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ně.iší'..- Druhé prohlášení nr1r v Pantětech širší closah, zcela obecně
označuje .jist1/ postrl.j i víru, ale v konkrétnějšírn smyslu se pňiznan
rontantisntus také podílí na vidění pŤírody a rodného kraie. A tato vize
má svou tradici. o níŽ Černy pochopire|ně dobr'e ví. p.otoz"1..1i modus
urt:i I i jeho oblrbení r.omantici.
V době svého pobytu v Ženevě' kdy postupně skomírá světová konÍ.e-

rence všeobeoného odzbrojení, se Černy nazyvá rousseauovskym ,,pro-
mencur solitairc...3 tedy subjektem, kter! sice ŽIje svou prol.esí a spole-
čenskymi udá|ostmi, avšak zároveř cítí nutnost hIedat čas od času opory
lnil1lo tot() dění. VácIav Čer.n;/ se ncprlvaŽuje za běžného tur.istu, vyhle-
dávit pňírodu a v ní znaky a místa duchovních tradic. k nirnŽ se ubírá
vybaven vysokou kulturou, která je vždy s to poskytnout pÍíslušnou
rel.erenci. Spoj-ováním míst a osobností se pak projevuje ona ku|turní
kra.jina, v níŽ Cerny pátrá napŤ. po ..rnilostné či rnravní chiméĚe...a

Pi.i těchto vypravírch a vycházkách je genius loci pŤedznamenán četbou
slavnycl-r postav sp<l.jovan1/ch s kra.|cm. Tak v okolí Žene,y Čern1/ jako
by napodobuje Rousseauova samotái.ského chcldce, ale zároveĎ a pŤecle.
vŠím putuje po stopách mravních podnětri téhoŽ Rousseaua nebo Mme
<Je Staěl, Voltaira a';. Jako erudovzrny tr senzitivní chodec se vyznačuje
schopn<lstí vytčŽit z historického firktu, z pouh ho památníku v nejšir.
ším s|ova smyslu duchovní vyz'nan a ten propo.iit s vlastním proŽitkem
,.zde a nyní... HlrlsiIi se vŠak Cerny v prvnírn dí|c Pamětík Rousseauovi.
..samotát'skénru choclci.., lze takové ztotoŽnění pokládat také za osobní
a stál]/ emblém. o čemŽ svědčí samostatná čtvrtrí kapitola tĚetího dílu
Ptttttětí, která obsalruje autor v hlavní text o pi.íroc|ě a souběžně o rod-
ném kraji. Jeho rnyš|enková osnova i citová tÓnina jako by pŤímo nava-
zovaly na Rousseauovy Duntl, sannÍtií'ského chodce. PŤíro<la tu.je svou
harrnonií a l'ěčn rn cyklem etick nl rnodelern par.excellence' r,stupovat cltl
pŤírrxly pak znanrcniÍ pi,.echodn1/' ale nezbytn zprisob existence, kter1y mj.
umoŽřu.je svohodn1/ pr.o.iev piirozenosti sub.jektu, stavy lyrického vytr-
Žení a pocit souniÍleŽitclsti. Dclčasn1í pobyt v pŤír<xlě je však pŤedevším
druhcrn očisty. prottlŽc tato ťousseauovskiÍ pr'írrxla je analrl.cltlnetn mrav.
nosti a dclkonaIosti. vččn1/m synlbolcrn naděje a očckávání.
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Y Ptutětech V/tclava Cerného se pr'i r znych pŤíleŽitostech objevu.je
térna rodného kra.|e. spojené se vzpotnínkou na dětství i s opětovnymi
návraty tam. kde se cítí-jak nás častokrát ujišéuje - nejlépe. V pamětech
nebo bilancíclr vlastního života je to téma obvyklé a jeho v1/znamové
rozpětí byvá široké. od nostalgick;ích reminiscencí aŽ po h|edání koňe-
nri, <d pocticklch návratri do kra1e mládí aŽ po osobní mltus' Jestl iŽe se
v časové posloupnosti Pamětí několikrát vynoi.í vlastně táž informace,
Že Václav Čern |etrrí rněsíce vždy trávil - pokud moŽno - v rodném
kraji. uŽjen tot() opakování naznačuje potiebu návratri v chr.onologii
Života. Avšak vcdle těchto ',pravideln1/ch.. odkazťr' u nichž upoutá právě

.je n rlnir pravidelnost' jsou ve vzpornínkách a rivahách. které je prováze1í,
nápadné zlomkovité nebo celistvé texty. V nichŽ se kromě.iiného proje.
vu.|e. jak Vác|av Cern;/ vnímá pŤírrlclu, rodn! kraj, jak je pojímá.

,,PŤinesl-l i jsenr si vťrbec nčco jiŽ na svět. zač tcn svět a Život pro mne
vribec stály' by| Lo talent k svobodě /.../'... První str1rrrky Pamětí se
vztalru.jí k pobytu v clijonskén lyccu. kde se nlladému Cerncmu v kasá-
rcnské atnrosféčc lr.anc<luzskéhrl stÍcdního školství intenzívně vynoŤuje
vzp<lrnínka na Nítclrodsktl, na vclIny pohyb v piírodě a široké vyhlecly do
kraje, na pocit svrlbody. kteréhtl se lnu V lyccu krutě nedostávii. Václav
Čern;Í.jako autor Pan tíje pŤesvědčen. Že dovedl pěstovat sv j ta|ent ke
svobodč a sk|clubit jej s vnitŤní disciplínou, které ho naučil právě onen
stŤecloškolsky dril. Vyjimečnym prostor.em této svobody však pro něho
ztjsti ine pr'írrlda.jeko entita svobodná svou podstatou' ,,ByI jsem navŽdy
ncnapr.avitelny rtlnrantik. nčkdy.ie ronrantismus věcí životně ne.jpozitiv-
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a
nější...- Druhé prohlášení rnii v Pan Íech širší dosah, Zcela obecně
označuje .i ist;/ post<l.1 i víru, ale v konkrétnějším smyslu sc pňiznan1i
ronrantismus také podílí na vidění pl'írody a rodného kraje. A tato vize
má svou tradici. tl níŽ Čern1i pochopite|ně c|obŤc ví. prot;Že její modus
urcYi Ii jeho obI rben í l.onrantici.
V době svého pobytu v Ženevě. kcly postupně skomírá světová konÍ.e-

rence všeobecného odzbrojení. se Černy nazyvárousseauovsk m ,,pro.
mcncur soliraire".3 redy subjektem. tteiy slce z1e svou prol'esi o ,ptt"-
čensk;i mi událostmi. avšak zároveri cítí nutnost hledat čas ocl času orlorv
milr]() t()to dční. Vírclav Čern;í se nepovaŽuje za běŽného turi*tu, uyhle-
dává pŤírodu a v ní znaky a místa duchovních tradic' k nirnŽ se ubírá
vybaven vysokou kulturou, kterií je vŽdy s to poskytnout pŤíslušnou
ref.erenci. Spoj-ováním míst a osobností se pak projevuje ona kulturní
krajina' v níŽ Černy pátrá napŤ. po '.nri|ostné či rnravní chiméie..'a

Pi.i těchto v;/pravírch a vych1rzkách je genius loci pŤedznamenán četbou
slavrr c|-r postav spo.iovrrnych s krajem. Tak v oko|í Ženevy Čern;/ jako
by napodobuje Rousseauova samotáŤského chcldce' ale zároveri ir pňede.
všírn putuje po stopách mravních podnětŮ téhoŽ Rousseaua nebo Mme
de Stael, Voltaira a.j. Jako erudovany a senzitivní chodec se vyznačuje
schopností vytěŽit z historického fziktu' z pouhého památníku v nejšir-
šírn slova srnyslu duchovní vyznarn a ten propo.jit s vlastnínr proŽitkern
.'zde a nyní... Hlásí-li se však Čer.n v ptvním dí|c Panětík Rousseauovi.
..samotiiiskému chodci... lze takové ztot<lž'nění pokládat také za osobní
a stál]/ enrblém. o čemŽ svědčí samostatná čtvrtá kapitola ti.etího dílu
Pun tí' kterír obsahuje autol.tiv hlavní text o pŤírodě a souběžně o rod-
ném kraji ' Jeho rnyš|enková osnova i citovti tÓnina jako by pŤímo nava-
zovaly nir Rousseauovy Duntl, :^antoÍeiŤskéln t:hoclce. PŤíroda tu.je svou
hatrnrlnií a l'ěčn)írn cvklem etick.írn lnodelern par excellencc. r,stullovat <ltl
pŤírrxly pak znanrenzi pi.echodn , ale nezbytn! zprisob existence, kter1/ mj.
umoŽřu.je svobodn1/ prqev pŤirozenosti sub.jektu, stavy lyrického vytr-
Žení a pclcit sounílleŽitosti. Dočasn1/ pobyt v pi.ínlc|ě je však pŤedevším
druhcrn tlčisty. protrlŽc tálto Ioussciluovsk1l pr'íroc|a je analogrlnctn mrav.
nosti a clokonalrlsti, věčntírn symboletn naděie a očekávání.
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Zdeněk Hrboto

PŤírodo o genius |oci
VÓc|ovo Cerného

Y Panlětech V1rclava Cerného se pi.i rriznych pŤíleŽitostech objevu.je
térna rodnéhil krzr.je. spojené se vzpornínkou na dětství i s opětovn1/mi
n/tvraty tam. kde se cítí - jak nás častokrát uj išéuje - nejlépe. V pamětech
nebo bilancích vlastnílro Života je to téma obvyklé a jeho v;/znamové
rozpětí b!vá široké. od nostalgick1/ch reminiscencí až po hledání koňe-
n , <d poetickych návratri do kraje m|ádí aŽ po osobní m1/tus' Jestl iŽe se
v časové posloupnosti Pamětí několikrát vynoŤí vlastně táž informace,
Že Vác|av Cerny letní rněsíce vždy trávil _ pokud moŽno - v rodném
kraji. uŽ jen toto opakování naznačuje poti.ebu návratri v chronologii
života. Avšak ved|c těchto ',pravideln1/ch..odkazri, u nichž upoutá právě

.jcn tlnir priividelnost. jsou ve vzpor-rrínkách a rjvahách. které je prováze1í,
nápadné zlomkovité nebo cclistvé texty. V niclrŽ se kromě.jiného proje.
vuje. .jak Vác|av Čern;/ vnímá pŤírodu, r.odn1i kraj, jak je pojímá.

,'Piinesl-l i jserrr si vrjbec něco jiŽ na svět. začLcn Svět a Život pro mne
vribcc stály' by| ttl talent k svobodě /.../... ' První strárrky Pamětí se
vztahují k prlbytu v c|i.jonskénr lyccu. kde se rrrladému Černcmu v kasá-
renské attnoslÓŤc lr.ancouzskélrrl stiedního školství intenzívně vynoŤuje
vzp<ltnínka na Nírc|r<lclsko, na vtlIn pohyb v pčír.odě a široké v1yhlecly do
krajc, na pocit sv<lbody. kteréhtl se lnu v lyccu krutě nedostávrí. Václav
Čcrn;jako autor Pantětíje pŤesvědčen. Že dovedl pěstovat svrij ta|ent ke
svobodě a skloubitjej s vnitční disciplínou, které ho naučil právě onen
stŤecloškolsky dril. Vyjimečnym prostor.em této svobody však pro něho
zŮstane pr'írtlda.jeko entita svobodná svou p<tdstatou' , 'ByI jsem navŽdy
ncnapriivitelrly r.<lnrantik. někdy.ic ronrantismus věcí Životně ne.|pozitiv.
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Pl-Íroda a uenius loci Václava Černého

PŤíroda, do níŽ se člověk utíká, aby Se v ní jako samotáň cíti| zce|a
svobodn! a pŤirozen1í' a z níŽ se očištěn a povzhuzen zase vrací mezi
lidi. je však u Václava Cerného pŤevážnou rněrou spjata s rodn m kra-
jem' Krorně bezprostŤední i rousseauovské pŤírody je to také pfíroda
Náchodska, nejen bezejmenn! komplex pŤíl.odního dění a jeho elemen-
t, ale také označovan a poznačen1í prostor: privilegovaná krajina české
kultury a českyoh kultti, kraj Aloise Jiráska a BoŽeny Němcové, náohod-
ské branky a česklch pohr.aničních hor. K svérnu pŮsobení v Brně Cern1/
í.íká, Že ,,hňíšně zanedbal brněnské okolí...' a dodává: ',Pňírodu jsem

pŤitonr nrěl vášnivě rád' ale uŽ telrdy nějak podvědomě kladl nadevše
p írodu vychodočcsk1ich pohrarričníclr l-ror'.. ono .,nadevše.. mrjŽeme
chápat jako rod1rkovu povinnost. pochopitelné upŤednostnění a dík -

vzdítní, Černého text o fodném kra.;i však pi.esvědčuje, Že v této naprosté
preÍ.ercncije i obsaŽeno .,nadevše.. vyznamri a poselství'

Y Panětet.h se Čcrny označujc za ,,horáka... ktery během jednoho

nuceného pobytu v České Skalici nelibě sníršel ,,krajské bláto,.;o tato
letmá charakteristika' v níŽ se ozyvá něco z romantické hrdosti l idí z hor
a v!šin, se ale nir konci prvního dílu projevuje jako v1/znamn1/ atribut,
jímŽ se ukazuje na jakousi pŤedurčenost. Rodné Náchodsko je nejen
místem p vodu, ale skutečn;/m domovem i jedinou jistotou' Více či
tnéně romantická symbolizace horského kraje, kter1/ urnožřuje širok!
v1íhled, t;' i nadhleit, ba dokonce obšírnou 'vizi, se u Cerného váŽe

k pŤedstavě .,pcvnosti. věrnosti a statečnosti..,, kterou rnu sugerují pro-
stor ajeho lidé. V tornto kraji Václav Cerny tkví sv;/mi koŤeny a jako

syn venkovskéhtl učitele.ie tak pevně spjaty sjcho historickymi a kul-
turnírni v1íznatny. Všechny vazby a impulsy, které vnímá básnicky i etic-
ky. sk|ádrr;í v období Mnichova jedno velké znemení naděje. Ve vzpo-
rnínce Černy vidí z Dclbrošova to. čemu jeho teXt souběžně ditvá jasn1/

vyznatrr: oelistv<lu a ne stupnrlu povahu prosto|u v symbiÓze pohranič.
ních hor a 1lohraničníclr pevností _ jisttltu pÍírody. tradic a soudobéh<l
odhtldlání.

Ta ln též.  s .  ] l5
Ta ln též.  s '  l t t8
TarntéŽ.  s .  ] ]7 l

Pijro<la a genius |oci Václava Čenrého

To, co text zvyznam uje a zpňíkladĚuj e aŽ po samu mez mytičnosti' je
však destruováno chodem dějin, s nimiŽ j.sou souběŽné i Černého ',letní
n/tvraty do vsi rnládí a rodného kraje...č Pamětník pak jako analytik
společenského života a rnoralista popisuje rozklad české vesnice, horác.
tví a se|skosti právě tam, kde se pĚedtím v jeho textu rlsovalo pŤíkladné
aŽ symbolické spojení, kde prosvítaly jasné kontury vysoce mravního
prostoru - tedy v rodném kraji ',,Nic mravního. Žádny smysl /.../, '..)
_ zničení p vodního hospodaŤení, rozpad české venkovské školy, v níŽ
Čern;í spatŤuje, ostatně zce|a v duchu tradic české národní kultury
l9. století, jednu z hlavních mravních opor venkova , Mizí étos pňítom-
ného kraje a s ním i jeho jednolity charakter. A tradicionalista Čern1/
s hoŤk;mi i jíz|ivymi sarkasmy vysvětluje tcntokrát beznadějn1/ zánik
starého českého selství a nasto|ení,..zprašivělého' simulantského lum-
pen- proletáŤského venkovAnství.'. '., vesnického quasiměšéáctví atcl '
Co tedy z stalo./ PŤedevším to, co je nejpevnějším základem rodného

kraje: , 'PĚíroda, krajinny rámec, ty daleké poh|edy z,kopcri. lesy, neko-
nečné lesy na nich. samota; a vzpomínky z dětství'.. ' ' osvobodivy pros-
tor rnajestátní i prosté evidence. pŤíkladné konkrétno i existující symbol
ber.9sonovského trvdní, které inspiruj í vypjaty lyrismus pasáŽí protka-
n1ich citáty z pt'írodní lyriky Jeseninovy, Horovy, Shelleyho. Černého
oteVŤenost vtiči podnětrim pŤírody ijejím apelrim je také otevĚeností vriči
veršrjm. které samy usiIova|y o poclobnou vstŤícnost a prostupnost,
o ztvárnění rrenroŽnélro: prcl-ravého a současně absolutního proŽitku.
Text zachycu.|e nostalgické i patetické vytrŽení, pŤání takŤka naturistic.
kého splynutí s rodn nli rnísty, s částmi pŤírod y (,,l . '. l cítím se tichounce
propadat do země. mizím pod povlakem prsti, neviděn patŤím horkou
nehlubokou hlínou do kraje a korunou do nebes, ted. hlava'pŤestávi
mysl i t  a rnys l  se t ráp i t .  rozhozené ruce a nohy se dIouŽí / .  - . l , ' | , , .  a záro-
veri zpŤítomriuje velkou ku|turu, kteri:r neustupuje do pozadí ani v oka-
rnŽicích nejosobrrějších vyznání a nejintimnějších stavrj rluše.

t l  V .  Čen ly :  Put l tě t i  .1 .  Brno l992.  s .5 l2
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Piíroda a senius |oci Václava Čcrného

PŤíroda, do níž se člověk utíká, aby se v ní jako samotáŤ cít|1 zce|a
svobodn! a pŤirozen!, a z níŽ se očištěn a povzbuzen Zase vrací mezi
lidi. je však u Václava Černého pÍevážnou rněrou spjata s rodnlm kra-
jem. Kromě bezprostŤední i rousseauovské pŤírody je to také pŤíroda
Náchodska, rrejen bezejmenn1/ komplex pŤírodního dění a jeho e|emen-
tŮ, ale také označovany a poznačeny prostor: privilegovaná krajina české
kultury a česk1/ch kultri, kraj Aloise Jiráska a Boženy Němcové, náchod-
ské branky a českych pohraničních hor. K svému púsobení v Brně Cern1/
í.íká' Že ,'lrŤíšně zanedbal br.něnské okolí...' a dod/rvá: ,'Pňírodu jsem

piitom nrěl vášnivě rád' ale už tehdy nějak poclvědomě kladl nadevše
pr'írodu vlclrodočesklch pohraničních hor... ono,,nadevše.. mriŽeme
chápat jako rodákovu povinnost. pochopite|né upŤednostnění a díkrl-
vzdání,Černého text o rodném krďi však pŤesvědčuje, Žev této naprosté
preÍ.erencije i obsaŽeno .,nadevše.. v1yznamri a poselství.

Y Pan tec,h se Černy označuje za ,.horáka..' kter]í během jednoho

nuceného pobytu v České Skalici nelibě snášel ,,krajské bláto..;o tato
letmá charakteristika, v níŽ se oz,yváněccl z romantické hrdosti lidí z hor
a v1/šin, se ale nzr konci prvního dílu projevuje jako vlznamny atribut'
jímž se ukazuje na jakousi pÍedurčenost. Rodné Náchodsko je nejen
místem pŮvodu' ale skutečn;/m domovem i jedinou jistotou. Více či
tnéně romantickri symbolizace horského kraje, kter;/ umoŽřuje širok;/
v!h|ed, t.j. i nadhleil, ba clokonce obšírnou 'vizi, se u Černého váŽe

k pčeclstavě .,pevnosti. věrnosti a statečnosti..,, kterou mu sugerují pro-
stor a.ieho lidé' V tornt<l kraji Václav Černy tkví svfrni koŤeny a jako

syn venkovského učitele je také pevně spjaty s jeho historick1/mi a kul-
tur.ními v!znarny. Všechny vazby ir irnpulsy, které vnímá básnicky i etic-
ky, skládzrjí v období Mnichova jedno velké znenlení naděje. Ve vzpo-
mínce Černy vidí z Dobroš()va to, čemu jeho text souběžně dává jasn1/

vyznam: ceIistvou a nc stupnou povahu pfostolu v symbiÓze pohranič-

ních hor a pohraničníclr pevností - j istotu pŤírody. tradic a soudobého
odhodlání.
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PŤíroda a |oci Václava Čemého

Tb, co text zv1i znarnřuje a zpĚíkladríuj e aŽ po samu mez mytičnosti, je
však destruováno chodem dějin' s nimiž j.sou souběžné i Černého ,,letní
návraty do vsi rnládí a rodného kraje...Ó Pamětník pak jako analytik
společenského Života a moralista popisuje rozklad české vesnice, horác-
tví a se|skosti právě tam, kde se pŤedtím v jeho textu rfsova|o pŤíkladné
aŽ symbolické spojení, kde prosvítaly jasné kontury vysoce mravního
prostoru - tedy v rodném kraji.,,Nic mravního, Žádn1Í smys| /,../,,.9
- zničení privodního hospodaŤení, rozpad české venkovské školy, v níž
Čern1f spatŤuje. ostatně zce|a v duchu tradic české národní Lultury
l9' století, jednu z hlavních mravních opor venkova . Mizí étos pňítom-
ného kraje a s ním i jeho jednolit! charakter' A tradicionalista Čern1/
s hoŤklmi i jíz|ivlmi sarkasmy vysvětluje tentokrát beznadějn1/ zánik
starého českého se|ství a nastolení,.,zprašivělého, simulantského lum-
pen- proletáiského venkovanství,., '. ' vesnického quasiměšéáctví atd.
Co tedy zrjstalo./ PŤedevším to, co je nejpevnějším základem rodného

kraje: '.Pňíroda, krajinn;/ rámec, ty daleké pohledy z,kopcŮ. lesy, neko-
nečné lesy na nich, sirmota; a vzpomínky Z dětství... ' . osvobodiv pros-
tor majestátní i prosté evidence' pŤíkladné konkrétno i existující symbol
bergsonovského trvdní, které inspiruj í vypjat! lyrismus pasáŽí protka-
nych citáty z pŤírodní lyriky Jeseninovy, Horovy, Shelleyho' Černého
otevňenost vriči podnětrim pŤírody ijej ím apelrim je také otevčeností vriči
veršŮm, ktcr.é samy usilova|y o poclobnou vstŤícnost a prostupnost,
o ztvárnění nenrožného: prchavého a současně absolutního prožitku'
Text zaclrycu.je nostalgické i patetické vyÚŽení, pŤání takŤka naturistic-
kého splynutí s rodn;i rni místy, s částmi pŤírody (', l... l cítím se tichounce
propadat do země, mizím pod povlakem prsti, neviděn patiím horkou
nehlubokou hlínou do kraje a korunou do nebes, teď hlava,pŤestává
myslit a mysl se trápit, rozhozené ruce a nohy se dlou'ží /. . ./,,),," a záro-
veĎ zpŤítomriuje velkou kulturu, která neustupuje do pozadí ani v oka.
mŽicích nejosobnějších vyznání a nejintimnějších stavrj duše'
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Piítoda a loci VácIava Černélro

PŤíroda je pro Černého ,,svoboda v Ťá<lu..l3 Znamenánejenom osvobo-
divy záŽitek, očistné uvolnění, ale i ono konkrétní paradigma, tvoiené
nesčetnymi pŤírodními elementy a částicemi _ květinami, stromy, lesy,
pŮdou, obzory' Malá i velká pŤíroda však kromě své vlastní piíkladnosti
nepňestává existovat v rámci rodného kraje nebo domova' po němŽ nás
Václav Cern! provází' Teprve touto vazbou jako by nabyvala určitého
vyššího vfznamu' protože toulky pŤírodou jsou spojovány s návratem
domri' A tento domov-rodn! kraj je uŽší i širší.

Václav Čern;/ podrobně líčí své tii vycházkové a v!letní okrulry a v je-
ho popisech se prolíná detailní. takŤka turistická topograÍie s promluvou,
která tu či onde dává místopisujeho pravé, t.1. kulturní nebo ještě spíše
etické vyznalny. Zatímco nejbližší rodn! kraj se zde zhruba piekryvá
s Náchodskem, ten nejširší: ,, /' ' '/ to byly už celé vf chodní Cechy. nebcl
co jsme z nich pokláda|i za rodnou krajinu l,. 'r ',,- Pohledem z Dobro-
šova sice |ze za jasného |etního dne do jisté míry obsáhnout tento kout
české země, určující je však ,,duchovní.. pohled, kter! sceluje, dává
smysl a vytváŤí pr'íkladny prostor širšího rodného kraje, jenŽ vzniká na
základě kulturních tradic a epicklch reminiscencí. Tak se Cerného vlast-
ní svět, tedy uŽší rodn;/ kraj jako kraj Němcové, Jir.áska a bratÍí Capkri.
V textu prolíná směrcm k Litomyš|sku a Poličsku se světem Terézy No-
vákové, směrcm ke Hradecku i Krkonoším se světem Raisov1/m i E'rbe-
nov1/n'r. Je to prostor koneckoncri rnapovany podle jediné veličiny: míry
mravního souznění. V tomto pojetí uŽší i širší rodny kraj pňedstavuje
esenci, která patŤí k základním kategoriíln, mluví-li Václav Cern1/ o do-
mově'

Je zŤejmé' Že tato esence souvisí s tradicí, pňesněji t'ečeno s kÓdem
tradicc. Ved|e lyrisrnu Ír naturismu, odkazujících k esencÍn pŤírody, jsou
v textu o rodném kraji četné kulturní a historické vsuvky, glosy a rivahy.
Rodn! kraj tak jako by bez usti|rní vyzaioval nesčetná pose|ství, je

,,vesmírem vyznamŮ...l) právě díky tlzkérnu propojování pŤírody a kra-

.jiny ku|tury, rodiště a duchovních zdrojri vfchovy. V tomto zorném rjhlu
kaŽdá částečkzr rodného kr.aie nrrjŽe pronr|ouvitt, nehledě na to, Že krai
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oda a genius loci Václava Černého

lze pŤímo ',číst..mňíŽkou historie a sem umístěnlch pŤíběhri (ak by snad
mohl iíci Václav Čern!) esenciální České literaury.

K ní také text odkazuje, Černého vycházkové okruhy se pak místy
proměiiují v poučnou vycházkovou trasu, pŤi níŽ jemožné vyjít z lesri,
od bŤeh vod a spojit toulky pŤírodou s okruhem, v němŽ je potencialita
v;znam vázána na kulturní zázemí. Rodn! kraj se nenápadně stává
prostorem pamětihodností, ale také symbolri' Napňíklad lázně Rezek
nutně pŤipomínají pobyt Nerudrjv a TyršŮv. v zňíceninách hradu V]/rova
u Nového Města zase ričinkuje vzpomínka na Jiráskova táborského
kněze a posléze válečníka AmbroŽe Litvína z'Y, rova. A právě on, byé
historicky nedoloŽen]/ c]rŽlte| z dob zakládané jednoty bratrské, Černé-
mu personifikuje to, co jeho kraj charakterizuje: ,,Jak hluboce se ren
zoufající zvojančil1i, zhejtmanil1/ kněz podobal svému kraji!..'lr Ve vizi
a pojetí, jeŽ usi|uje o smysl, historické i l iterární postavy, minulé události
i tradice vepsaná do knih' legendarizovaná nebo pov!šená na hoclnotu,
tvoií jednu Ťadu vyznamri.

Text o rodnéln krqi je v chronolo gii PanětíYáclava Černéhtl zvlíštní
slovesny ritvar i pozoruhodn ,,doplněk... Není to dovětek ani vsuvka,
hold sloŽeny rodišti nebo obvyklá nostalgická vzpomínka. UŽ pŤeclchozí
zmínky a odkazy tento prostor v pásmu Života jasně privilegovaly, jako
by vícekrát ohlašovaly to, co musí b;/t ukázáno a zdŮvodněnojakojistota
právě vzhledem k dějinnlm a osobním nejistotám' vzhledem k promě-
řujícímu času. Proto tomuto pevnému bodu pĚísluší exkluzívní, samo-
statné místo. Zfyziognomie, z pňírodních monád a duchovních tras rod-
ného kraje, text vytváŤí osobní mravní oporu i širší mravní symbol,
Zatímco strrínky' které těmto pas/,tŽím pŤedcházej í nebo po nich následují,
spíše zdŮraziiují obecn1/ rozvrat, de.gradaci. Kapitola o rodném kraji
zač.íná vzpomínkarni  na ohec.  katn se Černy p. l  |éta vrace l .  JestI iŽe se
v ní z-počíitku líčí a vysvětlu.je rozk|ad tr.adiční české vesnice. brzy se
autor soustt'ed'uje na to, co ztistírvá nebo by mělo z stat mimo dosah času'
Tedy na esence' kteréjsou v,,knize..piírody a soluběŽně v duchovních
a mravních textech národní kultury, k jejichŽ rodu se hlásí i text Václava
Cerného, protože esence rekonstituuje. Nebere-li v této rovině ohlecly na
plochou Í.akticitu či tzv. věrohodnost, zname ná Ío, Že tu má oromlouvat
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Piíroda a qenius loci Vírolava Černého

Pňíroda je pro Černého ,,svoboda v Ťádu..I3 Znamenánejenom osvobo-
divy záŽitek, očistné uvolnění, a|e i ono konkrétní paradigma, tvoiené
nesčetnymi pŤírodními elementy a částicemi - květinami, stromy, lesy,
pridou, obzory. Malá i velká pŤíroda však kromě své vlastní pŤíkladnosti
nepŤestává existovat v rárnoi rodného kraje nebo domova, po němŽ nás
Václav Černy provází' Teprve touto vazbou jako by nablvala určitého
vyššího vyznamu, protože toulky pŤírodou jsou spojovány s návratem
domťr. A tento domov-rodn! kraj je užší i širší.

Václav Cern;f podrobně líčí své tŤi vycházkové a vyletní okruhy a v je-
ho popisech se prolíná detailní, takika turistická topografie s promluvou,
která tu či onde dává místopisu jeho pravé, tj. kulturní nebo ještě spíše
etické v1znany' Zatímco nejb1ižší rodn1í kraj se zde zhruba pŤekr!vá
s Náchodskem, ten nejširší: ,, l... l to byly uŽ celé vf chodnÍ Čechy, nebo
co jsme z nich pokládali za rodnou krajinu l ...r, , '- Pohledem z Dobro-
šova sice |ze za 1asného letního dne do jisté míry obsáhnout tento kout
české země. určující .|e však ,'duchovní.. pohled, kter! sceluje, dává
smysl a vytváňí pr'íkladny prostor širšího rodného kraje, jenŽ vzniká na
zák|adě kulturních tradic a epick;/ch reminiscencí. Tak se Černého vlast-
ní svět, tedy užší rodn1/ kraj jako kraj Němcové, Jiráska a bratrí Čapkri.
v texfu pro|íná směrem k Litomyšlsku a Poličsku se světem Terézy No-
vákové, směrem ke Hradecku i Kr.konoším se světem Raisov1/m i Erbe-
novlnr. Je to prostor koneckoncrj mapovan1/ podle jediné veličiny: míry
mravního souznění. v tomto pojetí uŽší i širší rodn! kraj pŤedstavuje
esenci, která patÍí k základním kategoriím, mluvr-l i Václav Cer.ny o do-
rnově.

Je zieimé' že tírto esence souvisí s tradicí, piesněji ňečeno s kÓdem
tradice. Vedle lyrismu ir naturismu, odkazujících k esencím pĚírody, jsou

v textu o rodném kra.ji četné kulturní a historické vsuvky, glosy a rívahy.
Rodny kra1 tak jako by bez ustírní vyzirňoval nesčetná poselství, je

,,vesmírenr vyznamri...') právě díky rjzkérnu propojování pŤírody a kra-
jiny ku|tury, rodiště a duchovních zdrojri vfchovy. V tomto zorném rjhlu
kaŽdá částečka rodného kraie rnriže pronrlouvilt, nehledě na to, Že krai
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Pííroda a genius |oci Václava Čemého

lze pňímo ,,číst..miíŽkou historie a sem umístěnlch pŤíběhri (ak by snad
mohl ňíci Václav Černy) esenciální české literatury.

K ní také text odkazuje' Černého vycházkové okruhy se pak místy
proměřují v poučnou vycházkovou trasu, pt'i níŽ je moŽné vyjít z lesri,
od bŤehŮ vod a spojit toulky pŤírodou s okruhem, v němŽ je potencialita
v;znamri vázána na kulturní zázemí. Rodny kraj se nenápadně stává
prostorem pamětihodností' ale také symbolri' Napiíklad lázně Rezek
nutně pŤipomínají pobyt NerudŮv a Tyrš v, v zÍíceninách hradu V1/rova
u Nového Města zase ričinkuje vzpomínka na Jiráskova táborského
kněze a posléze válečníka AmbroŽe Litvína z'Yyrova. A právě on, byé
historicky nedoloŽen1/ držite| z dob zakládanéjednoty bratrské, Černé-
Inu personiťikuje to, co jeho kraj charakterizuje: .,Jak hluboce se ten
zoufající zvojančit!, zhejtmani|1y kněz podobal svému kraji!...l6 Ve vizi
a pojetí, jeŽ usiluje o smysl, historické i literární postavy, minulé události
i tradice vepsaná do knih, legendarizovaná nebo povyšená na hodnotu'
tvoŤí jednu Ťadu vfznamri.

Text o rodnérn kraji je v chronologii Pan tíYác|ava Černeho zvláŠtní
slovesny rjtvar i pozoruhodn ,,doplněk... Ncní to dovětek ani vsuvka,
hold sIoŽeny rodišti nebo obvyklá nostalgická vzpomínka. Už pŤedchozí
zmínky a odkazy tento prostof v pásmu života jasně privile-eovaly, jako
by vícekrát ohlašovaly to. co musí b1/t ukázáno a zdrjvodněno jako jistota
právě vzhledem k dějinnym a osobním nejistotám' vzhledem k promě-
Ďujícímu času. Proto tomuto pevnému bodu pňísluší exkluzívní, samo-
statné místo. Zfyziognomie, z pŤírodních monád a duchovních tras rod.
ného kraje, text vytváčí osobní mravní oporu i širší mravní symbol,
Zatímco stránky, které tělnto pasáŽím pŤedcházejí nebo po nich následují,
spíše zdrirazI1ují obecny rozvrŽrt, degrirdaci. Kapitola o ro<lném kraji
z'ačíná vzponínkami nzi obcc. kam se Cerny po léta vracel. JestliŽe se
v ní zpočiítku líčí a vysvětluje rozklad tradiční české vesnice, brzy se
autor soustieďuje na to, co z stávi.r nebo by mělo zrjstat mimo dosah času.
Tedy na esence, kteréjsou v,,knize..pŤírody a soluběŽně v duchovních
a mravních textech národní kultury, k jejichŽ rodu se hlásí i text Václava
Černého, protože esence rekonstituuje' Nebere-Ii v této rovině ohledy na
plochou Íakticitu či tzv. věrohodnost, znamená to, že tu má promlouvat
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PI'íroda a genius loci VítcIava Ccrného

pt'edevšítn symbo|ické "1ádro pŤíběhri a činri poukaZujíCí na určit směr
nebo osudovou polaritu.

Paměti zde pŤerristají v konf.esi, prŮvodce po kraji' jeho pŤírodě a his.
torii, v místopis hodnot, V poetickÝ hymnus zÍotožnění s veškerenstvem
rodného kraje jako vlasti ,,mé duše a mého srdce..'' ' Někdy aŽ pateÍicky
lyrismus zv,lraz uje toto absolutní ,,vyznání víry.., pňi němž je nevyhnu-
tclné. jak Václav Cern1i.,dobie cítí, projevit vriči jediné ji stotě ,, jedinou
pokoru mého Života.'. 'o Kapitola o rodném kraji pňedstavuje v proudu
vcelku nemilosrdného osobního vzpomínání a rívah uzavŤen! oddíl,
a pŤesto v rámci Pantětí jeden z nejdrileŽitqších i nejosobnějších odkazrj
- Čern! zde nakonec pozastavuje čas, aby prostr'ednictvím vyznání
vznikl jeden z velklch českych textri o principech a nadějích'
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Václav ČernÝ a Náchodsko

A|eš Fetters

VÓc|ov Cerny o NÓchodsko

Naše století se blíží ke konci. Z těch, kdo je u nás celym sv]/m bytím
chartikterizovali. patŤí proÍ.esor Václav Černy k nejv znamnějším'
Narodil se v jeho p1Úém rooe' Dětská léta proŽíval v jistém poklidu

starého Rakouska, chlapecká v nejistém období první světové války'
V jejím prriběhu začaI studovat na gynlnáziu. Dospěl za první republiky,
kdy se stal nejen univerzitním proÍ.esoretn, ale i osobností evropského
vyznamu, zejména v jazykové oblrrsti románské. Další kfitická a tragic-
ká období proŽívtt| s tímto národem, dotna, Ira jeho zemí. Rodné Ňá-
chodsko, i kdyŽ se k němu chovalo také r zně, bylo mu nejen životním
v]/chodiskern, ale jeho pčíroda i jednou z hlubirr bezpečnosti, jak closvěd-
čil v závěrečn]/ch pasírŽích svych Pctn tí. BohuŽel nenapsal jejich pro-
ponovan první díl' v němŽ chtěl zachytit své dětství a mládí do roku
1921.

Zkusme se v vodu konÍ.erence. v níŽ <> něm a jeho díle uslyšíme velmi
tnnohé, podívat na prvopočátky, z nic|lž, vyšel' Vyrristal v prostňedí ven-
kovskérn. ale zárovcii intelektuálníln. otec' venkovsk iíclící učitel,
studovirl nějak! čas na plaŽské univerzitě češtinu a Íl.ancouzštinu. Tu
zna| natoIik, Že znípÍek|ádal prÓzu ipoezii. Svérnu mladšímu, druhému
synovl utnožnil vystudovat to, co sírnr nedokončil. Ze syna Václava
vyrostl l iterární vědec a kritik české literatury, navíc jeden z největších
znalcrj Íl.ancouzské i da|ších románskych literatur, uznávan},, i vědci
těchto zcrní.

otec' pan i.ídící Ccrny, patÍil k l idem pokrokově uvčdomělym. k l idem
masarykclvskéh<l lac.lění. Jeho první osobní sctkání s prct'estlrem Mtrsa-
rykem spada.jí do doby studií' da|ší do let pňed Václavov]ím narozením.
Jirko jednatel Učitelské jednoty Komensk! v Náchoclě spoluorganizoval
univerzitní extenze, pŤednášky univerzitních prof.esorri ' napi. i proÍ.esora
Františka Drtiny. Masaryk pŤednášet po ti i rredělní odpoledne v červnu
l90l v těcl-tto nrístech' v tehde.jšínl Bertinku. tl tťi roky později, v roce
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