
vaclav Lefnv a s lovane

v Praze v roce l964 se Zasvěcen:ím rozborem a s bohat]Ími vysvětlivka-
. mi a poznámkami'3s Cel! vědeck! aparát svědčí o tom,lat Č! rny zv|ád|
ruskou literaturu pŤedmětu a jak kriticky dovedl zacháaet s ruskou od-
bornou literaturou 19. a20' století. Kniha dokládá, Že Černy byl doma
nejen v oblasti komparatistiky' dějin' francouzské literatury a české lite-
ratury' ale také v oblasti rusistiky. Pňitom publikaci pŤipravoval k tisku
za neustállch šikan komunistického režimu, které někdy měly ráz pont-
žování. Čern! se stejně jako naši obrozenci a jiní čeští intelektuálové
v minulosti bránil nepŤízni mocnlch svědomitou vědeckou prací. Dnes
jsou jeho vědecké práce, včetně jeho edice v Praze nalezenlch patrně
Lomonosovovych textri' chloubou české vědy druhé poloviny 20. století,
kdeŽto omezení pronásledovatelé vědce světové rirovně dávno po záslu-
ze upadli do zapomenutí.

Čern1/ se jako hrd! Čech s naprostou samozŤejmostí zároveř hlásil
k pŤíslušnosti ke Slovanrim. Jeho zájem o Slovany nebyl deklarativní,
byl to zájem velice aktivní - a ňekněme rovnou: plodn!. Neby|o pro něho
pochyb, Že Češi patííkzápadnícivi|izaci azápadní kultuňe. Stqně bylo
pro něho samozŤejmé, že některé da|ší slovanské národy, pŤedevším
Slováci, k západní civilizaci a ku|tuňe patŤí stejnym právem. Tyto sku-
tečnosti však pro něho neznamena|y. Že Slované s byzantskou kulturní
tradicí, pňedevším Rusové, by mě|i b1/t pro Čechy něčím cizím, exotic-
k1/m nebo dokonce nepňrjate|nym. Na tuto část jeho odkazu bychom za
Žádny ch okolností nemě|i zapomínat.

35 IttrtxlucIirn L,Aprtthe se tle Pierrt le Grtnd.Ttois écrits historiques inconnus, préscrit de
Prague avec une Introduction sur le ralatiotr de Lotnonosov et Voltaire, par Václav Cern1/,
orofesseur a l'Université. doctoeur des Iettl.es. Praha l 964'

Jeden rusisticky exkurs Váciava Černého
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Jeden rusisticky exkurs
VÓc|ovo Cerného

Nepňíliš početná, nicméně ni kol i nevyznamná literárněhistorická. I ite.
rárněkritická a pub|icistická rossica z pera Václava Cerného byIa done-
dávna rozpt;/lena v periodickém tisku a zpravidla se jim v souhrnn1/ch
hodnooeních badatelclva vědeckého a myšlenkového odkazu' nepĚiklá-
da| větší vyznam. Pouze ta nejznámější z nich, studie o F. M. Dostojev-
skérn a^o jeho románu Běsi, se Za autorova života dočkala knižního
vydání./

Teprve v polovině devadesátych |et 20. století máme veškerá l iterární
a kulturněhistorická rulssica VácIava Černého pcčlivě reeditována v ně-
kolika edičních souborech, do nichž byla zatazena1ako pŤirozená součást
jeho kritické publicistiky..'

V těchto publikacích, vydanlch vesměs aŽ v polistopadovlch letech,
na|ezneme verifikovaná znění víceméně všech badateIovfch statí či glos
s ruskou, respektive sovětskou tematikou. Po seznámení s jejich Íiek-
venoí a v;íznamem, jejŽ jim badate| v rrlzl ičné míŤe pňikládal, nrŮŽeme
in nrurgine dorninující interpt.etace jeho vědecké osobnosti coby bohe-

Srov' napŤ' J' Pechar: VícIar'Čerrr]Í. i l lTvlrba u ttsobnoJ,2. Praha l993. s. 583_594'
Studie Dostrl lcr,stij u.1e htt Bt|si vyšla poprvé v pÍekladLr V. Hegcrcvé.jako doslov in F. M.
Dostojevski.1: Dlrr bknt 7lsudtttt|í. Bratislava l 967 i zkrácenír vet.ze byla'uveie jněrll v H()stu
ltt i lontu | 4. l 967. č.9. s. 20-27: v ťrplnérn znění r'yšla česky in Václav Cer.n1/. Suulic u csajt

: ttultkruí syě|ol,é Literu|ttry. Praha |969. s. -] |_60.
Kr.onrě pr.i iŤezu autortlv1/nl celoživotnítn esejistick1/in a kritick1/In dí|eln it Tlrtrhu u ostlb-
lk)st l 2, Praha l992. l993. též v stlttboLtt V i l ižtt tn PrlsÍ()ru, Pralra l994. obsahu.jícÍn
pub l i c i s t i ckétkr i t i ckélut ( ) tovy1; ráccz le t  l957_ l98 l , tedyzpos lední| ročtvr ts to le tí jeho
Žlvota; ne.intlvěji rovněž in Skutc(:tk)st 'sl,obula Ptaha l 995. v publikaci shrnující dnes jiŽ

legendár.Irí. o to lr]énč však analyztlvtnou lt inteťplet()Va|)ou rozporuplt,tou publicistiku

Vác lavaCernél ro  Z  le t  |945_ l94 l l '
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Jeden rusistick! exkurs VácIava Černého

misty, romanisty a komparatisty konstatovat, Že se Václav Čern1i rusis-
tické problemáitice v evropském myš|ení ir ve Slovesné tvorbě (arciže
piedevším očima Íundovaného komparati stického zna|ce západoevrop-
sk ch literatur minulosti a pÍ.ítomrrosti) věnoval a vraoel se k ní niko|i
snad pravidelrrě, nicméně soustavně'

Nejpňesvědčivějším afgumentem pro toto tvrzeníje pŤedevším autor v
fundamentální, tÍebaŽe nedokončen! kulturněhi storick;f po1emick;/ opus
VÝvoj tt z.ločittl, panslal,istlttL-* Na této knižní stuclii Václav Čern! ener-
-9icky pracoval v době, kdy jeho badatelsky Život probíhal spíše v rístra.
rií. t.j. v první polovině padesát;i ch let. Pr1rvě do koncepce tohoto rozsáh-
lého spisu pr.avděpodobně vloŽil nesrovnatelně víc komparatistické
heuristické práae než do kteréhokoli jiného svého literárnlěhistorického
díla z padesátych a Šedesátych let.)

V1rclav Čern1/ ve |\;voji a z'ločittech panslavismu demonstrova| zapá-
lenou apo|ogii západoevropské orientace české kultury, j iž opňel o ten-
denčně zacílenou, sŽíravě kritickou ana|yzu nejmilitantnějších nacioná|.
níclr geopolitickych a novohistoricklch ambicí tzv. ruského státního
mesianismu. Zejména v závěru knihy si badatel nebere Žádné servítky
a pÍechází do pŤímych publicistick1/ch Íilipik - snad až na to, Že Íyto
rozhorlené partie napsrrl (raději./) ve tiancouzštině. V první polovině
padesát1ích let tedy Čern]/ odmítá se vší rnyslitelnou kategoričností
',asiatisrnus jakékoli obset.vance. pseudokomunistické či jiné..," striktně
popírii dokonce i pouhou hypotézu, Že by vribec bylo moŽné ,,nadělat
z' národa Evrrlpy byzantské stádo.. _ a kdyŽ rázně tvrdí, že ,jsme byli
zíipadním národem a jsme jím. chcerne jírn zristat ir mysiíme, že nám
v torn nikc|o rrerlriže zabr.ánit'., ' _ t1. ani .,Byzlrntinci..o jak sardonicky
badatel pojnrenovávii ptl norové politické vridce, ani ti, kteĚí ',princip
sociti lního žjvtlttt l.../ chtěli srníčit s okcidentální koneepcí svobodv.... '
a kc kteryrl se určity čas hlásil také on sárn.

V. Cerny: I/l.t, 'oj Lt :l,tlčitt.l ' Ptutsktl 'IsnttL. Praha b.d.( l 995): text knihy též na pokračování in
StŤední Evr r lpu '  Íí1en l993 _  duben l994.  č.  ]3 '38 .  39 .
KupÍíkladu v ktlizc Lil u liÍefttluru va stí.adoyěku, :,l,Ltíště v nlnltittskl1tlt z.emích ( Praht
l958). mohl VírcIav Cer.n1/ naVáz.rt na své početné lnedievalistické stLrdie napsané jiŽ
v tŤicát1/ch a čtyÍicát;fch leteclr. t ebaže publikace obsahuje i nověiší stati uveÍejněné
v Caso1lis'e prtt nttn!entí |i lr i l 'ttgii ( l9.56' l957).
V. Cern1/: Vl.l, 't l j u zIttt|íttl ' 1ltutslul,, i ';nru. s'14.I.
Tan l též.  s .  l49 .
Tan l t Óž.  s '  l48 .
TamtéŽ.  s .  l47 .
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Jeden rusistickÝ exkurs Václava Cerného

PŤitom si však náš univer.zitní vědec uměl počínat rovněž jako publi-
cista jednoznačně neristupně a nesrniŤitelně: vzpomeřme kupiíkladu
aktuální tuzemské odezvy sovětské kauzy Achmatovová - Zoščenko
a jeho tehdejšího srdnatého vystoupení proti ,'sovětské čistce.. V roce
l946, namíŤeného píedevším proti veškeré politické a kulturní ,,české
kocovině.. v pová|ečnfch letech. SouběŽně s pran1/Ěujícími diskusními
tirádarni nár adresu domácích ''kulturních činitelri kornunistick1/ch..tehdy
ovšem autor na stránkách Kritického nlěsíčníkLt promlouval či alespoř
strategicky ,,lavíroval.. jako činite| zásadně se nevměšující do taKeče-
nlch vnitÍníoh z/rleŽitostí sovětského kulturního Života - a dokonce ve
svém polemickém vystoupení jtŽ a priori ostÍe káral každého, kdo by se
k něčemu podobnému pŤece jen odlrodlal.
V souvislosti s tehde.jší reakcí české veÍejnosti na sovětskou kampař

proti neutilitárnímu a nekclntbnnnímu tvťrrčímu stanovisku v soudobém
umění Václav Cerny zdtraznil: ,,Pochybuju-li náramně o pňedstavě, již
snad rjstňední {bor Všeruské kornunistické strany chová o podstatě
tvúrčí osobnosti a tvol'ivého procesu, dovoluji si nepochybovat o opráv-
něnosti mravního stavu, jejŽ chce vyvolat bez vyjimky, bez vlhrady
a bez ri|evy v duši sovětského občana všech vrstev'..,.,NačeŽ r.ezolutně
prohlašuje: .'A ujišéu.;i vás 11ž' zde, čekáte-|i sn.rd na opak, Že z m1/ch rist
nevyjde ani slrivko, jeŽ by zlehčilo nebo pomluvilo rozhodnutí bolševi-
cké strany ruské'..Tuto část své polemické repliky uzavírá v ňr1nu l946
pádnlrni slovy: ,,Dělejte si, Rusové. co uznírte za vhodné, nebudeme vás
kritizovat' ba budeme Vaše rozhodnutí bránit nebo alespoii vysvětlovat,
s tím dodatkern však, pro nás nejv znamnějším. že vás nebudeme napo-
dobovat, neboé Vás napodobit ani nechcelne' ani nemusíme.... ,

Mezi r.okem l946, kdy byl napsán článek Sovětská čistka, česká koco.
vina a leccos jiného, a pr.vní polovinou padesátlch let, kdy se Václav
Čern1í soustňedi| na pŤípravu Spisu V)ívoj a zločin1, pttnslavismu, s.jehoŽ
koncepcí a zásadami pravděpodobně nikdy veňe.jně nevystoupil a nepub-
likoval je ani v nejstručnějšíln vltalru (kupňíkladu ani ve zmíněné studii
o Běsech F. M. Dostojevského, v níŽ mohl rekapitulovat aspoĎ některé
své poznatky o ruské fi lozofii a historii) ležela ovšem celá epocha. Víra

V. Černf : Sovětskiir čistka. českíi kocovina a Ieccos jinéIro. i|1 Skutečl:o'|t sl,obrxlu, Praha
1995 .  s .  136 .
TaIntéŽ.
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Jeden rusistit exkurs Václava Černého

misty' romanisty a komparatisty konstatovat, že se Vác|rv Černy rusis-
tické problernatioe v evropském myšlení ír ve slovesné tvorbě (arciŽe
pĚedevším očima Íundovaného komparatistického znalce západoevrop-
sk1/ch literatur minulosti a prítomnosti) věnoval a vracel se k ní nikoli
snad pravidelrrě, nicméně soustavně.

NejpŤesvědčivěj ším a|.gumentem pro toto tvrzení je pňedevš ím autorriv
fundamentáln í' tňebaže nedokončen! kultur.něhistilrick1i po1emicky opus
Vlívoj ct zbčin't, 1lanslclvisnuL'" Na této kniŽní studli Víclav Cerny enet-
.uicky pracoval v době, kdy jeho badatelsk1/ Život probíhal spíše v r.istra-
ní. ij ' v první polovině padesátlch let' Pri ivě do koncepce tohoto rozsáh-
lého spisu pravděpodobně vloŽil nesrovnatelně víc komparatistické
heuristické práoe než do kteréhokoli j iného svého literárněhistorického
díla z padesátych a šedesát1ich |et..,

Václav Černy ve \,J;voji a zločinech pansltlvisnru demonstrovaI zapá-
lenou trpologii západoevropské orientace české kultury, j iŽ opŤel o ten-
denčně zacílenou, sŽíravě kritickou analyzu nejrni l itantněj ších nacionál-
níclr geopolitick;/ch a novohistoricklch arnbicí tzv. ruského st/rtního
mesianismu. Zejména v závěru knihy si badatel nebere žádné servítky
a piechází do pŤímych publicistick;ích Íilipik - snad aŽ na to, Že tyto
rozhorlené partie napsal (raději/) ve Íiancouzštině. V první polovině
padesát1/ch let tedy Cerny odmítá se vší rnyslitelnou kateg'oričností
,.tisi i it ismus jakékoli observance. 1lseudokomunistické č'ij iné..." striktně
popír.á dokonce i pouhou hypotézu, Že by vribec bylo rnožné ,,nadělat
z' národa Evropy byzantské stádo.. - a kclyž rá,zně tvrdí, Že ,jsme byli
západnín níirodern a jsrne jím, chcerne .jírn zťrstat a myslínre, Že nám
v tom nikclo rrenrŮŽe zabrítnit..,/ _ tj. ani ,,Byzantinci,.o jak sarilonicky
badate| pojnrenovtiv1r po norové politické vŮdce, ani ti, kteŤí ,,princip
sociálního žjvota /.../ chtěli srníŤit s okcidentální koncepcí svobodv,.. '
a ke kterÝrn se ur.čitÝ čas h|ásil také on sáln.

4 V. Cerny: \/l, l, 'tt i u:ltlčitt.l 'Ptutslul, ' isnru' Praha b'rl.( I995); text knihy též na pokračování in

. StŤetlní Evn4ta' Ííien l 993 _ duben l 994. č. 33_ 38. 39'
] KupŤíklridu v kntze Lid il liIeru|uru yt stŤatlrtl,,ěktt, z,l,|,tíště l, ront nskl1t:lt z,entíclt ( Praha

l9.58). rnoh| V1iclav Cer.n1| i lavítzat na své početrré nredievalistické studie napsarré.jiŽ
v tŤicátlch a čtyňicát1/ch letech. tŤebaže publikace obsahLr.je i novější stati uveňejněrré
v Caso1tí'tc 1l ru nt r xl ant í l í l ol og i i ( l 956' | 957)
V' Cerrr;i: Vl.l,t l i u :!tlt|ittl ' Ptut'yLttl,,ísntu. s'147.
TamtéŽ. s' l. l9.
Tanr též'  s '  l48 .
Tamtéž. s. lul7.
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Jeden rusistit exkurs VácIirva Cerného

Pi.itom si však náš univerzitní vědec uměl počínat rovněž jako publi.
cista jednoznačně ne stupně a nesmiŤitelně: vzpomeřme kupŤík|adu
aktuální tuzemské odezvy sovětské kauzy Achmatovová _ Zoščenko
a jeho tehdejšího srdnatého vystoupení proti . 'sovětské čistce.. v roce
l946, namíŤeného pí.edevším proti veškeré po|itické a kulturní ,,české
kocovině.. v poválečn ch letech. SouběŽně s pran!Ťujícími diskusními
tirádarni nÍr ad|esu domácích,,kulturních činitelrj kornunistick!ch..tehdy
ovšem autor na stránkách Kritického n síčníku promlouval či alespoř
strategicky ,'lavíroval.. jako činitel zásadně se nevměšující do takr'eče-
nlclr vnitňních záležitostí sovětského ktr,lturního Života - a dokonce ve
svém polemickém vystoupení jiŽ a priori ostÍe káral kaŽdého, kdo by se
k něčemu podobnému pŤece jen odhodlal.

V souvislosti s tehdejší reakcí české veŤejnosti na sovětskou kampaĎ
proti neutilitárnítnu a nekonÍbrrnnímu tvťrrčírnu stanovisku v soudobém
umění Václav Cerny zdŮraznil: ,,Pochybuju-li náramně o pňedstavě, jiŽ
snad stňední v1lbor Všeruské kornunistické strany chová o podstatě
tvŮrčí osobnosti a tvoňivého procesu, dovoluji si nepochybovat o opráv-
něnosti mravního stavu, jejž chce vyvolirt bez vlj imky, bez vyhrady
a bez ri levy v duši sovětského občana všech vrstev..' ' '  NaČeŽ rezolutné
prohlašu.je: ',A ujišéu.ii várs jiŽ zde. čekáte-li snad na opak, Že z m1/ch rlst
nevyjde ani slrivko, jež by zlehčilo nebo polnluvilo rozhodnutí bolševi-
cké strany ruské...Tuto část své polemické repliky uzavírá v Ě1nu l946
pádnyrni slovy: ,,Děle.ite si, Rusové. oo uznáte za vhodné, nebudeme vás
kritizovat' ba budeme vaše rozhodnutí bránit nebo alespoř vysvětlovat,
s tíln dodatkem však, pro nás nejv1iznamnějším. Že vás nebudeme napo-
dobovat, neboé vás napodobit ani nechceme, ani nemusíme'... .

Mezi r.okem l946, kdy byl napsán článek Sovětská čistka, česká koctl-
vina a leccos jiného, a první polovinou padesát1i ch let, kdy se Vírc|av
Čern;Í souslňedi| na pŤípravu spisu V)ívoj ct zločittl, panslavismu, s jehož
koncepcí a zásadami pravděpodobně nikdy veŤejně nevystoupil a nepub-
likoval je ani v nejstr.učnějšÍn v tallu (kupŤíkladu ani ve zmíněné studii
r> Běsech F. M. Dostojevského' v níž mohl rekapitulovat aspoĎ některé
své ooznatkv o ruské fl loz,ofi i a historii) ležela ovšem celá epocha. Víra

V. Cerrr1f: Sclvětská čistka. česká kocovina a leccos jiného, i|1 Skutu\nst .sl,obodu. Praha
1 9 9 5 .  s .  1 3  .
TaIltéž.
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Jerlen rusistickÝ exkurs VácIava Černého

badatelova, že ,,my Ceši neŽrjeme a nikdy jsme v duchovním životě ani
než||i z almuŽen. A svou podstatu neměníme, jako se mění košile: pro
nás není du^chovní život pohodln1ím a povrchním pŤevlekem národního
egoismu..'.. snad plati|a v rovině nadčasové interpretace tohoto historic-
kého a etnického problému, leč reálná podoba českého kulturního života
padesát1/ch let rnol-rla ve skrytém veŤejnénr mínění sloužit jako argument
pr.o lvrzení spíše opačné.

V rnezidobí 1948-|951 nemé| Václav Cerny pŤíleŽitost publikovat
texty publicistické a kriticki.. 'a.jeho polernické pero nedobrovolně zzr-
háIelo. Jeho h|avrrí vědecké bádání bylo na pielolnu padesátych a šede-
sátych let zarrrěŤeno jednak na ediční a textologick1/ kornentáň k objeve-
nému dramatu CalderÓnově, jednak nzi pŤipravovanou knižní studii
o Bttbičce BoŽeny Němcové (Íadu glos a náčrtkŮ z ní tenkrát otiskl
v deníku Li lvri dentokracie). Snad také proto badatel obrací svou
pozornost poznovu. byé jen epizodicky. ke krásné literatuňe ruské či
obecně Ťečcno ke slěie sovětské kultury. Zpočátku se oz!vá piedevším
jako literární historik: napiíklad v noru l963 zasvěceně glosuje právé
vydanou nroskevskou antologii světové literzrtury'- _ a krátce nato se
v časopisecké rivaze pcldrobně a s uznáním rozepisuje o skutečnosti, že
v Praze byly nalezeny neznámé spisy M. V. Lomonosoua.'. AŽ do
podzilnu l963 se však Žáclnír z uveŤejněnlch studií či .j in1/ch textri
V1rcltiva CernéI'ro nezabyvala ničím jin1/m neŽ starším světov m písem-
nictvírn nebtl českou klasickou literaturou n-rinulé|ro věku. Století dva-
cáté v té dclbě bylo pro pisatele (pŤcclevšínr kv l i polit ické cenzuťe)
pi.íslovečnii t e r ru p ro h i b iÍu.

Také z tohoto pohledu ntiÍ v tvorbě Václava Černého relativně vlj imeč-
rré postaveníjeho tehdejší exkurs do soudobé literární rusistiky, pochá-
ze.iíoí pravděpodobně již z konce roku l96 l, anebo z prvních měsícrj
roku l962. Tehdy se badatel pokusil pro|onrit existující publikační

V.  Cerny:  Vt ' t t t j  a : lo t l i r t  purs l r rv i sar l .  s .  l z l9 .
Několik statí či rozhletl i i. uveĚejněuych ve věr]eckétn tisku. nebtl korncntíifi ke knižníInu
vydáníncrnoh loan izčíts t i ko lnpcnzovatbadate] [ iv tvL i rčíp ie t lak ;napÍík ladzace l1 f rok  l960
uveiejnil.jenom českou verzi studie tl ..Mornvsk!ch braÍiích.' v KÍcslhns kl rzyll a interview
o svénl obje-vu neztríIrlého CalderÓncrva rukopisu v MIadé VoŽicI'
V' Cern1: Ceská retresatrce v sovětské zl.cl.J|e. Lilrtl. demokrucic 3.2.l963. (viz téŽ V
:'ti ž'c t nt p rt t strl ru. s. 45'4li'
V. Čern1: PraŽsk1/ ob.jev neznínlych spisťr M' V' [,ot1tt)ttosova, KuLtun tvorbu 1. 1963.
č. 22. s. l 6 (viz též V z'tíž'enétn ]lrostttrl. s' 54 59' Badatel se v tolnto pŤípadě rn;fl i l: autoÍství
M' V' I'otntltrosova bylrl ztralci ruského literítrlríhrl baroka zanedlouho vyvráceno.
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bariéry a po letech nedobrovolného rnlčení o všem, co se odehrávalo
v nové literární tvorbě, znenadání napsal esejistické zamyšlení. Nikoli
však o některém novém díle Íiancouzské či kupňíkladu španě|ské litera-
tury, nlbrŽ cl novém pr'ekladu Z ruské novelistiky padesátlch let. tj.
o soubol.u lyrickfch rívah Konstantina Paustovského Zlatá rúže, jejŽ
roku l96 l v renomované edici Světová četba vydalo Státní nclkLcldatel.
sruí krásné literatury, hudby a untění (pozdější odeon) v pŤekladu Zden-
ky Psťrtkové.

Právě toto beletristicko- didaktické dílko poválečné ruské či sovětské
prÓzy, které bylo z valné části dokončeno již na pŤe|omu čtyŤioátlch
a padesát1/ch let, ale kniŽně bylo v Sovětském svazu vydáno aŽ roku
l955, si Čern1/ zvoli l jako pňedrnět své kritické a publicistické rellexe'
Jeho prostiednictvíln se odhodlzrl k pokusu o návrat do prostoru. na němŽ
se odehrávaly literární konÍiontace české kultury, i když si.iako pňedmět
obdobně koncipovaného analytického ref-erátu rnohl vybrat i jinou pňe-
kladovou novinku z tzv' t.uské sovětské literatury nebo některé ,,osvěd-
čené..dílo ruské klasické prÓzy l9. století' Nakonec zristalo u pokusu:
ačkoli Vírclav Cern;/ svrij text uzaviel a zŤejmě i autorsky zkorigoval,
Zachovzrl se pouze v jeho rukopisné pozristalosti, a nebyl tudíŽ.zpocho-
pitelnych drivodrj zaÍazen ani do knihy V zližtném prostrlru'|o Posléze
však i tento neznámy autorriv text spatčil světlo světa. Spo|u s jinlmi
dvěma badatelov1Ími nepublikovanlmi rukopisy - DcLlší knížkrl ?' orte-
novy poz staLosti (z' roku l969) a o té yeliké komparatistické patálii (z
poloviny sedmdesátych let) _ vyšel s laskav;írn svolením paní MUDr.
Miloslavy Pavlíkové pod privodníln názvem EsteÍické náZory KonsÍan-
tittu Pctustovského shodclu okolností nikoli v některém z novějších v;/.
borrj z díla Václava Černého, nybrŽ v intcrnítn občasníku Spo|ečnosti
F. X' Šaldy, totiž v sborníčku nazvaném Zápisník o Šaldovi, vydanem
k 127. vyročí.'narození F. X. Saldy v prosinci |994. ]e to vribec první
text, v němŽ Cerny komentuje r.uské písemnictví'' od zmíněnych po|e.
mick;ch člírnk, tykajících Se v roce |946kauzy Achmatovovit-Zoš-
čenko, a od nedokolrčeného rukopisného spisu [vr7 a z'Ločiny pansla-

t1

Poprvé se o ex istenci tohoto kritického reÍ.crítu zIníni l ir aŽ R. Hanl irntlvá v Dopli iku k soupisu
díla Vi.rclava Certrého r'ocldíle Nepublikor,ané stutlie. stati. čll lurky, glosy. in Tvorbu tt
rtsoblttl 'tÍ 2. s. 692'
opír .á lne  sc  zde r t l vněŽ o  b ib l iogr rť ieky  S( ) t lp i s  d| |n  Vrc l i rv r  Černél ro . . je jž ses tav i la  H.  Sa-
la jkoví .  in  T l .o rbu u  o 'yobtuxÍ 2 .  s .6 l .5  6|J4 .

172
-L-1

173



Jeden rusistickÝ exkurs Víclava Cerného

badatelova, Že ,,my Ceši nežijeme a nikdy jsme v duchovním životě ani
neŽt|t z almužen' A svou podstatu neměníme, jako se mění košile: pro
nás není duchovní život pohodlnlrn a povrchním pŤevlekem národnílro
egoisn"ru..,l2 snad plati la v rovině nadčasové interpretace tohoto historic-
kého a etnického problému, leč reálná podoba českého kulturníI-ro Života
padesátych let mohla ve skrytém veíejném mínění sloužit jako argument
pr.o tvr.zení spíšc opac*né'

V mezidobí l948-l957 neměl Václav Cerny pŤíležitost pub|ikovat
texty publicistické a kritické'.'a jeho polemické pero nedobrovolně za.
hálelo. Jeho hlavní vědecké bádání bylo na pĚelornu padesátlch a šede-
s/it1Ích let zarněr'eno jednak nzr ediční a textologick1/ komentái k objeve-
nému dtamatu Calder. nově, jednak na pŤipravovanou knižní studii
<> Bctbičce BoŽeny Něrncové (Ťadu glos a náčrtkri z ní tenkrát otiskl
v deníku Lidová denulkracie). Snad také proto badatel obrací svou
pozornost poznovu' byé jen epizodicky. ke krásné literatuče ruské či
obecně iečeno ke s1ěie sovětské kultury. Zpočátku se ozyvá pňedevším
jako literární historik: napŤíklad v noru l963 zasvěceně glosuje právě
vydanou moskevskou antologii světové literatury.- _ tr krátce nato se
v časopisecké rivaze podrobně a s uznáním rozepisuje o skuteč-nosti, že
v Praze byly nalezeny neznámé spisy M' V. Lomonosova.'. AŽ do
podzirnu l963 se však žádná z uveiejněn1/ch studií či ;infch textri
Vziclava Čerrrého nezirbyvaia ničírn.jin;ím rle Ž stirr.ším světovym písem-
rrictvítn nebo českou klasickou literaturou nrinulélro věku. Století dva-
cítté v té době bylo pro plisatele (pŤedevším kvril i polit ické cenzuŤe)
pr.ísIoveč'ní t t r rt t 1l tt tl t i l l i tu.

Také z tohoto pohledu mli v tvorbě Vác|ava Černého relativně vlj imeč-
né postaverríjeho tehdejší exkurs do soudobé |iterární rusistiky, pochá-
zející pravděpodobně již' z' konce roku 196 l, anebo z prvních měsícťr
roku l962. Tehdy se badatel pokusil prolomit existující publikační

V- Čern!: Vli,tt j u l lt lc|ittl ' ptttt't l,ttl,í'snu' s.|49'
Několik statí či rozlr|ed[j. uvcieiněn1|ch ve vědeckérn tisku. nebo koInentíÍii ke knlžníInu
vydítnínetnoh loan izčíts t i kornper rzovatbadatc l [ i v tv i j rčípŤet lak;nap i . íkIadzace l1/ r t*  l960
uveŤejnil.jenoIn českorr verzi studie tl..Moravsk;/ch bratŤích.'v KŤast,un';kr] rcvai a interview
o svéll obievu treznánlélrtl CirlderÓntlvn rukopisu v Mladé Vožicr.
V' ťJern!: Česká renesatrce v sovětské z'rca,J|e. Lii lr l l,t i t letnokrucit 3.2.|963. (viz téŽ V
:lí ž'ettÚnt p nl strl nt. s' 45_48.
V. Cerrr;: Pražsk! objev nczníunyclr spisťr M' V' LoInonosova, KuLtun tvrbu |. |963.
č.22 ' s .  |6(v i zLéŤ,V z '  ž 'u  n t  pr t t ' t t t l ra .  s '  54_59.  B i rdate l  se  v  t ( ) ln to  pŤípadě In ! l i l :  autors tví
M' V' I-otnotrosova byIo znalci rLrského liter.ílrrríhtl baroka ziuredlouho vyvríceno'
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bariéry a po letech nedobrovo|ného mlčení o všem, co Se odehrávalo
v nové literární tvorbě, znenadání rrapsal esejistické zamyšlení. Nikoli
však o některém novém díle Íiancouzské či kupňíkladu španělské litera-
tury' nlbrž o novém pŤekladu Z ruské novelistiky padesát1/ch let. t.1.
o souboru lyricklch rivah Konstantina Paustovského Zlrltťt rťlže, jejž
roku l96l v renomované edici Světová četba vydalo St tní naklcldatel-
sní krásné Literatury, hudby a un ní (pozdější odeon) v piekladu Zden-
ky Psritkové.

Právě toto beletristicko- didaktioké dílko poválečné ruské či sovětské
prÓZy, kteÉ bylo z valné části dokončeno jiŽ na pŤelomu čtyricátÝch
a padesátych let, zrle kniŽně bylo v Sovětskérn svazu vydáno aŽ roku
l955, si Čern1i zvoli| jako pňedmět své kritické a publicistické reÍ-|exe'
Jeho prostŤedniotvírn se odhodlal k pokusu o náVrat do prostoru, na němŽ
se odehrávaly literární konÍi.ontace české kultury' i když si.jako pÍedmět
obdobně koncipovaného analytického refefátu mohl vybrat i jinou pŤe-
kladovou novinku z tzv' ruské sovětské literatury nebo některé,.osvěd-
čené..dílo ruské klasické pr6zy l9. století' Nakonec z stalo u pokusu:
ačkoli Václav Cern1/ svrij text uzaviel a zňejmě i autorsky zkorigoval,
Zachoval se pouze vjeho rukopisné pozristalosti, a nebyl tudíŽ.z pocho-
pitelnych dŮvodtj Zatazen ani do knihy V zťiženém prostoru.|o Posléze
však i tento neznámy autor v text spatĚil světlo světa. Spolu s jinlmi
dvěma badatelovymi nepub|ikovan1ími rukopisy 'Dcllší knížka Z orte-
noy-y pozist losti (z roku l969) ao té veliké kontparatistické pcttciLii (z
poloviny sedmdesátych let) - vyšel s laskavym svolením paní MUDr.
Miloslavy Pavlftové pod privodním náZVem Estetické nťLzOry Konstctn-
tinu PausÍovskélul shodc>u okolností nikoli v některérn z novějších vy-
bor z díla Václava Černého, nybrŽ v internítn občasníku Společnosti
F. X. Šaldy, totiŽ v sborníčku nazvaném Zítpisník o Šaldovi, vydaném
k 127. vlročí narození F' X. Šaldy v prosinci |994. Je to v bec první
text' v němŽ Cerny komentuje ruské písemnictví', od zmíněn1/oh pole-
rnicklch článkrl, tykajících se v roce |946kauzy Achmatovová-Zoš-
čenko' a od nedokončeného rukopisného spisu Vyvoj a z,bčiny ptlnsLa-

Popt.vé se o ex istenci tohoto kritickélro reÍ.erátu znrfuil ir irž R. Hanrirntlvá v Dopl ku k soupisu

díla VírcIava Cerného v oddíle Nepuhliktlviuré studie. stati. člíurky' glosy. in 
.fvorba 

tL
ostlbtttl 'sÍ 2. s' 692,
opíI .í rne  se  zde rovněž o b ib l iogr r l i c | .y  S . lup i s  d i l a  Vrc tavr  Čer t réIro . . ie jŽ  ses tav i la  H '  Sa-

]a ikov i i r .  in  T l ' r l rbu  u  r l s r lh t t r t ' tÍ  2 .  s '  6 l5 -6 l t4 .
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. lerlen rusistick exkurs Václava ČernéIrtl

visnru.Y kriticko-pub|icistické koncepci piíspěvku tu jeho autor z stává
věrn! někdejší strategii z druhého poválečného roku. Znamená to, Že si
usilovně hod|á zachovat vlastní názor a svébytny česk1f pohled na este-
tické prob|émy litelárního dfla, ale ve všem, co se bezprostŤedně dotlká
konkrétních společenskych a tzv. kulturněpolitick!ch reá|ií a souvislos-
tí,zŤíká se práva nezávislého kritika a publicisty vyslovovat subjektivní
a ničím nezmanipulovan1/ kritick! soud.

Na první pohled tuto základní pub|icistickou tezi z poválečné doby
měla ztělesřovat i staé Estetické názory Kottstantinc Paustovského'Teh-
dejší prorněna v pisatelově postoji po patnáctileté pauze by|a však více
než patr.ná. Jest|iŽe v poválečné kauze Achmatovová - Zoščenko si
Čern! v!slovně a veňejně z taktickych dŮvodrj zakazova] kritizovat co-
ko|i nrucle in SSSR 2r vystavovat se tokŮrn. podle nichž si pr! pŤeje
vrněšovat se do ridajn1/ch vnitŤních zá|eŽitostí sovětské literatury, v ne.
kompromisní polemice se sv1/mi domácími odprirci dával zŤetelně naje-
vo svrij evidentní nesouhlas s podobn1ími postoji, zejména s administra.
tivnínri opatŤenítrri' Nyní ve svérn neotištěném rozboru povídek a novel
Konstantina Pzrustovskéhtl však demonstruje zŤeteln! posun v hierarchii
hodnot literárního dí|a. Znenadítní do popŤedí vyzvedává zejména kul-
turní fakt a společenskou nezbytnost ,,vrŮstu.. rcflexivního, lyrického
autorského typu a meditzrtivního nature|u spisovate|ova díla do modelo.
vě Ťízeného systému sovětské literatury v té podobě, v níŽ se zÍbrmoval
ze.jnréna za stalinismu'

Zce|a v duchu tehde.jších oťiciálních c|iskusí o riko|ech a perspektivách
slovesné tvorby Václav Čer.n! u ZLaté rriŽe konstatuje, Že pňi takovém

,.vr stu do nového, sovětského sociílního a kulturního světa.. je moŽné
si '.zcela konkrétně ozŤe.|nrit zákonitost. se kterou a podle které zdravé
a odolné Živly starší |iteratury do nové skutečnosti vftist '''',silJ, tudíŽ
také, na obrátku, i zákonit1/ zpŮsob, jímŽ sovětská kulturní realita orga-
rricky vstŤebávir, pŤetváŤí tr rozvíjí starší zdravou kulturní tr.adici. A|e
zároveii lze na těchto osobnostcch i platně prokázat,..pokračuje vědec,

,,co stačilo, aby je nová socialistická epocha Iidstva na samém prahu
kultury komunistické pŤija|a, byť i kriticky' a uznala za svoji Živou
a tvoi.ívou součást'.. l 8

l| i V. Čcrn;/: Estetické ttítztl.1' Ktlnstatrl itra Pausttrvskélrtl. Zti1listtík t,.ír1r1r,r.l. Pr.ahe l994

s. 24-1.5.

Jeclen rusisticky exkurs VácIava ČerIrélro

Cel! vlklad Václava Černého' pňík|adně a patŤičně analyticky subti|ní
všude tam, kde česk! badate| dokládá z evropské literární a duchovní
tradice vyvěrající bytostny romantismus estetick1/ch premis Konstantina
Paustovského' Se tu opírá o základní potĚebu ztotožnění s onou základní
podmínkou ,.vrŮstu..do obecné. tj ' oficiální sovětské kulturní atrnosÍěry,
jiŽ zde pisatel stvrzuje rovněŽ četnlmi literárněhistor.ick;/mi a kulturně-
historick1/mi reminiscencemi' V této souvis|osti náš v!znamn1/ medie-
valista a komparatista hovoŤí o ,Velké r'íjnové revoluci..roku 19l7 jako
o principiálním kvalitativním z|omu ruské kultury, jako o něčem, co
v IiteratuI=e nasto|ilo piedevším zásluŽnou ,,otázku obsahovou a otázku
uŽitečnost i ' . . | . ,

Říjnová revoluce po<lle autora stati urnoŽnila spisovateli ',vybudovat
soubor estetick;ich hodnot a komplex estetick1ioh názor , které jsou
v;slovně jiŽ jednou z kIadn!ch složek tohoto společenského světa no-
vého... Yzápětí badatel s porozuměním cituje slova Konstantina Paus-
tovského o ,,rozmetání idealistického .generačního typu..' jemuŽ pr1i
revoluce .,nedovoli la vribec uzriít... A vyzdvihu.je soud ruského sovět-
ského prozaika, podle něhoŽ v Rusku kronrě inteligentri , 'žije intenziv-
nírn Životem ohromná část národa' která si Ťíkir My dělníci' Byla v nich
opravdová Životní síla, netrpělivost, stŤízlivá pravda. vynošená na vIast-
ním udňenérn hrjbetu. Tato pravda se nedala utlumit Žádnymi nádhern]/mi
rnelo<liemi veršrj ani zastr'ít nějakou m|havou í.i lozofií tehdy mÓdního
l ' i f  ozofa Bergsona / . . .1."20

Pr-e<Jevšírn v principu estetické opravdovosti a upžímnosti současného
urnělcc spatŤuje Vác|av Cern na začátku še<lesírtych |et nepomysln
Inosl. po němŽ je moŽné pÍe1ít z'e starél-ro světa do nového. od staréhcl
ur-nění k umění nové s<lvětské společnosti ' ,,Je.iasné'.. soudí vědec ve
sÍaÍi Estetické ttL:ory Ktlnstcul,tina PausÍov'ského' ,,s jakym zásadnínr
požirdavkern marxistické estetiky je tento celoživotní étos pravdivosti
a čistoty Paustovskélro spi.ízněn: s poŽa<lavkem jednoty Žlvota a umění,
jednoty člověka a ulnělcc, s pojetím umění svéprrivného sice vzhledem
k clstatním Íbrmám lidské činnosti, ale nikoli svéprávného vrjči Životu
(tak se často domníviÍ estetika idealistická) a rovněŽ nesvéprávného,

Tanrtéž. s. 28
TtIntéŽ.
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visnru.Y kriticko-pub|icistické koncepci piíspěvku tu jeho autor z stává
věrn! někdejší strategii z druhého poválečného roku. Znamená to, Že si
usilovně hod|á zachovat vlastní názor a svébytny česk1f pohled na este-
tické prob|émy litelárního dfla, ale ve všem, co se bezprostŤedně dotlká
konkrétních společenskych a tzv. kulturněpolitick!ch reá|ií a souvislos-
tí,zŤíká se práva nezávislého kritika a publicisty vyslovovat subjektivní
a ničím nezmanipulovan1/ kritick! soud.

Na první pohled tuto základní pub|icistickou tezi z poválečné doby
měla ztělesřovat i staé Estetické názory Kottstantinc Paustovského'Teh-
dejší prorněna v pisatelově postoji po patnáctileté pauze by|a však více
než patr.ná. Jest|iŽe v poválečné kauze Achmatovová - Zoščenko si
Čern! v!slovně a veňejně z taktickych dŮvodrj zakazova] kritizovat co-
ko|i nrucle in SSSR 2r vystavovat se tokŮrn. podle nichž si pr! pŤeje
vrněšovat se do ridajn1/ch vnitŤních zá|eŽitostí sovětské literatury, v ne.
kompromisní polemice se sv1/mi domácími odprirci dával zŤetelně naje-
vo svrij evidentní nesouhlas s podobn1ími postoji, zejména s administra.
tivnínri opatŤenítrri' Nyní ve svérn neotištěném rozboru povídek a novel
Konstantina Pzrustovskéhtl však demonstruje zŤeteln! posun v hierarchii
hodnot literárního dí|a. Znenadítní do popŤedí vyzvedává zejména kul-
turní fakt a společenskou nezbytnost ,,vrŮstu.. rcflexivního, lyrického
autorského typu a meditzrtivního nature|u spisovate|ova díla do modelo.
vě Ťízeného systému sovětské literatury v té podobě, v níŽ se zÍbrmoval
ze.jnréna za stalinismu'

Zce|a v duchu tehde.jších oťiciálních c|iskusí o riko|ech a perspektivách
slovesné tvorby Václav Čer.n! u ZLaté rriŽe konstatuje, Že pňi takovém

,.vr stu do nového, sovětského sociílního a kulturního světa.. je moŽné
si '.zcela konkrétně ozŤe.|nrit zákonitost. se kterou a podle které zdravé
a odolné Živly starší |iteratury do nové skutečnosti vftist '''',silJ, tudíŽ
také, na obrátku, i zákonit1/ zpŮsob, jímŽ sovětská kulturní realita orga-
rricky vstŤebávir, pŤetváŤí tr rozvíjí starší zdravou kulturní tr.adici. A|e
zároveii lze na těchto osobnostcch i platně prokázat,..pokračuje vědec,

,,co stačilo, aby je nová socialistická epocha Iidstva na samém prahu
kultury komunistické pŤija|a, byť i kriticky' a uznala za svoji Živou
a tvoi.ívou součást'.. l 8

l| i V. Čcrn;/: Estetické ttítztl.1' Ktlnstatrl itra Pausttrvskélrtl. Zti1listtík t,.ír1r1r,r.l. Pr.ahe l994

s. 24-1.5.

Jeclen rusisticky exkurs VácIava ČerIrélro

Cel! vlklad Václava Černého' pňík|adně a patŤičně analyticky subti|ní
všude tam, kde česk! badate| dokládá z evropské literární a duchovní
tradice vyvěrající bytostny romantismus estetick1/ch premis Konstantina
Paustovského' Se tu opírá o základní potĚebu ztotožnění s onou základní
podmínkou ,.vrŮstu..do obecné. tj ' oficiální sovětské kulturní atrnosÍěry,
jiŽ zde pisatel stvrzuje rovněŽ četnlmi literárněhistor.ick;/mi a kulturně-
historick1/mi reminiscencemi' V této souvis|osti náš v!znamn1/ medie-
valista a komparatista hovoŤí o ,Velké r'íjnové revoluci..roku 19l7 jako
o principiálním kvalitativním z|omu ruské kultury, jako o něčem, co
v IiteratuI=e nasto|ilo piedevším zásluŽnou ,,otázku obsahovou a otázku
uŽitečnost i ' . . | . ,

Říjnová revoluce po<lle autora stati urnoŽnila spisovateli ',vybudovat
soubor estetick;ich hodnot a komplex estetick1ioh názor , které jsou
v;slovně jiŽ jednou z kIadn!ch složek tohoto společenského světa no-
vého... Yzápětí badatel s porozuměním cituje slova Konstantina Paus-
tovského o ,,rozmetání idealistického .generačního typu..' jemuŽ pr1i
revoluce .,nedovoli la vribec uzriít... A vyzdvihu.je soud ruského sovět-
ského prozaika, podle něhoŽ v Rusku kronrě inteligentri , 'žije intenziv-
nírn Životem ohromná část národa' která si Ťíkir My dělníci' Byla v nich
opravdová Životní síla, netrpělivost, stŤízlivá pravda. vynošená na vIast-
ním udňenérn hrjbetu. Tato pravda se nedala utlumit Žádnymi nádhern]/mi
rnelo<liemi veršrj ani zastr'ít nějakou m|havou í.i lozofií tehdy mÓdního
l ' i f  ozofa Bergsona / . . .1."20

Pr-e<Jevšírn v principu estetické opravdovosti a upžímnosti současného
urnělcc spatŤuje Vác|av Cern na začátku še<lesírtych |et nepomysln
Inosl. po němŽ je moŽné pÍe1ít z'e starél-ro světa do nového. od staréhcl
ur-nění k umění nové s<lvětské společnosti ' ,,Je.iasné'.. soudí vědec ve
sÍaÍi Estetické ttL:ory Ktlnstcul,tina PausÍov'ského' ,,s jakym zásadnínr
požirdavkern marxistické estetiky je tento celoživotní étos pravdivosti
a čistoty Paustovskélro spi.ízněn: s poŽa<lavkem jednoty Žlvota a umění,
jednoty člověka a ulnělcc, s pojetím umění svéprrivného sice vzhledem
k clstatním Íbrmám lidské činnosti, ale nikoli svéprávného vrjči Životu
(tak se často domníviÍ estetika idealistická) a rovněŽ nesvéprávného,

Tanrtéž. s. 28
TtIntéŽ.

l 9
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Jeden rusistick exkurs VácIava Černého

nybrž odpovědného vriči dějinám.,,2| Z"'i^énu v programové citové
identifikaci s historick1/mi koly doby a jejími tendenčními krtičejemi
shledává česky badate| v|astní estetick]/ smysl tvrirčího romantismu
současného autora sovětské lyrizované prÓzy'

RovněŽ závěrečná pasáŽ neuveŤejněné rusistické stati Václava Černé-
ho, jeho prvního vstupu do rusistického či sovětistického literárního
světa od prvních poválečnlch let, pŤitaká parametr m oficiá|ní estetiky
na pŤelomu padesátfch a šedesátych let v Československu. Badatel tu
shrnuje své analytické r.eÍlexe a posléze konstatuje, že ',bohatství este-
tick!ch názorri a stanovisek K. Paustovského jsme nanejv1/š nadhodi|i,
naprosto však nevyčerpali. Jeho sv érázná a hluboká estetika je osnovaná
na drjsledném teoretickém dom1/š|ení otázek, na dlouhém souŽití s rus.
klmi i světovfmi klasiky ana(lvaze potŤeb a poŽadavkri nové socialis-
tické společnosti. Vybudovánaje na zák|adních pojmech lidské pravdi-
vosti, Iidovosti, Ťádu budovaného z lásky a obraznostijakoŽto schopnosti,
kter1r k vlastnímu Í.enrxnénu estetickému podává hlavní a dostatečn;/
kIíč. EvolLrcí svou Paustovsk1 poskytuje skvěl1/ pŤíklad umě|ce, kter;/
vyšel z poměni pŤedrevolučních a k sovětské skutečnosti nalez| naprosto
kladn! poměr. Nese v sobě zároveř a obsahuje však - poněvadž onen
kladn! porněr našel správnym domyšlenírn sv;/ch pčedpokladri pŮvod-
ních - i obraz toho, co stačilo nové socialistické společnosti, aby jej
uvítala do Ťad tvrjrčích ričastníkri svého budování a pňizna|a mu v znam
prvoŤad!, Paustovskii .;e tím i oním velik rnpiíkladem a vyzvou i nej.
zatvrzelejším pochybovačrim a váhavc m''...

Stal Est et ic ké ntíz,o ry, Kon stantina P austov s ké ho' publikovaná téměŤ
osm let po badatelově smrti, pňedstavuje pŤedevším pozoruhodnou epi-
zodu, symptomaticky autorúV exkurs do literární rusistiky, kteq/ se
zŤe1mě měl stát pragmaticky odrivodněnlm pokusem o návrat do literár-
někritického Života v Čechách. To se Václavu Černému postupně poda-
Ťilo p< ínaje aŽ rokem l963' kdy se jeho pŤíspěvky a rivahy znovuzača|y
objevovat v kulturních periodikách, pŤičemž pŤíští závaŽnou rusistickou
kr.eací se v badatelově tvorbě sta|a teprve citovaná studie Dostrljevskij
a jeho Běsi.

TanltéŽ. s. 30.
TaItrtéŽ. s' .]4.

Jeden rusistickÝ exkurs Václava Černého

Ve svém |iterrírněkritickém setkání s lyrizovanou tvorbou Konstantina
Paustovského, datovaném pravděpodobně rokem 196t nebo 1962, de-
monstroval Čern;Ý myslitelskou identitu svého pera, avšak pňi snaze
o ,yrŮst.. do jazyka dobov ch diskusí a do více (ale i méně) oficiÓzních
rusisticklch hájemství tehdy načas rezignoval na svou tvrirčí identitu
publicisty a polemika' Na otázku, zdaby| vŮbec moŽn! ve v1/voji čes-
kého Iiterárního myš|ení podobnf schizofrenní ,,most.. mezi Západem
a Vlchodem, mezi západoevropsk1/m analytismem a racionalismem na
straně jedné a mezi v]ichodním utilitárním apriorismem na druhé straně,
reagoval Vác|av Čern! obdivuhodně neschizofrenně jiŽ ve své veškeré
následující kritické a publicistické aktivitě v šedesát'ích a sedmdesát'ích
letech.
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Jerlen rusistickÝ' exkurs Vírclava Černélro

n;ibrž odpovědného vrjči dějinám.,,2| z"i^énu V programové citové
identifikaci s historicklmi rlkoly doby a jejími tendenčními krričejemi
shledává česky badatel vlastní estetick! Smysl tv rčího romantismu
současného autora sovětské lyrizované prÓzy.

RovněŽ závěrečná pasáŽ neuveŤejněné rusistické stati Václava Černé-
ho, jeho prvního Vstupu do rusistického či sovětistického |iterárního
světa od prvních poválečn1/ch let, pŤitaká parametr m oficiá|ní estetiky
na pÍelomu padesát1/ch a Šedesátych |et v Československu. Badatel tu
shrnuje své irna|ytické reÍlexe a pos|éze konstatuje' že ,,bohatství este-
ticklch názorri a stanovisek K. Paustovského jsme nanejv!š nadhodi|i '
naprosto však nevyčerpa|i. Jeho svérá,zná a hluboká estetikaje osnovaná
na d s|edném teoretickém domyšlení otázek, na dlouhém soužití s rus-
klmi i světovlmi klasiky a na vaze potŤeb a poŽadavkri nové socialis-
tické spo|ečnosti. Vybudována je na základních pojmech lidské pravdi-
vosti, lidovosti' ňádu budovaného z lásky a obfaznostijakoŽto schopnosti,
kterír k vlastnímu l-enoménu estetickénlu podává hlavní a dostatečny
klíč. E'volLrcí svou Pirustovskij poskytuje skvěl1y pňíklad umělce, kter!
vyšel z poměrri pŤ.edrevolučních a k sovětské skutečnosti na|ez| naprosto
kladn! poměr. Nese v sobě zároveř a obsahuje však _ poněvadŽ onen
kladn! polněr našel správnym dom1/šlenínr svlch pŤedpokladri privod-
rríclr _ i obraz toho. co stačilo nové socialistické spo|ečnosti, aby jej
uvítala do ia<l tvŮrčích častníkri svého budování a pŤiznala mu v znam
prvoŤad1/, Paustovskij . ie tím i oním velik mpŤíkladem a vyzvou i nej.
zatvrz-e|ej šírn pochy bclv ačrim a váhirvcrjrn'..-'

sÍaé Estet ic ké náz'o t1, Kon steuttina P austov s ké ho, publikovaná téměŤ
osm let po badatelově smrti, pŤedstavuje pŤedevším pozoruhodnou epi-
zodu' symptomatick]í autortiv exkurs do |iterární rusistiky, kterf se
zŤe.imě měl stát pfagmaticky odrivodněnlm pokusem o návrat do literár-
někritického Života v Čechích. To se Václavu Černému postupně poda-
Ťilo počína.je aŽ rokern | 963' kdy se jeho pÍíspěvky a vahy znovu začaly
ob.ievovat v kulturních periodikách, pŤičemž pŤíští závažnou rusistickou
kt.eací se v badatel<lvě tvorbě stala teprve citovaná studie Dosttlievskii
a ieln Běsi.

TarntéŽ. s' 30.
Tamtéž. s' .]4.

Jeden rusistickÝ exkurs Václava Černého

Ve svém |iterárněkritickém setkání s lyrizovanou tvorbou Konstantina
Paustovského, datovaném pravděpodobně rokem 196l nebo 1962, de-
monstroval Čern! myslitelskou identitu svého pera, avšak pňi snaze
o ,,vrrist.. do jazyka dobovlch diskusí a do více (ale i méně) oficiÓzních
rusistick ch hájemství tehdy načas rezignoval na svou tvúrčí identitu
pub|icisty a polemika. Na otázku, zdabyt vribec moŽn1/ ve v voji čes-
kého literárního myšlení podobn! schizofrenní ,'most.. mezi Západem
a V1chodem, mezi západoevropsk1/m analytismem a raciona1ismem na
straně jedné a mezi vychodním utilitárním apriorismem na druhé straně,
reagoval Václav Cern]/ obdivuhodně neschizofrenně jiŽ ve své veškeré
následující kritické a publicistické aktivitě v šedesátÝch a sedmdesátÝch
letech-
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