
loci Václava Černébo

pŤedevším symbolické jádro pŤíběhri a činri poukazující na určity směr
nebo osudovou polaf  i tu.

Paměti zde pŤerristají v konÍ-esi, prrivodce po kraji' jeho pŤírodě a his.
torii, v místopis hodnot' V poetick]í hymnus ztotožnění s veškerenstvem
rodného kraje jako vlasti ,,mé duše a mého srdce...' , Někdy až patetick;/
lyrismus zvyraz uje toto absolutní ,,vyznání víry.., pňi němž je nevyhnu.
teIné, jak Vác]av Čern1'.dobie cítí, projevit vriči jediné jisÍotě ,' jedinou
pokoru mého Života..'," Kapitola o rodném kraji pňedstavuje v proudu
vcelku nemi|osrdného osobního vzpomínání a vah uzavŤen! oddíl,
a pŤesto v rámci Pamětí jeden z nejdrileŽitějších i nejosobnějších odkazri
- Cerny zde nakonec pozastavuje čas, aby prostŤednictvím vyznání
vznikl jeden z velklch česk1/ch textri o principech a nadějích.
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VácIav Cemti a Nácbodsko

A|eš Fetters

VÓc|ov Cerny o NÓchodsko

Naše století se blíŽí ke konci' Z těch,kdo je u nás cel1/m sv1im bytím
charakterizovali. patŤí proÍ.esor Václav Černy k nejv znamnějším.

Nar.odil se v jeho pátém roce. Dětská léta prožíval v jistém poklidu
starého Rakouska, clrlapecká v nejistém období první světové války'
V jejím prriběhu začal studovat nagynrnáziu. Dospěl za prvnírepubliky,
kdy se stal nejen univerzitním proÍ.esoreIn, ale i osobností evropského
vyznamu' zejména v jazykové oblasti románské. Da|ší kritická a tragic-
ká období proŽíval s tímto národem, dotna, rra jeho rizemí. Rodné Ná-
chodsko, i když se k němu chovalo také rŮzně' bylo mu nejen životním
v]ychodiskern, aIe jelro pŤíroda i jednou z hlubin bezpečnosti ' jak closvě<l-
čil v závěrečri;/ch pasiižích svych Paměti. BohuŽel nenapsal je.jich pro-
ponovan první díl, v němŽ chtěl zachytit své dětství a mládí do roku
l 9 2 t .

Zkusme se v rivodu konÍ.er.ence, v níž o něm a jeho díle uslyšíme velmi
mnohé, ptldívat na prvopočátky,,z nic|lŽ vyšel. Vyrtistal v prostňedí ven-
kovskérn. ale zár.oveř intelektuálním. otec, venkovs(i Ťídící učitel.
studoval ně.iak;y čas na praŽské univerzitě češtinu a Íl.ancouzštinu. Tu
znal natolik, že z ní pŤek|ádal prÓzu i poezii. Svérnu rnladšímu, druhému
synovi urnoŽnil vystudovat to, co sám nedokončil' Ze syna Václava
vyrostl l iterární vědec a kritik české literatury, navícjeden z největších
znalc Íl.ancouzské i dalších románsk1/ch literatur' uznávan! i vědci
těchto zerní.

otec' pan iídící Cern1/, patŤil k l idcm pokrokově uvědoměllm, k l ictem
masarykovského lac|ění. Jeho první osobní sctkání s proÍ'estlrem Mirsa-
rykem spadají do doby studií, da|ší do let pŤed Václavov1/m narozením'
Jako jednatel Učitelské jednoty Komcnsk1/ v Náchodě spoluorganizoval
univerzitní extenze, pňednášky univerzitních prof.esorri, napň. i proÍ.esora
Františka Drtiny' Masaryk piednášel po tr' i rredě|ní odpo|ec|ne v červnu
l9()l v těchtrr místech, v tehdejšíln Beránku. o tĚi roky později, v roce
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Viiclar, Čern'í a Nácllodsko

l904 v aule zdejšího gymnáZia. Tehdy také Masaryk pii vycházce na
Dobrošov a do Pekla navštívil oana Ťídícího ve škole na Jizbici. Tam se
na jaŤe l905 Václav Černy naiodil. Inte|ektuální rodinné prostňedí ne-
rnoh|o malého Václava neovlivnit.

V roce 19l2 vyšel obsáhl1í sborník věnovany BoŽeně Němcové' redi-
g<lvany panem čídícím Cern m.. Jsou v něm soustŤeděny pŤíspěvky
tehdejších v1/znanrn1/ch literárních vědcri a dalších osobností, dodnes
zťrstávír jedním z pratnen pr.o studium osobnosti a tvorby BoŽeny Němco-
vé. Arri to nez stalo jistě bez vlivu na vyrristajícího Žáčka - čtenáie,
roz'h|íŽejícího se po kraji, s nímŽ je sp.1ato to nejpodstatnější z díla
nej větší české spisovateI ky.

Číst se mal Václav naučil doma sám. To uŽ bydleli v České Čermné.
Dtl první tr'ídy začal tam chodit p l roku pŤed svlmi šestlmi narozeni-
narni' Syn pana Ťídícíhtl se od sv1/ch vesnick ch spolužákri asi v lecčems
odlišoval. Prjsoberrírn r.odinného prostiedí i četbou získáva| značnou
sumu vědomostí' Jedenáctilety zac.al chodit z České Čermné do náchod-
ského -eymnázia. Denní cesty ho od|išovaly od těch. kdo byli z Náchoda
nebo tu byli na bytě. I z toho vyrristalajeho inidivi<lualita, jeho nehouÍ.-
n<lst' Po ccli i studia zde patŤil mezi prernianty, vynikajícím studentem
byl i v D4onu, karn odešel z kvinty.

V!razně ho poznamenirl<r také národně vypjaté prostŤedí na zemské
ist1itní hranici ' Náchod a okolrrí vesnice včetnč České Čermné byly
vylučně české. ale kousek odtud byly obce ryzc německé. Něko|ik vsí
v tzv. Ceskérn koutku v hrabství kladskérn. které rlo tereziánsk!ch válek
patŤilo k zemínr Krlruny české a.;eště za první republiky pod církevní
správu arcibiskupství praŽského. zristávalo čcskynr aŽ do druhé světové
vírlky' 

.Vědonlí 
ntirodní situiice. v1iraznější neŽ v ob|astech od hranic

vzdálenějších, rovněŽ ovlivni|o postoje i náz,ory Václava Čcrného.
V kladské otázce se angaŽoval po první světové válce otec, po skončení
druhé syn. V1/slcdkem byl ovšem jen jfin redigovan! Khdsky sborník
vydan1y y Družstevní prcici v roce l946.

Prvních šestnáct Ict prožit;ích v tomto kraji dalo základ osobnostnímu
a nlyšlenkovétnu svčtu Vílclava Ccrného' Ten se samozŤejmě dále roz-
vrje| v Dijclnu a pak vysokoškolsk;ím studiern na Univerzitě Kar|ově.

Na f-asádě náchodského gymnázia čteme, stejně jako četl mladičky
Václav Cern1í, dvě Jiráskova hesla: ,,U zernské brány bdělou stráŽí buá'
českého ducha.. a ,,Květ citu, světlo rozumu, Ó ško|o pěstuj a zasaď
koňen povah rozhodnych... ProÍ.esor Čern;Ý patňil k těm, kio tyto zásady
vskutku dovršil, zejnénasvou nekompromisní charakterovou oevností.
Proto si ho vážíme aváží si ho i mnozí ti, kdo s ním v lecčems nesouh|a-
sí.

Ie pÍíznačnym paradoxem našeho končícího století, Že teprve nyní,
v jeho posledním desetiletí' rnrjžeme dílo Václava Čemého be, p.oLlé-
mti studovat, Že se k nám dostávají do rukou i jeho práce, které.do této
doby tiskem nevyšly; Že se v rozmezí dvou let koná už clruhá konfěrence,
aby vyzdvihla, co zjeho díla z stává Živé a podnětné pro literární vědu
t pro kulturní a politicky život budoucnosti.
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Vi,rclav CernÝ a Ni.tchodsko

l904 v aule zdejšíhtl gymnáZia. Tehdy také Masaryk pňi vycházce na
Dobrošov a do Pekla navštívil pana Ťídícího ve škole na Jizbici. Tam se
najaňe l905 Václav Cern! narodil. Intelektuální rodinné prostňedí ne-
rnohlo malého Václava neovlivnit.

V roce l9l2 vyšel obsáhl! sborník věnovany Boženě Němcové, redi-
govany pilncll l iÍdícím Cernym.' Jsou v něm soustŤeděny pňíspěvky
tehdejších vyznalrlnych literárních vědcrj a dalších osobností, dodnes
zŮstává jednílrl z pratnen pro studiurn osobnosti a tvorby BoŽeny Němco.
vé. Ani to nezrjstalo jistě bez vlivu na vyrŮstajícího Žáčka - čtenáŤe,
rozh|ÍŽejícího se pcl kraji, s nírnž je spjato to nejpodstatnější z díla
největší českc spisovatelky'

Číst se ma|! Václav naučil doma sám. To uŽ bydleli v České Čermné.
Do první tŤítly začiil ti im chodit p l roku pied svlmi šest1/mi narozeni-
nami' Syn parra Ťídícíhtl se od sv1ích vesnick clr spolužákri asi v leočems
odlišoval. Prjsobcrrím rodinrrého prostiedí i četbou získáva| značnou
sumu vědomostí. Jcclenáctil ety zača| choclit z České Čermné do náchod-
ského gyrrrniizia. Denní cesty ho od|išovaly od těch. kdo byli z Náchoda
nebo tu byli na bytč. I z tolro vyrťrsta|a.jeh<l inidividualita, jeho nehouÍ-
nost. Po celíl studia zde patŤil mezi pretnianty, vynikajícím studentem
byl i v D1onu. kaIn odešel z kvinty.

V17razně h<l poz,namenalo také nárrldně vypjaté prostŤedí na zemské
istátní hranici ' Náclrod a okolní vesnicc včetrrě České Čermné byly
v1ilučně české. alc kousek odtud byly obce ryze německé. Několik vsí
v tzv. Ccskénl krlutku v hrabství kladskérn, které do tereziánsk ch válek
patňilo k zctníttl K<lruny české a1eště za první r.epubliky pod církevní
správu aI.cibisku1lství praŽského. z stávalrl českyrn aŽ do druhé světové
vii lky. Vědtltrrí n/rr<dní situaoe' vyraznějšÍ neŽ v oblastech od hranic
vzdálenějších. rclvněŽ ovlivnilo postoje i rtáz'ory Vác|ava Černého'
V kladské <ltázcc se angaŽoval po první světové válce otec, po skončení
druhé syn. Vyslcdkern byl ovšem jen jírn rcdigovany Kladsk sborník
vydan;í y I)ruž'stevn,í práci v roce l94 .

Prvních šcstn/rct lct proŽitych v-tomto kra.1i clalo základ osobnostnímu
a nryšlenkovéltru svčtu VírcIava Cerného. Tcn se samozÍejmě dále roz.
vrjel v Dijonu a |lak vysokoškolsk)im stucliern na Univerzitě Karlově.

Václav Čenr:Ý a Nácbotlsko

Na f.asádě náchodského gymnázia čteme, stejně jako četl mladičk]y
Václav Čern]i, dvě Jiráskova hesla: ,,U zernské brány bděIou stráŽí buď
českého ducha.. a ,,Květ citu, světlo rozumu' Ó školo pěstuj a zasaď
koŤen povah rozhodnfch... ProÍ.esor Čern! patĚil k těm, kdo tyto zásady
vskutku dovršil, zejménasvou nekompromisní charakterov<lu pevnosti.
Proto si ho vážíme a váŽí si ho i mnozí ti, kdo s ním v leočems nesouhla-
sí.

Jc pi.íznačn m paradoxem našeho končícího století, Že teprve nyní.
v jehcl poslcdnínr desetiletí, rnriŽeme <1ílo Václava Černého bez problé-
rn studovat, Že se k nám dostávají do rukou i jeho práce' které.do této
doby tiskem nevyšly; Že se v rozmezí dvou let koná už druhá konÍ.erence,
aby vyzdvihla' co zjeho díla zrjstává Živé a podnětné pro literární vědu
i pro kulturní a politicky život budoucnosti.

22
l Ó




