
Joroslov Med

VÓc|ov Cerny
o personolismus

Libera|ismus vytvoii l v l9. století ideál svobodného občana, jedince,

.1enŽ chce b;/t vnitŤně i vnějšně nezávis|ou mravní osobností, svobodně
míiící k svému naplnění a v podstatě nehledající smys| mimo sebe samu.
Tímto akcentováním individuálního se ovšem zároveř rozevŤeIa propast
dosud nevídané hloubky mezi individuem a společností, mezi jedineč-
ností tv rce a ko|ektivní rezonancí díla. Víme dobŤe, za jakychokolností
se vytváŤely pňedstavy-o novodobé české literatu e v devadesátlch le-
tech a Že to by| právě Salda, kter! pojrrl kontradikci individuum - spo-
lečnostjako ,,naši hnisající ránu.., ztělesřující mj' také nově vznikající
společensk1í status umělce.

Jest|iŽe zde pa<llo jméno F. X. Šaldy. zac.ínáme mluvit také vlastně
o V. Cernérn, protoŽe _ odmyslíme-Ii si Čer'ného r' ivahy o titanismu - je-
ho pojetí persona|ismu se víceméně rodilo v rivahách o F' X' Šaldovi.
Pomineme-li jeho menší šaldovské piíspěvky, vzniklé jeŠtě za Šaldova
Života, je to pŤedevším Černého velká studie Myštenkrl hrdinské osob-
nosti u F, X. Šatttl, a otázka jeho duchovní podstaty, napsaná v roce
l 938, I v níž uŽ Černy hovor'í jako,,uvědomu.j icí se personalista.., jak jej
clrarakterizoval slovensk literární historik Jri l ius Vanovič.
V. Čern! povaŽova| F. X. Ša|du ztr svého pŤec|chridce, na jehož díIo

chtěl navazovat; Šaldovo dílo vníma| jako jeclinou ,,touhu po vytvoĚení
dokonalé osobnclsti' v jejírnŽ sebeuvědolnování |eží podstata hrdin.
ství...l Ša|da sp|řuje Černého pŤedstavu o heroické osobnosti, která
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VácIav Čem]Ý a personalismus

nejen Že se plně realizuje ve svém díle' a|e je také a moŽná pňedevším
nosite|em mravnosti, jíž se opravdová osobnost dostává do samé blíz-
kosti prožitkrj náboŽenskfch. V. Čern;i akceptuje Šaldovu touhu po
vrcholné projekci osobnosti, jež se chce stát - Ťečeno slovv Šaldov'úmi
- ,,bohonosičskou.,' A právě cestu za tírnto ideálním vrcholem sebezo-
sobnění, jakj i nalez| v Ša|dově duchovním profilu, nazve Černy ,,heroic-
k]/m personalismem... V jeho intencích pak Čern! interpretuje Ša|dovu
kritickou rnetodu jako stálé risilí po odhalení tvrirčí osobnosti ,,v okam-
Žiku tvoŤivéhcl rozmachu, největšítro vypětí za sebeuskutečněním..,
a zdrirazĎuje Šaldriv postulát ze studie o'ob,ost a dílo, že ',pracovat na
rristu osobnosti je po pŤípadě d leŽitější neŽ psát knihy nebďmalovat...3
Černého personalismus, jak to vidíme na jeho interpretaci Šaldova

duchovního proÍilu,byl od počátku ovliv11ován jak sebestĚedností titanis-
mu romanticklch básníkri, tak Bergsonovou ontologií intuice, vnímající
dílo jako součást životnílro smyslu, jeŽ nemriže b]/t vykládáno a měňěno
ničím jinym než životem sam m, zkonkrétněl1/m právě v tvrirčí osob-
nosti. Bez těchto v:ichozích piedpokladri a piirozeně také bez jistfch
Cerného osobních dispozic - ,,podléhal jsem nepochybně niiernlm
mravním sugescím své osobní povahy, od mlárlí orientované absolutní
potĚebou svobody,. - lze jen těžko pochopit jeho vlklad Šaldovlch
pĚedstav o náboŽenství.
Čern]/ se totiŽ dornníval, Že Šaldovo náboŽenství je více antropocen-

trické než teocentrické, Že sice usiluje o ',vtělení božskosti v Ťád a běh
světa.., ale vrcholnou personiÍikací tohoto principu není Kristus, ale
,,vladar'sky tvrirčí člověk-sebezboŽštitel. protoŽe sebetvrirce..' A celá
ana|,yzaŠa|dova duchovního proÍilu končizcela jednoznačnfm konsta.
továním :,'Jeho náboŽensky antropocentrismus nese zcela nepopiratelně
t.ysy rotnantického titanismu...* Tím charakterizoval Čern]/ Šaldu, ale
p edevším, domnívám se, charakterizclval sáln sebe, svtij personalismus,
ktery bude užprovždy spoluurčován titánsk1/m aspektem vzpoury ,,proti
osudu, proti Bohu, proti pňirozen;/rn hranicím lidskosti.. i ,,vrozenou
povahovou nezkrotností..' o níŽ nejednou psal ve svlch Pamětech.
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nejen Že se plně realiZuje ve svém díle, ale je také amožná pŤedevším
nosite|em mravnosti, jíž se opravdová osobnost dostává do samé blíz-
kosti proŽitkri náboŽenskfch. V. Čern! akceptuje Šaldovu touhu po
vrcholné projekci osobnosti, jeŽ se chce stát - Ťečeno slovy Šaldovlmi
-,,bohonosičskou... A právě cestu za tfinto ideálnfin vrcholem sebezo-
sobnění, jak ji nalezl v Šaldově duchovním proÍi1u, nazve Čern1/ ',heroic-
k!m personalismern... V jeho intencích pak Čern! interpretuje Šaldovu
kritickou rnetodu jako stálé risi lí po odhalení tvrirčí osobnosti ,y okam-
Žiku tvoŤivého rozmachu' největšího vypětí za sebeuskutečněním..,
a zdrirazřuje Šald v postulát ze studie osobnost a clílo,Že,,pracovat na
r stu osobnostije po pŤípadě drileŽitější neŽ psát knihy nebo malovat.... '
Černého personalismus, jak to vidíme na jeho interpr.etaci Šaldova

duchovního profilu.byl od počátku ovlivřován jak sebestŤedností titanis-
mu romantick1/ch básník , tak Bergsonovou ontologií intuice. vnímající
dílo.jako součást Životníhcl srrryslu' jeŽ nemriže b!t vykládáno a měŤeno
ničím jin;ím neŽ Životem sam1/m, zkonkrétněl;/m právě v tvrjrčí osob-
nosti. Bez těchto vychozích pŤedpokladri a pŤirozeně také bez jistlch
Černého osobních disprlzic - ,,podléhal jsem nepochybně niternym
mravním sugescím své osobní povahy, od rnládí orientované abso|utní
potŤebou svobody.. - lze jen těŽko pochopit jeho vyklad Saldov;ích
pŤedstav o náboŽenství.

Čern1/ se totiŽ domníval, Že Sa|dovtl náboŽenství je více antropocen-
trické neŽ teocentrické, Že sicc usiluje o ,'vtělení boŽskosti v Ťád a běh
světa.., ale vrcholnou personifikací tohoto principu není Kristus, a|e
'.vladaŤsky tvrjrčí člověk-sebezboŽštitel, protože sebetv rce... A ce|á
ana|y za Saldova duchovního proÍilu končí zcela je<lnoznačn;ím konsta.
továním:,.Jeho náboŽensky antropocentrismus nese zcela nepopiratelně
rysy t.omrrntickéhcl titanismu...u Tím charakterizova| Čern;/ Ša|du, ale
pŤedevšínr, dornnívám se. chaťakterizoval sátn sebe, svrij personalismus,
kter bude užprovŽdy spoluurčován titánsklm aspektem vzpoury ,,proti
osudu, proti Bohu. proti pŤirozen1/m hranicím lidskosti.. i ,,vrozenou
povirhovclu nezkr()tností... o níŽ nejednou psa| ve svych Pamětech.

Joroslov Med

VÓc|ov Cerny
o personollsmus

Liberalismus vytvoi.iI v l9. století ide1r| svobodného občzrna, jedince,

.1enŽ chce b1/t vnitňně i vně.jšně nezávislou mravní osobností, svobodně
rníŤící k svému nap|nění a v podstatě nehledající smysl mimo sebe samu.
Tímto akcentovánírn individuá|ního se ovšem zárove rozevŤela propast
dosud nevídané hloubky mezi individuem a společností, mezi jedineč-
ností tv rce a kolektivní rezonancí dí|a. Víme dobňe. z'a jakych okolností
se vytvár'ely piedstavy o novodobé české literatuÍe v devadesátlch le-
tech a že to by| prírvě Salda, kter! pojal kontradikci individuum - spo.
lečnost jako,.naši hnisající ránu.., ztě|esr-rující rnj' také nově vznikající
společensk status umělce.

Jestl iŽe zde padlo jméno F. X' Šaldy. zac.íniime mluvit také vlastně
cl V Černérrl ' pr.otoŽe - odmyslírrre-|i si Čer.ného rivahy o titanismu _ je-
ho pojetí personalismu se víceméně rodilo v rívahách o F. X. Šaldovi.
Pomineme-li .jeho rrrcnší ša|dovské piíspěvky, vznikIé ještě za Šaldova
Ť'ivoÍtt,je to pŤedevšíIn Čerlrého veIká studie Myšlenka hrdinské osob-
tlosti u F. X. Šatdv a OtáZ.ka jeho duchovní podstaty,, napsaná v roce
l938,I  v níŽuŽ'Čern! hovoŤíjako ' 'uvědornu. j icísepersonal is ta. . ,  jak. ie j
clrar.akterizoval slovensk;í l iterárn í lristorik Jrj l ius Vanovič'
V. Čcrny p<lvaŽoval F, X. Ša|du zA svc<ho pr'edchridce, na jehoŽ dílo

chtěl navazovat; Ša|clovo dílo vnírna| jako jedinou ,,touhu po vytvoŤení
doktlnalé ostlbnosti. v-jejírnž sebeuvědornování |eŽí podstata hrdin-
ství.' '- Salda splřu.ie Cerného pŤedstavu o heroické osobnosti, kterlir
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VlrcIrr '  Čern.| l l  l rctst lnaIis l t lus

Tétna osobnt)sti a tvo|.by, základní téma Černého personalismu, Vy-
krystalizoval<l v ňadě esejrj shrnutych v roce |947 do knihy osobnost,
h)()rbt a brj. Zc|c definoval Cerny osobnost Z mnoha Zorn]ích hlli.
Pojem osobrrosti .|e pro něho po.jmern naprosto klíčov1lm: podle Cerného
naše civil iz'acc spočívá právě na osobnosti. kterájc protikladem člověka
davového. Právč pr.oces vznikání a prohIubování osobnosti vysvobozuje
č|tlvěka z dirvu a.je také.jedinou m<lŽností, jak pŤekonrrt deternrinismus
bitlIogick1í istlciální' Tenttl procr..s. Černym nuyvany,,sebevystzrvbou..,
rrrií p<lmoci vyi,ešit .ieden z nejzávaŽnějších problémri Cerného teor.ie
tlsobnosti: prrlblérn blt sám sebclu! osobnost je podle Černého .,místem,
kde se prolíná nutnost i l svoboda a spolu b<ljují.. i moŽností ',dopnout se
nadosobrra tvorhrlu...., osobnost je pŤfino synonymem svobody, s níŽ
člověk Ťeší věčné osobnostní dilema: .,Mám se proměnit nebo pŤijmout'..
Pi.i inrout se. zntitnená nalézt sn-rysl svého Života v sobě, v díle. jímŽ se

1lct.tttancntnč zlrtldnocuji i vytváiírn. čírnž se zárove proměřuji. Nalé-
ziirn-li srnysl svéIrtl Života v sobě' znamená to nrluvit o transcendenci
rl ikoIi nábtlŽenské - vzponenme Ct'rnél-ro d razu na antropologicky ráz
Saldor'a n1rboŽenského proŽitku; znalnená to chápat pŤesah osobnosti

.jakcl pi.irozerry rnravní závazek' 'jernuŽ se ne|ze zpronevěŤit, protoŽe by
ttl zttatnenalo r.tlzl lac.l ()s()bnosti. Ccrny ncváhal mluvit o osobnosti jako
..r'yt.itzu vrjlc sebotri inscendenční. .iíž, Živ<lt usiluje dovršit a splnit se
r, naclŽivotnu.'... Z.l..; '"' '. ' u.jcclntlhtl z klíčov;ích btldri Čcrného persona-
Iisrnu. zvli iště k<Jyž' si uvědolnímc. Že Cerneho 1raradigmatem nejzazšího
a unrčlecky nc.isvrclrovanějšího sebevyjírdr'ení básnické osobnosti, která
scbe samu a sv[i.j tv r.čí proces prrlrněřu.je v unrěleck1/ tvar, je Paul
Virléry' A Valéryh<l '.tvoŤe své dílo. vytvor'i l .jseIn sebe sama.' znamenát.
Žc sc Valéryrlru teleologie b/rsnč proměnila v teologii člověka - sebe-
tvÚrce '

Z t<lho vypl;íva.jící konsekvcnce jsou zie.jmé: sebestvtzení jedince na
uk<lr jeho 1lŤir<lzcné celistvosti dané r.ovrror,álrou intclcktu a duše; v l itc-
rirtuie to zictelně vyjír<tčil Valéryho.jisty antipÓd Paul CIaudel zdŮrazně-
rlyrrr varovítnírtt tl Aninltlvi utlaču.iícíln Anirnu. Aninrus.jc pŤece tírn. kdo
č i n í človčka ..rtlzc Ityt.tl pŤcstrr1lrl íkclrr.. a rclati vi zu.jc kaŽdy kategoricky
ilnpct.atir' vi i lí kc zll lčnč. k ..l lt lr 'Órtlu vc svčtč.'. Nc nÍtvrat k trvalénlu..jcŽ
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V/tcIav Cem1Í a personaIislrrus

je v nás imimo niis' ale stálá z-měna je hybnou silou tvorby,.jíŽ tvrlŤírne
sebe sama' Člověk-pr'estupník jde ve své snÍrze po .jedinečnosti tak
daleko, Že ,jeho duše chce svou vlastní spásu.._ to zdrirazřuje Černy
nejednou _ a .,chce-Ii se l idská duše bez prost edníka dotknout Bohir,.jest
i i  se cít i t  v innou. . ' ,

odmys|íme-li si ' Že je tento kainovsk! topos typick;ím toposem roman-
tického titanisrnu' pak musíme vidět, Že cesta k ()nomu Černého ,,nadŽi-
votnu.. je v jistém snryslu cestou estetismem sublimované p chy, tl níŽ
Cern neváhal Ťíci. Že je ,,nástrojem silí o nonkonlornritu a sebevytvo-
Ťení, v)írazern po čistotě... Možnosti sebetvorby, tclhoto .,sebezrcadlení
ducha v jeho funkci tvrjrce Íbrem pro jakékoli obsahy.._ podtrhuji slovo
jakékoli _ mohou posléze mrirvní identitu osobnosti odvozovat 7, ',ctiky
umě|ecké tvorby.. (Cern1í to posléze sám zd razřuje) a nikoli z ontlhcl
absolutního v neis, .jehoŽ je člověk rnoŽná produkterrr' ale rozhtlclně nc
cílem. Vezmerne-li v potaz Cer.nélrtl cle|inici svčc|clmí jako ',hlzisu naší
vrozenosti '., pak rrrriŽeme pochopit.jeho,'Miluti rnori-,rlku condottier<lvtt.
Je právě upl'íInná: Život1e k tomu, aby byl statečně pro věci tohtl htlclné
vystavován nebezpečí, a není-li l.bytí, ptivabni (J. M.) pro ně utl.accn.'ň
.1ako .9estcl vyrazně a vysloveně estetické, jínlŽ se umění stává sarliclu
kvintesenoí lidského bytí, vyrnaĎujíc jej z chaclsu a primitivní puclové
temnoty.

Toto Černého pojctí osclbnosti se ve své poclsti itě muselo rnrje t s kics-
éansk;Ím personaIismem E'mmanuela Mouniera. l <lrrn ulovan rn vc Fran-
cii ve tŤicát ch letech' Mounierrjv Mutifest personulisnttL z roku l93(l
Čern! pl' irozeně znal; viděl v něnr obecnou reakci na rozklaci ptl.jnru
a hodnoty osobnosti a mouniertlvsk personalismus chápal .jako .'hnutí
revoluce osobnostní a vespolné...

E' MounieI.' vyrt,zně ovlivněny Ch' Péguym a J' Maritainenr. 1-ltl.jal
sebeurčení čl<rvčka jako pt'esah k Absolutnu' tr'Ůrčí osobnost.ic pr.tl nčho
pÍcdevšínr aktenr volbv b t sptllutvťrr.cenr stvoi,cného. osobnrlst činí
z člověka ccIck.  ktery rná r 'sr lbč cr ls i  l loŽskéht l  a tírn. je dtrše (Ani l r la
nikoli Aninrtrs!). ktcr.ri zpťrstlbu.jc. Žc sc čltlvěk 1l<lvzniíší nad svčt hrtrrlty.
rrrrjŽe si klírst vlastní cílc. urč<lvat pr.osti leclky.jcclniiní a ttrčnit zclčclčlr5l
ňírd včcí. tJrču.jícírn pt.vkctn t.i istu tlsrlbnosti .|c ptlclIc pcr.stlnalislnu ..l lvtí
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VírcIav Cerlt'| a ltrsona|isntus

Térna tlsobrtt)S(i a tvorby. z'ák|adní térna Cerného pelsonalismu' Vy-
krystir|izovalt) V Ťadč csejri shrnut ch v roce |941 do knihy osobnost,
h,orbt,t tt boj '  Zdc dcÍ-inoval Černy osohnost Z mnoha Zornych hl .
Poje m tlsobntlst i  . je pro něho po.jmem nŽrprosto klíč'ovym; podle Cerného
naše civi l izacc spočívá právě na osobnosti. kteráje protikladem člověka
dav<lvéIro. Prírvě proces vznlkání a prohlubování osobnosti vysvobozuje
človčka z  davu a . je  také. jed inou moŽností , . jak  pŤekonat  deternr in i smus
b i t l  I t l .c i  c k y i s<lc i á| n í. Te n tt l  p roc t-s. Ce I.n y nr n z,tzy v any,,sebev! stavbou.,.
rná porrroci vyi.cšit.jcden z nejzávaŽnčjších problémri Cerného teorie
osobntlst i: prt lblérn byt sárn sebou ! osobnost.je pocl le Černého .,místcm,
kde sc prolínír nutnost a svobodir a spolu bojují.. i  moŽností ' ,dopnout se
nadclsobner (vorh<lu'..., osobnost je pňírno Synonymem svobody' s níŽ
člověk r 'eší vččné osobnostní di lema: ,,Mám se proměnit nebo pr' i jmout'..
Pi. i jmrlut se. znatt lr;ná nzrlézt smysl svél-to života v sobě, v díle. jímŽ se
pet.ttratrentnč zlrt ldntlcuj i i  vvtváňíln. čírnž sc zár<>veř proměĎuji. Na|é-
zírrn-l i  srnysl svélrt l  Života v sobě' znatneni i to nrluvit o transcendenci
nikt lI i  náiboŽcnské _ vzpomeĎme Cernélrt l  d razu na antropologicky ráz
Šalclol,a ntib<lŽenského prožitku: znalneníi to chápat pňesah osobnosti

. jako pŤir.<lzcny rrrravní l 'ávazekjemuŽ se nelz-e zpronevěŤit '  protoŽe by
l<l zttatnenaIrl r<lzpacl osobnosti. Ccrny ne'vlÍhaI rnluvit o osobnosti jako

..r,yrazu vuIc scbctrarrscendenční. . iíž' Živ<lt usi luje dovršit a splnit se
r, naclŽivt ltnu...., Zcle. isenl u.|ednolrt l  z k|íč<lv!cIr boclrj Černéhcl pe|.sona.
l isrrru. z,v|írště kclyž si uvčclt ltntine. Že Cc.tnéhtl 1raradigmatem nejzazšílr<-l
a urnělecky trc.jsvrchovi ině.jšího sebe vy.jít<JŤení bzisnické osobnosti, která
scbc sitI-t lu a svúj tv rčí proces prcrtnčĎu.je v urněleck! tvar, . je Paul
Vir léry. A Valéryhtl ..tv<lŤe své dílcl. vytvor' i l  . jsern sebe sama.. znamen/l.
Že se Valér.yrrru telcolclgie básně prorrrčnila v teologi i  člověkir _ sebe-
t v urce.

Z l<l|xl vyp|1ívirjící kclnsekvence jsou zie. irné: sebestvrzení.jedince na
11kor.1eho 1l i irt lz,cnÓ ccl istvosti danÓ t.ovn<lr,1r|rou intelektu a cluše; v l i te-
ratuie tcl z i .ctclnč vy.iírdi. i l  Valéryho.j isty antiprid Pau| Claudel zdťlrazně-
nytn varovíinítt l  t l  Atr it l tt lvi Lrt laču.jícÍn Anirnu. Anirrrus je pŤece tírn. kdo
črní člt lvčka ..t.r lze nyrl l  1ri,cstupníkcnr.. a rclat ivizLr1c kaŽd1y kategtlr icky
ir l lpcrlrt ir, r ' t i|í kc ztttcšnč. k ..t lt lvÓt lru vc svčtč.. '  Nc niívrat k tr.vit lélnu..jož

)  \ '  ( . ť l l l '  ( ) v , l l t t t l ' : t '  t \ . | ) l l ) | l  l l  l l , i .  I ) r a l l a  l 9 . l 7
( l  . I . r t t t t . 1 ž '  

s  ] i r ,

Vírc|av Č :rsonrlisnrtrs

je v nás imimo nírs. ale stálá změna je hybnou silou tvorby,.jíž tvoŤínre
sebe sama. Člověk-pr'estupnik jcle ve své snaze po .jeil inečnrlsti tak
da|eko, že ,jeho duše chce svou v|astrrí spásu..- to zdŮraziiuje Čern
ne1ednou - a ,'chce-li se l idská duše bez prostĚedníka dotknout Boha,.jest
i i  se cít i t  v innou. . . ,

odlnyslíme-li si, Že je tento kainovsk;y topos typrckym toposem roman-
tického titanismu, pak musírne vidět, Že cesta k onomu Černe<hrl ',nadŽi-
votnu.. je v 1istém smyslu cestou estetismem sublirnované p)íchy. tl níŽ
Čern neváhal r'íci ' Že je ',nástrojern risi|í o nonkonfbrnritu ,i i.t '."ytuo-
Ťení, vyrazem po čistotě... MoŽnosti sebetvorby, tohoto .,sebezrcacllcní
ducha v jeho Íunkci tvrjr.ce fbr.em pro.jakekoli o|sahy,._ podtrhu.ji slovo
jakékoIi _ mohou posléze mravní idcntitu osohnosti odvtlzovat z ,,etiky
umělecké tvorby..(Černy to posléze sám zd razřuje) a nikoli z onoho
absolutního v nás, jehoŽ .je člověk rnoŽná produktem. ale r.<lzhoclně nc
cílem. Vezmerne-li v potaz Cernéhtl i let.inici svě<lomí jaktl ,.hIasu naší
vrozenclsti '.. pak mriŽeme pochopit jeho ' 'MiIuji morálku ctlnclottiertlvu.
Je právě upi.írnná: Život je k tomu. aby byl statečně pr<l věci ttlho htldné
vystavtlván nebezpečí' a neníli l,bytí, p vabně rJ. M. ) pr.rr nL' utr...", ' '..8
jako .uesto vyt.azně a vyslovenč estetické, jírnŽ se umění st/ivít sanlou
kvintesencí l idského bytí. vyrnariujíc jej z chaosu a prirnitivní pucltlvé
tcmnoty.

Tilto Cernéhcl pojetí osobnosti sc ve své poclstatě muselo rníjct s ki.cs'
ťansk1ím personalismem Emmanuela Mouniera' lonnulovanyrrr ve Fran-
cii ve ti.icát]/clr letech' Mounierrjv Mtmif'est >lersonttlisntr,r z r.oku l936
Čer.n pŤirozeně znal; vidč| v n.-'nl r,be|'nou reakci na rozklad ptljnru
a htldnoty osobnosti a mouniertlvsky personalismus chápa| .jakrl ..I'rnutí
revoluce osobnostní a vespoIné...

E. Mouniel., vyrazně ovlivněny Ch. Péguym a .I. Maritainc.nl. pojal
scbeurčení c.lrlvěkir jako pt'esah k Abs<llutnu, tvrjrčí osobnrrst.jc prtl nčho
pi.cclcvšírn aktell volby byt sptllutvťrr.c:ettl stvoicného. Ostlbn<rst činí
z č|tlvčka cclck. ktcr.]i l l lá v srlbč crlsi boŽského a títn ic cltršc (Anirrta
niktl l i Anirrrus !). ktcrír z;lťrstlbu.jc. Žc sc č|<lvěk ptlvzniiší nat| svčt hrttrlty.
rnťrŽe si klítst vlastní cíle. urč<lvat 1lrtlsticclky.jcc1nílní a tl lčnit ztlčdčrrÝ
iílcl včcí. LJrču.jícínl pr.vkcnl t.Íistu tlstl l-rnrlsti. ie poclle pcrsrlnaIisrtltt .. l lytí
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Václav Čern;f a personalismus

pro druhého.., ňečeno s J. Lacroixem ,,člověkje nejen ve vztazích,nybrŽ
sám je vztahem..; tv rčí silou života není tedy vědomí, ale láska'

Mounierriv personalismus vyrost| ze snahy smffit zděděnou plchu
individualismu s kolektivismem. Člověk, rodící se jako individuum, se
posléze mriže stát osobností; ta se rozvíjí nikoli tvorbou sebe samé, ale
vztahem ke společenství, jeŽ pŤedstavujejakousi ,,osobu osob... Svoboda
je posléze podle Mouniera ,,fbrmou odevzdání se čemusi většímu neŽ je
mé já.,' čímŽ se ruší opozice mezi osobností a společenstvím' Nikoli tedy
vzpoura, ale čast, soucit a oběé včleřují osobnost do mravního Ťádu,
jímž je lidské bytí vymezeno. Díky tomuto zvyrazněnému sociálnímu
hledisku byIa v personalismu ve|mi silně proŽívána distinkce mezi indi-
vidualitou a persona|itou. Také Čern! ji pŤirozeně vnímal ve sv1ich
rivahách o tvorbě osobnosti' Nicméně: Í.ascinace osobností, usilující
o nadosobno tvorbou, je u něho tak silná, Že v podstatě tuto distinkci
víceméně smazává a činí z ní pouhou změnu drjrazu v niterné struktuňe
člověka - sebetvrjroe. Názorně to Čer.ny ukázal napŤíklad ve svém eseji
o L' Vaculíkovi , ' /.,./ individualismu má Vaculík mnoho, personalismu

.1e v něm mnohenr méně. o individualismu mluvím' trvá'l i člověk mocně
na svém, na jedinečné podobě (a ceně) svého já; o personalismu, kdyŽ
vnitĚní bohatství toho já odpovídá síle' se kterou na něm, tj. na sobě,
individuum trvá,,.v

Ve svlch vysokoškolsklch pŤednáškách Soudobá literatura naší kul.
rr,rryl, konoipovanych v padesát]ich letech, uznává Cerny obrovskou roli
kŤeséanství pr'i vytváŤení osobnosti; kŤeséanovo ne poznat pťavdu, ale b;ít
pravdou, ho pŤivádí posléze k ZjiŠtění'.Že ,'kŤesťanství pŤedstavuje abso-
lutní zhodnocení lidské osobnosti.. ' '" Právě na tomto pozadí se ještě
zŤetelněji vyjevuje určitá rozporup|nost Černého pojetí osobnosti jako
v jistém smyslu posto.je estetického, jehoŽ ideální podoba tkví více
v absolutnu uměleckého tvaru neŽ v tradicích pňirozené lidské etiky'jak
ji v našich civil izačních souŤadnicích vymezilo desateto. Do schématu
takto pojaté osobnosti rnohou jen velmi těŽko vstoupit tak vyrazné
osobnosti 20. století jako napĚ. Albert Schweitzer nebo Matka Tereza
z Kalkaty. Uděl osobnosti je v podstatě tragick! - aé už mluvíme s BŤe-

V. Cern!: I-Lrdvíka Vacu|íka stry ir skutečtrost. itl Eseie o če'yké tt sLovettské Pni:a. Praha
1994 ,  s .  182 .
V ' Čern1f: Sout]obá liter.atur.a naší kultury ' .9r' ětttl,tí lítenÚttrtt 38. l 993 ' č. 3. s. l 5.

Václav Čern]Ý a personalismus

zinou o tajemné vině nebo uvaŽu.jeme o dědičném hňíchu či Mefistovi
- č]ověk nikdy nedosáhne touŽené bytostné celistvosti' V. Čern! to
věděl, proto často uvažoval o bolesti jako o trvalém k|imatu zápasící
osobnosti' cítil rízkost z osudu, kter! je nutně zríŽením, a tím vlastně
opouštěl prostor ,,nadŽivotna.., protože nad životem už se asi netrpí'
Zároveťt - a V tom spatŤuji Černého velikost - své pojetí osobnosti v../-
razně pŤekonal sám sebou. Svlm ŽivoteIn' Jeho smys|em totiŽ rozhodně
nebylo spočinutí v ,,nadŽivotnu.., ale rozhodn1/ a dlouholet1/ boj za svo-
bodu, ktení se nezroadlila pouze v díle' ale by|a jeho životním habitem,
a moŽná pňedevším darem všem, kdo ztrácell naději a víru v budoucnost.
Napsal-l i o velkém urněloi, že ,jeho život je jeho d kazem.., platí to
i o Václavu Černém beze zbytku.
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Víc|av Cem./ a persona|ismus

plo druhého.., ňečeno s J. Lacroixem ,'člověkje nejen ve vztazích,nybrž
sám je vztahem..; tvŮrčí silou života není tedy vědomí, ale láska.

Mounier v persona|ismus vyrostl ze snahy smffit zděděnou plchu
individualismu s kolektivismem. Č|ověk, rodící se jako individuum, se
posléze mrjŽe stát osobností; ta se rozvíjí nikoli tvorbou sebe samé' ale
vztahem ke společenství, jež pňedstavuje jakousi,,osobu osob... Svoboda
je posléze pod|e Mouniera ,'formou odevzdání se čemusi většímu než je
mé já., ' čímŽ se ruší opozice mezi osobností a spo|ečenstvím. Nikoli tedy
vzpoura, ale čast, soucit a oběé včleřují osobnost do mravního ňádu,
jímž je lidské bytí vymezeno. Díky tomuto zvyrazněnému sociálnímu
hledisku byla v personalismu velmi silně prožívána distinkce mezi indi-
vidualitou a personalitou' Také Čern! ji pŤirozeně vnímal ve sv1/ch
rivahách o tvorbě osobnosti. Nicméně: Í.ascinace osobností, usi|ující
o nadosobno tvorbou, je u něho tak si|ná' že v podstatě tuto distinkci
víceméně smazává a činí z ní pouhou změnu drirazu v niterné struktuŤe
člověka _ sebetv rce. Názorně to Čern! ukáza| napŤíklad ve svém eseji
o L' Vaculíkovi: ', /.../ individua|ismu má Vaculík mnoho, personalismu
je v něm mnohenl méně. o individua|ismu mluvím, trvá-li č|ověk mocně
na svém, na jedinečné podobě (a ceně) svého já; o personalismu, kdyŽ
vnitňní bohatství toho já odpovídá síle, se kterou na něm, t.1. na sobě,
individuum Írvá.,'9

Ve svlch vysokoškolsklch pŤednáškách Soudobá literatura naší kul-
rary, koncipovanych v padesátych letech, uznává Čern;í obrovskou roIi
ki 'eséanství pŤi vytváŤení osobnosti; kŤeséanovo ne poznat pravdu, ale b!t
pravdou. ho pňivádí posléze k Zjištění,'Že ,,kr'esťanství pňedstavuje abso-
lutní zhodnocení lidské osobnosti....., Právě na tomto pozadí se ještě
zŤete|něji vyjevuje určitá rozporuplnost Černého pojetí osobnosti jako
v jistém smyslu posto.ie estetického, .|ehoŽ ideální podoba tkví více
v absolutnu urněleckého tvaru než v tradicích pÍirozené lidské etiky,jak
ji v našich civil izačních souŤadnicích vymezilo desatero. Do schématu
takto pojaté osobnosti tnohou jen velmi těžko vstoupit tak v)írazné
osobnosti 20. století jako napŤ' Albert Schweitzer nebo Matka Tereza
z Kalkaty' Udě| osobnosti je v podstatě tragick! _ at už mluvíme s BŤe-

V' Cern1í: |-udl'íka Vaculíka snY a skutečlrost- itt Esait tl t..cské u sltll'cn'rké pr :c. Prahtt
1994. s.  1t]2.
V. Čern1!: Soudobír litcratura naší kultul.y- St,ětttl'ti Lítct'a|urtt3I]. l993, č. 3. s' | 5.

Václav Čem]Í a personalismus

zinou o tajemné vině nebo uvaŽujeme o dědičném hŤíchu či Mefistovi
- člověk nikdy nedosáhne touŽené bytostné celistvosti. V. Čern1/ to
věděl, proto často uvažoval o bo|esti jako o trva|ém klimatu zápasící
osobnosti, cítil rizkost z osudu, kter)' je nutně zrížením, a tím v|astně
opouštěl prostor,'nadživotna.., protože nad životem uŽ se asi netrpí.
Zároveít - a V tom spatŤuji Černého ve|ikost - své pojetí osobnosti v!-
razně pŤekona| sám sebou. Sv;/m Životern. Jeho smyslem totiŽ rozhodně
neby|o spočinutí v ,,nadŽivotnu.., ale rozhodn! a dlouholet! boj za svo-
bodu, která se nezrcad|ila pouze v díle, a|e byla jeho Životním habitem,
a rnoŽná pŤedevším darem všem, kdo ztráce|l naději a víru v budoucnost.
Napsal.l i o velkém urně|ci, Že ,,.ieho Život je jeho drikazem.., platí to
i o Václavu Cerném beze zbytku.
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