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Takov1/ obdivovan vrchol nebyl tenkrát na Univerzitě Karlově vlj im-
kou. Stejně hojné a nadšené posluchačstvo naplřovalo i pŤednášky jiné.
Jen z Iiterární vědy uchvacovaly koncem clvacátlch let pŤednášky oto-
kara Fisclrera o něntecké litcratuŤe, JiŤí Horák s dějinami |iteratur slo-
vanskych, anglická l iteratura v pojetí Viléma Mathesia. Kouzelnicky
vliv Václava Til leho se projevoval nejenom v pŤednáškách o staré, kla-
sické a novtldobé fiancouzské literatuŤe' ale zejména ve dvou seminá-
Íích, z nichŽ jeden byl kaŽcloročně věnován komparativnímu studiu
literatury a druh1l prob|érnŮm divadla, historického i současného'

I v dalších obor.ech, v hudební vědě' estetice i v dějinách v1/tvarnych
umění, měla Íakultti di 'rlší v1íznamné osobnclsti. Drj|eŽité však na tehdejší
skutečnosti.|e. Že všichni ti uznzÍvaní. ctění i zboŽĎovaní učitelé, většinou
veŤejně činní také tninltl univerzitu. koexistovali jaksi bezdotykově' Nti
pčedn1rškách se o druh ch nevyjrrdŤovali. navzájem mezi sebou na veŤej-
nosti nepolenrizovali. Drželi se sv1íclr názorri, které posluchačŮrn hleděli
zdtivod ovat odborně, bez emocionální títočnosti '

Mladlm lidern se tak nabízela stírlá rnoŽnost volby mezi rozdíln1imi
koncepcemi, a tím byli nuceni k solidnímu poz'návání, samostatnému
porovriávání i tŤídění spr/ivností či ncsprírvností ve faktech, V argulnen-
taci i nletodě. A pr<ltcl snad všiclrni ti vzzicní učitelé (k nimŽ asije vlrodné
pŤičíst i svčttlvě prtlslulél-ro. donla však nepŤíliš široce populírního znal.
ce trovoperské litcratury. pr.oÍ.csora Jana Rypku) rnohli vykonat neuvěŤi-
telné rnnoŽství tvoiivé práce i pŤi bolraténr veňejnérn prisobení: nemaňili
síly ani čas soupcŤcnítn nebo dokoncc Ťevnivostí.

Právě tytcl skutečnosti. clo nichž svélro času v Praze vstupoval prof'csor
Černy' je snad Žiíc|<lucí pŤiptlnlcnout zdc. v dobč, kdy se pokoušírne
namísto jediné saniospasitelné pravdy zrrovu najít pluralitní pňístupy
k rnnolrotvárnynl zi i l 'radtirn a n/irokŮnr l idskélro Života'

Z t()hoto lrlediska .jc snird také nalrlístč znovu vziŽit téŽ <>tázku zde
uvedcnél.ro tit i irrského ptlhrdiini l idnri, z nicIiŽ, jak zdc také bylo t'ečcncl.
sc podIe prrl l.esora Černé|ro teprve dncs stali a sti ivájí,.vesničtí rněšť1rci..
_ k politoviinílrodné zkáze tracličnícIl lrtldnot českéhtl venkova. Není
ttltiŽ vribec.jisté, Že určité. i lekněrnc piízcnrní tuŽby a snahy,.jsou u nás
produktenr teprve dneška nebo uplynulych čtyňiccti let.

Pochybnost o toll l vyVolávít uŽ tňeba ten Jiráskrjv kclnšel piepásan1y
poviíslcrn a zaopatŤeny hojnclstí páchnoucího s ra, jcn aby ani groš ze
slnluvené nlzdy ncutrati l na ccstě cltl Pralry, kanl vezl své vlastenecky
nadšené krtrjany, dtl hloubi duše vzrušené tírn, Žc koncčně zasc na Irlavě
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Anno Pospíši|ovÓ

PoznÓmko o komporotistice

YáŽené shromáŽdění. dov<llte mně nejprvc pňiznat, Že na tuto kon|.e-
renci jsern pňih|itsi la.jen doce|a skromnou pclznámku o komparatistice
na Univerz,itě Karlově v pr.vní tŤetině našeho století' A Že jsem se trochu
zdčsila, kilyŽ .isem pŤečet|a své jnréno V pro-gramu zahájení, kde se
nevyhnutelně vŽdycky tak trochu určuje směr. i riroveĎ všem ostatním
jednánítn.

Dost jsern tápala v nejistotě' jak sloučit s touto nečekanou p<lzicí své
dílčí daje. Pochybnosti ukončily teprve pr<ljevy právě zde pronesené.
Tím. Že.iednak zv,lrat'nlly rysy uchované v mé vzpomínce na nepŤíliš
če tná setk/rní s Václave rn Čcr.nyrn po.1eh<l neÍvratu do Prahy. kdy já po
ukclnčeném studiu jsern se uŽ chysta|a zzr hranice. l tím. Že vyvolrrly
kontrast pŤipomenutych charakteristik této osobnosti s charakteristikou
k|imatu na tehdejší FilozoÍlcké Í.akultě Univerzity Karlovy.

Nezažila jsem plisobení VlÍclava Cet.ncjho na FilozoÍlcké Í.akultě, karn
pňišel jako nástupce F. X. Šalcly' nejenom jím vyzyvany,ale také poprávu
vyvolen pro niiročnost sv ch hodnotov ch stupnic, které vytyčoval
a také vŽdycky statečně háji l; nejenonl ve vědě. ale i později vc sv ch
postojích k věcern obecnfrn' UŽ tehdy však s irtlnicklrn pohrdáníln
k těm' kdo ho podle jeho niízoru nedovedli pochopit, poněvadŽ nepŤi-
pouště| jiny drivtld jak hok<lli nesouhlitsu' a to i v podmínkách tchdejší
praŽské univerzity. kdc vrjbec nemě| místo Žádny zísarJně dominu.jící
rráz<lr.

Byli tu pŤece ve lice četní pozorulrodní Iiclé' Nc.jen F. X. Šalc|a vrchtl|.
kter na rtlzclíl <ld jin ch prtl l.esorrj na Íakultč ani kouteček neměl' kde
by riŤadclvii l ' porozpriivěl s posluclrači nebo kolegy. Nekonal ani semi-
rráŤc' nezkoušel pravidelně a pŤicházel .icrr pi.ednrišet o rnoderní fr.an-
couz,ské |itcrzrtui'e do velké posluchárny. pŤeplněné vŽdy nejenom stu-
denty, ale také ctiteli a ctitelkami nejrŮznějšího věku.
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PoznÓmko o komporotistice

Yážené shromáždění, dovolte rnně nejprve pŤiznat' Že na tuto kont.e-
renci jsem pŤihlásila jen docela skromnou poznámku o komparatistice
na Univerzitě Karlově v první tŤetině našeho století' A že jsern se trochu
zděsila. kdyŽ jsern pŤečet|a své jnréno v pro-gramu zahájení, kde se
nevyhnutelně vŽdycky tak trochu urču.je srněr. i rjroveř všem ostatním
jednánírn.

Dost jsenr tápa|a v ncjistotě, jak s|oučit s touto nečekanou pozicí své
díIčí ridaje. Pochybnosti ukončily teprve projevy právě zde pronesené.
Tím, Že je<Jnak tv,lrazn||y rysy uchované v rné vzpomínce na nepňí|iš
čctná setkání s Václzrvetn Černym po .1cho nítvratu do Prahy' kdy jír po
ukončenénr studiu .jseln se uŽ chystala za hranice. I tím, Že vyvolaly
kclntrast pr=ipornenutych cl-rarakteristik této osobnosti s charakteristikou
klimatu na tehdejší Filozotjcké lakultě Univerzity Karlovy'
Nezažilajsem pŮsobení VácIava Čelného na Filozofické Íakultě, karn

pi.išel jako nástupce F. X' Sa|dy. nejenorn jím vyzyvany,ale také poprávu
vyvolen pro ntiročnost sv1/ch hodnotovlch stupnic, které vytyčoval
a také vž,dycky statečně háji l; nejenonl ve vědč. ale i později ve svlch
postojích k věcenr obecnym' UŽ tehdy však s ironicklrn pohrdánírn
k těm. kdo ho podle jeho názoru nedovcdli pochopit, poněvailž nepŤi-
pouště| jiny dŮv<ld jakélrtlkoli rrcsouhlasu. ir tcl i v podmínkách tehde.jší
praŽské r"rniverzity. kdc vrjbec neměl místo ž'ádny zásttdně dorninu.|ící
t.tá,t'tlt..

Byl i  tu p iecc ve I ice če1ní pozc l ruhodní | idé. Nc ' jen F.  X '  ŠaIt]a vrchol .
ktery na rrlz,clíl od jin1ych proÍ.esrlrri na firkultě ani kouteček nenrěl, kde
by rl iadovirl, portlzprávčl s posluchači nebo kcllcgy' Nekonal ani semi-
niÍie, nezkoušel pravidclně a pŤicháze| jen piednášet o moderní fian-
ctluzské literatuŤc do ve|ké posluchárny, pr'eplněné vŽ<ly nejenom stu-
dcnty, ale t^ké ctiteli a ctitelkami nejrriznějšího věku.

Poznímka o komparatistice

Takov;/ obdivovany vrchol nebyl tenkrát na Univerzitě Karlově vyjim-
kou. Stejně hojné a nadšené posluchačstvo naplřovalo i pňednášky jiné.
Jen z Iiterárrrí vědy uchvacovaly koncem clvacátlch let pŤednášky oto-
kara Fischera o něrrrecké literatu e, Jiňí Horrík s dějinami literatur slo-
vanskych, anglická l iteratura v pojetí Viléma Mathesia. Kouzelnickf
vliv Václava Til lehcl se projevova| nejenom v pŤednáškách o staré, kla-
sické a novtldobé fl.ancouzské literatuie. ale zejména ve dvou seminá-
Íích' l' nichŽ jeden byl kaŽdoročně věnován komparativnílnu studiu
literatury a druh1, problérnrirn divadla. historickÓho i současného.

I v dalších oborech' v hudební vědč. estetice i v dějinách v;/tvarn ch
umění, rněla fakulta další vyznamn osobnosti. Drj|eŽité všrrk na tehdejší
skutečnosti je. Že všichni ti uznzivaní. ctění i zboŽĎovaní učitelé, většinou
veŤejně činní také tninro univerzitu' koexistovali jaksi bezdotykově. Na
pŤednáškách se o druh ch nevyjad ovali, navzájem mezi sebou na vei.ej-
nosti nepolenlizovali. DrŽeli se svlch názor , které posluchačrim hleděli
zdrivodř ovat odborně, bez em oci onítI n í rjtočnosti'

Mladlm lidem se tak nabízela stá|/r rnoŽnost volby mezi rozdílnyrni
koncepcemi, a tím byli nuceni k solidnírnu poznávání, sirmostatnému
porovnávání i tňíclění správn<lstí či ncsprávností ve l.aktech, v irrgumen-
taci i nretodě. A prot<l snad všicl-rni ti vzácní učitelé (k nimŽ asije vlrodné
piičíst i svčtově proslulého' donla však nepi.íliš široce populi irního znal-
cc trovopcrské literirtury. proí.csora Jana Rypku)rnohIi vykonat neuvčŤi.
telné rnnoŽství tvoŤivé práce i pňi bohatém veŤejnéln p sobení: nenlaŤili
síly arri čas soupeŤcrrítn nebo ilokoncc Ťevnivostí.

Plávě tyto skutečnosti, do nichŽ svélro času v Prazc vstupova| prof.esor
Cern!, jc snad žádtlucí piíp<lnlenout zde. v drlbě, kdy se pokoušírne
nanlísttl jecliné sarrlrlspasitclné pravdy znovu najít pluralitní piístupy
k rnnollotvártl ln ziihadzirrr a rrárokŮnl l idskélro Života.

Z tohoto hlecliska jc snad také nar.rlístě znovu vítŽit též' tltázku z'de
uvecleného titírnského pohrdiini l idrni. z nichŽ. jtrk z<Je také bylo r'cčeno.
sc podIe prol.cs<lr.a Čcr.rrého tcprve dncs stali a stávijí,,vesničtí rněšťírci..
_ k poIitoviinílrodné zkáze tr.adičníclr lrodnrlt českÓho venkclvir' Ncní
totiŽ vŮbt:c.i isté, že určité. Ťekněme pŤízernní tuŽby a snahy' jsou u nás
produkterlr teprve dneška nebo uplynul1/ch čtyŤiceti let'

Pochybnost o tonl vyvolávti uŽ tieba ten Jiráskrjv konšel pŤepásan1í
povŤíslcrn a zaopatŤeny hojnclstí pírchnoucílro syra' 'jen aby ani grtlš zc
sInluvcné nlzdy neutrati l na ccstě cltl Pralry, kam vezl své vlastcnecky
nadšené kriqany, do hloubi duše vzrušené tínr, Že konečně zase na hlavě
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Poznánrka o kornpantistice

panovníka spočine královská koruna Země české. Neměl by snad i ten
česky Sancho Panza blt pro vědu nezbytnlm doplřkem horoucích
vznětri kaŽdého rytíŤe bez bázně a hany, kter! by bez takového doprovo-
du nepŤeŽil, a dokonce ani neuskutečřoval, ba ani nepŤedstavoval nějaké
poslání?

VŽdyé ten podvojnf archetyp uŽ odedávna existuje jako nedě|iteln;/
celek. A oba jeho prvky musí nacházeÍ stále znovu své zhmotnění ve
skutečn1/ch lidech, zaÍímco jenom vskrytu existují pěkně pohromadě
takévkaŽdémznás .

Proto snad ipro současnou komparatistiku (a moŽná i pro jiné vědy
i pro praxi) by bylo vhodné pňiznat oběma těmto podobám člověka, co
jejich.jest. S uznáním a poznáním toho,.jak1Í děla jaké určenímá každ;/
z obou těchto prvkŮ lidského bytí. Stejnějako ta černá země, po které se
člověk všeli|ak obtížně plahočí, a pŤece bez ní nemrjŽe b!t, i když mu
nemusí vŽdycky jen pŤíjemně vonět.

Co da| VácIav Čern1Ý nánr. svynr hloupě|ším studentúm ze čtyÍicátÝch let

Zdeněk Kirschner

Co dol VÓc|ov Černy nÓm,
svym h|oupějším studentŮm

ze ČŤyiicÓtych |et

Nebyl jsern, toé se ví, sám tak clrytry, abych si bez pomoci vybral
srovnávací dějiny l iteratur ke studiu na FilozoÍlcké Íakultě. Brožura
s inÍbrmacemi o studiu pňinášela pŤed oči ,,reálgymnasijního.,maturanta
v roce. l947 takové množství možností, Že choutky, ještě nebrzděné
pŤedstavou zkoušek' se rozbíhaly do všech stran. Mrij tatínek. kter1/
pracoval tam, kde začína| kdysi slouŽit Franz Katka, z'na| ze své obchod-
ní činnosti Bohus|ava Brouka - o něrnŽ s jistou dávkou noblesního po-
hrdírní i.íkal, Že ten firrnu Brouk a Babka nepovznese' a rněl' myslím,
.1ako ve všeln' co Ťekl, pr.avdu _ a tudíŽ rně k panu Broukovi vzal' aby mi
z nepŤelrledrrého mnoŽství nabízen cIr oborŮ na FilozoÍlcké trkuItě něco
vhodného doporuči|. Tehdy se mě notíu' pii povinném ověŤ<lvání matu-
ritního vysvědčení, prohlédnuv si rn<lje známky, s netajen;/ln ridivem
z-eptal, co vlastně chci studovat, spr1rvně pŤedpok|áda1e na základějediné
.iedničky. a to z náboŽenství, Že ttl pŤece jen nebude teologie. Ale na
l.akultu .jseln se dostal. neboť ještě nebylo ani kádrování ani numerus
clausus. PŤednáše!o se v ntivalu neukojen!ch pr'edválečn;Ích' válečn1/ch
a novt1ch povárlečnych ročník v leckteryclr praŽsk]/ch sálech. ale Žádn
děkan ani rektor - tehdy ovšern - se neodváŽil sahelt ke zmenšování
počtu student vymluv<lu na nedostatek místa nebo pŤednášejících'
Bolruslav Brouk nri bez zdt.ithání doporučil obor či spíše osobu pana
prol.esora Černého'

Prl zzípisu jsem še| za asistentern Pistoriem, abych se hlásildo semináŤe.
Pistr;rius. sice ještě také jenonr student Íakulty, ale v m ch očích.jiŽ zcela
hotov , dospěl! nruŽ. otázal se trrě, ve kterém setnestru.jsem. Seznav, Že
v prvém. odkáza| mě s pŤihltiškou na semestr nejdr'íve tak tŤetí. Byl
dospčly' vykirl jsem nlu zdvoŤi|e pi.i oslovování ,,pane kclleg<l.., rněl mou
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