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Václav Èerný i pocz¹tki jego czasopisma
„Kritický mìsíèník”

Postaæ Václava Èernego wszechstronnego eseisty, krytyka lite-
rackiego i naukowca, a tak¿e redaktora „Kritickiego mìsíèníka”
jest w Polsce ma³o znana. W¹ski kr¹g romanistów cytuje go jako
badacza i t³umacza literatur romañskich. Jedyna przet³umaczona
na jêzyk polski pozycja Èernego Europejskie Ÿród³a kultury cze-

skiej (O povaze èeské kultury) zosta³a wydana w drugim obiegu.
Do tego w³aœnie eseju nawi¹za³a Maria Bobrownicka (1995)
w swojej próbie zasadniczej rewizji stosunków s³owiañskich
w Europie, a zw³aszcza S³owian po³udniowych i zachodnich.

Pragn¹c przybli¿yæ postaæ redaktora naczelnego „Kritickiego
mìsíèníka”, nale¿a³oby wspomnieæ kilka faktów z jego ¿yciorysu
naukowego i scharakteryzowaæ jego dorobek. Václav Èerný uro-
dzi³ siê w 1905 roku niedaleko Náchodu, oœrodka kulturalno-na-
ukowego na czesko-œl¹skim pograniczu, gdzie ¿ywe by³y zaintere-
sowania Polsk¹, dzia³a³ tu miêdzy innymi Josef Matouš, krytyk
i t³umacz literatury polskiej (Mickiewicza, S³owackiego, Norwida
i innych) oraz wspó³pracownik Františka Halasa w dzia³alnoœci
przek³adowej poety. Gimnazjum Èerný ukoñczy³ w Dijon we
Francji, potem studiowa³ bohemistykê i romanistykê na Uniwersy-
tecie Karola w Pradze. W latach 1930–1936 by³ docentem kom-
paratystyki na uniwersytecie genewskim, nastêpnie docentem lite-
ratur romañskich w Pradze. W 1938 r. maj¹c zaledwie 33 lata zo-
sta³ profesorem na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Po zamkniê-
ciu szkó³ wy¿szych w 1939 r. pracowa³ jako wyk³adowca gimna-
zjalny. Niemcy uwiêzili go w 1944 r. za dzia³alnoœæ w konspiracyj-

nej Czeskiej Radzie Narodowej. Po wojnie Èerný wyk³ada³ na Uni-
wersytecie Karola w Pradze, jednak w 1953 r. zosta³ znów aresztowa-
ny, tym razem przez komunistów. Uwolniono go kilka miesiêcy po
œmierci Stalina, jednak na uczelniê powróci³ dopiero w 1968 r., gdzie
ju¿ po dwóch latach zosta³ zmuszony do przejœcia na wczeœniejsz¹
emeryturê.

Ogromny dorobek Èernego obejmuje prace krytyczne, eseisty-
czne i historyczno-literackie oraz dzia³alnoœæ redakcyjn¹, przek³a-
dow¹ i edytorsk¹. Tematyka jego prac jest szeroka, dotyczy litera-
tury czeskiej, romañskiej, rosyjskiej, niemieckiej czy innych. Èer-
ný odkry³ dla humanistyki nieznane dramaty Calderona i pisma
£omonosowa. Przed wojn¹ zwi¹zany by³ najpierw z czasopismem
„Host” , potem z „Literárnimi novinami”, a od momentu ukazania
siê pierwszego numeru „Kritickiego mìsíèníka”, w 1938 roku do
zamkniêcia czasopisma w 1948 publikowa³ na ³amach swojego pe-
riodyku.

Powojenne pisma i eseje ukazywa³y siê w tematycznych publi-
kacjach i tak w zbiorze artyku³ów Boje a smìry socialistické kultu-

ry, Èerný polemizowa³ z marksistami na temat charakteru czeskiej
kultury, a w 1947 w studiach i esejach pod wspóln¹ nazw¹ Osob-

nost, tvorba a boj przedstawi³ rolê indywidualnego twórcy nie tyl-
ko jako pos³annika artystycznych, ale przede wszystkim moral-
nych wartoœci. Pierwszeñstwo tych w³aœnie wartoœci wi¹za³o siê
z zainteresowaniem Èernego filozofi¹ i literatur¹ egzystencjaln¹.
Tak powsta³y zeszyty o egzystencjalizmie, z których tylko pier-
wszy wydano oficjalnie w 1947, a drugi wycofano z druku. Po lu-
tym 1948 i po zamkniêciu „Kritickiego mìsíèníka” Èerný mia³
k³opoty z oficjalnymi wydawnictwami, ukazywa³y siê jego prace
z zakresu literatury œredniowiecznej, studia o Seifercie, Nìmcowej.
Dopiero na fali praskiej wiosny w 1968 opublikowano ksi¹¿kê
o funkcjach literackiej krytyki i historiografii Co je kritika, co není

a k èemu je na svìtì. W okresie normalizacji, po przejœciu na przy-
musow¹ emeryturê Èerný publikuje w samizdatowych i emigracyj-
nych wydawnictwach. Bestsellerem w nieoficjalnej kulturze oka-
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za³y siê trzy tomy Pamìtí, opublikowano je w s³ynnym wydawnic-
twie Sixty-Eight Pulishers prowadzonym w Toronto przez Zdenê
i Josefa Škvoreckich. Wspomnienia obejmuj¹ lata 1921–1972. Ar-
tyku³y, studia Èernego pisane po roku 1970 wychodzi³y w kiero-
wanym przez Pavla Tigrida paryskim czasopiœmie „Svìdectví”,
ukaza³ siê tu miêdzy innymi s³ynny tekst o totalnym upadku kultu-
ry i moralnoœci w dobie normalizacji zatytu³owany Dvì studie

masarykovské. Praskie wydawnictwo Odeon w latach 1992–1993
przedstawi³o w dwuczêœciowym zbiorze Tvorba a osobnost, repre-
zentatywny wybór twórczoœci Èernego. Jako uznany naukowiec
Èerný publikowa³ tak¿e za granic¹ m.in. we Francji i w Hiszpanii.

W kraju nale¿a³ do tych osobistoœci czeskiej kultury, dla których
prawda by³a wyznacznikiem drogi twórczej, autorytetem naukowym
i moralnym, przez ca³e ¿ycie anga¿owa³ siê w sprawy obywatelskie.
Podpisa³ s³ynny list otwarty pisarzy czeskich do Heinricha Bölla.
Nale¿a³ do grupy intelektualistów, która zainicjowa³a stworzenie
programu dla czeskiej opozycji i której dzie³em by³a Karta 77.

Umar³ na dwa lata przed aksamitn¹ rewolucj¹, 2 lipca 1987 r.
„Kritický mìsíèník” nieod³¹cznie zwi¹zany z postaci¹ jej na-

czelnego redaktora by³ niezmiernie istotny dla kultury Czech. Cza-
sowe ramy wydawania pisma (1938–1948) mówi¹ tu same za sie-
bie. Formu³a czasopisma by³a œciœle zwi¹zana z histori¹, a na jego
³amach odbywa³y siê najwa¿niejsze dyskusje i polemiki nt. Kszta³-
tu literatury, kultury, roli twórcy i literatury w prze³omowym dla
Czechos³owacji dziesiêcioleciu. Poprzez prezentacje œwiatowego
dorobku literackiego twórczoœæ rodzima by³a przedstawiana w kon-
tekœcie dzie³ europejskich, co pozwala³o na jeszcze szersze i bar-
dziej uniwersalne spojrzenie. Dla wyjaœnienia okolicznoœci po-
wstania pisma, nale¿y dodaæ, ¿e Èerný by³ uczniem Františka Xa-
verego Šaldy, u boku którego zosta³ docentem w zakresie literatur
romañskich. W jednej z rozmów Èerný tak wspomina ten moment:
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Èerný mia³ okazaæ siê nastêpc¹ Šaldy równie¿ w innej dziedzi-
nie. Otó¿ Šalda od 1928 r. wydawa³ swoje autorskie czasopismo
„Šaldùv zápisník”, gdzie œledzi³ rozwój czeskiej literatury oraz
publikowa³ swoj¹ twórczoœæ krytyczn¹, eseistyczn¹ i literack¹. Po
jego œmierci w 1937 r. pojawi³a siê luka. Wtedy to znane praskie
wydawnictwo Františka Borovego zwróci³o siê do Èernego z pro-
pozycj¹ utworzenia nowego pisma, które ju¿ w innej formie mo-
g³oby byæ kontynuatorem tradycji „Zápisníka”. W pierwszym to-
mie Pamìtí Èerný tak pisa³ o powstaniu „Kritickiego mìsíèníka”:
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W pierwszym numerze pisma, o którym bêdzie dalej mowa,
w rubryce „Poznámky” („Notatki”) znajdziemy miêdzy innymi
wspomnienie Václava Èernego o Šaldzie z okazji jego siedem-
dziesi¹tej rocznicy urodzin:
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Èerný zaprosi³ do wspó³pracy przy tworzeniu miesiêcznika
wybitne postaci ówczesnej kultury czeskiej, zarówno przedstawi-
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cieli starszej i m³odszej generacji, do tych pierwszych nale¿eli
miêdzy innymi krytyk Bohumil Mathesius, teoretyk teatralny Oto-
kar Fisher, do drugich filozof Jan Patoèka, poeta František Halas
czy krytyk Vojtìch Jírat.

I tak 26 stycznia 1938 roku, jak czytamy na czwartej stronie
ok³adki, wychodzi pierwszy numer „Kritickiego mìsièníka”. Ze
stopki redakcyjnej dowiadujemy siê miêdzy innymi, ¿e pismo re-
daguje i za redakcjê odpowiada Václav Èerny; periodyk bêdzie
ukazywaæ siê raz w miesi¹cu, oprócz lipca i sierpnia; wydawc¹
jest firma Fr. Borový z Pragi; poszczególne numery licz¹ 48 stron
ka¿dy po 3 korony, a roczna prenumerata dziesiêciu numerów wy-
nosi 25 czeskich koron. S³owo wstêpne do pierwszego numeru na-
pisa³ sam wydawca, František Borový. Rozpoczyna je od uzasad-
nienia  powo³ania pisma w tym kszta³cie i o takiej nazwie:
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Nastêpnie pisze o tym, ¿e pismo nie ograniczy siê jedynie do
krytyki i bêdzie pamiêtaæ o poezji, teatrze, innych dziedzinach lite-
ratury, nie pominie istotnych wiadomoœci o nowoœciach literatury
œwiatowej, bêd¹ siê ukazywaæ tak¿e prezentacje utworów poetyc-
kich rodzimych i t³umaczenia. Borowy rekomenduje te¿ zebrany
w pierwszym numerze zespó³ pracowników, pod przewodnictwem

Václava Èernego pracuj¹: Josef Hora, Frantiœek Halas, Vladimír
Holan, Otokar Fisher, Vojtìch Jirát, Bohumil Mathesius i Karel Po-
lák; odpowiedzialnym za stronê plastyczn¹ pisma jest karykatu-
rzysta i malarz František Bidlo. Wydawca obiecuje, ¿e w nastêpnych
numerach do³¹cz¹ do nich miêdzy innymi Jan Patoèka, Josef Èa-
pek i Jaroslav Seifert. Artyku³ swój Borový koñczy tymi s³owami:
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O wysokim poziomie KM mo¿na by³o siê przekonaæ ju¿ ze
wspomnianego pierwszego numeru. Od artyku³u redaktora naczel-
nego ka¿da kolejna publikacja zdaje siê potwierdzaæ zapewnienia
wydawcy. Znajdzie siê tu piêæ artyku³ów bêd¹cych b¹dŸ krytycz-
nymi esejami, uwagami, b¹dŸ aktualnymi komentarzami. Niemal
wszystkie odnosz¹ siê bardziej lub mniej bezpoœrednio do aktualnej
sytuacji politycznej w Europie. Pracownicy KM zdaj¹ sobie spra-
wê z zagro¿eñ rodz¹cych siê w Niemczech, we W³oszech i wzma-
gaj¹cych siê w Zwi¹zku Sowieckim. V. Èerný zajmuj¹c siê poezj¹
romantyczn¹ i przytaczaj¹c utwory Byrona, Shelleya, Lamartei-
ne’a czy Carduccia zadaje pytanie o rozwój ludzkiej wolnoœci
i humanizmu, zwracaj¹c uwagê na zagro¿enia tych wartoœci w ów-
czesnych W³oszech .

O polu walki w Europie, gdzie faszyzm i komunizm rozpoczê³y
sw¹ powojenn¹ ofensywê atakiem na sam¹ podstawê demokracji,
atakiem na indywidualnoœæ, pisze F. Trojíø. Przeciwwag¹ dla Stali-
na, Mussoliniego i Hitlera s¹ dla Trojíøa w Czechach T. G. Masaryk
i F. X. Šalda, autorytety tworz¹ce syntezê zachodniego racjonaliz-
mu ze wschodni¹ instynktownoœci¹ dla w³asnej formu³y ¿yciowe-
go bohaterstwa w tyglu ówczesnej Europy!.
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Václav Navrátil i Vojtìch Jirát pisz¹ o powinnoœciach, obo-
wi¹zkach wobec spo³czeñstwa i kraju, s¹ to bohaterstwo oparte na
swoim mitycznym pratypie i tworzenie w imiê idei jak bohatero-
wie znanego antyfaszystowskiego pisarza niemieckiego Liona
Feuchtwangera!.

Jeœli do przytoczonych kilku artyku³ów dodamy jeszcze jedn¹
z poetyckich prezentacji wiersz Dziesiêæ ran egipskich Františka
Halasa, w którym czytamy:
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³atwo zorientujemy siê, ¿e zapowiadana bezkompromisowoœæ i praw-
da bêd¹ w tym piœmie bardzo istotne. Nie trudno tu wyczuæ napiê-
cie panuj¹ce w ówczesnej Europie i ogromn¹ odpowiedzialnoœæ,
której pracownicy KM byli wyj¹tkowo œwiadomi.

W inauguracyjnym numerze KM, w rubryce „Przegl¹d nowej
prozy” zosta³y zamieszczone omówienia w³aœnie wydanych cze-
skich powieœci. Václav Èerný zrecenzowa³ Dom bez pana Egona
Hostovskiego i Pierwsz¹ kompaniê Karela Èapka, Karel Polák na-
tomiast napisa³ o Ludziach na skrzy¿owaniu Marii Pujmanovej
i Pod niebieskim kogutem Anny Marii Tilschovej". W pozosta³ych
prezentacjach poetyckich przeczytamy wiersze Josefa Hory, Vla-
dimíra Holana i Hanuša Bonna#.

Zadania, które na pocz¹tku postawili sobie twórcy pisma zo-
sta³y bardzo szybko zweryfikowane, ju¿ w pierwszym roczniku,
przez sytuacjê polityczn¹. W Europie wzrasta napiêcie, dzieñ kon-
ferencji w Monachium by³ ciosem dla proklamowanej niespe³na

20 lat wczeœniej republiki. By³o oczywiste, ¿e sprawy tak wa¿ne
znajd¹ odzwierciedlenie na ³amach „Kritickiego mìsíèníka”.

Èerný tak wspomina zmiany 1938 r.:
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Same wydarzenia monachijskie zasta³y Èernego we Francji,
gdzie przebywa³ z seri¹ wyk³adów. Po powrocie w KM uka¿e siê
artyku³ Krytyczny tydzieñ widziany z zagranicy

$%. Pomonachijskie
numery „Kritickiego mìsíèníka” ¿ywo reaguj¹ na pogarszaj¹c¹ siê
sytuacjê, jest to niezwykle zaanga¿owana poezja, artyku³y, notatki,
eseje historiozoficzne. Z tekstu otwieraj¹cego ostatnie wydanie
miesiêcznika w 1938 r. (Ad vocem przysz³ej politycznej i ideologi-

cznej sytuacji KM
$$) dowiadujemy siê, ¿e celem polityki w nowej

sytuacji bêdzie ocalenie narodu. Podstaw¹ dzia³ania musi byæ de-
mokracja jako moralny imperatyw oznaczaj¹cy wiarê w kompe-
tencje ca³ego narodu czeskiego. W podzielonej na dwie czêœci pu-
blikacji Czescy i s³owaccy pisarze w dniach kryzysu

$& zamieszczo-
no odezwy i manifesty ludzi pióra do w³adz, spo³ecznoœci kultury
i innych, bêd¹ce bezpoœredni¹ reakcj¹ na wydarzenia monachij-
skie i prób¹ skonsolidowania œrodowiska przeciw wzrastaj¹cemu
zagro¿eniu. Œmia³o zareagowali na sytuacjê poeci publikuj¹cy
w KM. Numer ósmy (s. 353) otwiera wiersz Josefa Hory 1938:
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który nietrudno zinterpretowaæ. W jednym z kolejnych tekstów te-
go numeru, autorstwa Vladimíra Motyèki czytamy:
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W nastêpnych numerach wœród prezentacji poetyckich wiê-
kszoœæ to refleksje nad po³o¿eniem ojczyzny w krytycznym mo-
mencie, nad powinnoœciami poetów, czeski lud ma iœæ dalej, si³a
stuleci, bij¹ce gromko bêbny maj¹ nieœæ nadziejê. Te najczêœciej
pojawiaj¹ce siê motywy znajdziemy miêdzy innymi w wierszach
Mobilizacja Františka Halasa !, Psalmie Hanuša Bonna " czy
w Moich Czechach Miroslava Bureša #.

W pierwszym roczniku „Kritickiego mìsíèníka“ pojawi³o siê
równie¿ wiele prezentacji literatury œwiatowej, jej omówieñ, recenzji
i artyku³ów krytycznych. W 1938 r. opublikowano wiêcej przek³a-
dów ni¿ poezji rodzimej. Wœród zamieszczanych poetów znaleŸli
siê m.in.: Apollinaire, Baudelaire, Calderon, Corneille, Eluard, Lor-
ca, Rimbaud, Shelley, Verlaine czy poeci wêgierscy. Pisano o po-
wieœciach Heinricha Manna $, o literaturze angielskiej % i francu-
skiej &.

W Poznámkach znalaz³a siê literacka Rosja, Wêgry, Rumunia,
zainteresowania by³y bardzo szerokie. Choæ jeœli chodzi o teksty
krytyczne czy recenzje, to oscylowa³y one przede wszystkim wo-
kó³ twórców czeskich i spraw rodzimych.

Rok 1938 koñczy siê dla „Kritickiego mìsíèníka” niezwykle
burzliwie, nadchodz¹ce lata bêd¹ stawia³y coraz trudniejsze zada-
nia. Pierwsze za³o¿enia pisma jedynie krytyczno-literackiego bêd¹
ju¿ niemo¿liwe. KM bêdzie ukazywaæ siê podczas okupacji'(, po
wyzwoleniu w latach tworzenia siê nowej w³adzy, a¿ do prze³omo-
wego roku 1948, bêdzie on najwa¿niejsz¹ trybun¹ czeskich twór-
ców, rejestruj¹c¹ dokonania i zmiany w kulturze. Na zakoñczenie
warto przytoczyæ Vaclava Èernego pisz¹cego o pocz¹tkach swego
pisma i o niezwyk³ej reakcji czytelników na nowy periodyk:
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