
Václav CernÝ a Ferdinand Peroutka

venska a adresovaného budapešťskému kulturnímu fÓru. Psalo se tam:

,, l...| Těžko bude kdy moŽné zjistit, ko|ik talentovanych lidí nemohlo
nikdy vribec cokoli v1/znamného vykonat nikoliv proto, že jejich dílo
bylo zakázáno. a|e prostě proto, Že vŮbec nevzniklo, protoŽe tato tísnivá
Životní atmosÍéra udusila jeho zrírodek dŤív, než se mohl rozvinout do
zra|ého tvaru. A těžko kdy bude možné zjistit, co by byli veŤejně prisobící
vědci a umělci vykonali, kdyby měli jen trochu víc svobody a kdyby
právě tato dusivá atmosféra pŤedem katastrofálně nepodtínala jejich

tv rčí možnosti./.../..Ó Text tehdy podepsali - pňipomínám pro osvěŽení
paměti - JiŤí Dienstbier, Václav Havel, Petr Kabeš, Eva Kantrirková, Jan
Lopatka, Kare| Pecka, Jaroslav Seifert, Petruška Sustrová' Dominik
Tatarka. Ludvft Vacu|ík a také _ Václav Černy'

lJ Dopis budapešéskérnu kulturnílnu fÓru, dokurnent Charty
(TNFOCH).

Morfin C, Putno

Krltiko, kontemploce
o Kozote!

,,Já, Kazatel, jsen byl králem nad lzraelem v Je-,:,;,:*;,,:;:i:;::ť j;:-,:,,:,,:,;,:,,;,:,i.Íál
Úmornou lopotu uLoi,il B h Lidskyru syntim, a tak
se Lopotí' Viděl j'sem všechno, co se pod sLuncem
děje, a hle, to vše je pontíjivost a honba za větrem.
Co je pokživené, nelze nclpŤímit, a čeho se nedostá.
vá, neLze spočítclt. RozntLouyal jsem se sv m srd-,,,,,i!,,1!í;liÍlť j:ítr,,,:,;::!,i,Íť,,#i:i:i,:i,;
mé srdce n,abylo mnohtl moudrosti a vědění. /.'./
Poznal jsem však, že i to je honička za větrem,

:,!:::i,, j;,y,7":;TÍ,ť]i"',,,,,i, j,eimnohohoŤe,

(Kuz. .  l ,  12-18)

Po tr' i dny chválíme tady Václava Černého' S jednotlivlmi jeho názory
souhlasíme nebo nesouhlasíme, v zásadě se však všichni shodujeme na
tom, Že jde o největší kritickou osobnost české země po Šaldovi' Čím
víc vědění, tím víc bo|esti' Cím vyšší Štíty, trm hlubší propasti a srázy,
s nimiž sousedí. Právě na největší osobností musíme proto klást ta
nejvyšší kritéria' a kdo už by měl byt souzen pŤísněji, neŽ kritik.

Pochybnost, hluboká pochybnost o životním gestu VácIava Černého,
io nás všech, kteŤíjsme se tu sešlijako jeho ctitelé a v r znych smyslech
pokračovatelé, i o kritické práci vribec - tato pochybnost se rodí právě
V onom bodě, kde kritikovo angaŽmá dosahuje svého zenitu.

Zkusme tedy nejprve nalézt rnísto zenitu'

Kdtika. kontemDlace a Kzatel
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Kritika. kontcnrplace a Kazttel

Nezrnllím se asi, když je prljdu lr|edat tzrrn, kde kritik pŤestává b1ít
poulr n kritikern l iteratury, a stáVti se kritikem vúbec. Kritikem kultury,
kritikem společn<lsti a posléze kritikem všeho zlého, nedokonalého,
nepr'esnélrtl, pŤibližného' neupŤínrného, co na|ézákoIem sebe, bez oh|edu
na Žiinr a obor l idské čirrnosti, v rrěmŽ k tirkovérnu kritiku zasluhujícímu
vykorru došlo. V tclm v okanrŽiku se rozpllvá chiméra' které Ťíkírme
.,l iteratufa o sobě... Texty román , básní a esejí stávají se jen jedním
z typri kritizovatelnlch arteltrktrj * nebo, chceme-|i, jednírn z typri kriti-
zrlvateln!clr textŮ.

AlcspoĎ však. jistě byclrorn si to všichni pŤáli. zŮstáva1í texty v1isost-
nÝrtri. na nichŽ spočívá zrak kritikrjv pr'edevšírn. kdeŽto to ostatní je jen
rtlzšíŤenÍtl. v1yIeterrr za ht.anice vlastního diskut.su' není-li tomu tak']

Někdy jc a někdy rrení' Byvají v kultutních dějinách lidstva doby
a styly, kcly l iteratura a unrění je ',tím hlavním... oč jde, nač je soustŤedě-
|la pozornost a všechno duchovní snaŽení a pídění veiejnosti, kdy i ná-
boŽenství a politika a sexualita ir Život sám jsoujaksi součástí, prodlou.
Žcnírn litcratury _ nrárn na mysli napÍík|ad dobu pŤelomu l9. a 20. století
či kratičk1f zlaty věk Ílor.entské renesance. Literatura je tehdy mnohem
vzrušivč.jší ncŽ ct lko| iv .| inélr<l .  A pak jsou doby či ku l turní Íbrtnace,
ptllriícl.ru ttlno|tet-t-t častčjší' kdy je l iteratura jen prodlouŽením čehosi

1iného - zílpilsu náboŽenskélro, politického nebo, jako dnes, Pán B h nás
rlclrrtri iu.j. ckononlickéh<l' Literatura pak takzvan1r čistá b;ívá uštípnuta,
rra tlkraji zájn'ru.

V cpochiich pr.vníl.tcl typrr nrii kritik pozici.jaksi usnirdněnu. Mluví a píše
rr l iteratuŤc. a uŽ tÍn sc vy.|adŤujc tl všetll ostzrtnítrr' V epochách druhého
typLr nrii kritik clvě tntlŽntlsti. Bud' si Ťekne ,.a|e .jír jsetn pŤece pouhy
litcríu.ní kritik. ncrrrírrrr co rnluvit do nítboŽenství a politiky a Pírn Brjh
nírs rlchraiiuj od ckononriky. jírzkourn1rrn.jenom ty texty,.ienom ty texty...
V takovénl trtonrcntě ovšenl stávír se kritik stejně nrarginzilní' nezajíma-
v()u it nel,l l ltnou |.igurkou..;aktl jc nenutnii. postr.aclatelná, a tedy r,bytná

nciíkánl zbytcčnír _ orra verllckcl|ejní l iteraturil sama.

Proč je ttlmu tirk. zda či c|o.jaké lnÍ.y vinclu zcela.jin ch mimoliterárních
okolností. nebo prtlstě viIrou toho. Že není skutečně ttobrlch spisovate|ri,
rrl luvčích cpochy, nroudŤcjších a silnějších než rnystikové a poIitikové,
to.lc jinri othzka.

A nebo' coŽ je dr.ulri i nrožnost, se klit ik rozhodrre blt tam. kde jde o ,,tcl
lrlavní'. ' tcdy o Život, aé uŽ, je to nílboŽenslví, politika, nebo - Pán Brjh
niis ocIrraĎu.j _ ckonornika. Jeh<l typ vystupovzíní sc l iší tld vystupování

Kritika. konternolace a Kizatel

Iidí z těchtrl oborŮ jedině tín,Že kritik kritizuje špatná dogrnata či špatné
státní uspoŤádáníjakoŽto špatné texty. NenÉli to zrada najeho propriu.
na ',čisté literatuŤe...J Naopak. Zabyvat se ,,čistou literaturou.' v době'
kdy''to |rIirvní..se nacházíjinde, je zradou kritického pos|ání. Kritik musí
b'!tvŽdy tarrr. kde.jde o Život. A dovolte nri, abych citova| velkého kritika
naší doby Ivana Martina Jirouse: KdyŽ rrejde o Život, jde o hovncl.

P<lkud bychorn pi.ijali kritéria prívě vyloŽená - a nijak vás k tomu
nenutím _ byl by Život a dílo Václava ČernéIlo dokonal nr mo<Jelem,
Irodnyrn patŤičně lra-eiogr.afického ztvárnění. Byl vŽdy tam, kde blt rněl,
by| vŽdy pt'ipraven angaŽovat se ve věcech veŤejn!ch. by|o-li právě zde
tčŽiště doby. odbojem Zir protektorátu počínaje a Chartou 77 konče.
Vyslovova| se k l iteratuňe. umění' po|itice a koneckoncri i k náboženství.
Vyslovoval se všude' kde nach/rze| nikoliv Život, život v silném slova
srnyslu, n,jbrŽ Živ<lt pokŤiveny - ono již zmíněn jirousovské hovrro'
Jsrne tedy v zenitu a nastirl čas na slíbenou poclrybnost. Právě situace

intenzivníhcl zaangaŽovítní se ve věcech tohoto světir. rozuměj v jejich
nápravě, právě klit ick;y maxirrra|ismus a nesmiŤiteInost vrjči i té nejmen-
ší nedokonalosti. je iderllní v,!choz'í branou ke ztrátě soudnosti, kez'trátě
kritičrrosti vťrči své vlastní kritice. Člověk. bo.ju.iící s hovny, .j ichŽ vidí
všude kol sebc hr.ornady a haldy. od prdklesírvající l iteratury aŽ po
raclioaktivní tlrlpac|,.je <lhroŽen _.jc v nebezpečí, Žc se těmi hovny zadusí.
Žc se za|kne v|astníln vztckem nacl nrizér.ií tohot<l světa.

Životně nezbytnyrrl cloplĎkern kritické činnosti jc tuclíŽ t<l' co nazyvítnl
k()ntclnplací. Konter'rlplací. kterii není vál'ána na zce kclnf'esijní srnys|.
KtlrrtempIací, kter.á spočívír spíšc v jakélnsi zpotnirlení rozhoí.čenych
kritick1ych reakcí, V ononl .,sta. Viatol-..- Zastav se, poutníčc, a uvažuj:
Tv ch siI není nekonečno. Nikdy sc ti nenr Že podaÍit pojrncnovat, a tím
odhalit a z-neškodnit všechny poki.iveniny tohoto světa, neboé nejsi a ne.
rnriŽeš b1/t Bohern. KaŽdé vyslovení, kaŽd;í vyr'čcn soud zbavuje tě jiŽ
tttoŽnosti vyŤknclut soud 'j in1i. poirnenovat jinou věc. Každ m po.jrneno-
vánírll věci oklcšťu.ješ. vyhír.írš cosi z jejich ce|istvosti, a tím nad nimi
činíš nási|í. A ještč dírle: KaŽd1/nr slovenr,.jcŽ vyňkneš, vydírváš crlsi ze
sche . zc své vlastní ceIistv<lsti. z pokladu svélro bytí. KaŽd1/m risudkem,
ktcrÝ prtlneseš, tcbe sarnélro ub v1r, neboť tv ch sil není nekonečno'

Aritická tneclicína včťila' Že kaž,c|ou srluIoŽí ubyvá človčku Životních
si|. neboť plodící síla. jeŽ ,l 'tnužc vyc|lází'.;e jehtl nrozkenr. Kdyby tedy
čltlvěk byl schtlpcn uclrovat své tč|o v abstllutní prvotní neptlskvrněnos-
ti. ztistal by nesntrtclnym. Kdyby kritik ncvyŤk| Žádny sclLrd, zristal by
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Krlt lkn. kotItťnl| ' i lcc a Krattc l

Nezmylírn se asi, když je prijdu hledat tam, kde kritik pŤestává blt
pouhyrn kritikem literatury, a stávít se kritikem vŮbec' Kritikem kultury,
kritikem společnosti a pos|éze kritikem všeho zlého, nedokonalého,
nepŤesného, pŤibliŽného, neupŤírrrného, co nalézá kolem sebe, bez ohledu
na Žíinr a obor l idské činnosti, v němž k takovému kritiku zasluhujícímu
vykorru došlo' V tom v okanržiku se rozpllvá chiméra, které Ťíkáme

',l itereltura o sobě... Texty románri, básní a esejí stávají se jen jedním

z typri kritizovatelnych arte1irkt - nebo. chceme-|i, jednírn z typri kriti-
zovateln!ch textri.

Alcspoii však. jistě bychorn si to všichrri pÍáli, zristávají texty v;/sclst-
n1'rni. na nichŽ spočívír zrak kr.it ikťrv pŤedevšírn. kdeŽto to ostatníje jen

rrlzšíŤonínr. VÝletem za hranice vIastního diskursu. není-li tclmu tak.]

Někcly jc a něk<.ly není. B1ivají v kulturních dějinách lidstva doby
a styly, kdy literatura ir unrění jc ,,tínl hlavním..' oč jde, nač je soustŤedě-
Ila pozornost a všechncl duchovní snažení a pídění veŤejnosti, kdy i ná-
b<lženství a politika a sexuirl ita a Život sám jsou jaksi součástí, prodlou-
Že nírn liter.atury _ nrárn nzr mysli napfíklad dobu pŤelomu l9' a 20. století
či kratičky zlaty věk Ílor.entské l.enesance. Literatura je tehdy mnohem
vzrušivčjší ncŽ ctlkoliv jinélrtl. A pak jsrlu doby či kulturní Íbrmace,
ptl|riícl-ru tnrrclhet-tt častější, kdy jc l iteratura jen prodlcluŽením čehosi

.j inéIrtl - záprrsu nírboŽenskélro. politického nebo. jako dnes, Pán Brjh nás
ochraĎu.j. ekononlického' Literatura pak takzvaná čistá byvá uštípnuta.
na tlkriti i zájnru.

V cptlchiich prvrr ílro ty pu rrri i kriti k pozici j aksi usnadněnu. Mluví a píše
tl l itcl.atuŤc. a uŽ (íIn se vy.jadÍujc <l všenr ostatnítrl. V epochách druhéhcl
typtr nlá kritik dvě rnoŽnosti. Buď si Ťekne .,ale jír jsenr pr-ece pouh
litcrirrní kr.it ik. nenráln co ltrluvit do náboženství a politiky a Pán Btih
nírs <lchrařuj od ckononriky, jzi zkournám jentlnr ty texty'.jenom ty texty..'
V takovérn t-ntlnlcntě ovšenr stítvá se kritik stcjně nrargin1rlní, nezajíma-
V()u a tlenutllou l. i.gurkou, jaktl .jc nenutnír, postradatelnír, a tedy zbytná
_ nci.íkárn zbytcčnír - clrra vedlekolejní l iteraturál sama.

Prtlč.ie tomu (ak. zdačido.1aké tníry vinou z'celajin1/ch rnimoliterárních
okolností. nebo prostě vinou toho, že není skutečně dobrych spisovatelri,
mluvčích eptlcl-ry, rrroudr'ejšíc|r a silnějších než mystikové a politikové,
to. jc  j iná otázka.

A rrcbo, coŽ je drulrír rnožnost, se klit ik rozhodne byt tam, kde jde o ' 'tcl
lr lavní'., tcdy o Život, aé uŽ je to nítboŽenslví. politika, nebo - Pán Brjh
nírs tlclrraiiui - ckonclrnika' Jelro typ vystuptlvtiní se l iší od vystupování

Kritika. konternDlace a Kzatel

l idí z těchto oborri. iedině tím, ž'e kritik kritizu.ie špatná dogmata či špatné
státní uspoŤádání.1akoŽto špatné texty' Neníli to zrada na jeho propriu.
na ,'čisté literatuŤe...J Naopak. Zabj,vat se ,,čistou literaturou.' v době.
kdy,'to lrIavní..se nacházíjinde, je zradou krrtického poslání. Kritik musí
b!tvŤ'dy tam, kde.ide o Život. A dovolte mi, abych citova| velkého kritika
naší doby Ivana Martina Jirouse: KdyŽ nejde o Život, jde o hovno.

Pokud bychorn pÍrjali kritéria pr1rvě vyloŽená _ a nijak vás k tomu
nenutítn _ byl by život a dílo Víclava Černé|ro dokonalynr modelem,
hodn!rn patŤičně lra-eiografického ztvárnění. Byl vŽdy tam. kde b]Ít mě|,
byl vŽdy pŤipraven angaŽovat se ve věcech veŤejn1ich' bylo-li právě zde
těŽiště doby' odbo.jcrn za protektclrátu počínqe a Chartou 77 konče.
Vyslovoval se k l iteratuňe. umění, politice a koneckonc i k nábožcnství.
Vyslovova| se všude' kde naclrázel nikoliv Život' Život v silném s|ova
stnyslu, nlbrŽ Živ<lt pokŤiven1i - ono jiŽ zmíněné jirousovské hovno.

Jsrne tedy v zenitu a nzrstal čas na slíbenou pochybnost. Právě situace
intenzivního ZaangaŽoviiní se ve věcech tohoto světa, rozuměj v jejich
nápravč, právě kritick1/ maximalismus a nesmiťitelnost vriči i té nejmen-
šÍ nedokona|osti. je ideá|ní vychozí brzrnou ke ztrátě soudnosti, keztrátě
kritičnosti vŮči své vlzistní kritice. Člověk. bo1u.jící s hovny,.|ichŽ vidí
všude kol sebe hrornady a |ra|dy, ocl podklesítvající l iteratur.y aŽ po
r.ac|irlaktivní odpacl..ie ohroŽen - je v nebezpečí, žc se těmi hovny zadusí.
Ze sc zalkne vlastnírn vztekenl nad nrizérií tolroto světa.

Zivrltně nezbytnyrrl doplřkem kritické činnostije tudíŽ to' ctl nazyviinr
kontcrnplací. Konterrlplací, kterii rrcní vázána nir zce konÍ.esijní smysl.
Konternplací, kterír spočívr.r spíšc v .jakérnsi zpomirlení rozhoí.čenych
kr.itickych reakcí' V ()n()m.,sta, Viator..- Zast.rv se, poutníčc, ar uvaŽuj:
Tv ch siI není nekonečno' Nikdy sc ti nenrrjže podaÍit pojmenovat, a tím
odha|it a zneškodnit všechny pokŤiveniny tohoto světa, neboť nejsi a ne-
nl žeš b;.it Bohenl. KaŽdé vyslovení, kaŽd1/ vyŤčen11i soud zbavuje tě.již
tnoŽnosti vyt'knout soud jin1f. p<ljrnenovat jinou věc. KaŽdlm po.jmeno.
vánínr věci oklešťu.jcš. vybír.L,rš cosi z.jejich ce|istvosti, a tínr nad nimi
činíš n1rsilí. A.ieště d1rle: Kiržd nr slovem, jeŽ vyŤkneš, vydírváš cosi ze
scbc. z,c své vlastní ceIistvosti. z pokladu svélrrl bytí. KaŽdym sudkem,
ktcr pr<lneseš. tcbe sarného ub vít. neboé tv ch sil není nektlnečno.

Antická rnedicína věi.i la, že kaŽc|ou srluloŽí ubyvá člověku Životních
sil ' ncb<lé plodící sílir,. ieŽ znluž'e vyc|lází,je jeho nrozkem' Kdyby tedy
člověk byl schoperr uclrovat své tělo v absoltrtní prvotní neposkr,rněnos-
ti. zrjstal by nesrrlrtclnynl. Kdyby kritik ncvyŤk| Ť'ádny soud, ztistal by
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Klitika. kontenrolace a Kazatel

kritikem neomylnÝm. A jest|iže č|ověk vydává svou tělesnou sílu a kri-
tik svého ducha, měl by se vždy dobňe rozmyslet: stojí právě toto dílo,
tento autor, tato událost za to, abych se jimi zabyva|? Je skutečně nutné
a nevyhnutelné, abych se k nim vyjadŤoval.? Mám k této věci skutečně
co Ťíci? Jsou myš|enky' které mne nad tímto dí|em a nad touto postavou
napadají, opravdu tak hodnotné, Že je musím sdělovat svému okolí,
potaŽmo tisícŮm čtenáŤú či posluchačú.?

Kdo chce, aé po|oŽí sám sobě tuto otázku, tŤeba právě tady v Náchodě
v pňípadě Václava Cerného a textu, kter1i jeden kaŽd,! z nás o něm na-
psal' ,,Bylo to opravdu nutné' '../..

Abych začal sám u sebe. Na tuto konf.erenci jsem se pŤihlásil mimo
obdivu k Černého osobnosti i zješitnosti, ,,abych by| taky u toho, kdyŽ
tam budou všichni... PŤi následn1/ch rivahách jsem pak zjisti l, Že vlastně
nemám' co bych o Václavu Cerném nutného a nového Ťek|.

Knihou Kazate| jsem začal, knihou Kazatel skončíme.

,,Všeclttto tná určenou chvíLi, a veškeré dění pod
nebem sv j čas. Je čas rození i čas umírání, čas
boje i čas pokoje, čas ntluvit i čas mlčet,,,

(Ruz. .  3,  l -2a, Ub,7b)

Václav Cern:/ a marxistrrus

MojmÍ. Grygor

VÓc|ov Černy
o morxismus

l .

Téma svého pŤíspěvku _ vztah Vác|ava Černého k marxismu - isenr
zvoli l jednak proto, Že se dot]íká drileŽitych otáZek autor(lvy véctěcki.
kritické i občanské aktivity, jec|nak proto' že mi umožní pňipclmenout na
zák|adě osobního svědectví některé aspekty Černého vztahu k marxismu
v po norovém období, kdy vichiice poIitick1ích změn zachvátila celou'zemi a také na Filtlzofické l.akultě zprisobila hotové zemětiesení.
Navštěvoval jsem v té době literárněvědny semináŤ prof-esora Černého,

a protoŽe mi v programu věnovaném sociologick1/m meto<lám pŤipadl
krkolomny riko| vypracovat rcferát na téma Mctrxisntus v literární iěctě.
rázem jsem se octl v samém centru bout'l ivych diskusí. Měl jsem tak
moŽnost podrobnč se seznámit s tehdejšími námitkarni VácIava Černého
proti dialektickému a historickému materialismu, ale i s jeho, čekl bych,
loajálností k této koncepci světa, s kterou si pr'ál nějak po <Jobrérn, i kilyŽ
s v hradami, vyjít.
Součástí risi lí prof.esora Černého hylo tehdy najít s nov m režimem pro

obě strany pi1ate|né arozumné modus vivendi;myslím, Že tu neprisobily
pouze drivody ryze intelektuální povahy, n,lbrŽ pŤedevším jeho clzivnÓ
p esvědčcní o nutnosti socialistické pŤestavby ,,staré.. společnosti, pňc-
svědčení, kterému válka proprijčila nrimoŤádnou aktualitu a naléhav<lst'
Dobrá v le člověka, ktery si byl svrchtlvaně vědorn své ceny a ktery sc
věru nemusel tepr.ve po rinoru pŤebarvovat na socialistu, byla však
hrub]im zprisobenl odmítnuta ir právě <ln se stal trvalyrn terčem tokŮ
drŽitelťr tehdejšínroci, jak!msi penrrernetrtním cílern ideologickloh sticl.
Právě tyto okolntlsti podstatn1im zpris<lbern znásobily jeho ptlcity h<li,-
kosti, kčivdy, fl.ustrace ir nespravedInosti, j inlŽ claI pozclěji ve svych
Pan tecl.L tak markantní, vzíšnivy tlzau.ittty v,jra,,. Apňičteme-li k tornu
skutečnost, Že Čern1/ byl rozen! kritik, že prav<la se u něho vŽdy vyje-
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