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František Černý           
Aleš Fetters           

 
     Narozen 21. února 1926 v Jaroměři 
 
      Univerzitní profesor PhDr. František Černý, DrSc., patří k významným osobnostem naší 
současnosti. Byl prvním polistopadovým děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.  
 
      Široké kulturní veřejnosti je známý jako teatrolog, přední znalec našeho divadla. Byl hlavním 
redaktorem a spoluautorem čtyřsvazkových Dějin českého divadla (1968-1983), podílel se na 
řadě dalších kolektivních prací o divadle i divadlech, zejména kolem výročí a znovuotevření 
Národního divadla (1983), sestavil a redigoval mj. knihu Divadlo v Kotcích (1992), samostatné 
práce věnoval Haně Kvapilové, Františku Smolíkovi nebo Zdeňku Štěpánkovi. Věnoval se také 
čapkovským studiím, je od založení členem a řadu let byl předsedou Společnosti bratří Čapků. 
Dovršením v tomto směru je jeho monumentální kniha Premiéry bratří Čapků (2000). 
 
      Dětství a mládí prožil v rodné Jaroměři, v rodině zahradníka – pěstitele a šlechtitele, ale také 
ochotníka – herce i režiséra, který se stýkal s mnoha významnými osobnostmi. Studium na 
jaroměřském gymnáziu ukončil krátce po skončení války. V nedávno vyšlé vzpomínkové knize Ve 
městě u tří řek (Ústí nad Orlicí, Oftis 2005) najdeme mnoho zajímavého o něm a rodině, o životě v 
Jaroměři, ale i obecněji o poměrech za první republiky a zejména za protektorátu, kdy dospíval. 
Bylo mu devatenáct, když končila válka. Rodnému městu věnoval i pozoruhodnou knihu Divadelní 
život v Jaroměři v letech 1819-1918 (2003), která není zdaleka jen historií ochotníků v jednom 
menším městě; tu dává do souvislostí širších, připomíná kočovné společnosti, které po našich 
městech hrávaly, nebo hostování předních pražských herců. Za divadlem starým i novým je titul 
druhého svazku vzpomínek, zachycujících jeho studia a pak působení v Praze od roku 1945 do 
roku 1969, kdy zastupoval děkana fakulty v době Palachovy smrti a pohřbu, což mu pak vyneslo 
určité existenční komplikace. František Černý je od mládí i sběratelem pohlednic. Dokládá to jeho 
kniha Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor (1988). I ta je holdem našemu 
kraji.  
 
      Cílem tohoto textu není uvádět celou obsáhlou autorovu bibliografii. Chceme jím připomenout 
významnou osobnost pocházející z našeho regionu, člověka pracovitého, fundovaného, moudrého, 
rozdávajícího z bohatství svých vědomostí, člověka vědomého si také své občanské 
spoluodpovědnosti za dění u nás, které se vždy snažil kladně ovlivňovat, nejen jako pedagog a 
vědec, ale i jako charakterní člověk. A to není málo. 
 
      Popřejme tedy panu profesorovi Černému k jeho osmdesátce dobré zdraví a hodně sil ke 
splnění plánů, které by ještě rád dokončil. 
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