odporovat zlu.

Je patrné, Že v české cxistenciá|nč orientované prÓze zce|a chybí hrdé
osobní gesto Vzdoru' typické pro lrancouzskou pr zu tohoto druhu,
stejně jako pr.o pcrsonalistickou koncepci Viiclavl Černého. A je rovněŽ
zÍe.jmé, žc pr1rvě toto gesto Cern! hledal' Že pr.o něho bylo i j istym

Tr ln téŽ.  s '  s l i '
TarntéŽ.  s '  t l7l 0

CerrréIro ÍiIozoÍlckít a titerírrní kor v Sešitech o existencialisnru

znarneníln kvality díla. Když v roce |94J vyšel Hostovského román
Cizinec hledá byt, kter! lze povaŽovat za jednu z má|a česk ch prÓz Íé
doby srovnateln1/ch svou mytologickou orientací právě s Camusem,
uveŤej n i| Čern! v K rit ic ké m ntě s íč n í mu odmítavou r ecenzi, ačkol iv vět.
šinu pňedvále;Ynlch proz tohoto autora víta| s porozuměním a hodnotil
.|e pozitivně.. . Cernému v Cizinci vadila pňedevším nejasně strukturova-
ná osoba hlavního hrdinv * doktora Marka. Právě kritika z oersonalistic.
ké pozice zabrírnila Černe.u, aby si všiml dalších vrstev toioto románu,
které se vyznačují podobně prťrhlednou nehybností.iako pŤíběh Mersau|-
tŮv'

Ani v l iterární esejistice té doby nenašel Čer.n1/ nic jasně a zňetelně
slněňuj ícíl-rtl k existenciá|nírnu rnyš|enkovému konstruktu. BednáŤovo
Slovo k mluc!\:l lt i spisky Ccrvinktrvy hyIy piíliš povšechné a p|né m|ha-
v1/ch Íorrnulací, stc.|nč jako povírlečn! BednáŤriv prlkus o resuscitaci
v|astní pozice v ohnici,jejíŽ polerniky viděl jako utopené ,'v omáčko-
vérn galinratytíši bírsniček existenciálních zpovědí ubr.ečen1/ch welr
schmerzlerri a f)rntasticky/ch pseudotnyslitelskych blbinek".' '
Zb'lvá tedy prlczie a v ní pňeclevšínr Kanil Bednái. a Ji i,í orten' U Bed-

rrtiŤe shledávii Cern1/ brzy sklon k ..verbtrl isrnu bolesti.. a konstatuje
nebezpečí zplanění Bednáčovy poetiky. coŽ potvrdil básníkrjv další
v1ivoj k plytké rétorické poezii, napŤíklad ve sbírcc Prahcl pod kÍídly
orlri ' Nejvíce prostoru k analyze včnuje Cerny ortenovi' Lze ťíct, ž'e
orten je jt:ho.jediná a poslední zbrař, protože vše. co byIo dosud Ťečeno
o českém existencia|ismu naznaču.|e .|en jistou zrirodečnost v pocitech
vrjle či snzižení. která však nevydáv1r ž'ádny hná|ní tvar. naopak, je často
Cernynr poclrobovárra pŤísné kriticc. téměŤ ne-gující privodní tendenci
ctlsi novéh<l k<lnstiturlvzlt '

Vc své arra|yzc se Cern;/ ptlkouší prostÍedrrictvírn akccntu na jednotliv1r
télnata a nlrlt ivy. objevené v autorově díle, poněkud racionalizovat čistě
lyrick! básnicky typ ortenriv. pokouší se vyjadÍovanym lyricklrn obra-
zrjm vtisknrlut clo určité míry fi lozolu.jící intenci. Samota' zrbsurdita bytí
a problérn Vi|lv tu vytvírŤe.ií rátrlcc' jehoŽ ťunkcí je pŤipravit pl.ostor pr()

V. Čcnry: C]izinec |r|ecli i by|. K rit íckí ut,'t ít|trik |l. l 947. č. l 3 | 4. s. ]].l_]26'
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Černého lrlozofick:i a Iiterární koncepa v Sešitech o existencialisn]u

Čern1se takzdá b!t mnohern více autorem vlastní, v kontextu české
kultury ojedině|é, individualistické koncepce pozdního romantismu, neŽ
existencialistou. existencia|ismus mu slouŽí pouze jako vlchodisko pro
projekt ideální pŤedstavy nietschovského pŮvodu a v ně. Tento odklon
k vlastnímu projektu je ještě zŤetelnější, kclyž se v Druhém sešitu stává
měŤítkem autorova pokusu konstituovat l iterární generaci existenciaIistri
u nás.

Své vymezení protektorátní generace a deskripci historické situace
končí Cerny konstatováním. že ,,náš existencialismus' není pňesadbou
z ciziny, není cizí rnt1dou, také ne cizím diktírtem,,',. zároveř však
konstatuje ,,pŤíbuzensk1/ vzÍah mezi Životním pocitem obsahem a ten.
dencemi Íi.ancouzskyclr existencialist a stanovisky a vrilí četnych auto-
rri nejmladší generace české..l0. Je tecly zÍejmé, že česky existen-
cialismus povaŽuje autor Za konstituovany směr' Na druhé straně však
volí velmi opatrnou Íbrmulaci, kdyŽ nastičuje jeho vztah k existen-
cialismu ve Francii ' V této souvislosti hovoŤí o ,,vri|i mnohyoh autor ...

To nám inrpliku.je do.iem tep|ve jistého usilování o dosud nedosaŽeny
finální tvar. KdyŽ pak Cern1i analyzu.ie tvorbu básníkrj a prozaikri bed-
rrái.ovské gelreraoe, stane se drivod .1eho opatrné Íbrmulace zce|a zÍe1-
myrn.

Ukazuje se, Že v dílech jednotliv1ích autor ' Bonna, Urbírnka, BŤezov-
ského a dalších, lze většinou nalézt rizkostné pocity, strach ze smrti, pocit
životní nrarnosti ' ale právě jen v jejich privodní nestrukturované Íbrmě,
nad níŽ se uŽ nic.i iného nekonstituu.ie' V pr.rize Čern! nenalézá dí|o
srovnatelné drisledností ana|yzy s NevoLností, nr:bo mytoIogickou tran-
spat.encí s Moretlt či Cizincent. Většinou naohází jen rozbŤedlé, uplakané
ztroskotance, kter'í pitváním svych citri mají blíže ke karáskovské deka-
denci neŽ k tiancouzskétnu existenciirl isrnu. Kare| DvoÍáček' jeden

Z nejtalentovanějších prozaikri generírce, nabízí u svych hrdin zase
spíše tolsttljovsk1y nedostatek vrile odporovat zlu.

Je patrné, že v české existenciálně orientované prÓze zce|a chybí hrdé
osobní gesto vzdoru, typické pro Íiancouzskou prÓzu tohoto druhu,
stejnějako pro personalistickou koncepci Václava Černého. Aje rovněŽ
zŤejmé, Že právě toto gesto Čern! hledal , Že pro rrěho bylo i j istlm

9 Tanltéž. s. l. l|].
l () TanrtéŽ. s. tl7

Černého ÍjIozotjcká a Iiterílní konceprc v SešitecIr o existencialismu

znaIrrením kvality rlíla' Když v roce |947 vyšel Hostovského román
Cizinec hLedá byt, kter1í lze považovat za jednu zmá|a česk;ích pr6zté
doby srovnateln1/ch svou mytologickou orientací právě s Camusem,
uveŤejnil Čern! v Kritickém n síčníruu odmítavou recenzi, ačkoliv věl
šinu pŤedválein11ich pr z tohoto autora vítal s porozuměním a hodnotil
je pclzitivně.' . Cernému v Ciz.inci vadila pŤedevším nejasně strukturova-
ná osoba h|avního hrdiny - doktora Marka' Právě kritika z personalistic.
ké pozice zabr.1rni|a Cernému, aby si všiml dalších vrstev tohoto románu,
které se vyznačují podobně prrihlednou nchybností jako pŤíběh Mersau|-
triv.

Ani v literární esejistice té doby nenašel Cerny nic jasně a zŤeÍe|ně
směŤuj ícího k existenciálnímu rnyšlenkovému konstruktu. BednáŤovo
Slol,o k nilathínt i spisky Cervinkovy byly pňíliš povšechné a plné mlha-
vlch formulací' stejně jako poválečn! BednáŤ v pokus o resusoitaci
vlastní pozice v olmici, jejíŽ po|erniky viděl jako utopené .,v ornáčko-
vém galinratyáši bírsniček existenciálníclr zpovědí ubreč.enych welt-
schmelzler a fbntastickych pscudornyslitelskyich blbinek".' '
Z|.>!vá tedy p<lezie a v ní piedevšírn Kzrrnil Bedníri a JiŤí orten. U Bed-

náŤe shledávír Černy brzy sklon k ',verbalisrnu bo|esti.. a konstatuje
rrebez;lečí zplanění BednáŤovy poetiky. coŽ potvrdi| básníkrjv další
v1v<1 k plytké rétorické poezii. napr'íklad ve sbírce Prttha pod kŤídll,
orlri. Nejvíce pfostoru k anallze věnuje Černy ortenovi. Lze ťíci' že
ortenjejehojediná a poslední zbrař, protoŽe vše, co by|o dosud Ťečeno
o českérn cxistencialismu naznačuje jen jistou zárodečnost v pocitech
vŮ|e či snažení. která však nevydává žádn;/ tiná|ní tvar. naopak, je často
Černym poclrobována pi.ísné kritice' térněi. negující privodní tendenci
ctlsi novéI-tcl konstituovat.

Ve své ana|yze se Čcrny pokouší pr:osti.cdnictvím akcentu na jednotlivá
térnata a motivy, objevené v autorově díIe' poněkud racionalizovat čistě
lyricky básnicky typ ortentiv. pokouší se vyjadŤovan1/m |yrick1ím obra-
zrjnl vtisknout do určité míry fi|ozofující intenci. Samota, absurdita bytí
a pr<tblérn viny tu vytvíri.ejí rátnec, jehoŽ íunkcí je pÍipravit prostor pro

l  I  v  Čern.Í:  C i z inec  h l cdír  by t .  Kr i t i ck t . t t těsíčt tÍkI1 .
l ]  V '  ť . . ' ' r i  I 'n ' t t t . t  d r t th|  : t ' í i t  t t  t ' l t ' t t t , t t l l . i / l ' ra t t t .  s
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Cerlébo tilozolická a literární koncepce v Sešitech o existencia|ismu

závěr konstatující, že.^je tedy Jiňí orten básnická osobnost neobyčejně
celistvti, dokončená..'.'. Je zŤejmé, že i zde Černy vychází ze své perso-
nalistické koncepce, které podťídil skutečně finalizovany model orteno-
vy poezie. Tragick;./ osud básníka a obÍazjeho díla tu do značné míry
splynuly. Došlo tak k určitému posunu a zjednodušení ortenovy poetiky,
která kromě zmiřovanlch témat obsahuje i mnoho erotiky, židovské
mytologie či |yrickfch obrazri bez jakékoliv vnější intence , I když lze
pocit Životní absurdity pokládat za sjednocující princip ortenovy pozdní
poezie, nelze jednoznačně tvrdit, Že orten je existencialista. Poezie
nevytváŤí koncepty a existencialismus' jak ho definoval Sartre či Camus'
1e vŽdy zá|eŽitostí konceptu či mode|u. Právě zkiížení poetické funkce
s konoeptem lze pokládat zajeden z drjvodŮ BedniíŤova pádu do verba-
lismu a rétoriky'

Zdásetedy, že česká poezie apr6za této doby byla vzněcována existen-
ciálním fenoménem, ktery reflektovala po svém, ale nedovedla do žád-
ného vyhraněného modelu. V poezii se tak stalo proto, že to skutečně
<ldporuj e j ej í funkci, a l ze dát tentokrát zzr pravdu Sartrovi. V prÓze proto,
že se doma nenalezl ta|ent s dostatečnou odvahou ke skutečné ana|yze
či silou k pŤevedení vědomí existenciální situace do mytologického
modelu' KoŤeny prisobení existenciálního fenoménu v této době u nás
lze hledat jak v pocitu domácí izolace, tak u Dostojevského a dalších
vlchodních mesianistri,.|ejichž vliv je patrn! pňedevším v díle tehdejších
prozaikri, Hanuše, Dvoňáčka či BIezovského. Ve sv;/ch dílech však byli
tito prozaici vždy b|íže pseudofilozoÍlckému dumání neŽ čistotě myšlen-
ky, odhalující podstatu existenciální situacejejich hrdinri. Lyrika, nepo-
chybně r.eflektující v této pocit znejistění člověka ve světě, měla tradičně
i více umě|eoké síly. Mohla však vyj ádňit právě jen pocit - jeho hloubku
či bohatost - nikoliv však strukturovat koncept, jenŽ by bylo možno
označit jako existenciální'

A tak ční Černélro personalismus, op eny na jedné straně o Íiancouzsk;/
existencialisrnus, aniž by se s ním ztotoŽnil ' a na druhé straně hledající
jeho originální obdobu u nás, jako cenné, leč tragicky osamělé gesto.
Pokus vtisknout bednáŤovské generaci tváŤ existencialismu - byé i oni
sami o něčem podobném nesmě|ě hovoňili- se nezdaĚil Ze dvou drivodri.
Prvním je pňílišná myšlenková rozpt1/lenost celé generace, v níž pr6za

l 3 TaIntéž. s. l l.5

Čerrrého fi|ozoficki r Iiterární konepre v Selitech o existencia|istnu

nepŤekročila hranici sentimentálního dušezpytu a poezie, pňedevším zá-
sluhou ortenovou' zrjstává pňíliš nezávislá a|ze ji obtížně vŤazovat do
jediného myšlenkového okruhu' Druh1/m drivodem je skutečnost, že sám
Čern! se inspiroval jen některymi aspekty existenoialismu' které s1ouŽily
jeho vlastnímu mode|u, a proto se s Ťadou snad drisažnějších projevri
existenciálního myšlení a tvorby jen letrno minul.

Blíže než bednáŤovská generace stáli rriznym polohám existencialismu
v některych svych dílech Jan Čep a Egon Hostovsk1/, Černlm |etmo
vzpomínany JiŤí KoláŤ a nezmiřovany Jan Hanč' I zďe by ovšem bylo
obtíŽné najít to, co Čern1/ piedevším hledal, a co svÝm hledáním zároveř
pŤedloŽil jako jeden z hlavních zápornych tičt české literatuŤe - hrdé
romantické gesto vzdoru, vystrukturované z pr'esného, analytického
a všech i|uzí zbaveného pohledu.
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ZáVěr konstatující, že.,je tedy Jiňí orten básnická osobnost neobyčejně
celistvli, dokončená..l.'. Je zŤejmé. Že i zde Černj, vychází ze své perso-
nalistické koncepce, které podĚídil skutečně Íinalizovan! model orteno-
vy poezie. Tragick! osud básníka a obraz jeho dfla tu do značné míry
splynuly. Došlo tak k určitému posunu a zjednodušení ortenovy poetiky,
která kr.omě zmiřovanych témat obsahuje i mnoho erotiky, Židovské
mytologie či lyricklch obrazrj bez jakékoliv vnější intence. I když lze
pocit Životní absurdity pokládat za sjednocující princip ortenovy pozdní
poezie, nelze jednoznačně tvrdit, že orten je existencialista. Poezie
nevytváŤí koncepty a eXiStencialismus, jak ho deÍjnoval Sartre či Camus,
.ie vŽdy zá|eŽit<>stí konceptu či mode|u. Právě zkÍíŽení poetické funkce
s konceptem lze pokládat za jeden z drivodri BedniíŤova pádu do verba-
lismu a rétoriky.

Zdá se tedy , že česká poezie a prÓza této doby byla vzněcována existen-
ciálním fenoménem, ktery reÍ1ektovala po svém, ale nedovedla do žád-
ného vyhraněného modelu. V poezii se tak stalo proto, že to skutečně
odporujejej í funkci, a lze dát tentokrát za pravdu Sartrovi. V prÓze proto,
Že se doma nenalezl talent s dostatečnou odvahou ke skutečné ana|yze
či silou k pt'evedení vědomí existenciální situace do mytologického
modelu' KoŤeny prisobení existenciálního fenoménu v této době u nás
lze hledat jak v pocitu dornácí izo|ace, tak u Dostojevského a dalších
v ohodních mesianistri,.jejichž vliv je patrn1/ pÍedevším v díle tehdejších
prozaik , Hanuše, Dvoiáčka či BIezovského. Ve svlch dílech však byli
tit i l prozaici vŽdy blíže pseudofilozoÍlckému dumáníneŽ čistotě myšlen-
ky, odhalující podstatu existenciální situace je.i ich hrdinrj. Lyrika, nepo-
chybně r.eflektující v této pocit znejistění č|ověka ve světě, měla tradičně
i více umělecké síly. Mohla však vyjádňit právě jen pocit - jeho hloubku
či bohatost _ nikoliv však strukturovat koncept' jenž by bylo moŽno
označit jako existenciální.

A tak ční Cernélro personalismus, op.e ny na jedné straně o Íiancouzsky
existencialisInus, aniž by se s nírrr ztotožnil ' a na druhé straně hledající
jeho originální obdobu u nás, jako cenné. leč tragicky osamě|é gesto'
Pokus vtisknout bednáŤovské generaci tváŤ existencia|ismu - byé i oni
sami o něčem podobném nesmělě hovoŤili _ se nezdaŤiI ze dvou dŮvodrj.
Prvním je pŤílišná myš|enková rozptylenost celé generace, v níŽ pr6za
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nepŤekločila hranici sentimentálního dušezpytu a poezie, pŤedevším zá-
sluhou ortenovou, zrjstává pŤíliš nezávis|á a,|zeji obtíŽně viazovat dcl
jediného myšlenkového okruhu' Druhym drivodem je skutečnost, Že sám
Černy se inspiroval jen některymi aspekty existencialismu, které sloužily
jeho vlastnímu mode|u, a proto se s ňadou snad drisaŽnějších projevŮ
existenoiálního myšlení a tvorby jen letrno minu|.

B|íŽe neŽ bednáiovská generace stá|i rŮznym polohám existencia|ismu
v někter ch sv1ich dílech Jan Čep a Egon Hostovsk1/, Čer.n1/m letmo
vzpomínan1í JiŤí Ko|áŤ a nezmiřovan]/ Jan Hanč. I zde by ovšem bylo
obtíŽné najít to, co Černy pŤedevším hledal' a co sv;/m h|edáním zárove
pŤedložil jako jeden z hlavních záporn1/ch ričtri české literatuie - hrdé
romantické gesto vzdoru, vystrukturované z pŤesného, ana|ytického
a všech l|uzí zbaveného pohledu.
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