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Letní pobyt Karla Čapka v roce 1923

Cesta vlakem bývá celkem pohodlná, ale zdlouhavá. Zjevně i pro mladou dívku, která vešla do kupé

a po malé chvilce navázala řeč tradičním dotazem, kam cestuji? Povídám, že do rodného městečka

Karla Čapka. Rozpačité nic. Sice vyjmenovala něco Čapkových románů tak, jakoby odpovídala na ma-

turitní otázku, ale na jeho rodiště ne a ne si vzpomenout. Naši čtenáři nápovědu nepotřebují - jen už

správně tuší, že se možná dozví něco, co v čítankách nebylo: Karel Čapek a jižní Čechy.

Nová doba přináší otevřenost, a tak nejen historici mohou čerpat z většiny archivních pramenů, jakými

je mj. korespondence našich významných osobností. Právě z té se dozvídáme o jihočeských pobytech

Čapků. Konkrétně jde o Čapkovy soukromé dopisy, adresované slečně Věře Hrůzové, později provdané

Skoupilové. Mimo jiné dokazují, že román Krakatit byl z velké části dokončen v jižních Čechách.

Klasický sci-fi román nejdříve vycházel na pokračování v Lidových novinách a jistě dychtiví čtenáři si

přečetli poslední kapitolu v dubnu 1924. Ještě téhož roku vyšel příběh inženýra Prokopa poprvé knižně.

První část Krakatitu Čapek napsal v říjnu 1922. Práci komentoval v dopise Věře z prosince téhož roku:

"Román zůstal u kapitoly jedenáct a půl. Představte si, že jsem v něm musel mnoho předělávat. Studo-

val jsem totiž učenou knížku o třaskavinách a shledal jsem, že jsem měl o nich všechno špatně."

Přišlo léto 1923. Po zhruba sedmiměsíční přestávce nad kapitolami Krakatitu se k němu autor vrací, aby

dramatický děj neztrácel "časem na své třaskavé síle". K práci si vybral poklidné a romantické prostředí

penzionu s výletní restaurací, kde o rok dříve navštívil bratra Josefa s manželkou při jejich tehdejší do-

volené. Půvabné prostředí, tenkrát ještě na periferii Jindřichova Hradce, ilustruje pohlednice z roku

1905. Během necelých dalších dvaceti let patrně nedoznalo větších změn. Penzion Rudolfov existuje

dodnes, zatím je však nepřístupný, a to z velmi sympatické příčiny - probíhají zde rekonstrukční práce.
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