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Našim úkolem je pouze v hrubých rysech nastínit značně složitou 
problematiku, kterou jsme naznačili v názvu tohoto příspěvku. 

Uvědomujeme si, že je poněkud odvážné řadit vedle sebe jména tří 
velmi rozdílných autorů, patřících různým historickým epochám. Franz 
Kafka tvořil ještě v posledních letech existence Rakousko-Uherska, v období, 
kdy literární vývoj určoval hlavně modernismus. Svou stylistikou se Kafkovo 
dílo hlásí k tzv. expresionistickému proudu v tehdejší literární moderně. 
Karel Čapek napsal svá vrcholná díla - především R.U.R. a Válku s mloky - až 
za první Československé republiky a literárně nejplodnější byl v třicátých 
letech, když Evropa stanula tváří v tvář nebezpečí fašismu. Milan Kundera 
zase začal publikovat v letech padesátých a jeho další osud, poznamenaný 
událostmi z roku 1968, byl spjat s literaturou českého exilu, která byla 
domácímu čtenáři vrácena teprve v důsledku politických změn po roce 1989. 

Domníváme se však, že nebude bezdůvodné srovnání F.Kafky, 
K.Čapka a M.Kundery jako spisovatelů, jejichž dílo tak či onak přesahuje 
meze české národní literatury, ke které by se všichni tři autoři zdáli 
bezvýhradně patřit svým původem a kontextem tvorby.  

Máme na zřeteli především problémy, které z toho vznikají při 
přednáškách z české literatury hlavně na zahraničních univerzitách, když jde 
o tyto a jim podobné spisovatele “ne zcela národní” anebo “nejen národní”. 
Jak máme vykládat jejich dílo studentům, abychom přitom neztratili ani ten 
český, ani ten evropský aspekt? Můžeme s naprostou jistotou zařadit do dějin 
české literatury dílo Kafkovo a Kunderovo stejně jako tvorbu Karla Čapka? 

Nejprve si musíme ujasnit, v čem vlastně spočívá onen evropský aspekt 
díla Kafkova, Čapkova a Kunderova, u nichž se přerůstání rámce národní 
literární tradice projevuje velmi různě. 

Poměrně nejjednoznačněji se to jeví u Karla Čapka. Téměř po celý 
život - od roku 1907 až do své smrti v roce 1938 - působil v Praze, aktivně se 
podílel na činnosti českého Pen-klubu, patřil k okruhu důvěrných přátel 
prezidenta T.G.Masaryka. Psal jen česky a jako spisovatel se hlásil k tradici 
nerudovské. Je známo, že v daňovém přiznání jednou na otázku “Po kom jste 
převzal živnost, kterou provozujete?” odpověděl: “Po Janu Nerudovi” 
(F.Langer, Byli a bylo, 1963). Literární historici a kritici spatřují v Čapkově 
díle návaznost na odkaz J.K.Tyla, K.Havlíčka nebo Sv.Čecha. Čapek je 
právem považován za jednoho z největších českých spisovatelů 20. století. 
Tomu nikterak nemíním odporovat. 
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Na druhé straně však už v první sbírce próz bratří Čapků z let 1908-
1912 Krakonošova zahrada viděla kritika vliv řady evropských spisovatelů 
jako Jarry, Wild, Strindberg, Hamsun, Stendhal, Poe, Huysmans aj., s čímž 
autoři polemizovali prohlašujíce, že kdyby měli jejich kritici pravdu, byli by 
nejméně českými spisovateli v české literatuře. Jsou dobře známy kontakty 
Karla Čapka s G.K.Chestertonem nebo J.Galsworthym a jistě není náhodou, 
že H.G.Wells, který Čapka považoval nejenom za přítele, ale za člověka 
stejného smýšlení, mu nabídl, aby se stal jeho nástupcem ve funkci předsedy 
mezinárodního Pen-klubu. 

“Stalo se zvykem připisovat Karlu Čapkovi přívlastek “světový”, 
protože byl jedním z mála českých spisovatelů, jejichž dílo proniklo do 
celého světa” — konstatuje F.Buriánek (Karel Čapek, 1988, s. 9). Čapkův 
světový věhlas byl dán tím, že v jeho románech Továrna na Absolutno 
(1922), Krakatit (1924), Válka s mloky (1936) a dramatech R.U.R. (1920), 
Bílá nemoc (1937), Matka (1938) šlo o problémy nadnárodní, celoevropské. 
Snad jako první v literatuře varoval Čapek před katastrofálními následky 
věděckotechnického pokroku a před nebezpečím přeměny člověka na nějakou 
odlidštěnou bytost, manipulovanou něčí zlou vůlí (není ani třeba připomínat, 
že např. vynalezl roboty, kteréžto označení dnes mnozí mají za slovo 
anglického původu). Jedním z projevů tohoto odlidšťování člověka mu byl 
také fašismus a kterýkoli jiný společenský systém, v němž jednotlivec 
rozhoduje za všechny. 

Rovněž Franz Kafka strávil skoro celý život v Praze a pražské reálie se 
výrazně zrcadlí v jeho díle, především v románech Proces (1915-1918) a 
Zámek (1921-1922). V Kafkových groteskních postavách poznávali 
současníci své spoluobčany a pražské představitele c.k. úřadů. Avšak u Kafky 
na rozdil od Čapka bychom těžko hledali bezprostřední návaznost na českou 
literární tradici. Také v české literatuře jeho doby nemá Kafkův osobitý styl 
přímou obdobu. Kafka měl českého otce a židovskou matku, psal německy a 
v Praze se stýkal hlavně s místními německými literáty (a také s německými 
kolegy v Berlíně a ve Vídni). Jeho romány a povídky se přitom nevztahují jen 
na česko-rakouské prostředí, ale na celé lidstvo v kterékoli historické době. V 
tomto smyslu má Kafka nejblíž k některým jemu současným rakouským a 
německým autorům jako H.Hesse, H. von Hofmannsthal nebo R.Musil. 
Proto, i když je Kafkovo dílo v Čechách dobře známo, tvrzení o existenci 
kafkovské tradice v české literatuře zní dost neobvykle - možná však jen pro 
ruského čtenáře. 

Milan Kundera také začínal v Praze, a to jako ryze český spisovatel. 
Jeho česky psané romány Žert (1967), Valčík na rozloučenou (1971) a do 
jisté míry ještě navenek “apolitická” exilová Nesnesitelná lehkost bytí (1985) 
zachycují konkretní události nejnovejších českých dějin a podávají věrný, 
byť lyricky a ironicky laděný obraz života této země. V tom se podobají 
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soudobým prózám J.Škvoreckého, ale na druhé straně též řady autorů, kteří 
zobrazovanou skutečnost hodnotili zcela jinak, jako např. J.Otčenášek nebo 
Z.Pluhař. 

Avšak po autorově nuceném odchodu z Čech jeho tvorba postupně 
ztrácí národní charakter. Pro pozdního Kunderu - zejména v románě 
Nesmrtelnost (1990), který vyšel ve francouzštině, - je příznačná složitá 
filozofická problematika, odrážející modus vivendi a morálku člověka 20. 
století nazírané v nejširším historickém a kulturním kontextu. Zvláštní důraz 
je přitom kladen na pasáže esejistické a filozofické úvahy. Hlavní postavou 
posledních Kunderových románů není obvykle Čech ani Francouz, ale 
Evropan, hledající smysl své existence v obrovském archívu evropské 
kultury. V Čechách i v zahraničí dnes sotva někdo považuje Kunderu za 
českého (popř. jenom českého) spisovatele. Patří spíš k představitelům 
evropské postmoderny spolu např. s J.Fowlesem, V.Nabokovem či U.Ekem. 

Obyčejnému současnému čtenáři z kterékoli evropské země se tedy 
Kafka, Kundera a ve velké míře také Čapek jeví jako autoři obecně 
“evropští”, jejichž dílo jako by nemělo konkrétní národní příslušnost. Rovněž 
pro akademickou literární vědu je často důležitější např. Čapkův přínos k 
pokladnici evropské fantastické prózy nebo osobitost stylu Kafkova než 
zakotvenost jejich tvorby v českém, resp. pražském německém prostředí. 

Mluvíme-li u toho kterého spisovatele, že přerůstá rámec národní 
literatury, pak na to usuzujeme na základě kritérií, která bychom tedy mohli 
shrnout takto: 

• jazyk, jímž dotyčný autor píše; 
• jeho nejbližší kulturní prostředí; 
• problematika a literární souvislost díla; 
• dosah díla. 
První kritérium lze pokládat za nejzávaznější. Právě tento důvod 

nejčastěji rozhoduje o zařazení toho kterého autora do dějin konkrétní 
národní literatury. Ale vzniká tu celá řada problémů. Za prvé: je vůbec možné 
vystihnout národní mentalitu v jazyce jiného národa? Za druhé: můžeme mít 
za součást literatury mnohonárodního státu (natož literatury národa v něm 
převládajícího) literární tvorbu představitelů všech v tomto státě žijících 
národů? 

Pro různé země v různých epochách byla tato otázka řešena pokaždé 
jinak. Například v SSSR tzv. “sovětská literatura” (v zahraničí nejčastěji 
ztotožňovaná s ruskou) zahrnovala tvorbu autorů z různých národních 
republik, včetně píšících různými jazyky. Na druhé straně však vzdor více 
než třistaleté habsburské nadvládě v českých zemích rozhodně nemůžeme 
označit za rakouské (nebo alespoň “c.k.”) spisovatele K.H.Máchu, J.Nerudu 
či A.Jiráska.  
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Druhé kritérium označuje nejbližší životní a tvůrčí kontakty 
spisovatele. Vystupuje do popředí, když mluvíme např. o Kafkovi, který 
tvořil v pražskoněmeckém prostředí, více méně uzavřeném a izolovaném od 
českého kulturního kontextu. K tomuto činiteli však musíme přihlížet také při 
posuzování poměru Kundery k české exilové literatuře a v určité míře též 
Čapkových evropských kontaktů. 

Třetí kritérium je pro nás důležité, když převládá v díle toho kterého 
spisovatele evropský (resp. obecně lidský) kontext nad kontextem národním 
anebo jsou-li oba zmíněné kontexty rovnoprávné. Jde tu především o 
problematiku díla, ale příznačná je také autorova příslušnost k nějakým 
celoevropským literárním směrům, filizofickým proudům apod. 

Nakonec čtvrté kritérium předpokládá evropské (nebo světové) uznání 
spisovatelovy tvorby. U Franze Kafky, Karla Čapka a Milana Kundery o tom 
nemůže být pochyb. 

Jak potom máme vykládat dílo těchto umělců při přednáškách z české 
literatury a kultury (s čímž na půdě filologické fakulty Moskevské univerzity 
má autor tohoto příspěvku jisté zkušenosti)? Tato otázka byla u nás po léta 
řešena většinou empiricky. Dílo Karla Čapka je v Rusku dobře známo, mimo 
jiné také zásluhou literárních historiků, kteří ho jako českého spisovatele 
našemu čtenáři přibližovali (stačí připomenout monografie S.Nikolského, 
V.Ševčuka, O.Maleviče, I.Bernštejnové). Naopak Kafka byl tradičně 
považován za spisovatele rakouského a proto studenti - včetně bohemistů - se 
s ním seznamovali a dodnes seznamují v rámci obecných přednášek z tzv. 
zahraniční literatury 20. století. Kunderovy romány se shodou politických 
okolností staly předmětem čtenářského a věděckého zájmu teprve v 
posledních letech. 

Celkem vzato, o zařazení Čapkova, Kafkova a Kunderova díla do 
literatury české nebo evropské v ruské literární vědě rozhodovaly až 
donedávna dva faktory. První byl politický: šlo o to, že z ideologického 
hlediska bylo výhodné interpretovat určitého spisovatele jako českého, tedy 
“bratrského” a tím také “realistického”. Chceme však připomenout, že ani u 
Čapka to nebylo hned tak samozřejmé. 

Druhý činitel byl literárněhistorické povahy a záležel v odpovědi na 
otázku, v jaké míře každý z těchto spisovatelů ovlivnil další vývoj české 
literatury. U Čapka o tom nelze pochybovat; jeho vliv býval spatřován v 
prózách J.Marka, V.Párala, J.Nesvadby a jiných českých autorů. V případě 
Kafky není situace tak jednoznačná: jeho dílo, jak se zdá, nemělo přímý ohlas 
v tvorbě poválečných českých spisovatelů. Pokud jde o Kunderu, je tato 
otázka zatím předčasná. 

K tomu je třeba poznamenat, že o vlivu toho kterého spisovatele na 
následující literární generace nikdy nelze mluvit s naprostou jistotou. 
Literární vliv je totiž málokdy bezprostřední; mnohem častěji se projevuje 
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zprostředkovaně - tím, že pozdější umělci těží z díla svého předchůdce v 
rovině námětové nebo formální a rozvíjejí jeho oblíbené žánry (čapkovská 
sci-fi, kafkovský filozofický román apod.). Proto okruh “pokračovatelů” 
dotyčného autora bývá vždy kritikou určován více méně subjektivně. 

Nás ale zajímá, jestli je možné tento problém vyřešit objektivně 
vědecky. Jinak řečeno, zda může někdy být vypracován systém kritérií, na 
jejichž základě by se dala zodpovědět ne-li složitá filozofická otázka, do jaké 
míry vystihuje dílo toho kterého spisovatele mentalitu nebo život příslušného 
národa, tak aspoň pragmatická otázka zařazení “sporného” autora do dějin 
konkrétní národní literatury. 

Bohužel je třeba přiznat, že v nejbližší perspektivě to sotva bude 
možné a u každého spisovatele bude asi tento problém i nadále řešen 
individuálně. Samo o sobě to není tak špatné, zvlaště když při řešení tohoto 
problému se bude brát v úvahu souhrn všech výše uvedených činitelů a 
literárněvědný přístup k věci bude mít přednost před politickým. 
Nepochybujeme však, že bez autorů jako F.Kafka, G.Meyrink nebo F.Werfel 
bude obraz české kultury na počátku 20. století stejně neúplný jako obraz 
evropské literatury před druhou světovou válkou bez Čapka a literatury 
současné bez Kundery. Na druhé straně bez zřetele nejen k rakouskému, ale 
hlavně k českému kulturnímu kontextu nelze studentům správně vyložit ani 
Goléma od G.Meyrinka, ani Kafkův Proces. 

Rádi bychom věděli, jak je tento problém řešen v univerzitních kursech 
české literatury v ČR i v zahraničí. Výměna zkušeností v tomto ohledu by 
mohla být velmi užitečná. 


