
Václav Černy iako .,nepŤírtelskír osoba..

Rudo|f Vévodo

VÓc|ov Cerny joko
,, nepÍÓte|skÓ osobo.'

PŤed více neŽ pěti lety. během dramaticky vyhrocen1/ch událostí konce

roku l989, kandidát na riňad prezidenta republiky konstatoval, že se do

této země vrátily dějiny. odpověď na otázku, zda se do naší vlasti vrátila

i dějinná paměé, nebude však zda|ekajednoduchá. Naznačuje to součas-

n1/ spor o odtajnění osobních spisú, které na nás vedla StB. Poslanec

ortman jedná logicky, navrhuje-li tyto dokumenty spálit' Zločinci vŽdy

zah|azu1í stopy. Hrozivé konsekvence těchto rjvah ovšem vyvstanou

zŤetelně, pŤipomeneme-li si znárn1í aÍbrismus o národu, kter! zapomněl

svou minulost aje tudíŽ nucen si j i prožít Znovu.

KdyŽ mi pŤed časem byla nabídnuta moŽnost vystoupit na této konfe-

renci. vytanul mi na mysli svár dvou světrj: moci, která sama sebe, ve

svém vlastním diskursu. chcete-|i, usvědčila z nepravdy. a sebevědomé-

ho muŽe, českého intelektuála' demokrata a mravního socialisty, nemar-

xistického stŤihu ovšem' ProtoŽe věiím na inspiraci' nevzdal jsem se

svého prvotního nápadu, ačkoliv jsem měl k tomu Ťadu drjvodri.

Konstatoval-l i Václav Benda krátce po své inauguraci do ňeditelského

ptlstu Úňaclu pro dokumentaci a vyšetňování zločinri komunismu, že se

rnu pŤíčí ,'respektovat razítko TAJNE! které si vymysle|i zločinci k za-

krytí sv;ích zločinrj... je tŤeba mít na paměti rozpětí mezi verbá|ní

politickou proklarnací a jejÍrn konkrétním uvedením do praxe.

Má jednání se zaměstnanci archívrj rně k velkému optimismu v této

věci neopravriují' Tínr je zapŤíčiněn i poněkud patetick! tÓn a pamfletic-

ké vyhrocení nrého pŤíspěvku. Cítím se b]/t ospravedlněn skutečností, Že

ten, jehož nedožitlm devadesátinárn je zasvěceno toto rokování, sám

valnou měrou pŤispěl _ ve sv!ch Pamětech- k rehabil itaci pamfletu jako

literárního Žánru.

VlicInv ČernÝ' iako ..neui.átelski osoba

Nechci se pouštět do teoretické ana|yzy podstaty totalitního režimu'
jehož krun!ň donedávna svíral polovinu Evropy: mnozí tak už učinil i
_ Hannah Arendtová, Raymond Aron a nejriplněji snad A|ain Besanqon
_ a já nemám nejmenší ambioe se s nimi měĚit. Konstatuji.|en, že jeho
stietnutí s osobností folmátu Vác|ava Cerného bylo zákonité a nutné;
ojedinělé ve své prudkosti a v jednotlivostech a typické vzhledem k dě-
jrim tohoto sto|etí a této končiny. Václav Čern}i neuměl a nechtěl hrát
druhé housle areŽim hledal slouhy.

Ponechávám stranou zptisob. jakym Vác|ava Černého traktovala ofi-
ciální komunistická propaganda - záměrně neňíkám reŽimní, neboť uŽ
první republika měla své Ždanovovské pohrinky, Fedora Soldana s jeho
Lidovou kulturou napŤík|ad, a ÍoÍéž platí pro tŤíleté pňiškrcování demo-
kracie za asistence puncovan;ích demokratrj po květnu l945. Je nutno
dodat (upozornil na to svym v kontextu této konf'erence pozoruhodně
statečnlm vystoupením Peter Bugge), Že ani role samotného Černého
v pňípravě ideové atmosÍěry, která usnadnila ,,rinorové vítězství pracu.jí-
cího lidu.., nebyla zce|a.zanedbatelná' Ideologrim a aparátčíktim z KSC
se tím ovšem nezavděčil : cíti|i jeho jinakost a nepoddajnost. Toto vše ale
jen in margine.

Zajíma|o mne, jakou ŤeČ o prol.esor.u Černém vedli mocní sami rnezi
sebou. sub rosa. jaké svědectví o tom mtllrou vydat jejich dokumentv ve
své syrové, autentické a pro potŤeby propagandy neuprirvené podobě,
a jal jsem se páitrat v archivech. Pro krátkost čirsu, kter! byl mélnu
vystoupení Vynlezen. jsem porninul archiválie spisovatelsk ch svazri
a Karlovy univerzity. respektive.její Filozof]cké íakulty; mocenské cen-
trum konečně leŽelo jinde.

Provázen několika impertinencemi dr. V-ové' ieditelky Archivu Mi.
nisterstva vnitra,. dostal jsem se nakonec k několika dokurnentrim, které
vyprodukova|a StB ajež se Václava Cerného tykají' ovšem niko|i k těm
nejd leŽitějším, to jest k osobnímu spisu. P|atí zde totiŽ zákon o ochraně
osobnosti a archivní zákon, coŽ.ie i istě správné; není už však správné,

l  Tyto kritické poznánrky ncztratrlerrají, že sc bez v]|hracl ztotož uji se zbytečně ritt n;inl
č lánkern .  k te r !  by l  v  tčchto  c |ncch pub l i k ( )va| l  r ,C tskc| t t t  t l t l , ,níkr r '  S rov '  Lubt l r  Koht lu t .  Jan
T. Vávra: Materiíly b1/-valé StB trlolrott b t vzhledeln kjejich špatné oclrraltě nlinisterstvell l
v r t i t ra  z t reužívanY.  i  C tsk l .  tÝ laník  | .  |  995.  č '  2 ' ] .  l2 ' -  l3 '3 . '  s .  l .
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Václav Čern:Ý jako .,nepňáteIská osoba..

Rudo|f Vévodo

VÓclov jokoČerny
,, neprÓte|skÓ osobo-.

PŤed více neŽ pěti lety. během dramaticky vyhrocen]/ch udá|ostí konce

roku l989, kandidát na riŤad prezidenta republiky konstatoval, že se do

této země vrátily dějiny. odpověď na otázku, zda se do naší vlasti vrátila

i dějinná paměé, nebude však zdalekajednoduchá. Naznačuje to součas-

n]/ spor o odtajnění osobních spisri, které na nás vedla StB. Poslanec

ortman jedná logicky, navrhuje-li tyto dokumenty spálit. Zločinci vždy

zah|azují stopy' Hrozivé konsekvenoe těchto rivah ovšem vyvstanou

zŤetelně, pŤipomeneme.li si znám:í aÍbrismus o národu, kter]/ zapomně|

svou minulost a je tudíž nucen si j i prožít Znovu.

Když mi pŤed časem byla nabídnuta možnost vystoupit na této konfe-

renci. vytanul mi na mysli svár dvou světri: moci, která sama sebe, ve

svém vlastním diskursu, chceteli, usvědčila z nepravdy, a sebevědomé-

ho muŽe, českého intelektuála, demokrata a mravního socialisty, nemar-

xistického stŤihu ovšem. Protože věŤím na inspiraci, nevzda| jsem se

svého prvotního nápadu, ačkoliv jsem rně| k tomu Ťadu drivodrj.

Konstatoval-|i Václav Benda krátce po své inauguraci do ňeditelského

postu ÚŤadu pro dokumentaci a vyšetŤování zločinú komunismu, že se

inu pŤíčí ,,respektovat razítko TAJNÉl které si vymys|eli z|očinci k za-

krytí svloh zločinrj... je tŤeba mít na ptrměti rozpětí mezi verbá|ní

politickou proklamací a jejím konkrétním uvedením do praxe.

Má jednání se zerměstnanci arohívri mě k velkému optimismu v této

věci neopravřují. Tím je zapŤíčiněn i poněkud patetick! tÓn a pamfletic-

ké vyht.ocení mého pŤíspěvku. Cítím se byt ospravedlněn skutečností, že

ten,lehož nedoŽitlm clevadesátinám je zasvěceno toto rokování, sám

valnou měrou pŤispěl _ ve sv]Ích Pamětech- k rehabilitaci pamfletu jako

literárního žánru.
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Václav Čern! jako,'nepčáteIská osoba'.

Nechci se pouštět do teoretické ana|yzy podstaty totalitního reŽimu,
jehoŽ krun!ň donedávna svíral polovinu Evropy: mnozí tak už učinil i
- Hannah Arendtová, Raymond Aron a nejriplněji snad Alain Besan<;on
- a já nemám nejmenší ambice se s nimi měŤit. Konstatuji jen, Že jeho
stĚetnutí s osobností formátu Václava Černého by|o zákonité a nutné;
ojedině|é ve své prudkosti a vjednot|ivostech a typické vzhledem k dě-
jrim tohoto století a této končiny. Václav Čern neuměl a nechtěl hrát
druhé housle areŽim h|edal slouhy.

Ponechávám Stranou zprisob, jaklm Václava Černého traktovala otl-
ciální komunistická propaganda - záměrně neňíkám režimní, neboé už
první republika měla své Ždanovovské pohrinky, Fedora Soldana s jeho
Lidovou kulturou napňftlad. a IoÍéŽ platí pro tňíleté pŤiškrcování demo-
kracie za asistence puncovan1/ch demokratrj po květnu 1945. Je nutno
dodat (upozornil na to svym v kontextu této konÍ.erence pozoruhodně
statečn1/m vystoupením Peter Bugge), že ani role samotného Cerného
v pĚípravě ideové atmosféry, která usnaclnila ,,rinorové vítězství pracují-
cítro lidu.., nebyla zcela zanedbatelná. Ideologrirn a aparátčík m z KSČ
se tím ovšem nezavděčil: cíti l i jehojinakost a nepoddajnost' Toto vše ale
jen in margine.

Zajímalo mne, jakou ňeč o prot.esoru Černém vedli mocní sami mezi
sebou. sub rosa,jaké svědectví o tom mohou vydatjejich dokumenty ve
své syrové. autentické a pro potŤeby pr.opagandy neupravené podobě,
a jal jsern se pátr.at v archivech. Pro k-r.átkost času, ktery byl mému
vystoupení vyťneZen. jsem porninuI archiválie spisovatelsk1/ch svaz
a Karlovy univerzity. respektive její Filozofioké í.akulty; mocenské cen-
trum konečně leže|o jinde.

Provázen několika impertinencemi dr. V-ové, Ťeditelky Archivu Mi-
nisterstva vnitra,' dostal jsem se nakonec k několika dokument m, které
vyprodukovala StB ajež se Václava Cerného tykají, ovšem nikoli k těm
nejdri|eŽitějším, to jest k osobnímu spisu. Platí zde totiŽ zákon o ochraně
osobnosti a archivní zákon' coŽ je.jistě správné; není uŽ však správné,

l  Tyto kritické poznánrky neznalrletrají. Že sc bez--vyhLad ztotoŽIiu1i se zbytečně točn]'tn
člárrkern' kter1| by| v těchto dtrech publrkttván y CcskÚttt tl.t laníht. Srov. Lubor Kohtlttt. Jan
T. Vávra: Materiály b1/valé StB Inohou b:Ít Vzhledem k jejich špatné ochraně ministel.stveIll
vn i t razneuŽívany. i lCa ' rk  t l . i l enÍk l .  l995.  č '  2] .  l2 . -  l3 '3 . .  s .  l .
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Viiclav ČernÝ iaktr ..rrell iíttclská osoba'.

Že jejich vlklad.je ponechán na libov li jednotliv;./ch arohiváŤŮ, jejichž

kvalifikace o těchto věcecl-r l.ozhodovat je - alespoř u někter1/ch z nich
_ euÍ.emisticky ňečeno nevalná.

Pátr.alljsem rovněŽ ve Státním ristňedním archivu, kde lze cosi k našemu
téntatu na|ézt v archivních fondech Úv rsČ a ministerstva školství.
Necha| jsern si vyhotovit kopie některych zajímavějších dokument .
Kopír.ovací servis pro lristoriky vširk ve Státrrínl ristŤedním ar.chivu
l.unguje po svénl a trochu pŤipomíná prvorepub|ikovou cenzufní praxi:
v textu je cosi, čeho se archiváŤ lekne, a ty dostaneš dcl rukou stránku
s několika zabílen1/rn Ťirciky (pr1y .je talrr něctl ,,o vraždění kornunistrj..)
a nírclavkeln ti poraclí' aby sis t<l opsal ručně! To, co zveŤe.jnily noviny,
vysílala televize i rozhlas na ptlčiitku ,'n<lrnlalizační.. éry, jakkoliv to od
niclr bylo l-rancbné, nesnlí vlastnit, byé ien okopírované' historik v roce
l995 ! Co si napÍíklad ponrys|et o ton.r. když rni pan dr. B_sk! ze Státního
stt'edního archivu z Pelnár1lvy Zprávy <l stírtněbezpečnostní situaci,

kter.tlu projerJnávalo PÚV KSČ clne 20.5' l969, vypustí tuto Větu:

,,Z hlediska stírtněbezpečnostníclr z1rjmri pozbyljeho 1V. Cerné|ro. R. V. )
piípad zpravoda.j ské oeny, pr()t oŽe Ťirda věcí.|c dekon spi rov/tna.../

Nechci unav()vt-lt ctěné auditoriurn volapiikern signatur archivních Íbn.

c|ťr uloženyr:h v Arclrivu Ministcrstva vnitra a ve Stírtnínt ristŤedním
ar.chivu' které se tfk.rjí VLÍclava Čer.né|r.l; pŤípadn]/rn individuii lnírn
zíi.icnrcŮrrr je nrI|erád pŤedložíllr i s konrent/rŤenr. Z je.1ich obsahu vyjí-
rniint .|en ttl ncjtlťrlcŽi tější.

Pr'íkarz ke slrt.ornaŽcl'ování inltlrrnzicí o Vírclavu Cer.nÓrlt vydávti [I' txl-
clělení zenrskéhtl odboru bezpečnosti z pŤíkztzu kabinetu pana ministra
j iŤ '  |( l .4. l946.2 Krorně z j išťování jeho činn<lst i  za okupace, . je jíŽ pr 'ešet-
I<lr,i iní bylo uk<lnčeno v červnu téhož roku, poté, co tnístopŤedseda
Zenrskéhtl nártlclnílro vyboru vydal pro Ccrného vysvědčení o národní

sptllelrlivclsti' byI vydán rclzkill' ke shromtržd'oviíní inÍbrrnací ,,o jel-rtl

nynč.iší politioké činnosti a protivlírdních v!rocích.. s cílern ,,zjistit jchtl

po|itickou oricntaci... NejzrÍvaŽ,nějšírrr.potlnětern zde byl rJenunciační
č|ánck Fleischtnann v v Mlutlé |nlntě'.. Ccrn1i na něj rca.eova| v Kritic-

Arclr iv Ministct .s l \ ,a Vnit fa ČR (t lír lc  ie n A MV c]R).  sv- l3 394. ASU SK. s.  I tJ9 '
|. FleiscIllrltltn: Učitel a Žílcr na 1lrrž-ské uuivcrzitě. |vIlluI Inntu 29' l ' l94 . s. 2

330 331
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kém tněsíčníka. Fleischmann se smrtelně uraziI, kdyŽ mu Čern1/ po jedné
z pŤednášek na Fi|ozofioké takultě iekl: ,,Vy rně chcete dostat za rnŤíže...
Da|ší vyvoj tněl tlvšetn ukázat opodstatněnost Černého obav'a

'-Jednolro ze svyclr kulminačních bodrj dosáh| zájem StB o Václava
Cerného v roce l9.52: akce vyvrcholi la zatčením, vazebním stíháním
a pŤípravou procesu v souvislosti ,,s protistátní činností v tzv. KŤeséan-
sko-dernokratické straně a s osobanri. které byly souzeny v procesu na.
zvaném,Ze|ená i ntern ac i onál a' v r<lce | 9 52. P zttÍí mezi burŽoazn í pad-
kové tzv' Íi|'ozoÍy a spisovate|e..') okcllnosti jsou podrobne popiány
v Pantětaclt." o toln, Že českého šlendriánství nez stala ušett'ena ani
.1inak spolehlivě v konná StB, svědčí jeden kuri zní clokument, jehož
podnětem byl dotaz z Íi.ancouzského vclvvsIanectví; textje datován 21.
|0. |952. V této době by| Čern;/ jiŽ více neŽ měsíc ve vazbě (o<l l8. 9.)'
Cituji z dokumentu (i s pravopisnl/rni chybanti): ,Vicekonzul Leleux
z|lállí Yác|ava Cernél-ro /...l tent<l rná dornněrrí Že Yác|ttv ČernÝ ie
zavreny prtr špionáŽ vc pI.ospěch FrancouzŮ. Šeti.cním ani Iustrouiiním
nebyIo prozatím zjištěno. Že by byl uvetleny Č'ern zavien1/. ani nebyla
prozatím zjlštěna Žirdná jeho ttestní Činnnost..., VZh|ederrr k hrozivému
slovu ,.špionáŽ,, ne|ze vyloučit. Že šlo o zpravodajskou lrru, kterír z ja-
k chsi drivodri nebyla dovedena do dŮsledkťr. Pro plnost dodávam, že
v tlnÓ době p stlbiIo na lr.ancouzskéln veIvyslanectví sedm agentli a dVa-
cet jeden inli lr.rnilrttlr čcskosIclvenské kontrarozvědkv. z toho celketn tr' i
c r z i n c r .

Jin1í dokurnent (šlo tzv' vypis na MUDr. Vladislava Vančuru) p<1edná-
vá o okolnostech stludního pŤelíčení takto: ,,PhDr. Václav Čern vzh|e-
dem ke sv1im širok1/rn známostem rněl styky i s osobami ze soudnictví'
Vyšetiovacírni orgány KS StB Praha 6 byla jrnenovanélnu prokázana
trestná činnost a vypt.acováno na ně.j tt.cstní oznámení na počátku roku
l9.53. Pňi hlavním pŤelíčení ve věci rozsudku došlo k rozporrim mezi
členy senátu. Pr'cdsecia senátu nilvrhoval osvobozu.jící rozsudek, coŽ
nakoncc prosadil. St1rtní prokur.átor (správně: prokurátorka, R'V') se
odvo|a| a v odvo|acím í-ízení byl Vriclav Cern znovu osvobozen
a v dubnu t.l. ' plopuštčn Ila svobodu'..n

Celotr prllemikLr r' iz in V' ČernÝ: '\ku|ttYtltl 't| 't l l i l lrxlrr. Prir|ra |995. s. 8().86'
A  MV CR.  sv .  S-53-4 .  s t r .  - l l .
V .  Čerr1 j :  I , t t t t tě ! i  . ] . l J rno  l992.  kap '  6 -
A  M V  C R .  s v .  1 0 5 - : { 7 1  6 .  s . 6 .
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Vírclav ČernÝ iako ..trepiíttelská rlsoba'.

Že jejich vyklacl je ponechán na libovŮli jednotlivlch archiváirj, jejichŽ

kvalitlkace o těchto věcech rozhodovat je - alespoĎ u některych z nich
- euÍ.emisticky ňečeno nevalná.

Pátral jsern rovněŽ ve St/rtnírn r1stÍednírn afchivu, kde lze cosi k našemu

ténrzrtu nalézt v archivních fonclech Úv rsČ a ministefstva školství.

Neolral jsern si vyhotovit kopie některlch z.qímavějších dokumentŮ.

Kopír.ovrrcí servis pro historiky však ve Státnírn stŤedním archivu

l.urrguje po svém ti trochu pŤipomíná prvorepublikovou cenZurní ptaxi:

v textu je cosi, čeho se archiváŤ lckrre, a ty dostaneš do rukou stránku

s několika zabílen;/rn Ť1rdky (pr;/ jc tarr'r něctl ,,o vraždění kornunistŮ..)

i i nádavkern ti poradí, aby sis to opsal ručně! To, co zveŤejnily noviny.

vysílala televize i r.ozhlas na počátku .,nornralizační..éry, jakkoliv to od

niclr bylo lranebrré, nesmí vlastIrit ' byé jen okopírované, historik v rooe

l995l Co si napŤíklacl ponryslet o tom. kdyŽ rrri parr dr. B-sk! ze Státního

stt=edního arcl"rivu z Pelnáňovy Zprávy o státněbezpečnostní situaci,

ktertlu proje<lnávalo PÚV KSČ dne 20.5' l969, vypustí tuto větu:

,'Z hle<liska státněbezpečlrclstrrícl-t zr..r jrrrri pozbyl jeho (V. Černého, R. V.)

pŤípad zpravodajské ceny, prcltože Ťada věcíje dekonspirována..'?

Nechci ullavovat ctěné auc]itoriurn volapiiketn signatur arclrivních fbn'

clŮ ultlŽenych v Archivu Ministerstva vnitt.a a ve Stiittním stŤedním

arr:hivu, které se tykqí Vr,rolava Černého; pĚípadn;/m individuálnírn

zajerncŮnr je rnilerácl pŤeclloŽÍtr i s korrrentáŤern. Z je.jioh obsahu vyjí-

miinl jerr ttl ncjdťrležitč.jší.

Pr'íkaz ke sl]rolnaŽdklvání inÍorrnací o Viiclavu Cernétn vydává II' od-

clělení zernskéhcl oclboru bczpečnosti z y íkazu kabinetu pan:l ministr.a

jiŽ 16.4. |946./ Krorně zjišťování jeho činnosti za okupace, jejíž pr'ešet-

Ťol,i iní byltl ukončer-ro v červnu téhož roku, poté, co rnístopŤedseda

Zernské|ro rrároclního vybtrru vyclal pro Ccrnélro vysvědčení o n/rr.odní

spolchlivosti, byl vyclán r()zka7' kc shromažďování inÍbrmací ,,o jehcl

nynější politické činnosti a protivládních v]irocích.. s cílem ,'zjistit jeho

politickclu oricntaci... NejzávaŽně.jšírrl.p-oc|rrětem zde byl denuncitiční

e tener Fleisclrtnirnnriv v Mlat!é f,rontě... Čern rra něj rcagoval v Kritic.

Arclr iV Ministe|stva vnitr t  ČR (r l1r le ien A MV cR).  sv '  I  3 394. ASU SK'  s.  l  tJ9.

I . F l e i s c l t l t l a t l t r :Uč i t c l aŽí r c i nap raŽskéun i ve r z i t ě .N I l t u l  | i l l t t Íu29 . l . l 946 . s . 2
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ként, měsíčníkr,r' Fleischmann se smrtelně urazil. kdyŽ mu Cern po jedné
z pi.ednášek na Filozofické Íirkultě Ťekl: ,Vy tně chcete dostat Za mr'íŽe...
Další vlvoj tněl tlvšern ukázat opodstatněnost Černého obav.a
Jednoho ze svyclr kulnlinačních bodŮ dosáhl zájem StB o Váolava

Černého v roce l952: akce vyvrcholi la zatčením' vazebním stíháním
a p ípravou procesu v souvislosti .,s protistátní činností v tzv' Kieséan-
sko-demokratické straně a s osobami. které byly Souzeny v procesu na.
zvaném,Zelená i nter.nacionála' v roce l 952. Patňí me zi burŽoazní,jpad-
kové tzv. fí|oz<lfy a spisovatele...) okolnosti jsou podrobně popsány
v Pan tech.o o torn. Že českého šlendri/inství nezrjstala ušetiena ani
jinak spolehlivě v konná StB. svědčí jeden kuriÓzní dokument, jehoŽ
podnětem byl dotaz z Íiancouzského velvyslanectví; textje datován 21'
|0. |952. V této době byl Černy jiŽ více neŽ měsíc ve vazbě (o<t l 8. 9').
Cituji z dokumentu (i s prnvopisnlmi chybami): ,,Vicekonzul Leleux
zhání Yác|avzr Cerného /...l tento lná domnění Že Vác]av Černy 1e
zavŤeny pro špionáŽ ve prospěch FrarnctluzŮ' SetŤením ani lustrováním
nebylo prozatítn zjištěno, Že by byl uveden Cern1f zavien!, ani nebyla
prozatím zjištěna Žádná jeho tt.estní činnnost.../ vzhlederrr k hrozivému
slovu ,,špionáž',, ne|zc vyloučit, Že šlo o zpravodajskou |rru' kterii i z ja-
k1/chsi drivodri nebyla dovedena do dŮsledkťr. Pro riplnost dodávam' Že
v <lrré době prisobilo na Íl.ancouzském velvyslanectví sednl a.9entri a dva-
cetJeden in1orrnátrlr českoslclvenské kontrartlzvědky, z toho celkem ti, i
c i z i n c i .

Jin1/ dokurnent (šlo tzv. v1/pis na MUDr. Vladislava Vančuru) pojednír-
vá o okolnostech scludního pŤelíčení takto: ,,PhDr. Václav Čer.n1/ vzhle-
detn ke sv1/m široklln známostem měl styky i s osobami ze soudnictví'
VyšetŤovacírrri orgány KS StB Praha 6 byla jmenovanérnu prokítzana
trestná činnost a vypracováno na něj h.estní oznámení na počátku roku
l953. Pňi hlavním pielíčení ve věci rozsudku došlo k rozporrim mezi
člerry senátu. Pt'edseda senátu navrhoval osvobozu.jící rozsudek, coŽ
nakonec prosadil. Státní prokur.átor (správně: prokurzitrlrka, R.V.) se
odvo|al a v odvolircím Ťízení by| Václav Cerny znovu osvobozen
lr r clubnu t.r.. propuŠtčn lta svtrl-r6du.'.ó

Cef  ou po le tn iku  v i z  i r  V .  Cerny:  Skt ta t ' t tos lyyo ly t l r r ,  P raha 1995.  s .80 ,8
A MV CR.  sv .  S  53-4 .  s t r .  33 .
V. Čerr1!; Putltěti .1. Brno l992. xap. tl '
A  MV CR.  sv .  .305 471 6 .  s .  .
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Pozoruhodné svědectví o době, které se dost naivně Ťíká ,,chruščovov-
sk! odmák.., pňináší pětisvazkov1í fbnd ,'Akce Bor.., v němŽ jsou sou-

stŤeděny dokumenty tykající se dvojí pražské návštěvy Romana Jakob-

sona, tehdy občana USA, v roce 1957. Leitnrotivem Jakobsonova

,,zpravodajského vytěŽování.. byla snaha odhalit v něm agenta CIA'

pÍinejmenším tak zamezit jeho dalším návštěvám Československa a sou-

časně zkomplikovat v]/měnu vědecklch a kulturních pracovník včetně

vzájemné v;./měny oilbornych publikací mezi ČSR a USA' Vědecká

literatura, jejíž zasí|ání do Českos|ovenska Jakobson organizoval, byla

zabavována a paušálně označoyánaza antikomunistické štvaní. Nemohu

si odpustit, abych právě v tomto městě nezmínil, že jeden velk! česky

spisovatel s rrrimoŤádn;Ítni a nesporn1/mi zásluhami editorsklmi, mimo
jiné i o Václava Černého. pňi vlslechu na StB uovedl. Že ,.hodnotí zas|ání

této protistání l iteratury jako zneužití drivěry'..,

Ačkoli Černého rjloha v této kauze bylajen okrajová, nepochybně rnu

pŤitíŽilo zjištění' Že se20.9' |95.l s Jakobsonem seše| v kavárně Slávie'

pr ieemz,,z iuc,"  bav i l i .  pop1e| i  kávu. . ' l0  a ze1ménato,  že, ,Jakobson

o něm podal zprávu na americkém velvyslanectví jako o spo|ehlivé

tlsobě...l ' ÚŤ.dní protokoly ,,Akce Bor.. rovněž podotfkají, Že Yác|av

Černy ,,ie rozpracovávttn jako trockista 1lro podezŤení Z nepŤátelSké

činnostii.12 ceta uec nepochybně pŤispěla k tomu, Že jej o pril roku

později ( l 8. 5. l 958) neprověŤila stranická prověrková komise ve funkci

pracovníka Kabinetu rnoderní Íilologie CSAV coŽ bylo 8. 9. l958

potvfzeno IV. odělením Úv rsČ a l4' l0' téhož roku dokonce samot-

n m politbyrem strany: o této záležitosti drivodovou zprávu pŤedkládá

l' Hendrych a mimtl j iné konstatuje. Že prof. Čern! je ,,vysloven1/m
egocentristou a člověkem trpícím rnimoŤádně vypjatym individualis-

metn /.. '/ není člověk pŤírrr! a otevíeny, rn/r sklon k intr.ikánství... '.,

PŤímou narážku na Černého kontakty s Jakobsonem pak mriŽe obsahovat

V1rcIav ČernÝ iako ,,nepŤátelská osoba'.

A MV CR. sv.  S-53-4. s.14.
A N4V CR. sv. 3()5 739-.3. AKCE BoR 2. nestrátrktrváno.
Svt lc lkas lct lovítníz20-9'  |957. i IrAMVČR.sv. .]0.5-740-2.AKCEBoR.5.nestrátrkovíurt l
TalItéŽ.
TaIntéŽ.
Stá tní  s t i cdní  arch iv  ( t l á le . t cn  SÚA) .  PB Úv  xsČ.  fond 02/2 .  sv .  l93 .  a r . '  .1 '  264.

VácIav ČernÝ iako ..neočáteIská osoha..

věta: ,,I jeho (V. Černého, R. V.) spojení se zahraničními vědci je značně
rozsáh|é aje |ehce možné. aby se me"zi ně pŤimísil i ,vědec', kter1/ sleduje
i j iné neŽ vědecké a l i terární cí le. . . ' "
Černf se bránil, učinil několik rezervovaně vstŤícn;ích krokri, nejenom

jemu se doba zdála zra|á k pozvolnému zmírřování napětí mezi mocí
a intelektuá|ní elitou země. Něko|ikrát navštívi| z'míněné IV. oddělení
Úv rsČ, vypravil se dokonce i do bytu k akademiku Štollovi, za oním
,,Láďou Štollri, jak jej s llahovoln1im srněvem znaly již, bezmá|a tÍi
desíti|etí našich dějin..;|) maximá|ní vstŤícnost, jít dá| uŽ nebylo lze
a Čern1Í by toho ani nebyl schopen, projevil dopisem Hendrychovi ze
l 7' 9' l 958.,V pŤíloze poslal své prohlášení - v y znání - v e formě článku
,Dvacet let Mnichovri a my v jejich kruhu'..,o s návrhem tento text
publikovat v Literárních nrlvinách. Politické byro ovšem shleda|o' že
ačkoliv je dopis ,,fbrmulován velmi promyšleně, neobsahuje ani v nej.
menším kritick! pohled na jeho (Černé|ro. R. V.) vlastní názory a práci
v minulosti l.../ je nesen v duchu abstraktní a buržoazní humanistické
nomenklatury /' ' ' l bude správné vzít prohlášení Václava Černého na
vědomí, nepublikovat je' občas s ním jednat a umoŽnit mu, aby v duchu
svého proh|ášení | i terárně vědecky pracoval . . ' .  ,

Černého text mám k dispozici a mohu jej poskytnout pňípadnlm edito-
rrim, má však svrij vyznam jen jako dokument doby a jejích zápasri.
HoŤklm paradoxem celé věci je. Že navzdory ponuré, byrokratickore-
Í.lexivní reakci mocenského centra rněly právě v této hodině obě sloŽky
mnou sledovaného zápasu nejblíŽe ke sloŽení zbraní, neňku.li k manŽel.
ství z rozumu. Moc ovšem nehod|ala pňistoupit na čestn1y mír bez pňed-
chozích podmínek, n!brŽ jen na kapitulaci a pokání. a to Černy nemohl
a neuměl. Pokud mohla rnoc s něčím v pňípadě prof.esora Cerného kal-
kulovat, pak snad jen s vlivem ,'takov ch pŤátel.., praví se v citovaném
stranickém dokumentu, ,,kteňíjiž svou cestu k nám našli, jako napň. Fr.
Hrubín...l8 DobŤe ovšenr víme, jak Čern! toto Hrubínovo cesty - nale-
Zení s dvacetilet;ím odstupem hodnotil!

I  AINICZ

l 5  V .  Čern]í :  PLu l tě t i  3 '  B rno l992.  s .  l .50 '
l6  SÚA.  PB Úv  xsČ.  tbnd ( )2/2 .  sv '  I93 .  a r . . i '  2  4
|,7 Talntéž.
lE  Ta ln též-

Ó
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Václav Černy jako ,,nepiátelská osoba.'

Pozoruhodné Svědectví o době, které se dost naivně ňíká ',chruščovov-

sk! odmák.., pŤináší pětisvazkov fond ,'Akce Bor.., v němž jsou sou-

,t."acny dokumenty tlkající se dvojí pražské návštěvy Romana Jakob-

sona, tlhdy občana USA, v rooe 1957. Leitmotivem Jakobsonova

,,zpravodajského vytěžování.. byla snaha odhalit v něm agenta CIA,

prin"j*"nii* tak zamezit jeho dalším návštěvám Československa a sou-

io.nÉ ,ko-plikovat vlměnu vědeck]/ch a kulturních pracovníkri včetně

vzájemné vlměny odbornych publikací mezi ČSR a USA. \ědecká

lrteiatura, 1ějíŽ zasí|ání do Československa Jakobson organizoval, byla

zabavována a paušá1ně označována za antikomunistické štvaní' Nemohu

s iodpus t i t , abychp rávěv tomtoměs těnezmín i l ,že jedenve l k !česk !
spisovatel s mimoŤádn mi a nespornyrni zásluhami editorsk1ími' mimo

iine i o Václava Černého. pňi v./slechu na StB u^vedl, Že ,'hodnotí zas|ání

iéto protistání l iteratury jako zneužití d věry..' '

Ačkoli Černého r11oha v této kauze bylajen okrajová' nepochybně rnu

pŤitíŽilo zjištění, Že se20.g. I95.t s Jakobsonem sešel v kavárně Slávie'

prir"mz ,,ziue," bavil i, popíjeli kávu..,l0 a zejména to, Že ',Jakobson

o ncm podal zprávu na americkém velvyslanectví jako o spolehlivé

osobě...l l Úr.dnr protokoly ,,Akoe Bor.. rovněž podotfkají, že Václav

Černv .,te rozpl.acováVan jako tr.ockista 1lro podezŤení z nepŤátelské

..innásti].. l] ceta vec nepochybně pňispěla k tomu, Že jej o pril roku

pozděj i ( l8 .5 '1958)neprověŤi lastranickáprověrkovákomisevefunkc i
pro.ouníko Kabinetu moderní fi lologie ČSAV coŽ bylo 8' 9. l958

potvrzeno IV' odělením Úv rsČ a l4. l0' téhoŽroku dokonce samot-

nym politbyrem strzrny; o téÍo ZáleŽiLosti dŮvodolou zprávu pŤedkládá

l' Henaryct-' a mimo jiné konstatuje' Že prof. Čern! je ',vysloven1Írn

egocentristou a člověkem trpícím rnimoŤádně vypjatlm indwidualis-

*ern /.'./ není člověk pŤím;/ a otevŤeny, má sklon k intrikánství... '.,

PŤímou naráŽku na Černého kontakty s Jakobsonem pak mriŽe obsahovat

A MV CR. sv.  S--53-4. s.34.
A Mv ČR. sv. 305 739 .]. AKCE BOR 2. nestrárrkovíno.
'Svodka sle<Jovíní z 20. 9. l957. irr A MV ČR. sV. .]05 740 2' AKCE BoR 5. trestránkovátro

TalItéŽ.

TirIntéŽ.

šiát,'i .istreuní nrchiv (tlále .1en SÚA). PB Úv rsČ. fond 02/2' sv. 1 93, ar.' j. 264-

Václav Černí' iako .'nepŤátelská osoba.'

věta: ',I jeho (V. Cerného, R. V.) spojení se zahraničními vědcije značně
rozsáh|é a je lehce moŽné, aby se mezi ně pŤimísil i ,vědec', kter;/ sleduje
i  j iné neŽ vědecké a l i terární cf le ' . ' ' .

Čern! se bránil, učinil několik rezervovaně vstŤícn1/ch krokŮ, nejenom
jemu se doba zdála zralák pozvolnému zmírřování napětí mezi mocí
a intelektuální elitou zerně. Několikrát navštívil zmíněné IV' oddělení
Úv rsČ, vypravil se dokonce i do bytu k akademiku Štollovi, za oním
,,Láďou Štollri, jak jej s blahovoln1/m směvem znaly jIž bezmála tŤi
desítiletí našich dějin..;l.) maximální vstiícnost, 1ít dát uŽ nebylo lze
a Cerny/ by toho ani nebyl schopen, projevil dopisem Hendrychovi ze
17. 9' 1958. ,V p íloze poslal své prohlášení- vyznání-ve formě článku
,Dvacet let Mnichovri a my V je|ich kruhu'.' 'o s návrhem tento text
publikovat v Literárních novinách. Politické byro ovšem shledalo, Že
ačkoliv je dopis ,,Íbrmulován velmi promyšleně' neobsahuje ani v nej-
menším kritick! pohled na jeho (Černé|ro, R. V.) vlastní názory a práci
v minulosti /.../ je nesen v duchu abstraktní a burŽoazní humanistické
nomenklatury /.../ bude správné vzít prohlášení Václava Černého na
vědomí, nepublikovat je, občas s ním jednat a umoŽnit mu, aby v duchu
svého prohlášení literárně vědecky pracoval...' ,

Cerného text mám k dispozici a mohu jej poskytnout pŤípadn1ím edito.
rŮm, má však svrij vyznam jen jako dokument doby a jejích zápasri.
HoŤklm paradoxem celé věci je. že navzdory ponuré, byrokratickore-
l. lexivní rezrkci mocenského centra měly právě V této hodině obě sloŽky
mnou sledovaného zápasu nejblíŽe ke sloŽení zbraní, neŤku-li k manŽel-
ství z rozumu. Moc ovšem nehodlala pŤistoupit na čestny mír bez pňed-
chozích podmínek' nlbrŽ jen na kapitulaci a pokání, a to Cerny nemohl
a neuměl. Pokud mohla moc s něčím v pŤípadě profesora Cerného kal-
kulovat, pak snad jen s vlivem ,'takoq/ch pŤátel.., praví se v citovaném
stranickém dokumentu, ,,kteŤí iiŽ svou cestu k nárn našli, jako napŤ. Fr'

Hrubín..' l8 DobŤe ovšem víme. 1ak Černy toto Hrubínovo cesty - nale-

zení s dvacetiletym odstupem lrodnotil!

l4 TarntéŽ.
l5 V'  Čern.í: Pttt t tětí 3,  Brno l992. s '  l50.
l6 sÚ,q.  pĚ Úv rsČ. ťond o2l2.  sv.  l93. ar ' . j '  264
I / | Atntez_
I  E  Ta l n téŽ '
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Vírclav C]erIrí, iako ..lIct)Íátelskíl ()soba.'

I na reálně socialistické poměry nebyvale Sutová azákeÍná diÍ.amační
karnpari' jejíŽ per.ipetie azákruty jsou dopodrobna rekonstruovány v Pa-
t l těÍech, ' ,  a kter . tÍ vyvrchol i la  v letech |97(Y|9. l | ,  má-a to se má|o ví
- své koŤeny v aouc Pražského .jar.a a ze.jména v onom období zápasu
o ,'zacllovítní základníclr hodnot Ledna.. v realitě ,,omezené suverenity..
po srpnu l968. Je aŽ groteskní sledovat,.jak1/ dopad rněl mocensky zápas
lnezi .,konzervativci.. a ',reÍ<lrmátory.. v době Pavlova riŤadování na
vnitru na Černého soukromí: pÍerušoviÍnínr a opětovnlm obnovováním
,'technického rjkonu C-7.'. -.,tj ' vypínaním a zapojováním odposlechu.
Materíálrj, které získala Ša|'qovič'ova stalinská k|ika, bylo i tak dost, a tak
bylo nrožné kr.átce po sr.pnové invazi a bleskurychlém nahrrrzení Josefa
Pav-la mnohern,povolnějšírn Janern PelnáŤern pí.edložit (.s razítkem
pŘÍsNĚ TAJNÉ |) ,,Zprávu o činnosti prof.esora Václava Černého....
_ picclsedtlvi vlády CSSR ing' o|tlr".ichu Černrkovi. Byl to právě Čer.ník'
k<Jo valnou rněrou pŤispěl k rozpoutání oné štvanice proti Cernélnu.
Aureola.jednolro z ,,čeln1/ch muŽŮ Ledna... kteri.r Černíka obklopovala,
patt'í lrrezi nejkrutější Žerty rrašich moderních dějin. větŤil nebezpečí od
Husáka, Bi|'aka, Ze strany Levé ťronty a Cechie soupeŤil s nimi tak, Že
se je snažil pŤetrumfhout v nortnalizátorské hor|ivosti. Dějiny mu pŤi-
soudily roli. která pŤísluší mouŤenínŮm. Jeho srněšně trapn)i pokus
o vIastní politickou resuscitaci v l istopadu |989 - stejně.iako podobny
pokus Štr.ougalriv _ zněljako hlas ze záhrobí.,,Nevyluču.ii ani moŽnost,..
čtctne v dopise nárrrěstka rnirristra vnitra p|k' JUDr. Františka Vaška
z 9. číjna l968 o znliriované.,Zprírvě..rninistr.u PclnáŤovi , ,,polit ického
vyuŽ it í rr-rateri ál u Íormou zveŤej něn í. Doporučuj i tuto nroŽnost proj ednat
s piedsedou vlády.... '

PelnáŤova více neŽ stclstránktlvá ,.Zpráva o státněbezpečnostní situa-

"i,,23 
,' dubna l969 (projednávalo ji PÚV KSČ na své l30' schrizi 20'

květnir I96L) ttzáležittlst V. Černého uloŽilo vyŤešit Josefer Kempnému)
vp<ltlstatě papoušku.je tlnu o rok starší .,Zprávu o cÍinnosti V. Cerncho.'
z pera Sa|govičova rudého orcl-tcstru' Kr.emelskélro mrazu ovšem tnezi.
tínl pŤibyltl ' Dubčeka vylrodil zc sedla Husírk, a tak bylo rnoŽné, irby se

V. Cerrr!: hultěti .3, Brno l992' s' (il3 640'
Archiv ÚSI).  B t . j  .  téŽ in: A MV Č'R. t i lnr l  A-7. ar. . j .5. l9 | i ] . .15 strar i
TaIntéŽ.
TalutéŽ.
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Víclav ČernÝ iako ..neoiíte|ská osooa.'

kromě uŽ známého nápadu odhalit,,seskupeníkolem ČgRNÉHo, ukázat
jejich ,l idskou tváň' pŤed naší širokou veŤejností..24 nově objevila myš-
Ienka ,,podrobného hodnocení po právní stránce' jak cinnost ČERNÉHO
a jeho společníkrj kvalif ikovat a vyvo<lit zákonnou odpovědnost'.... Hu-
sák lže, když ve sv;/ch pamětech. upravenyclr j istlrn známlnr upravova-
telem dějin Slovenského národního povstání' tvrdí cl Q{prircích reŽimu,
Že dělal ,,všetko pre to, aby nešli pred sríd a do basy,...o pravdou ovšem
zŮstává, že procesŮ nakonec bylo méně, než si pr'edstavova| Bi|ak nebo
ostŤí hoši čekistického kalibru z Levé fronty' Kdyby se dostal pňed soudní
tribunál Cern , nebylo by moŽné současně nesoudit Jana Procházku.
Wichtelleho, Havla etc. (pokusy tu ovšem byly a nezŮstalo.jen u pokusri)
a je pravděpodobné, Že to byl lek z pňedpokládaného mezinárodního
skandálu, jaky by takov1í proces vyvolal, co zadrŽelo ruku nonnalizáto-
rovu. Vysledovat' proč obzinovi a pos|éze Vajnar.<lvi rnládenci ,,s pla-
ntlucíln srdcetn a vŽdy čist1/rna rukama'. nevzkr'ísil i a nerealizovali rnyš-
lenku tr.cstní o<lpovědnosti profcsora Černého ani pcl jeho podpisu pod
Prol-rlášerrím Charty 77, bude nroŽné telrdy, aŽ dojdou naplnění Bendova
slova citovaIrá v rivodu a otel'Ťou se vrata archívrj dokoňán'

Ani poté, co se Husákova garnitura za|ekla nlyšlenky procesu, neustala
nrediální karrrpař proti Černérnu. btr priivč |]a()pak. Prodírat se onětrri
články r' Tl,orby' Tribtmy, Rrulého Právu či Pochotlně - tehdy ještě bez
pŤí<lortrku Ptlt'hrltleli ttnašku, ačktlliv jde tl sesterské plátky - jc práce
iristní svtltt bczritěšností. kLerá snad čekir na svého Petr.a Ficlelia, pokr-rd
sc takovy nirjdc a bude rrlít nzr to žaludek; pŤiponlenu jen' Že summuln
malum tohoto lnakabrÓzního lnutnt.aje spočívalo ve zveŤejnění (dokonce
něk<llikerém) on<lho zniinreho vytoku o lucernách, získanélro odposle-
clrem. tlvšemŽe vytrŽeného z k<lntextu: hle jak hezbÍeze amor.álním
cynikern.je člověk. .|enŽ chtěl byt - kdyby se l lyla kontrarevtlluce dopla-
zila k Irrrlci _ prczidentern této zenlě! Pozadu nezťrstali _ a to je na celé
věci ncjzr dnější - ani mnozí l itcráti a tzv. l iterární vědci: čteme-li
vyptltky tčch Brettťr, J. o. Fisc|rcrri, Ktlz1tkrj či Rztlunkri. ncnrtjŽenre
znovu nept'ip()nrenout. Žc spočívat s ninti pod jednou sticchou téhoŽ
tvrjrčíh<l svazu bylo a z stane věcí tnravně pr.oblematickou. ByIi si matně
vědorni vlastní tvŮrčí inlpotence, a prot() cl<l svych gangri lákali ty' kteŤí

Ta l r r téŽ.  s .  ]4 .
TatntéŽ '
V .  P l cvz l r :  V: ( , . \ t t !p|d l r ( id \ ' (Gu. t t t i yHt r  kpt ' c lu t t t t r i l ) .  B ra t i s lav ; t  l99 l . s .  140

l 9
20
2 l
2 2
l3

1 Á

25
26

2.1. Á 335



Vílclav ČernÝ iako ..trcpŤírteIskii osoba..

I na reá]ně socialistické poměry neb1/vale Surová aZákeÍná diÍ.amační
karnpari. jejíŽ, per.ipetie a zákruty jsou dopodrobna rekonstruovány v Pa-
ntětec l t , |9 a kter ií  vvvrchol i la  v letech |91(Y19.t| .  má-a to se málo ví
- své koŤeny v aoue PraŽského .iar.a a zejména v onom období zápasu
o ,'zaclrovílní základníclr lrodnot Ledna.. v realitě ',omezené suverenity..
po srpnu | 968' Je aŽ groteskní sledovat,.1ak1/ dopad rně| mocensk1/ zápas
mezi , 'konzervativci.. a ,,reÍbrmátory.. v době Pav|ova riŤadování na
vnitt.u na Cerného soukromí: pŤerušovánírlr a opětovn1/m obnovováním
,,technického konu C-7... -., tj. vypínaním a zapojováním odposlechu.
Materíálrj, které získala Ša|govič'ova stu|inská klika, bylo i tak dost, a tak
bylo nroŽné krátce po srpnové invazi a bleskurychlétn nahrazení Josefa
Pav-la mnohern,povo|nějším Janem Pe|náŤern píedložit (s razítkem
pŘÍsNĚ TAJNÉ |) ,,Zprávu o činnosti proÍ.esclra Václava Černého....
- pir:dseclovi vlacly ČSSR ing' oItlr ' ichu Černrkcrvi. Byl to právě Černík'
kilo valnou rněrou pŤispěl k rozpoutání oné štvanice proti Cernému.
Aureola.jedno|ro z ,,čeln1/ch muŽŮ Ledna... kteriÍ Černfta obklopova|a,
patt'í lrrezi nejkr.utější Žerty rrašich moderních dějin. \ětŤil nebezpečí od
Husáka, Bilaka. Ze stl.any Levé ťr.onty a Cechie soupeii l s nimi tak, Že
se je snaŽil pictrumfhout v nortnalizátorské hor|ivosti. Dějiny mu pŤi-
stludily ro|i. která pr'ísluší rnouŤenínŮm' Jeho srněšně tfapny pokus
o vIastní po|itickou resuscitaci v l istopadu l989 - stejně jako podobny
pokus Štr.ougalriv _ zněljakcl hlas ze záhrobí.,,Nevyluču.ii ani moŽnost,..
čtctlre v dopise nárrrěstka rnirristra vnitra p|k' JUDr. Františka Vaška
z 9. i.íjna I9(l8 o znririclvané,,Zprírvě..rninistr.u PcInáŤovi , ,,polit ického
vyuŽití n-rateriálu Íbrmou zveŤejnění. Doporučuji tuto moŽnost projednat
s picdsedou vláciy'... '

PelnáŤova více neŽ stostránk<lvá ,Zpráva o státněbezpečnostní situa-
ci,,23,' <lubna l969 (projednávalo ji PÚV KSČ na své l30' schrizi 20'
května I96L) tl 'zá|eŽitost V. Černc<ho uloŽilo vyŤešit Josefer Kempnému)
vp<lclstatě papoušku.je tlnu cl rok starší .,Zprávu o cÍinnosti V. Cerncho''
z pera Ša|govičova rudého orcl-tcstru' Kr.emelskélro mrazu ovšem tnezi.
tínr pŤibyl<l. Dubčeka vyhodil zc sedla Husírk, a tak bylo rnoŽné, irby se

V .
Archiv USI).  B t]6.  též in: A MV CI{.  Íbnd A-7. ar. . i . .549 |/2.35 st lan
TarntéŽ.
Tatt l téŽ.
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Víclav Cern! jako,'nepÍiiteIská osoba

kromě už známého nápadu odhalit ,,seskupení kotem ČpRNÉHo. ukázat
.jejich ,l idskou tváň' pŤed naší širokou veŤejností.."" nově objevila rnyš-
lenka .'podrobného hodnocení po právní stránce. jak činnost ČBRNEHo
a jeho společníkrj kvaliÍikovat a vyvodit zzikonnou odpověilnost...,. Hu-
sák lŽe' kdyŽ ve svych pamětech, upravenlch jist;/rn známynr upravova-
telem dějin Slovenského národního povstání' tvrdí o Qpprircích reŽimu,
Že dělal ,,všetko pre to, aby nešli pred s d a do basy,...n pravdou ovšem
zristává, že prclcesri nakonec bylo rnéně' než si pr'edstavoval Bilak nebo
ostŤí hoši čekistického kalibru z Levé fronty' Kdyby se dostal pŤed soudní
tribunál Čern;í, nebylo by možné současně nesoudit Jana Procházku,
Wichterleho, Havlzr etc. (pokusy tu ovšem byly a nezristalo jen u pokusri)
a je pravděpodobné, Že to byl ri lek z pňedpokládaného mezinárodního
skandálu' jak1 by takov! proces vyvolal, co zadrŽelo ruku nonnzrlizáto-
I.ovu. Vysledovat, proč obzinovi a posléze Vajnar<lvi rn|ádenci ,,s pla-
noucít-n srdcetrt a vŽdy čist1írna rukama.. nevzkr'ísiIi a nerealizovali myš-
lenku tr.estní clclpovědnosti prot.csrlra Cer.ného ani pcl jeho podpisu pod
Prohlášením Charty 77, bude možné tclrdy, aŽ dojdou naplněníBendova
slova citovaná v rivodu a otevŤou se vfata archívri dokoňán.

Ani poté, co sc Husákova garnitura za|ekIa nryšlenky procesu, neusta|ir
nrediáIní karrrpař proti Ccrncimu. ha právč rlatrpak. Prodírat Se onělni
články z, Tlorby' Tribtnl,, Rudého Prčíva či Pochodně - tehdy ještě bcz
pňítltlIrlku Prlcltrltleli dnaškt, ačko|iv jde tl sesterské plátky _ je prirce
tristtrí sv<ltt bczritěšntlstí. kterit snad čeki1r na svého Petr.a FicleIia, pokud
se (akovy najdc a bude lnít na t<l Ža|udekl pŤiponlcnu jen. Že summum
malunl ttlhoto rnakabrÓzního rnurnra.je spclčívalo vc zveŤejnění (dokonce
několikerérn) onoho zniitrreho v roku o lucernách, získaného odposle-
chem. <lvšemŽe vytrŽeného z kontextu: h|e jak bezbŤeze amorálnírrl
cynikerrr.|e člověk'jenŽ chtěl b;Ít _ kdyby se byla kontrirrevtlluce dopla-
z,i la k nr<lci - prczidentern této ZeÍně! Pozadu nezristali - a to je na celé
věci ncjzr.riclně.iší - ani mnozí l itcráti a tzv. l iterární vědci: čterne-li
v1yprltky těch Brettťr, J. o. Fisc|rcI. ' KtlzÍrkrj či Rztlunk . ncnrrjŽente
znovu nept'ip()nlenout, Žc spočívirt s ninri pod jednou stiechou téhoŽ
tvrjrčíh<l sverzu bylcl a zrjstane věcí tnravně problematickou' ByIi si rnatnč
včdorni vlastní tvŮrčí inlpotence . a plot() cl<l svych .uangri lákali ty' ktei.í
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Za něco stáli a cosi znamena|i, os|ovovali .ie sliby i vyhrrižkami, ale co

tě mezi ně nakonec pŤivedlo, bylo oslovení z tmy vlastní bezedné zba.
bělosti '

Svtij dvojí nedobrovoln;/ odchod z Kar|ova učení osvětlil Čern! dosta-
tečně v Pamětech, pňipojiv něco jadrnlch komentáŤri k aktérrim oněch
dramat' PŤi první vlně čistek, prováděné klukokaty z akčních v1fborŮ,
zŮstal Václav Čern1/ ušetŤen (zŤejmě tu sehrála svou ro|i i Černého
publicistická činnost Pie-d rinorem l948). Nicméně jiŽ ' 'Situační zpráva
., ..ouu vvsokÝch škoi..27 vYpracovaná Ministerstvem školství a národní
osvěty v ioce l950 zmiĎujá v pasáŽi věnované Filozofické fakultě Kar-
lovy univerzity jmenovitě jediného V' Čerrrého mezi ,,reakčními profe.
sory.. a ,,otevŤenfmi nepráteli..,o (celkem .jich na FF UK bylo 20 - 24
procent)' Učinivši takto z proÍ.esora Černého jakousi synekdochu pars
pro toto. nenecha|a moc na svrij represivní zákrok nikoho d|ouho čekat.
Co nedokázaly revoluční akční v;/bory, zv|ádl hravě revoluční zákon.
Nepomohl vynikající protestní práv n í rozkl ad.' vypracovan! brněnsk;í.
rni právníky a odeslan! na ministerstvo současně s podobn1/m proteStem

Vočadla, Vackové a dalších; na tŤídní pojetí práva byli prostě krátcí'
Selhal pokus zaměstnat Černého v resortu lehkého prrimysIu;," kuriÓzní
rclzklad adresovany ministerstvu o tom vyhotovil Vác|av Čern! v srpnu
l95 l, odvolávaje se na slova Antonína Zápotockého, kter! ,,v1/slovně
zamítl, aby /.../ odborníci vtibec byli zaÍazováni do práce, /.../ jeŽby

byla cizí jejich školení a vzdělání.... '. MukaŤovsky a jeho fámulus Frank
Wollman pŤekazili pokus zaměstnat Černého v Úshvu pro českou Iite-
raturu. nepomohla ani intervence ,,absolutně ryzího a čestného.. Alberta
PraŽáka. Je pŤíznačné, Že pňíslušn! zamíÍavy list nese podpis nikoli

Mukaiovského či Wollmana. nybrŽ RudolÍ.a Havla (Čern! se ostatně
zrnii iuje o lÓbii, kterou trpěl MukaŤovskf a rovněž Havránek: Nic nepo-
depisovat ! Co kdyby se pŤece jen změni| reŽirn !)' Jedin;í' kdo byl ochoten
Černého zaměstnat, aby neutrpě|a jeho kvalif ikace' byl Ťeditel Kabinetu
pro lidovou píseř proÍ.esor JiŤí Horák; v dopise Ministerstvu vys.okych

školjej označuje za,,l iterárního dějepisce vynikající kva|iťikace... '. a ani

VácIav CernÝ iako ..nepŤáteIská osoba..

s Ú A .  f .  | 9 / 7 .  a r ' j '  3 l 3 / 6 '
TanltéŽ'
V. Čern;y: Ptuttěti .]. Brno l,992. s. 3tJ|.

Tarrrtéž. s' 382. srov. též sÚA. fi lrtl Ministerstvo školství. sv' V. Čenrf, lrestránkováno.

TaIntéŽ.
TamtéŽ'

VácIav ČernÝ jako,,nepŤátelská osoba..

mu nevadí, že byl Čern! nedávno propuštěn z vazby. Slušnost byla
moŽná i v těch ponur;/ch letech' o peripetiích kolem Černého práce pro
Kabinet moderní filologie jsem již hovoňil.
V osmašedesátém se každ!, kdo mě| akademick1/ titul pŤed i za jmé-

nem, snažil manifestovat svou ,,|idskou tváŤ..tím, že pňispěje k Černého
rehabilitaci; podivuhodně rychle ten elán vyhasl' Poslední dokument
resortu ministerstva školství tykající se Václava Černého pochází
z 19' nora l970'jde o zamítavou odpověď na nÓtu francouzského vel-
vyslanectví. PaŤíŽská univerzita tehdy zvala Černého na pŤednáškové
turné, na odzbrojující logiku normalizátorrj však neměla. Z odpovědi
vyjímám: ,Václav Čern;/ není jiŽ profesorem Filozofické fakutty Uni-
verzity Karlovy v Praze a proto ministerstvo školství s jeho vysláním
k pŤednáškovému pobytu do PaňíŽe nescluhlasí'...'.'
PŤe Václava Černého s totalitní mocí měla své zátočiny a taneční

prilobraty' Nebylo, nemoh|o v ní však blt vítěztl ani poraŽenj,ch: š1o
o stŤetnutídvou světti, dvojí verze světa, dvoujazykú. Zpustošení, které
po sobě zanechali někdejší mocní, je zŤejmé a budeme se s ním ještě
dlouho potÝkat' Monumentalita odkazu Václava Černého je ziejmá
rovněŽ a jejím d kazem je i tato konÍ.erence.
Apendix:

Historická pravda je buď pravdou padni komu padni, nebo není. Velmi
si cením.pŤíspěvku Petra Buggeho, jehož zákJadní tezí by|o tvrzení, že
Václav Čern1/ ve své publicistické činnosti na stránkách Kritického
měsíčníku v letech |945_|948 projeviI vriči nastupujícímu stalinskému
totalitarismu větší vst.ícnost, neŽ by blvalo by|o zdrávo' Bugge vše
fundovaně dokumentova| v míŤe pňehojné' Cítím se nicméně oprávněn
pŤednést několik poznámek, které Černého pŤedrinorovou publicistiku
chtějí _ ne snad om|ouvat, ale včlenit do širších souvislostí:

l. Černy svou tehdejší novináňskou prací sledoval v hlavních rysech
politickou koncepci nejen Beneše a J. Masaryka, a|e i celé Národní
Íionty, zejména pak obou nekomunistick;/ch stran sdružen;/ch spolu
s KSC v Socialistickém bloku. Mrižeme si o ní dnes myslet cokoliv'
faktem a|e zŮstává, Že ji tehdy sdílela naprostá většina socialisticko-li.
berálních demokratťr' Neviděli totiŽ iinou konceoci. která bv měla reál-
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Za něco stáli a cosi znamenali ' oslovovali . ie sliby i vlhrŮžkami, ale co

tě mezi ně nakonec pŤivedlo, bylo oslovení z Ímy vlastní bezedné zba-
bělosti '

Svrij dvojí nedobrovoln! odchod z Karlova učení osvět|i| Čern! dosta-
tečně v Pamětech, piipojiv něco jadrnlch komentáŤrj k aktérrjm oněch
clramat. PŤi první vlně čistek, prováděné klukokraty z akčních ]Ýborri'
zristal Václav Čern1/ ušetŤen (zŤejmě tu sehrála svou roli i Cerného
publicistická činnost pŤed rinorem l948). Nicméně jiŽ ' 'Situační zpráva
., .,ouu vvsokÝch stoi..27 vYpracovaná Ministerstvem ško|ství a národní
osvěty v roce l950 zmiřujá v pasáži věnované Filozofické Íakultě Kar-
lovy univerzity jmenovitě jedínétro V Černého mezi ,,reakčními profe-
sory.. a ',otevŤen1/mi nepiáteli.. 'o (ce|kem.1ich na FF UK by|o 20 _24

procent). Učinivši takto z prot.esora Cerného jakousi synekdochu pars
pro toto. nenechala moc na svrij represivní zákrok nikoho d|ouho čekat'
Co nedokázaly revoluční akční vfbory, zv|ádl hravě revo|uční zákon.
Nepomoh| vynikající protestní práv ní rozkI ad.' vypracovan1/ brněnsk!-
rni právníky a odes|an1/ na ministerstvo současně s podobnlm protestem

Vočadla, Vackové a dalších; na tŤídní pojetí práva byli prosjě krátcí'

Selhal pokus Zaměstnat Černého v resortu lehkého prrimysIu:.'" kuriÓzní
rozklad adresovan! ministerstvu o tom vyhotovil Václav Čern! v srpnu
l95 l, odvolírvaje se na slova Antonína Zápotockého, kter1/,,vfslovně
zamítl. aby /.. '/ odborníci vribec byli zaÍazováni do práce, l... l ježby

byla cizíjejich školení a vzdělání.... '. MukaŤovsk a jeho Íámu|us Frank
Wollman pŤekazil i pokus zaměstnat Černého v Ustavu pro českou lite-
ratufu, nepomohla ani intervence ,,absolutně ryzího a čestného..A]berta
PraŽáka, Je pŤíznačné, Že pňíslušn! zamítavy list nese podpis nikoli

MukaŤovského či Wollmana. nybrŽ RudolÍ.a Hav|a 1Černy se ostatně
zrniřuje o Í.Óbii, kterou trpěl MukaŤovsk! a rovněŽ Havránek: Nic nepo-

depisovatI Co kdyby se pŤece jen změnil reŽirn!). Jedin1y' kdo by| ochoten
Černého zaměstnat, aby neutrpěla jeho kvalif ikace, byl Ťeditel Kabinetu
pro liclovou píseř proÍ.esor JiŤí Horák; v dopise Ministerstvu vys"okych

škol jej označuje za ,,|iterárního dějepisce vynikající kvaliťikace...,. a ani
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SUA. f .  l9 l7.  ar.  . i .  3 |  3/6.
TaIntéŽ.
V. Čern!: Ptttněti J. Brno l,992. s. 3ttl.
TarntéŽ, s' 382. srov. též SÚA. tiud Ministerstvo školství. sv' V. Cern:!, nestrátrkovátro
TalntéŽ.
TantéŽ'

možná i v těch ponurlch letech. o peripetiích kolem Černého práce pro
Kabinet moderní fi|ologie jsem již hovoňil.
V osmašedesátém se kaŽd!, kdo měl akademicky titul pŤed i za jmé-

nem, snažil manifestovat svou ,,lidskou tváŤ.. tím, Že pŤispěje k Černého
rehabilitaci; podivuhodně rychle ten elán vyhasl' Poslední dokument
resortu ministerstva školství tykající se Václava Černého pochází
z l9' rinora l970,jde o zamítavou odpověď na nÓtu francouzského vel-
vys|anectví. PaiíŽská univerzita tehdy zvala Černého na pŤednáškové
turné, na odzbrojující logiku normalizátorri však neměla. Z odpovědi
vyjímám: ,Vác|av Čern! není jiŽ profesorem Filozofické Í'akulty Uni-
verziÍy Karlovy v Praze a proto ministerstvo ško|ství s ieho vvi|áním
k pňednáškovému pobytu do PaňíŽe nesouh|así...33 

-

PĚe Václava Černého s totalitní mocí měla své zátočiny a taneční
prilobraty. Nebylo, nemohlo v ní však blt vítězri ani poraženych: šlo
o stŤetnutí dvou světri, dvojí verze světa, dvoujazyk . Zpustošení, které
po sobě zanechali někdejší mocní, 1e zŤejmé a budeme se s ním ještě
dlouho pot]Íkat. Monumentalita odkazu Václava Černého je zňejmá
rovněž a jejím dŮkazem je i tato konÍěrence.

Apendix:

Historická pravda je buď pravdou padni komu padni, nebo není. Velmi
si cenínr-pŤíspěvku Petra Buggeho, jehož zák|adní tezíby|o tvrzenÍ, že
Vác|av Čern! ve své publicistické činnosti na stránkách Kritického
měsíčníku v letech |945_1948 projevrl vriči nastupujícímu stalinskému
totalitarismu větší vstŤícnost, než by blvalo bylo zdrávo. Bugge vše
f-undovaně dokumentoval v míňe pŤehojné. Cítím se nicméně oprávněn
pŤednést něko|ik poznámek. které Černého pŤed norovou pubiicistiku
chtějí - ne snad om|ouvat, a|e včlenit do širších souvislostí:

l. Čern! svou tehdejší novináĚskou prací sledoval v hlavních rysech
politickou koncepci nejen Beneše a J' Masaryka, ale i celé Národní
Íionty, zejména pak obou nekomunistick]ích Stran sdruženych spolu
s KSČ v Socialistickém bloku' MrjŽeme si o ní dnes myslet cokoliu,
faktem a|e zristává, Že ji tehdy sdílela naprostá většina socia|isticko-|i-
berálních demokrat . Neviděli totiŽ jinou koncepci, která by měla reál-
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nou politickou váhu. Tvrdíli Bugge, ŽeČerny citoval Lenina a Stalina
,,se zvláštní zálibou,.. pak jde o pouhou Schvá|nost. Citovat stalina
patňilo k dobovému rizu; čini| t.ak _ za všechny ostatní - i Beneš, ba
tuším i Jan Srámek' osobně jsern pak sarnozŤejmě rád' že dějiny dalry za
pravdu Tigridovi či Peroutkovi, a ne Černému.

2. Politická a zejména kulturní pravice se těŽce zkompromitova|a za
druhé republiky. Temná pachué vzpomínky najejí chování byla posílena
prožitou hrŮzou vá|ky a protektorátu' Je otázkou, zda bylo možné blt
rnezi květnem l945 a rjnorem l948 radikálním a zásadním antikornunis-
tou a současně nevyvolávat ponuré reminiscence na činnost nap pro-
tektorátníLigy pl.oti bolševismu' Tím spíše, Že Čem;/ byl bfval! odbojáť,
kter v ilegalitě spolupracoval s Kratochvílem, Vančurou a Halasem,
a nikoli s Durychern či Zahradníčkem.

3 ' Bugge nevysvětluje - a nechci se do toho v této chvíli pouštět ani já
_ proč KSC a novináŤi s ní spojení nepŤestali ani po osvob<lzení vnímat
Černého jako nepŤítele. Útoky levicového tisku od Rudého právrl po
Lidovou kulturu neusta|y. Jeho politická minulost zÍejmě nebyla tím, co
by komunistrim vadilo, kdyŽ nevadi|a u jin ch, kde vadit moh|a a měla:
napiíklad u Fedora Soldana, abych použil pŤíklad nejkiiklavější.

4. Mám dobr! clŮvod pr'edpokládat, Že Černy věděl o tom, Že na něj
vnitro shromaŽďuje infbrmace. Strach je chemická reakce mozku na
pocit ohrožení; jeho absc'nce je symptomern poruchy' PŤipuséme, Že
Václav ČernÝ bvI v tomto ohledu zdráv.
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