
Poznánrka o komparatistice

panovníka spočine královská koruna Země české' Neměl by snad i ten
česky Sancho Panza byt pro vědu nezbytnlm doplřkem horoucích
vznětú každého rytíňe bez bázně a hany, kter1/ by bez takového doprovo-
du nepňeŽil, a dokonce ani neuskutečřoval, ba ani nepŤedstavoval nějaké
poslání?

VŽdyé ten podvojnf archetyp už odedávna existuje jako neděliteln1/
celek. A oba jeho prvky musí nacházet stále znovu své zhmotnění ve
skutečnych lidech, zatímco jenom vskytu 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, jak! riděla jaké určenímá kaŽd1/
z obou těchto prvkri lidského bytí. Stejně jako ta černá země, po které se
člověk všelijak obtíŽně plahočí, a pŤece bez ní nem že b!t, i když mu
nemusí vŽdycky jen pirjemně vonět'

Co dal Václav Če|n]Ý nán)' sv]Ým hIoupějším studentúm ze čtyiicát]Ích let

Zdeněk Kirschner

Co dol VÓclov Cerny nÓm,
svym hloupějším studentŮrm

ze čtyÍlcÓtych |et

Neby| jsem, toé se ví, sám tak chytr;Í, abych si bez pomoci vybral
srovnávací dějiny literatur ke studiu na FilozoÍické takultě. BroŽura
s informacemi o studiu pŤinášela pied oči ,,reálgymnasijního..maturanta
v foce 194.7 takové množství možností, že choutky, ještě nebrzděné
pt'edstavou zkoušek, se rozbíha|y do všech stran' Mrij tatínek. kter1/
pracoval tam, kde začína| kdysi slouŽit Franz Kafka, zna| ze své obchod-
ní činnosti Bohuslava Brouka - o něrnž s.|istou dávkou nob|esního po-
hrdání ka|, Že ten Í.it.mu Brouk a Babka nepovznese, a rněl, myslím,
3ako ve všem, co ňekl, pravdu - a tudíŽ mě k panu Broukovi vzal, aby rni
z nepŤehledného mnoŽství nabízenychoborťr na Filozofiaké Íhkultě něco
vhodného doporuči|. Tehdy se mě notáŤ pňi povinném ověňování matu-
ritního vysvědčení, prohlédnuv si moje známky, s netajen1/m ridivem
zeptal, co vlastně chci studovat' správně pr'edpokIádaje na základějediné
1edničky. tt to z náb<>Ženství, Že to pŤece jen neLlude teologie. Ale na
Íakultu jsem se dostal. neboé ještě nebylo ani kádrování ani numerus
clausus. Pr'ednášelo se v neivalu neukojen1ích piedválečn;/ch, válečn]/oh
a nov ch poválečn1/ch ročníkri v leckter1/ch praŽsk1/ch s/rleoh, a|e žádny
děkan ani rektor - tehdy ovšem _ se neodvážil sahat ke zmenšování
počtu studentri vymluvou na nedostatek místa nebo pŤednášejících'
Bohus|av Brouk rni bez zdráhání doporučil obor či spíše osobu pana
proÍ.esora Cerného'

Po zápisu jsem šel za asistentern Pistoriem, abych se hlásil do semináŤe.
Pistorius. sice ještě také.ienom student f akulty, ale v mlch očích ji ž zce|a
hotov;' dospě|y muŽ, otáza! se mě' ve kterérn semestru.jsem. Seznav, že
v prvérn. odkázal mě s pŤihláškou na semestr nejdŤíve tak tŤetí. Byl
dospěl1/, vykal .jsern nlu zdvoŤiIe pŤi oslovování,,pane ko|ego.., rněl mou
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Co dal Vírc|av CernÝ nátrt' sr'ynl lr|ou1Éjšírrl stutletltúnl Ze čt)'ŤiciltÝclr |et

tlctu, skoro bázeii, ale pŤecejen nevěděl, co už se chystalo na sekr.etariátu
u Prelšné brány v diíve bankovních' tehdy už ale partajních sálech UV
KSČ. Že nrne odkazuje do budouonclsti roku l948 a vyrnytá mě z dě.;in
univerzitního pŮsobení svého šéfa.

Do serniniíic a k piednáškám pallíi 1lro{ěsora jseln se pt'cce jen potom
nějak protlač11 a zaŽíva| nejdŤíve orru ještě sladkou periodu pňedrinoro-
vou (nechápajc ovšem z ní historicky a učenecky zÍejmě docela nic) i tu,
která se ote vírala vyrokem pzrna profesora. kdyŽ si umlouval (jaké to bylcl
svobodornyslné. rrcstŤedoškolské uspoŤádírvání věcí vonící skutečnou
salnostatnou svobodou univerzitní pridy) se sv1írni studenty rra prerhu
školního roku l948/49 dobu pŤednášek - a protoŽe pŤednášel romanis-
t rn, hispanistrjrn, bohernistrim, kornparatist m a zvědavcrjm odevšad,
bylo obtížné dojít shody - ktery, j iŽ pod vládou vítězného nora zněl:

,,Žaany rcŽirn lně nedonutí, abych začínal své čtení pňed devátou !..

Tušírn, Že .i iŽna rninulém sympoziu bylir věnována pozornost takovym-
to vzpomínkám nás. star1ích zbrojnoš , a já vás nebudu trápit znova
vyprávěnírn o sklonku této části univerzitní kariér.y Václeva Cer.ného.
o jeho semináŤích rozhádan ch rnezi nítn a zastáncijecliného povolené.
lrtl ideologickéh<l mytu. pŤi nichž pokucl rnoŽno rrepŤipouštěl k ieči
odprirce svych rrl ladyclr rnil itantních protivníkri, abv se neohrrlŽovali ve
své existenci škoIní i p()tolnl]í. Srrad jcn vyzdvihnu, jak mi, jelimánkovi'

utkvělo, Že s dírmou -.jeŽ se podle toho slova ovšem v debatě nechovala'
nepŤetrŽitě jej zasahovalzr svou granátovou vyŤečností během semináťe
a vydávala jej ideolo.gickému kat<lvi _ po skončení hodiny ihnecl navázal
vlídnou rozmluvu o jakémsi pr'ekladu. To jsern snad už poznáva|' že
všechna Černého polemičnost a tolikrzit v pomejích tisku i osobně trou-
šenych slin propláchnutá natbukanost tná bázi zdvoŤilosti, slušnosti
l t  t .cspcktu k prrr t ivrríkt lv i '

Léta a léta potom. kdy.|sern tněl r-noŽnost se.jít se S p.rnem proÍ.esorern
občas rra lavičce ziipr1ršeného parku u niís v Dejvicích' jsenl sc odvážil
s velk1/m respektcm vyjírdiit o tom, Že v druhér-lr, ,,protektorátnírn..dí|u
svych Pm tí šetrně skr)'vá Ťadu odp rcri a šk dcrj české věci Zir zrnony-
mitu zkratek. Pzin proÍ.esot. se na mnc podíval a - to mi věŤte. ostouzeči

ieho zpŮsobťr _ trošku stydlivě a zpovídavě čekl: ,,No, ale v toln dalším
clílu uŽ ne. To jserrr na ně rněl opravdu vztek.., Václav Cern! se snažil
r.iskovat jenotn sebc. KaŽdlm svym dílern. kaŽdlrn sv1ím činem. Molru
to dosvědčit. Pii iedné nré cestě clo PaŤíŽe (dávno za normalizace a s ně.

.jakou vystavou Unlělecktlprrimyslovéhcl muzea) lnč pověIil ' abych na.
psal odtarntud Škvoreckému. aby ten dí| Pcultětí ncvydával. ',Mně je to

Co tlal Václav Četn]í nárl, svyrl hloupěišírl student m ze čtyňicát]Ých let

jedno,.. ňekl nri pan profesor, zase v parku, protoŽe u něj doma to kvrili
mikrol.onizaci neš|o, ,,ale jsou tarn jména a já bych nerad, aby to těm
lidem tŤeba ublíŽilo...JenomŽe dopis piišel asi později, než kniha vyšla.
Síladobr.ého pedagogaje v podivné směsi hrrizy a cty, kterou ve sv ch

Žácích vyvo|ává. Mělijsme na -9yrnnáziu tŤídního - latináŤe - kterého se
srrad bál i školník i Ťcditel - a my aŽ do oktávy. A jednou jsme pŤi jeho
hodině zapá|i|i v l,adní lavici fi lm. oheĚ vyšlehl nacl naše hlavy, pan
proÍ.esor Drasnat.se zvedl' poclíval se tam .r on. kter)í nesnesl ani šeptané
slŮvko pi.i hodinč, pravil klidrr tn, vlídn;írn hlasem k jinak denně proná-
sledovanérnu Žákovi: ,,Novotn!, snad mi tam nekouňíš!.. A bylo po
poŽáru ohně i hrrizy. V tom parku jserl'r jednou l.ekl panu proÍ.esorovi
Cernétnu: ',To .isenr rád, Že vás ty kolnunisti vyhodili. u vás bych ten
doktorát v Životě neudělal...A hned jsem ho uklidřoval, aby nemyslel,
Že se s.jehcl.jrnénem chlubíIn' a hlásiljsern se kjeho známé větě: ,,To, že
.jste rno.|i posluchači, z toho nlně Žírdná povinnost nevzniká... A v tu
chví|i se na lnne parr proÍ.esor v parku podíval,jako bych mu vyprávěl
o někon.r cizím, zr lněkce pravil: ',To jsem ňek'.i A|e vždyt jáměl ty kluky
rald."

Piítel Mirek Žt)jnaz ocleonu' ktery neneohá na nikom suchou nit, mi
jednou iekl. Že Černy je takov1/ stiedoškolsk1/ kantor. Kroutiljsem se nacl
tírn vyrazern a piičítal jsem ho tomu zptisobu, kter1i u pana cloktora
Zil iny nej|íp pclpsal ve svém deníku Zábrana. Ale vlastně. proč ne.
oprirvdu v Cerném bylo něco z kantorir netypického pro univerzitu,
z kantora nelhostejného. z kantora, kter1í je se s{mi žáky por'ád, kter1/
je v nich poiád pŤítorlen svyrn kritick1/rn okem a duchem pŤi kaŽdé
i.ádce. kterou píší. ktery.je pohirní k prodlouženému posezení v univer-
zitní knihovně, ir to ne pr.oto, že by se báli. ale protože se ncodváŽí pro
svou čcst pi.edstoupit pr'ed svého proÍěsora s něčíIrr' čínr si nejsou - tie-
has rnladistvě blálrově' ale opravdově -.i isti. Ale bylo v něm také něccl
z toho rného latinái.e. kter1í ví, Že kluci zlobí, protoŽe v|astně ce|y Žlvot
sárrl zlobí taky. Jednou. na samém začátku rného pobytu v semináŤi pana
prof'esor.zr. rrrě vyzval, kdyŽ se odchiizelo. abyoh na ně.j počkal a vzal mě
na procházku. Tušírn, uIicí Karolirry Světlé na Národní tŤídu. šel do
Slirvie. A cestou n.rč zpovídrrl. kam jsenr chodil do gymnázia a co jsme
tak dělali v češtině. A.jzi blekotal. Já nevěděl v bec, proč si mč pan
proÍ..esor vybrtil a pozval k chŮzi s ním. TŤásl jsem se hrrizou ir mlel jsern
nesmysly. Abych se vtu|il v pŤízeř páně proÍěsorovu, pomlouval jsem
stŤedclškolsktlu vyuku. své rniIé češtináŤe' s nimiž.jsem s 1edin1/mi, včet-
ně tělocvikíu' ' nerněl potíže. a pŤitom jsem slyšel zietelnč hlouposti,
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Co drI Vrcl.rr Čcrttí tti lnt. sr yrrl hItlrpějšírrr stude8t[|nl Zc čt)'i ici lt]Ích lcI

rjctu, skoro bázeř, ale pňecejen nevěděl, co uŽ se chystalo na sekretariátu

u Prašné br.1rny v dčíve bankovních' tehcly už ale partajních sáleoh UV
KSČ. Že tnnc <lclkazu.jc do budouonosti r<lkrr l948 a vyrnltá mě z dějin

uni vcr.zittr íIrtl pŮsobcrrí svého šé |a.

Do selninírŤc a k pŤedntiškírm llalltl prolcstlra jsetn se pt'ece jen pclt<lnr

nějak prot|ač 1| tl zztŽíva| nejdŤívc onu ještě sladkou periodu pŤedrlnoro-

vou (nech/rpajc ovšcm z ní historicky a učerrecky zŤejmě docela nic) i tu,

která se otcr'írala vyroketn panrr prole sorzr. kdyŽ si umlouval (aké to bylo
svobo<lorrryslné. rrestŤedoškolské uspoŤádiivání věcí vonící skutečnou

sanlostatn()u svobodou univerzitní pridy) se sv1ylni studenty na prahu

školnílrtl roku l948/49 dobu pŤednášek _ a protože pŤednášel romanis.
tŮrn. hispanistrjrn, bohernistrim, kornparatistrjrn a zvědavcrjm cldevšad,

bylcl obtíŽné dojít shody - kter1/..i iŽ pod vlirdou vítězného rinora zněl:

,,Žaany reŽirrr nrě nedonutí, abych začínal své čtení pňed devátou!..

Tušírrr. ž'c již' tlzttnirruién sympoziu byI a věnovírna pozornost takov;ím-
to vzpotnínkítnr nás. star1ích zbrojnošri. a .já vás nebudu trápit znova
r,yprávěnírn tl skltlnku této č/rsti univerzitní kariéry Václava Čcrného.
o jeh<l sernináŤích rclzhiidanycI"r rnezi nítn a zasti incijediného povolené-

ho icleologickéhtl rrlytu. pii nichž prlkucl nložno rrepŤipouštěl k Ťeči

oclprirce sv!clr nlladych militantních pr<ltivníku, trbv se neohroŽovali ve

své cx istenc i  školní i  pt l tomní'  Snad jen vyzdvi l rnu ' . |zrk mi ,  je l inránkt lv i .

utkvělo' Žc s diim<lu - jeŽ se podle tohtl slrlva tlvšeln v debatě tlech<lvalir,
rrcpŤetr.Žitě.je.i zasahovala svou graníttrlvou vyŤečností běhern senriniiŤe

a vyclávala je.j irleolo.qickému kattlvi _ po sk<lnčení hodiny ihnecl naviizal

vlídnou rtlznlluvu o jakérnsi pÍekladu. Til .jsenr srrad už poz'n(tva|, Že

všechna Čcrného polerničnost a tolikr/it v pornejích tisku i osobně trou.

šen1/ch slin proplírchnutá naÍbukanost tná beizi zdvoŤi|osti, slušnosti

a re spcktu k prot ivrríkovi .

Léta a léta p()t()nl. k<ly jsem nrěl rnoŽn<lst sc.iít se s panenl prtrt.esore tn

občas nir lavičce zapríršerrého parku u niis v Dejvicích' jsem sc odváŽil

s vclklrn rcspcktem vyjádÍit o tom, Žc v dr.uhénr, ,,protektorátnírn..dílu
svych Puntětí šctrně skrlvti Íadu odp rcri a škŮdcŮ české věci ZÍr .rnony-

mitu zkratek. Pirn pr.oÍ-csor. se na mnc podíval a _ to mi věrte' ostouzeči
jeho zpŮsohti - trošku stydlivě a zpovídavě Ťckl: ,,No, ale v totn da|ším

clílu LrŽ nc. 
.Itl 

.jscrn na ně rněl opravclu vztck... Vác|av Černy se snaŽil

riskrlvat jentltrl scbe' Každlm svyrrr dí|enl. kaŽdlrn sv1ím činem. Molru

to cltlsvěclčit' Pi.i .jeclné nlé cestě do Pai.ížc (clírvno Za normaliZace a s ně-

.jaktlu v stav<rr-r UnlělcckoprrirnysIov'jh<l muzea) nrě pověňil. abych na-
psal tldtartltucl Škvoreckénlu. aby tcn clí| Panětí nevydával. ..Mně.je to

Co .|q|Y&!ty_C.qllám. sv!nl hIoupějším student D Ze čtyÍicírt,Ých lct

.jedncl,.. i.ekl rrri pan proÍ.esor, zase v parku' protože u něj doma to kv li
rnikrcllrlnizaci nešlo' ,,ale jsou tarn jména a já bych nerad, aby to těm
lidern tŤeba ub|íŽi|o'..JenomŽe dopis pr' išel asi později, neŽ kniha vyš|a.

Síla dobrého peda.qoga je v podivné směsi hr zy a cty, kterou ve sv1/ch
žácích vyvolirvá. Mě|ijsme na gynlni..tziu tňídního - latináĚe _ kterého se
snad bá| i školník i ieditel - a my až do oktávy. A jednou jsme pŤi jeho
hodině l ltpá|l|i v zarJní |avici Íllm. oheř vyšlehl nad naše hlavy, pan
prof.esor. Drasnar sc zvedl. podíver| se tam .r on. kter1i nesnesl ani šeptané
slrjvko pŤi lrtldině. praviI k|idn;i rn, vlíc|nym hlasem k jinak dcnně proná.
sleclovanérnu žákovi: ',Novcltny, snad nri tam nekouňíš!.. A bylo po
poŽáru clhně i lrrrizy' V torn pzrrku .jserrr jednou Ťekl panu prof.esorovi
Cernému: ',Tb jsent rád, Že vás ty kornurristi vyhodil i ' u vás bych ten
doktor.i it v Životě neuclě|al...A hned jsem ho uklidĎoval, aby nemyslel,
Že se sjchojlnéncnr chlubírn. a hlásil.|sern se k.jeho známé větě: , 'To, Že
.jste rno.ii 1los|uchači, z toho ntně žírdná povinnost nevzniká... A v tu
clrví|i sc nii l1lne pan prof-esrlr v parku podíval, jako bych nru vyprávěl
tl někotl 't cizím. a rněkce pravil: ,,To.jsem Íek,.] Ale vždyÍ já měl ty kIuky
rád...

Pi.ítel Mirek Ž]|inaz odeonu. kter! nenechír na nikom suchou nit. mi
.jednou iekl. Že Čcrn;/ je takov1i stiecloškolsk;/ kantor. Krouti| jsem se nad
tínl vyrazern a pňičítal jsem ho tomu zptisobu, kter1/ u pana c|oktora
Zi|iny ne.1|íp popsal ve svéIn deníku Zábrana. Ale vlastně, proč ne.
opravdu v Cerném bylo něco z kantorir netypického pro univerzitu,
z kerntora nclhostejného, z kantora, ktcr1í.je se sv mi Žáky por'ird' ktery
.je v niclr poiád pŤítorrren svym kritick1/rn okem a duchenl pŤi kaŽdé
Ťádce. kterou píší. ktery je poh1rní k prodlouženému posezení v univer-
zitní knihovně. a to ne pl.oto, Že by se báli, ir le protože se neoclveíŽí pro
svou čcst pŤec|stoupit pŤed svéh<l prtlf.esora s něčírrr. čínr si ne.isou _ tŤe-
bas tnladistvě blá|rově. ale clpravdovč _.iisti. Ale bylo v něrn také něco
Z t()h() lného latináŤc. kter! ví. Že kluci z|tlbí, protoŽe vlastně cel;l Život
sánr zlohí taky. Jednou. na satnénl začiitku nrého pobytu v sernináňi pan;r
proÍ.estlra. nlě vyzval. kdyŽ se odch/rzc|o, abych na něj počka| a vzal nrě
na prochiírzku. Tuším, ulicí Kar.o|iny Světlé na Národní tÍídu. šel cJo
SIiivic. A ccst<ru nlě zpovíclal. karn .jscnt chodil do gyrnnázizr a co.jsrne
tak děIa|i v čcštině. A.jír blekota|. Jri nevčděl vťrbec, proč si rně pan
prol.es<lr vybral a pozva| k chťrzi s nírn. TÍásl jsem se hrriz<lu a rn|el jserrr
nesnlys|y. Abych se vtuli l v pŤízeri páně proÍésorovu, pomlouval .isem
stŤcdoškolskou vluku. své milé češtiniÍt'e. s nimiŽ jsem s.jedin rni, včer
ně tělocvikriŤrj. nerněl potíže. a pŤitorn jsem s|yše| zŤete|ně hlrluposti '
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Co da| Václav Cern.Ý rríull. sv.Ýnt |r|oupěišín studentli ln Zc čtvŤici1t'ích let

které ze mne Zajíkavě vy|é7'a|y, Pan prol.esor se mne zbavil u kavárny
a já se odpotácel domri. A to byl právě ten Zi|inou Vytčen)' prvek
kantorskosti Václava Černého: jeho osobní z,ájem o inidlviduá|ní cha.
rakteristiku studenta _ ze mne j i tehdy, arciť, nevydobyl - a potom zájem
o spolupráci s ním.

V těch blah1/ch dobách semináŤŮ jsme sc domnívali, culíce se a tutlajíce
risměvy, že známe páně proÍ.esorovu favoritku rnezi studentkanri. To, že
pan prot'esor pŤi seminái.i kouŤí' pouštěje si unrně kouŤ z rist do nosu
v nepíetrŽitérn proudění, a má na rostru krabičku patrně cizokrajn1ích
cigaret. s níŽ si jeho ruka pohrává pĚi v!kIadu (ednou, když, rrru cigarety
došly, nezačal pr'ednášet, dokud mu pan asistent rrepŤinesl zdo|az trafiky
nové) a to' Že se ten stal'ec (tehdy dvaačtyi,iceti lety) snad zajímá ještě
o slečny, opět vytváňelo v semináÍi a na piednášce atmostéru vo|nosti.
za níž,jako v lehkém oparu dálky, se skryvalo diivné Černého ťratrcouz-
skÓ lyceunl a Ženevská docentura. Pan proÍ.esor si nevšírrral, zda někclo
pÍicházÍ pozdě, ostatně dělal to rnálokdo. bylcl lnálo místa a pi.ednášky
byly fascinu.jící' Ale jednou, snad nenrě| dobrou náladu a tzrky dveŤe té
rnístnosti nebyly vzadu, ale právě u katedry, náhodou pňišlo telr den víc
lidí pozdě a pana proÍěsora to rušilo. Náh|e. pi.i pr'íoho<lu dalšího uŽ se
ncudrŽel a iekl, větu nedoktlnčiv: ,,Jestl i.1eště někdo pŤi.jdc ... ' ' a Znarlle.
nalo to ,'tak lro vyhodírn... Tr.ošku jsme sc teteli l i '  trošku zvědavě če kali.
otevt'ely se dveŤe a vešla tlna, snad favclritka. A pan proÍ.esor zvedl hlavu
od svého textu' loupl po ní tlčilna, tak ně.jak pr'ejel jaz,ykern rty nebo
mlaskl a - sklonil hlavu k papíru a četl dál. A rny jsme plesa|i, ne boé nárrr
i i za sebe ukázal tu nádhernou lidskou slabrlst (byla-li to opravdu Í.avo.
ritka. lrroc hczk1r byla v kaŽdém pŤípadě)' tu obdivuhodnou tnužskou
hloupost, j iŤ' ny drŽíme k Ženám, i tu ohrovskou schopnost deklarovat
svou clclevzcli lnost obyčejnc. slaclké lidské všednosti.

Tehdy star.ší kclIe.ga a dnes anlerick1/ pan prof.estlr František Svejkovsky
(díky jehoŽ piíspěvku do expozice Piinrírtníku národního písemnictví
v padesátlch létech se školní děti pŤi všech peripetiích osnov češtiny za
rninulého rcŽinlu rnohly dovědět také o náb<lŽenské literatui.c stl"edrlvě-
ku).jednoLr ptl piednášcc o staročeském MastičI.dŤi s usrněvenl komen-
toval .jednu o.jedinělou Čcrnéhr' schopntlst. Pan proÍ.esor uměl s jistou
clávkou raÍintlvanosti své v vo<ly uspoňáclat tak. Že posluchač uŽ uŽ čekal
v)isledek, r<lzuzletlí. ale pr.oÍ.esor právě ten vrclro|ny rnon-rcnt ještě nevy-
slovil a nechal studenty až do pŤíští pňedn1išky hádat,.iak to je - i kdyŤ'
(pro ty znalc.iší) byl uŽ v sledek nahíledrri. Svejkovsk!, ktcry umí viclět
l iteraturu vcclku a nerozptl. ienou od dírvnych dob do součirsnosti ' měl
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j istě pravdu. A snad ani tehdy neŤekl, Že je v tom nějak1i Černého
prázdny eÍ.ekt. Vždyé vtlouci v uši student , známá Í.akta je někdy tak
obtížné. A probudit v nich to|ik pozornosti, aby věděli, že nadešlachví|e,
kdy se pŤed nimi otevŤe vědecké novum' zv|ášé. To je nutno pňipravit tak,
aby je neschovali k ostatnímu haraburdí pr'ednášek a sdě|ení' pro něŽ si
mohli pohod|něji dojít do knihovny.

Pamatuji z těch dob jednoho velmi ctyhodného pána' pŤednášejícího
prostě ze své knihy, kter! někdy s četbou začína] trochu spěchat. Tu pak
jeden student. dncs.jiŽ penzionovany vědec. bolrernista, na něj zdvoňile
zavo|al: ,,Pomaleji, prosím...Pan prol.es<lr s směvem (!) Ťekl . 'Ponrale-
ji.7.. a četl ponlaleji. Nuže, to nebyl zprisob pana prol'.esoI.a Čc.r.ného. pro
něhož |iteratura, stará i nová. byla jist m dobrodružstvírn' Vnímal ji
nikoliv jerr pr'es skla sv ch bry|í. ale jakoby všemi piiry tě|a a také tak
o ní hovot'i l ' Tot<l l iÍskyplné odevzdítní. ba váršeř' da|y asi vz,niknout
někter rn je|ro soudrirn a hypotézíinr, pro něž k němu směŤova|a někdy
kolegiální, někdy nakvašená napomínání, upozorĚování na nepŤesnosti,
na v v<ldy dubiosní. Stejně. jako k je|ro Panlětettt,. Vyznávárrr, Že omyl'
učiněn! velk1/m čltlvěkern' je rni za.iírnavější. krásnější, neŽ vyštětičko-
vaná pravdička zakr.s|íka, kter;í sc zlostně skrlvá za hradbičkou své
neza.| írnavé pňesnosti.

KdyŽ byl pan proÍ.esor z lhkulty vystrkán, ujal se vysok1i, pohledny
rnlad llruŽ lravraních vlasri, zbujněl;lch v|nou. .jeho stolice. Nu, čeho
taky.jiného. A zclě<liI v posluchárnč <]osti nezvedenou. ve valné části až
k nepr'átelskosti ncclŮtklivou spolcčnost, jeŽ' nekrocena pokor.ou pŤed
svynl mistreln' byla moŽná i nafbukaníl. Ten rnlad muž vystotrpil popr.
vé doktlnce velice skromně, ale tehdy nebylo rnožné v bec nikomu
u vědomí té viny proti odstraněnému Čer.nérnu, u vědomí nedostatečnos-
ti vědonrostí, vyst<lupit nějak dústo.1ně. A on, tehdy dobrák, ncšéastně
pr.o.jevil skrolntrost větou. jíŽ si člověk Žádá vlastně pochvaly, neboé ňekl'
uk<lnčiv svou piedniíšku: .'Nevírrl. .jestl i .|sem vírrn vrjbec Ťekl něco
nor,él- to. . . . .  A senr in iÍ i .  pyšně a <lpr lvrŽ l i l ,ě  zabučel:  ' .Nééé.. . . .

Stuclenti tohoto selnináie' nernajíce.1iŽ později ' p<l odstranění ktlmpa-
ratistiky Z progra|llu piednášek Fi|<lzrlÍlcké Íakulty. n1rstupcŮ, se rozešli.
Byli rozstrkáni po škoizir:h a školičkrich v pohraničí a Zase se cl<lslézali
v  rcdakcích'  něktc i .í  v Akademi i .  j iní.1 inde.  c la lší dones l i  dědictví p1ině
prof.estlrclvo na univcrzity v dáli. Pro krátkost doby - o intermez-z,u roku
osnrašcdcsátého ncrnluvě - netllolrIir snad ani vzniknout snadno čitelná
trac l ice vfs|ovné šktr|y Vác lava Če rnéht l .  Snad by j i jeho vervní ind iv i -
duirl ita ani nezplodiIa. Snad se to V něrn opakoval, trochu.iinak, osud
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které ze mne Zajftavě vy|éza|y' Pan pro|'esor se mne zbavi| u kavárny
a já se oclpotáce| domri. A to byl právě ten Žil inou Vytčen)í prvek
kantorskosti Václava Cerného: jeho osobní z/ljem o inidividuální cha-
rakteristiku studenta - ze mne j i tehdy. arciť. nevydobyl - a potom Zájem
o spolupráci s ním.

V těch blahÝch dobách semináŤri jsme sc domnívali, culíce se a tutlajíce
směvy, Že známe páně prof.esorovu favoritku rnezi studentkanli' To, Že

pan prof.es<lr pŤi sernináŤi kouŤí, pouště.|e si unrně kouň z tis( do nosu
v nepŤetržitérn proudění. a már na lostr.u krabičku patrně cizokrajnych
cigaret. s níŽ si jeho r.uka pohrávír pŤi vlkladu (ednou' kdyŽ rrru r:igarety
došly, nezačal pňednášet' dokud rnu pan asistent nepŤinesl zdo|aztraÍiky
nové) a to, Že se ten staŤec (tehdy dvaačtyŤicetilet!) snad zajímá ještě

o slečny' opět vytváŤelo v semináŤi ir na pŤednášce atmosÍéru volnosti.
za níž' jako v lehkérn oparu dá|ky, se skryvalo diivné Černého ťralrcouz-
ské lyceulrr a Ženevskzí doccntura' Pan 1lroÍ-esor si nevšínrirl, zda nčkdtl
pŤichází pozdě, ostatně dělal to rnálokdo. bylo rnii lo místa a pi.ednášky
byly fascinu.jící. Ale jednou. snad nerně| dobrou niíladu a taky dveŤc té
tnístnosti nebyly vzadu, ale právě u katedry, náhodou pňišlo ten den víc
lidí pozdě a pana pr<lÍ.esora to rušilo' Náh|e, pÍi piícho<lu dalšitro uŽ se
neudrŽel a Ťekl. větu nedokončiv: .'Jestl iještě někdo pŤi.idc . .. ' ' a Zname.
nalo to ,,tak lro vyhodírn'.. Trošku jsnle sc teteli l i '  trošku zvědavč čekali.
otevŤely se dveŤe a vešla onzr, snad Íavoritka. A pan prof.esor zvedl hIavu
ocl svého textu. loupl po ní očima, trrk nějak pÍejel jazyketn rty nebo
mlaskl a - sl i lonil hlavu k papíru a četl dirl ' A rnyjsme plesali, noboť nám
a za sebe ukázal tu nádhernou lidskou slab<lst (byla-li to opravdu f.avcr-
r.itka. rlroc hezkíi byIa v každénr pňípadě), tu obdivuhodnou tnuŽsk<lu
hl<lupt-lst, j iŽ ny držíme k žerrám, i tu ollr.ovskou schopnost dcklarovat
svou odcvzclanost obyčejné. sladké lidské všednosti '

Tehdy starší kole-ua a <Jnes anlcrick pan proÍ.estlr František Svejkovsky
(díky jehoŽ p íspěvku do expozice Piinrírtníku nírrodního písemnictví
v padesát./ch létech se školní děti pŤi všech pcripetiích osnov češtirry za
nrinulého reŽimu nrohly dovědět také o náboŽenské literatuŤc stŤedově-
ku).jedn<lLr po piednášce o staročeskér.n Mastic\I.liŤi s tisměvcnl komcn-
ttlval .jednu o.jerJině|or-r Č.'rnchtl sclropntlst. Parr proÍ.esoI. urněl s jistou
clávkou raťinovanosti své vyvody uspoŤáclat tak. Že p<lsluchač uŽ uŽ čekal
vysledek, rozuzletrí. ale prolěstlr právě ten vrcho|n rnoment.ještě nevy-
slovil a nechal strrdenty aŽ do pŤíští pňeclníršky |rrÍdat,.jak to jc - i když,
(pltl ty zrralc.jší) byI uŽ v sledck nabíledrri ' Svejkovsky, ktcr! Lrmí vidět
Iiteraturu vcelku a ncrozpo.jenou od dírvn ch dob do současnosti, měl
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j istě pravdu. A snad trni tehdy ner'ekl' Že je v tom nějaky Černého
prázdny eÍ.ekt. VŽdyé vtlouci v uši studentŮ známá f-akta jt: někdy tak
obtížné. A probudit v nich tolik pozornosti, aby věděli, Že nadešla chvíle,
kdy se pi.ed nimi otevňe vědecké novum, zv|ášé. Toje nutno pňipravit tak,
aby je neschovali k ostatnímu haraburdí pŤednášek a sdělení, pro něŽ si
mohli pohodlněji dojít do knihovny,

Pamatuji z těch dob jednoho velnri rictyhodného pána' pŤednášejícího
prostě ze své knilry, kter! někdy s čctbou začína| trochu spěchat. Tu pak
jeden student. dncs.jiŽ penzionovany vědec' bolremista, na rrěj zdvoŤile
zavolal: , 'Pomaleji ' prosím...Pan proÍ.esor s směvem (!) Ťekl ',Pornale-
ji.?.. a c:et| ponrale.|i. Nuže. to nebyl zprisob pana proÍ.esor.a Černého, pro
něhoŽ litcr.atura, stal.á i nov1r. byla .j ist1írn dobrodruŽstvím' Vníma| ji
nikoliv jen pt'es skla svych br!lí' ale jakoby všemi pÓry tě|a a také tak
o ní hovoŤil. Tottl láskyplrré odevzd/rní. ba vzÍšeř. daly asi vzniknout
někter rn jeho soudrim a hypotézrinr. pro něŽ k němu srněŤovala někdy
kole.ei ál n í, někdy nakvašená napomíniiní, upozclrřován í na nepŤesnosti,
na v v<ldy dubiosní. Stejně, jako kjcho Pan tcnt' Vyznávárn, že onryl,
učiněn1/ velk m člověkenl'. ie rni za.iítrravější. krásnější, neŽ vyštětičko-
vaná pravdička zakrslíka. kter sc z-|ostně skrlvá za hradbičkou své
neza1finavé piesnosti.

Když by| pirn profesot. z Íakulty vystr.kán, ujal se vysoky, pohledny
rnlad nluž havraních vlas , zbujně| ch vlnou. .jeho stolice. Nu' čehcl
taky.jiného. A zc]ědil v posluchárnč closti nezvedenou. vc valné části až
k nepr'átelskosti ncclrjtklivou společnost' jeŽ, nekrocena pokorou pi.ed
sv nr nristrem. by|a rnoŽná i naÍbukan1r. Ten rnlady muŽ vystoupil popr-
vé dokrlnce velice skrolnně, irle tehdy nebylo rnoŽné vribec nikornu
u vědomí té viny proti odsn.ančnérnu Čer.nému, u vědomí nedostatečnos.
ti vědoIrrtlstí. Vystoupit ně1ak dristo.;ně. A on, tehdy dobrák, ncšéastně
pro.jeviI skronlnost větou,.jíŽ si člověk žridá vlastně pochvaly, neboé iekl,
ukončiv svou p edntišku: ,,Nevírl. .jestl i jsem vám vrjbec čekl něccl
nor,élto. . . . '  A senr iná i .  pyšnč a opt lvr .Ž| i r ,ě zabučel:  ' .Nééé.. . . .
studenti tohol,cl setninírie , ncrnajíce .1iŤ' později, po odstranění konlpa-

ratistiky Z pl.ogramu pňedníišek Filozrlfické Íakulty' nástupcti, se roze šli.
Byli rozstrkáni po školách a školičkách v pohraničí a Zase se dos|ézali
v rcdakcíclr. rrěkter'í v Akadernii. j iní.i inde. clalší donesli dědictví p1rně
pr.of.cs<lrovcl na univerzity v dáli. Pro kr.ritkost d<lby _o intcrmezzu roku
tlsnlašcclesátého nemluvč _ nemohla snad ani vzniknout snzrdno čitelná
trac|ice v1/slovné šktlly VlÍclava Cerného. Snad by ji jeho vervní indivi-
dualita ani nezp|odi|a. Snad se to V něnr opakoval, trochu.jinak, osud
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Šald v. A pňece kaŽdému, kdo měl možnost osobně se na fakultě, pŤi
piiednáškách' pŤi nekompromisně, často tvrdě veden1/ch korekturách
seminárních studentsk1/ch v1/tvor , setkat s jeho osobností, vkápla do
duše čistivá tekutina' AŽ dodneška sŽírá kaŽdou' byé jen slabounce
zat|kající možnost u|evit si riskokem stranou' zachytračit vriči sobě,
zarnlčet si, Že tento malinky rikrok je uŽ prvním vykročením k piedpeklí
lŽí a nepravd. Tekutina, jeŽ svědí a škrábe svědomí tak, že je zase
povytáhnete, aby ve vás (ak veliká duchna venkovské babičky) zalehlo
a Zadusilo všechnu tu touhu po venkovní parádě ajako ta duchna poskyt-
lo najednou teplo a pravdu, kteráje aspoř vaše.
ProÍ-esor, polemik, biogral.cel1/ch epoch svého národa. Jak pěkně zní

ten dvojí vyznatn slova' pan prezicient by r'ekl smysluplně. Což snad
nesedíme s V1iclavenr Černym. kclyŽ ho čterne. namačkáni jeden vedle
druhého v tvrd1/clr Židlích. a nehledílne snad v Žasu na to dobrodruŽství
dějin' jeŽ bychom bez něj tak docela nepozna|i, neuhfbáme pied jeho
popisy' charakteristikami et argumenty trošku hlavou, jako ti lidé, kteŤí
viděli na plátně kina ptlprvé |okomotivu jedoucí proti nim, tak jako oni
v obavě' Že ten Cerného text piejede také nás'/ Nuže, tento muŽ rozsáhlé
životní aktivity dozajista napsal věty ir odstavce, za něž byste mě teď
snzrdno chytil i, abyste rni doki..rzali, že pan proÍ.esor se také m!li l, že on
pan prolěsor také koketoval s tím nebo oním, co později zase nechtěl ani
vidět. AŽ si budete - aŽ si budeme - tento ar.gument posté pŤeilíkávat na
svou vlastní obranu, z.jistíme, že to si jenom na kanapi hrajeme na
ponorku pŤed něklrn, koho dvakrát opravdu až ke dnu potopil i, koho pak
nechali brouzdat |ouŽí, zatímco on měl v kapse kapitánské papíry na
zámoŤsk;i parník.

Platí por'íril. Že si nernŮŽerne dát ušít ornárt ani z podolku páně proÍ-eso-
rovy košile. A|e poÍád taky platí, že jsrne někteŤímě|i to štěstí, Že jsme
byli pr' i tom. Doufám, že.jsme to štěstí tak riplně neprošustrovali. I kdyŽ
ten doktorát bychom u pana prol.esot.a Černého asi všichni neuclělali.

PoveI Studničko

VÓc|ov Cerny o Albert
ProŽÓk

Dne l7' prosince |938 vyslovil tehdy pětatŤicetilety V' Cern v jcdné
ze svlch pŤednášek slova, podle kter.fr:h jedna| cel! svrij Život: ,'Lze
neb;i t duchem s vlastí, dokud je šéastná' a dokud se domníváte. Že vás
nepotŤebuje nebo dokonce rredbá pro zájmy krátkozrakého egoismu' Ale
nelze s ní neblt v neštěstí, ne|ze s ní neb1i t v zhanobení... '

PŤibliŽně ve ste.iné době pňipravoval o dvacet pět let starší univerzitní
kolega V. Čer.rrého. pr.oÍ.esor Albert PraŽák. svri.1 pŤednáškov1/ cyklus
o obranách českého jazyka, realizovany v pr běhu roku 1939 aŽ do
zavÍení česklch vysoklch škol. V paměti četnych PraŽákov;/ch poslu-
chač Filozofické fakulty z té doby z stal Pražákriv apel na studentstvo'
ape| shodující se s citovarryrni slovy V. Cel.ného, vyjadtlvan1/ často
biblioklrni pŤíměry, napŤ' znárnymi slovy z evangelia: ,,Vy jste srjl země;
jestl iŽe všalk srj| pozbude chuti, čfil l bude osolena']..

Krátky pĚíspěvek pro tuto konÍ-ererrci napsal nikoliv PraŽákrjv Žák, a|e
člověk pocháze1ící z PraŽákovy rodné obce, absolventFilozoÍlcké Í.akul-
ty Univerzity Karlovy z šedesát ch |et, kter ještě něco stihl z tr'etího
prisoberrí V. Černého na Íakultě' M'ám za to' Že konÍěrence je vhodnou
pĚíleŽitostí k pŤipomenutí vztahu V. Cerného a A'Pražáka.

Pozorní čtenáŤi Černého parnětí, které v této společnosti pr'edpoklá-
dám, dobŤe vědí,že mezi Cel.nyrn a PraŽákem byl trval pŤátelsk;i vztah'
jenž' pokud je známo, nebyl narušen Žátlnou roztrŽkou. Smyslem m1i ch
slov není jenom upoz<lrnit na známé vnější skutečnosti. ale zdrjraznit

l  v 'ČenrÝ:Ještěobírsnícíc l i vdncc l rk r i ze .a . ještěkbísníkťrn l (í rvodnípros lovkrcc i tačtrí lnu
večeru ..Poezie zr,lŤí l 93|i..). Kritic'kÝ ntěsíčttík 2. l 939. č' l . s' 2.

Vriclav Čem! a Alben Pražák
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