


Karel May 
Ještě po smrti Karla Maye, po roce 1912, 
byly sváděny prudké boje o jeho díla. 
Byl jim vytýkán nedostatek uměleckosti, 
osobni ješitnost autorova, neznajost pro
středí, které líčil, a hlavně neblahý vliv na 
čtenáře, zvláště pak na mládež. Dnes, kdy 
vzpomínáme 100. narozenin Karla Maye, 
zbyla z těchto útoků a zápasů jen vzpo
mínka. Názory na dobrodružnou literaturu 
se úplně změnily, zvláště pak, jde-li o li
teraturu takového rázu, jakým se vyznačuji 
díla Mayova. Dnes i nejúzkostlivějším pe
dagogům je již jasno, že právě dobro
družná literatura to je, jež se může stát 
jedním z nejcennějších prostředků vý
chovných. 
Tytam jsou doby, kdy žák či student pečli
vě skrýval mayovku před učiteli nebo pro
fesory, stejně jako před rodiči. Ale ani 
sebe přísnější zákazy nedovedly zmoci 
zdravý instinkt mládeže, která v Mayových 
románech a jeho hrdinech vycítila to, co 
do nich autor chtěl vložit a také skutečně 
tak mistrovsky vložil: pravou, tyzí roman
tiku, romantiku statečnosti, ušlechtilosti a 
lidskosti; nikoli uplakanou romantiku sen
timentů, nýbrž mužnou romantiku lidi od
vážných, pevných a poctivých. 
Dnes jsme zákazů Mayových děl tak vzdá
leni, že již jen stěží chápeme, proč vlast
ně byla zapovídána, když přece se vy
značovala kvalitami mravně tak hodnotný
mi. Snad dělo se tak proto, že nedosti po
zorný posuzovatel, sveden podobností 
námětů a totožností prostředí, neviděl 
rozdílu mezi Mayovými ušlechtilými kni-
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hami a mezi krvavými, krejcarovými indi-
ánkami a bezduchými buffalobillkami. 
Nedostatek psychologické pravděpodob
nosti, jenž je snad jedinou velikou meze
rou v literární hodnotě Mayových dél, bo
hatě autor nahrazoval sotva kdy dostiže
ným uměním vypravěčským, které svou 
úžasnou poutavosti neodolatelně přitahu
je nejen čtrnáctiletého chlapce, nýbrž i 
sčetlého, náročného čtenáře. Snad ještě 
jen Alexandre Dumas dovedl tak vyprávět. 
Díla Karla Maye neustále vycházejí v no
vých vydáních, v nových a nových pře
kladech. A přece na př. Winnetou po prvé 
vyšel již v r. 1876! Kolik tu za tu dobu bylo 
spisovatelů, slavných a slavených, na něž 
si dnes nikdo nevzpomene, jichž díla ni
kdo nečte, leda literární historik. 
A tak dnes, po stu letech od Mayova na
rození, po třiceti letech od jeho smrti, je 
to již třetí či čtvrtá generace čtenářská, 
která čte jeho romány se stejnou dychti-
vostí jako generace první. A nejsou to jen 
mladí lidé. I starší, ba starý čtenář, vezme-
li do ruky Winnetoua nebo Shatterhanda, 
čte jej se stejným zalíbením, jako když jej 
četl před třiceti lety. 
Karla Maye nelze vyškrtnout z literárních 
dějin. Dnes se o to již také nikdo nepo
kouší. J. Milde. 

1. Podobizna Karla Maye. 
2. Rodný dům Karla Maye v Hohenstein-

Ernstthalu. 
3. Náhrobek Karla Maye v Radebeulu. 
4. Mayova knihovna v jeho vile Shatter-

hand v Radebeulu. 
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Kvádr, Praha. 


