
Ke Karlu �apkovi

Paní literatura  krá�í na periferii sv�ta. Konzum, komerce, jednostrannost, slova  zn�jící kolem 
ní. Kam se ztratila myšlenka, novátorství  a hloubka, jež  z literatury odjakživa �iní královnu 
um�ní?  T�i pilí�e, jež nepochybn� podpírají  i literární sv�t  �eský.

Komenský,  Hus ani Palacký nezá�í jako jiné perly  sv�tového písemnictví.  Nedosáhli 
la�ky, stav�né požadavkem um�ní, krásy to ve  form�.  Neprosluli jako Shakespeare, Goethe 
�i Tolstoj. Ale p�eci jsou  nám n��ím  významným a podn�tným i dnes. Nejvyššího  ideálu, 
z pohledu literatury, máme  práv� v nich. �ím to?  Snad osobitým p�ístupem a vlastním 
pojetím života. Zejména  ale nesmírnými možnostmi, skýtajícími nové, dosud neobjevené,  
obzory  lidstva.

Karel �apek zachoval �eskou literární tradici a  udržel ve  svém díle kouzlo myšlenky. 
Le� po�ínal si již um�le�t�ji,  nebo� svým  hlubokým myšlenkám dodal p�vabného kabátu.  
Kabát chvílemi d�ravý, jindy zas  noblesní, p�esto ale vždy  pastvou pro o�i. �apk�v sv�t 
zavedl �tená�e  z pohodlného  a p�íjemného p�íb�hu do netušených, spletitých a tolik  
pot�ebných  úvah. Myšlenky Karla �apka byly jednoduché a  prosté, tak jako pravda sama, a  
proto mu také tak lehce vpadávaly  mezi �ádky povídek a román�, fejeton� a  sloupk�.

M�žeme �íci, že byly  a jsou. A práv� ten p�ítomný  �as m�l by nás alespo� na  chvíli 
upoutat, snad zarmoutit, ur�it� ale podnítit  k následujícímu  uv�dom�ní . �apkovi úvahy 
sm��ovaly k ryze dobovýma tehdy  aktuálním problém�m, totiž politickým a spole�enským.  
Jeho romány se ne�tou pro  pot�chu ducha, tak jako B�ezinovy  básn�. Ne, slouží praktickému 
životu. P�ímo se  nabízejí  k uplatn�ní ve svém vlastním život�.

A pak tedy se nabízí ono uv�dom�ní toho, je-li  �apkovo dílo  aktuální i dnes, zda 
problémy první �ásti 20. století jsou  také  aktuální i dnes. Zda politické pletichy i 
malichernosti  v osobních vztazích  z�stali stejné. Zda lidské chování  nem�ní jen  své 
pomyslné svrchníky, ale  uvnit� sebe, v jádru,  z�stává stále shodné jako d�ív.

Otázky jsou to zásadní, nebo� v podstat�  znamenají jedu  jedinou: vyvíjíme se? �ili 
rosteme, u�íme se, a v neposlední  �ad�, jdeme tím správným sm�rem?

 Takové otázky nám �apek klade dnes.  Z pozorn�jšího zkoumání  jeho odkazu se 
po�ne odvíjet celé klubko podobných  otázek.  Ba co víc, objeví se Karel �apek v celé své 
kráse sám, nebo�  on, jako  mnozí jiní, svým knihám p�edával nejen mysl a srdce,   ale i sebe 
celého.  Celi�kou svoji filosofickou duši vtiskl  mezi �ádky, jím psané.

Dnes jako tehdy platí, že „dnešnímu sv�tu není  t�eba  nenávisti, nýbrž dobré v�li 
ochoty, shody a  spolupráce;  je mu t�eba  vlídn�jšího morálního klimatu; myslím, že  by se 
s trochou oby�ejné lásky a  srde�nosti dali ješt�  d�lat zázraky.“

Nuže, z mého uvažování po�ala se stávat oslava  Karla �apka,  ale a� tak. Vždy� i 
toho je t�eba. Zaprášené skvosty  v knihovni�kách  plá�í a �ekají až je chtivý �tená� uchopí a 
otev�e.  I �apkovy  knihy trp�liv� vy�kávají až v nich v��n�  hledající �lov�k spat�í krásu, 
v níž se  kloubí neúprosná  logika s pestrobarevnou fantazií.

Slušelo by se dokon�it, co jsem na za�átku  nakousnul. Paní  literatura, sic na periferii 
sv�ta, pokorn� vy�kává a otevírá  svou náru� všem, kdož si na ni vzpomenou a naleznou v ní  
její jedine�né kouzlo.  Karel �apek jí p�i tom zá�í z o�í.
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