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ÚVODEM

Josef Čapek b yl v kontextu českého umění výraznou a všestrannou osobností.
Jeho dílo – výtvarné, literární i teoretické – přitom vykazuje značně osobité
rys y; přestože b yl souputníkem historické moderny i avantgardy, udržoval si
vůči nejsoučasnějším směrům jist ý odstup. Jeho zájem, tvůrčí i teoretický, b yl
trvale zaměřen na okrajové jevy – každodenní, „nízké“ umění městské
periferie či umění přírodních národů. V českém prostředí byl zřejmě první,
kdo těmto tématům věnoval soustředěnou pozornost. Nepodal sice ucelenou
teorii umění, jeho jednotlivé texty, žánrově tíhnoucí k esejističnosti, jsou
však provázány spletí m yšlenkových souvislostí a vývojových linií.
V této práci chci upozornit právě na vzájemné spojitosti Čapkových
úvah o umění a také na to, jak se rozvíjejí na pozadí jeho vlastní umělecké
tvorb y či jak jsou do ní včleňovány. V první části se soustředím na jeho
osobnostní zázemí a umělecké počátky, společné s bratrem Karlem; toto
období

vrcholí

Josefovou

samostatnou

prvotinou

Lelio,

v

níž

poprvé

krystalizuje jeho literární poetika. Druhá část bude věnována především
prvnímu ze dvou okruhů jeho m yšlení, pozoruhodných z hlediska estetiky –
„nejskromnějšího umění“ a jeho přiblížení teoretickému (stejnojmenný soubor
esejů) i literárnímu (Pro delfína). Právě kniha Nejskromnější umění obsahuje
první ucelenější soubor názorů na problematiku tvorb y, vztahu umění
„vysokého“ a „nízkého“ atp. Poté, ve třetí kapitole, se pokusím postihnout
charakter vývoje Čapkova m yšlení v průběhu třicát ých let – detailněji se budu
věnovat filozofickému eseji Kulhavý poutník a zejména Úvodu k poslední
knize vydané za Čapkova života, Umění přírodních národů, v níž podává svůj
nejs ystematičtější výklad původu umění a dalších otázek.
Čapkovo m yšlení o umění je výjimečné soustředěním na zmíněná
specifická témata a neustálou snahou spojovat uměleckou modernost s
filozofičností

a

snahou

hlouběji

prom ýšlet

umění

ve

vztahu

ke

(každodennímu) životu. Ke všem těmto aspektům se budu v průběhu svých
anal ýz snažit přihlížet.
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I. KONTEXT ČAPKOVY VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ TVORBY –
POČÁTKY A DESÁTÁ LÉTA

Osobnost Josefa Čapka – zázemí tvorby

Josef Čapek se narodil 23. 4. 1887 v Hronově nad Metují jako druhé ze tří
dětí v rodině venkovského lékaře. Napsat něco o začátcích jeho tvorb y není
lehký úkol. Čapek sám o sobě psal zřídka. Většina jeho autobiografických
prací leží rozpt ýlena po časopisech, pochází z pozdějšího období jeho činnosti
a b yla často vytvořena na popud časopisů či pořadatelů výstav. 1 Navíc
všechny Čapkovy autobiografie mají umělecký rozměr. Miroslav Halík, kter ý
roku 1958 některé z nich vybral a uspořádal do knižního vydání pod názvem
O sobě, k jeho přístupu říká: „K článkům o vlastní práci přistupoval Josef
Čapek

s

jist ým

zdráháním

a

někdy

i

s

humornou

sebeironickou

vymlouvavostí, charakteristickými to složkami jeho autost ylizací.“ 2
Já jsem pro uvedení do počátků Čapkovy tvorb y zvolila Předmluvu
autobiografickou ke Krakonošově zahradě. Krakonošova zahrada je soubor
raných povídek a aforismů z let 1908 až 1910. Musíme mít na paměti, že jde o
dílo napsané společně s bratrem Karlem Čapkem a že i předmluva ke
Krakonošově zahradě je umělecky st ylizované dílo. Nicméně bratři Čapkové
zde odkrývají vlastní pohled na prostředí domova, rodný kraj, četbu z dětství
i počátek vlastní společné tvorb y.
Asi nejvíce místa věnují rodnému kraji. Byla to tvrdá podkrkonošská
krajina kolem Úp y – to je ona ‚Krakonošova zahrada‘ a takto o ní v
Předmluvě Čapkové píší: „Krakonošova zahrada v užším sm yslu je onen kraj,
1

Takto vznikly třeba texty „Čapek o Josefovi“, in: Čapek, Josef, O sobě, Praha, Československý
spisovatel 1958, s. 67–70 (původně Přítomnost, 1924), či „Má první vzpomínka“, in: Čapek, Josef, O sobě,
Praha, Československý spisovatel 1958, s. 21–25 (ta je vlastně obsažnou odpovědí na dotazník Františka
Pražáka, vyšla až roku 1946 v Paměti českých spisovatelů z dětství), nebo práce vzniklé na přání veřejnosti o
nějakém oboru jeho tvorby – to je případ článků „Kresby na dětský motiv“, in: Čapek, Josef, O sobě, Praha,
Československý spisovatel 1958, s. 80–81 (původně v katalogu Flieglovy galerie, 1935), nebo „Jak se dělají
knižní obálky“, in: Čapek, Josef, O sobě, Praha, Československý spisovatel 1958, s. 88–93 (původně Přítomnost,
1925).
2
Halík, Miroslav: „Poznámka vydavatelova“, in: Čapek, Josef, O sobě, Praha, Československý
spisovatel 1958, s. 109–111.
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ono do tvrdé země zaryté údolí Úp y, kolem něhož se rýsují veliké svaté,
pohádkové obrys y: Sněžka, Kozí hřbet, Brendy, 3 Žaltman, Hejšovina…
Potkáte tu černé eratické balvany podobné modlám a permská půda je červená
skoro jako krev […] Tam tedy se otevřel tvému prvnímu okouzlení ráj světa.
Ten kraj jsi záhy prošel v údivu, nenas ycen, v překvapení a v sladké únavě,
ustavičně dojat a rozechvěn nad tím, co svět přináší chlapcům neznámého,
nad jeho tajemností a krásou.“ 4
Oba Čapkové, Josef především, se ke kraji kolem Úp y budou mnohokrát
v nejrůznějších souvislostech a žánrech své tvorb y vracet. Motivy venkovské
krajiny nápadně připomínající ‚zvlněné‘ okolí Úpice a Mal ých Svatoňovic se
v Čapkových obrazech budou objevovat i ve třicát ých letech a mnoho kolegů
Josefa Čapka vždy charakterizovalo určit ým ‚venkovanstvím‘. Úpice i Malé
Svatoňovice, kde Čapkové vyrůstali, ležel y na pomezí českého a německého
osídlení. Možná proto b yl y lépe situované české rodiny, k nimž Čapkovi
patřili, politicky a kulturně angažované. Otec MUDr. Antonín Čapek b yl
osvětově činný – přednášel a spoluzakládal úpické muzeum, maminka Božena
Čapková rozená Novotná sbírala pohádky. 5
Úpice neb yla pouze idylická příroda: malé, dříve poddanské městečko
na rozhraní kraje horských tkalců a dřevorubců, s mnoha písmáky a
podhorskými sedláky, se v době Čapkova dětství vypořádávalo s důsledky
zakládání textilních továren a rozšiřování dolů v Mal ých Svatoňovicích.
Sociální atmosféra byla napjatá – patriarchální selské tradice narážel y často
na arogantní chování nových prům yslníků. 6 Německé osídlení Čapkové v
předmluvě nezmiňují – možná proto, že kniha vychází v roce vzniku ČSR, ale
industrializaci a její dopad ano, a to hned ve dvou kapitolkách. Zde je úryvek
z té první: „Velkoprůmysl. Ale údolí se ježí továrními komíny, zastřeno
závojem sazí a dýmu. Továrny dýchají kouřem, hlukem a parou; špína z nich
prýští a pl yne jako duhově mastné cáry bezrybnou horskou řekou […] Byl jsi
3

Místní název pro Jestřebí hory.
Čapek, Karel a Josef: Krakonošova zahrada, in: Karel Čapek. Josef Čapek. Ze společné tvorby (Karel
Čapek, Spisy II), Praha, Československý spisovatel 1982, s. 10 (dále jen KZ).
5
Její práce nedávno vyšly knižně: Čapková, Božena – Kořízek, Karel: Lidové písně z Úpicka, Praha,
Etnologický ústav AV ČR 2002. Kniha obsahuje asi 500 písní a říkadel.
6
Viz Opelík, Jiří – Slavík, Jaroslav: Josef Čapek, Praha, Torst 1996, a též Čapková, Helena: Moji milí
bratři, Praha, Československý spisovatel 19662.
4
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pracujícími mašinami očarován a ustrašen. K čemu jsi se na ně chodil dívat
do ohromných a hlučných továren, chvěje se zvědavostí a strašnou bázní,
když se stroj rozezmítal a rozeřval jako spoutaný gigant.“ 7 Kromě vlivu na
krajinu měla industrializace hlavně sociální dopad: „Bída života. Když jsi
tiskl nos a rt y na okenní tabuli, viděl jsi přímo do skleněných dveří kořalny; a
měl jsi dobré oči. Protože jsi tolikrát cválal černým prachem dělnických čtvrtí
[…], nikdo ti nenamluví, že je na světě málo bídy, neřesti, špíny a hrůz y […]
Vedle toho jsi rovněž tak často a velice zblízka viděl milionáře, p ýchu, moc a
bohatství.“ 8
Navíc se Josef Čapek jako s yn venkovského lékaře od dětství setkával
se smrtí, podle vlastních vzpomínek otci v ordinaci často pomáhal. 9 V
Předmluvě autobiografické to Čapkové popisují v části, která se podle mě
týká především Josefa Čapka: „Dům lékaře. Doma jsi viděl denně rány,
nemoce a úmrtí; […] Snad žádný chlapec nezřel tolik rozdrcených údů,
oběšenců, utopenců, ran, trýzní a obnažené, sténající, mručící, křičící, palčivě
bolestné anatomie člověka jako t y.“ Jako mal ý chlapec doprovázel otce na
jeho pochůzkách po okolí, procházky pohádkovou krajinou vedl y k nemocným
a umírajícím. To nalezneme právě v kapitolce Dům lékaře: „Obcházeje s
otcem po nemocných a za prohlídkami mrtvol, prošel jsi dokola širý kraj.
Krásné cest y přes vrchy a les y vedl y k domům útrap a krásné cest y zanechal y
je za sebou. Tak jsi viděl současně dvojí tvář života.“ 10 Jako by již zde b ylo
naznačeno putování Kulhavého poutníka, kráčejícího cestou života ke smrti.
Rodná krajina může b ýt jakákoliv krajina spřízněná s námi, může to b ýt
místo, kam se přestěhujeme, i exotický kraj z naší oblíbené knížky, alespoň
tak ji vnímá Josef Čapek: „Ale šíře vzato, rodné krajiny jsou tak trochu
všude, kde jsme nějak rostli a se utvářeli. A kde nás obemklo něco důvěrného
[…] Mám v ČSR více svých rodných krajin […] A jsou duchovní rodné
krajiny. Rostl jsem za plotem naší zahrady v Úpici, ale také ve všech
světadílech Verneových románů; b yl jsem hrdým Indiánem, chladnokrevným

7
8
9
10

7

KZ, s. 10–11.
KZ, s. 11.
Čapek, Josef: „Dělné ruce“, in: Čapek, Josef, O sobě, Praha, Československý spisovatel 1958, s. 42–43.
KZ, s. 12.

Angličanem…“ 11 Josef Čapek byl vlastně romantik, hledal spřízněnost s
hrdiny knih, které četl, umocňoval viděnou skutečnost. Jaromír Pečírka v
Čapkově biografii píše: „Vskutku nevyloučíme z podstaty umění Čapkova
rysy romantické. Byl romantik v tom smyslu, že básnicky umocňoval
skutečnost, že se díval hluboko do věcí a nalézal drahokamy tam, kde jich
není.“ 12
Oba bratři Čapkové milovali dobrodružné knížky, podléhali exotismu,
který tak „kazil“ tehdejší mládež. Jejich rané práce se vyznačují velkou
st ylizovaností, využitím mnoha uměleckých útvarů a čerpáním z ‚poklesl ých‘
či zastaral ých žánrů. Z knih, které je v dětství nejvíce ovlivnil y a okouzlil y,
kupodivu na prvním místě nejmenují beletrii, ale obrázkový přírodopis:
„Odtamtud čerpal jsi první dojm y o povahách mírných i hrozných, naučil jsi
se tušiti nebezpečí v každém křoví, b ýti ostražit ým a báti se.“ 13 Josef Čapek
za sebe vzpomíná, že příroda ho v dětství nejvíce okouzlovala a nejvíce
podněcovala jeho fantazii. Vzpomíná, že si dělal sbírku kamenů, protože
„všude jsem tušil krystal y, drahokam y a drahé kovy. Malá krystalová drúza
zdála se mi, zveličena vnitřním vzrušením, velkou křišťálovou jeskyní […]“. 14
První Čapkovo setkání s vysokým uměním přišlo, když jako mal ý
chlapec spatřil Brandlův obraz sv. Jakuba na hlavním oltáři v Úpickém farním
kostele. Byl to pro něj otřes; zpětně svůj dojem z dětství popisuje takto:
„Obraz se kloučkovi, který jako všechny děti miloval spíše strakatost, jevil
převelmi přísný a ponurý v svých mohutných černotách a ve svém velkolepě
vzdutém barokním pojetí, umění zdálo se tu něčím nesmírně vážným, co na
sobě nemělo nic z líbeznosti profánní. To je veliké umění pro veliké lidi,
říkal si chlapec, sevřený mužně nábožným pathosem velkolepé Brandlovy
malb y.“ 15 K vysokému umění Čapek přistupoval vždy s respektem a určit ým
zdráháním; m y budeme probírat Čapkův zájem o okrajové ‚nejskromnější
umění‘ a anonymní tvorbu přírodních národů. Čapek ale obdivoval mnoho
11

Čapek, Josef: „Rodné krajiny“, in: Čapek, Josef, O sobě, Praha, Československý spisovatel 1958, s.
56–58 (původně 1938/39 pro Almanach Kmene).
12
Pečírka, Jaromír: Josef Čapek, Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1962, s. 15.
13
KZ, s. 12.
14
Čapek, Josef: „Má první vzpomínka“, in: Čapek, Josef, O sobě, Praha, Československý spisovatel
1958, s. 22.
15
Čapek, Josef: „Starý mistr“, in: Čapek, Josef, O sobě, Praha, Československý spisovatel 1958, s. 50.
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výtvorů ‚vysokého‘ umění. Jeho zájem vždy patřil výrazným umělcům: z
malířů kromě Brandla miluje Goyu a píše o něm, v tvorbě se několikrát vrací
k Munchovi, později i v literatuře nachází mnoho výrazných osobností, ovšem
spíše básníků, m yslitelů a filozofů než spisovatelů.
Jak a kdy se Josef Čapek rozhodl stát se umělcem? V Předmluvě
autobiografické

o

tom

nalezneme

krátkou

kapitolu,

jmenuje

se

Býti

dělníkem. 16 „Chlapec, který se chtěl státi kolovrátkářem, kapitánem neb
cestovatelem, se špatně učil, i usoudili, že z něho mnoho nebude. Proto ho
dali do továrny. Koval skob y, počítal, montoval stroje, tkal nekonečná pásm a
ubrousků a ručníků a nad kilometry vojenského cvilichu pro Čínu se posléze
tak roztoužil po přírodě, že utekl z fabriky a stal se malířem, což se mu
doposud nevyplatilo.“ 17 Josef Čapek vychodil měšťanku v Úpici, ale se
špatným prospěchem, proto ho rodiče poslali do tkalcovské škol y ve Vrchlabí,
posléze nastupuje do tkalcovny v Úpici – dle plánu rodiny měl Josef převzít
starý rodinný ml ýn a přebudovat jej na tkalcovnu. Bylo zvykem že budoucí
hospodář má projít všechna povolání. A tak v Úpické tkalcovně dělal tkalce,
montéra a zámečníka. Práce na stroji se mu sice neprotivila, ale jasně poznal,
že b y v továrně jeho život upl ynul jaksi marně. Rozhodl se pro malířství a i
přes zdráhání rodičů si vydob yl studium na pražské UMPRUM. Zkušenost
práce v tkalcovně a mezery v klasickém vzdělání měly na sm ýšlení Josefa
Čapka bezesporu vliv; Pečírka v Josefu Čapkovi vyloženě vidí ‚dělníka
umění‘: „ I lze říci o Josefu Čapkovi, že rys dělníka nezmizel z jeho b ytosti.
Byl dělníkem na vinici umění, ať výtvarného, ať slovesného […] maloval
člověka v určit ých letech svého vývoje jako lidský stroj a nezapomeňme na
jeho knížku o umělém člověku a snad i na Karlovy robot y.“ 18

16
17
18

9

Následuje ještě kratší kapitola o Karlovi „Býti anarchistou“.
KZ, s. 12–13.
Pečírka, s. 19.

Společné literární počátky bratří Čapků

Nejstarší umělecké pokus y Josefa Čapka jsou kupodivu literární. Začal
společně s bratrem pod pseudonymem J. K. Čapek psát do novin a časopisů
drobné povídky. „Popud k článkům dala jim nejčastěji četba novin, aktualit y,
pl ynoucí doba a počasí; formu jejich nevědomost a mládí.“ 19 A samozřejmě
„Srdce věčně zamilované!“ 20 Jejich prvotiny vzbudil y senzaci nejen svým
netradičním, výstředně obrazivým rázem, ale i spoluautorstvím. Tvrdilo se, že
autoři vůbec neexistují, že je to pseudonym jediné osoby – ‚člověka s
minulostí‘ – či překlad francouzského autora apod. Bratři Čapkové zprvu
netušili, jaký rozruch jejich tvorba – už jen fakt jejího spoluautorství –
vyvolá: „Nevěděli ani, že psáti společně je v zemi něčím neobvykl ým. Přišli z
venkova, kde spolu rostli, neměli v Praze přátel, a b yli tedy odkázáni pouze
na sebe. Psali společně, protože se jim to zdálo snazším a protože každý sám
sobě nedůvěřoval.“ 21 Podle Vítězslava Nezvala 22 v jejich společných pracích
jde o součin, ne součet dvou senzibilit, bratrská spolupráce dává vzniknout
dráždivému sebevědomému postoji, řízenému vzájemnou nákazou rozmaru a
hry. Později své společné rané práce sebrali právě do Krakonošovy zahrady.
Mezi autory probouzejícími literární fantazii Čapků bylo mnoho
neznámých jmen, anonymních děl „pokleslého umění“; tato skutečnost dle
Vítězslava Nezvala ukazuje na originalitu bratří Čapků: „[…] neboť
objevit si samostatně vzor mezi těmi, kdož jsou v zatmění, je již samo o
sobě tvůrčím aktem.“ 23 Oni sami v Předmluvě autobiografické v kapitole
Literární vlivy přiznávají malou sečtělost, přiznávají, že četli vše, čím se
kazila tehdejší mládež. Z konkrétních autorů jmenují Jarryho, Salome a
Doriana Graye od Oscara Wildea, Strindberga, Baudelaira, Huysmanse a Poea
– vše z překladů, z českých autorů uvádějí Hlaváčka, Neumanna a Dyka.
Nezval na raných Čapcích nejvíce vyzvedá, že právě oni jako jedni z prvních
u nás pozvedli ‚podumění‘ do ‚vysokého‘ umění: „Velikou předností bratří
19
20
21
22
23
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Čapků je, že dovedli vytěžit mnoho zázračného právě z ducha takzvané
podliteratury, z ducha „nejskromnějšího umění“, jak o něm píše Josef Čapek
ve stejnojmenné knize a jak se jím obírá Karel Čapek v knize Mars yas. Neboť
vyhnána z literatury, jež podléhá čím dále školskému dohledu a teroru kritiků,
do oblasti podumění, ub ytovala se v něm živelná imaginace a bují tam ve
stínu nevkusu a veliké naivit y. Bratří Čapkové, jsouce poslušni svých zálib,
neváhali věnovat pozornost této zabloudilé imaginaci a chápali se jí rádi
svýma kultivovaným a rukama a svou kultivovanou citlivostí.“ 24
Raná tvorba bratří Čapků působí hravě až uměle, přepjatě, ironicky, j e
vystavěna z paradoxů, je plná aforismů, a přesto l yrická. Nezval t yto drobné
povídky přirovnává k novým formám květin a říká o nich: „Cit je v nich
podáván oklikou přes hru, která je skutečně ‚l yrická, bujná, naivní, mladá,
teskná a divá‘.“ 25 Upozorňuje na prózu Pastorále. 26 Próza o rozsahu odstavce
vypráví o past ýři obutém ve falešných sandálech, obklopeném ovcemi z vat y a
nastrojenými past ýřkami, se kterými vede falešné řeči. Jediné, co je na něm
pravé, jsou jeho záda, na kterých leží a dívá se do stropu, oddávaje se
falešným m yšlenkám. Ale nejsou nakonec, ptá se Nezval, v umění falešné cit y
nejlepší cestou ke skutečným citům? „M yslím, že bratří Čapkové již v prvých
svých společných pracích vytušili správně sm ysl pravého umění. Že je
uměl ým způsobem, jak zatlouci na dveře přirozeného.“ 27 Strojené a upřímné
jde v těchto raných prózách ruku v ruce.
Pokud b ychom chtěli pojmenovat st yl raných prací bratří Čapků, potom
nejstarší próz y z let 1908–1910, které vyšl y později v Krakonošově zahradě,
jsou secesní, a t y vzniklé v letech 1911 a 1912, vydané knižně pod názvem
Zářivé hlubiny a jiné prózy, jsou novoklasicistní či kubistické. 28 Všechny t yto
próz y jsou záměrně psány tak, ab y v nich jejich tvůrčí metoda b yla viditelná.
Jako b y teoretická metoda záměrně předcházela samotnému psaní. Josef
Čapek

o

Zářivých

hlubinách

své

dívce

a

pozdější

manželce

Jarmile

Pospíšilové píše: „Nyní dokončujeme novelu, delší věc, ve které jsme se
24
25
26
27
28
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pokusili vytvořit něco nového, novou koncepci velice odvážnou […]“ 29 Píše,
že to bude literatura, o jakou se u nás nikdo zatím nepokusil, výstavba
povídky bude spočívat ve zmnožování motivů a pohledů. Jiří Opelík tento
postup zmnožování motivů ukazuje na rozboru titulní povídky Zářivé hlubiny:
jejím kompozičním principem je střídavá prezentace tématu lásky a lodi
Oceanic; tento stavební princip je záměrně viditelný a Opelík jej označuje za
secesní.
V Zářivých hlubinách najdeme i první samostatnou povídku Josefa
Čapka Živý plamen. Vznikla na rozhraní let 1911 a 1912 a Opelík ji stylově
označuje za novoklasicistní. 30 Pro Josefa Čapka znamenal novoklasicismus
pouze toto krátké, ovšem důležité období. Opelík vysvětluje proč: „[…]
citlivě vytušil, čím literární novoklasicismus koresponduje s jeho vlastním
cílevědom ým úsilím o novou výtvarnou modernost: svou znakovostí, která
místo popisu života podává jeho „zhuštěnou báj“, svým anti-ps ychologismem ,
svou výrazovou ekonomií a jist ým primitivismem výstavb y.“ 31 Povídka Živý
plamen

je

taková

„zhuštěná

báj“,

protože

hlavního

hrdinu

Manoela

zastihujeme pouze ve dvou momentech života: když se rozhodne vydat na
moře a cestovat po světě a když před smrtí vypravuje knězi o svém životě. I
zde je motiv cest y, cestování jako pouti životem, který se objeví mnohem
později v Kulhavém poutníku. A rovněž exotismus – Manoel vypráví o
roztodivných místech, která navštívil.
Mezi let y 1904 a 1910 studuje Josef Čapek kresbu a malbu na
Uměleckoprům yslové škole v Praze. Zlom v tvorbě Josefa Čapka ale nastává,
když koncem roku 1910 na necel ý rok navštěvuje Paříž. Účel této cest y je
studijní

a

malířský.

Zhlédne

mnoho

výstav,

mezi

nimi

retrospektivu

Rousseaua, zřejmě i výstavu Salonu v Grand Palais: 27. výstavu nezávisl ých,
která vstoupila do dějin umění jako manifestace kubismu. Jak ale píše Jarmile
29

Dvojí osud. Dopisy Josefa Čapka, které v letech 1910–1918 posílal své budoucí ženě Jarmile
Pospíšilové, Praha, Odeon 1980, s. 88–89.
30
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31
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Pospíšilové, přijímá Čapek nové umění se zdrženlivostí: „Nedovedu přijímat
lahodné výsledky zdejší kultury s naprostou důvěrou a poddajností, musím
často protestovat.“ 32 Vůbec si v dopise stěžuje, že nerad čte mnoho z nové
francouzské literatury a že toto umění je pro tuzemské umění nepoužitelné.
Chodí po výstavách, ale i po tržištích, ulicích a čte v kavárnách Fantomase.
Co Čapka v Paříži nejvíce ovlivní a paradoxně i přivede k modernímu
umění, je návštěva sbírek etnického umění v paláci Trocadéro nad Seinou.
Dělá si zevrubné poznámky – kdyb y je již tehdy vydal, mohlo jít o první
knihu o primitivním umění na světě. Především africké umění Čapka nadchlo,
na afrických maskách a dřevěných sochách viděl, jak je také možno
vybudovat v uměleckém díle prostor. Byl to ten sam ý problém, se kterým
vstoupil do umění kubismus. A protože Čapek spojoval objev afrického umění
s hledačstvím Pabla Picassa, dostává se také ke kubismu.
Na zpáteční cestě z Paříže se Čapek vrací několikatýdenní oklikou přes
Španělsko (Barcelona, Zaragoza, Madrid, Toledo, Segovia). Španělsko b ylo
bezpochyb y jednou z Čapkových ‚duchovních rodných krajin‘ – k mnoha
španělským malířům se častokrát vrací.
Po návratu do Prahy se i s bratrem stává členem Skupiny výtvarných
umělců (b yla to vlastně opozice mladších umělců, kteří odešli z Mánesa, často
b ýval ých členů Osmy: V. Špála, O. Gutfreund, V. Beneš, architekti J. Gočár,
J. Chochol, ale i literární historik J. Thon, hudebníci L. Vycpálek a J.
Křička). Josef Čapek je redaktorem spolkového měsíčníku Umělecký měsíčník
– po půlroce je však odvolán. První číslo přineslo článek o El Grecovi;
měsíčník měl vůbec za cíl konfrontovat aktuální stanovisko umění se širším
časovým kulturním kontextem.
Přesně takové b ylo, vedle požadavku autonomie, vždy i Čapkovo pojetí
moderního umění. Roku 1912 publikuje v Lidových novinách svou první
výtvarnou stať Nové umění. 33 Mluví v ní o právu nového umění na neotřel ý
výraz, zdůrazňuje svéb ytnost a samostatnost umění, poukazuje na mnohost
st ylů, vidí návaznost moderního umění na umění 19. století a konstatuje, že
32
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charakter dob y vyjádřili nejlépe ti autoři, kteří chtěli vyslovit právě jen
dobové stavy a pocit y. Čapek nyní zpět v pražském prostředí plně a bez
rozpaků obhajuje avantgardu – Matisse, Picassa a vůbec cel ý kubismus, s
odvoláním na vývoj evropského umění obhajuje právo malířů na „geometrické
násilnosti a natočené borcené plochy“. 34
Čapek sám nejprve maluje à la Daumier (obraz Matka s dítětem, 1911,
viz Obrazová příloha, obr. B), během pár měsíců se na jeho obrazech díky
‚fasetovanému pozadí‘ začíná projevovat kubismus (olejomalb y Továrna a
Předměstí, obě 1912, viz Obrazová příloha, obr. C). V Čapkově kubismu b ylo
vždy mnoho obl ých i rovných forem, které se vzpírají uzavření do pevných
vazeb anal ytického kubismu. Čapek se sice dostal ke kubismu během pob ytu v
Paříži, díky Picassovi a africkému umění. Ale český kubismus, i ten Čapkův
‚magický‘, měl například podle Pečírky vždy i jiný, l yrický a pohádkový
rozměr: „Byl romantik svou představivostí, jež všednost oděla svátečností,
jež krystalovou drúzu proměnila v křišťálovou jeskyni. I jeví se mi v
představě celá tvorba mladé malířské generace ze začátku 20. století jako
krystalická drúza, jež se štěpí do nespočetných plošek.“ 35
Kubismus se Čapek snaží uplatnit i v literatuře: když Karel Čapek neb yl
s to nic napsat pro Almanach na rok 1914, Josef Čapek narychlo ‚dodal‘ Tři
prózy (Procházka, Událost, Vodní krajina). Jarmile Pospíšilové o jejich
vzniku napsal: „Zůstalo to teda na mně a vlastně nerad, jen z výsměšné
zlom yslnosti vůči literátům, napsal jsem tři zcela krátké věci, naprosto
teoreticky

dělané,

jež

proti

jejich

způsobu

psaní

znamenají

způsob

modernější, mnohem bližší moderním obrazům. Když b yl y hotové, hnulo se ve
mně svědomí, že nemám se plésti mezi literát y; tím spíše, že ty věci jsou
dělány tak nezvyklou a teoretickou soustavou, že jistě vzbudí pohoršení a
nebudou se líbit.“ 36 Josef Čapek – spisovatel často píše věci „naprosto
teoreticky dělané“ či alespoň bez děje, které jsou „mnohem bližší
moderním obrazům“. Například Procházka měla b ýt původně olejomalba,
namísto toho ji Čapek narychlo přepsal pro almanach. Ona ‚nezvyklá
34
35
36
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teoretická soustava‘, se kterou jsou napsány Tři prózy, je pokusem o
kubismus.
Roku 1912 dochází k prudké roztržce ve Skupině výtvarných umělců.
Josef Čapek, na rozdíl třeba od Emila Fill y, vyzdvihuje i zaměření na jiné
kout y Evrop y než Francii a jiné st yl y než pouze kubismus – z tohoto důvodu
píše například o italských futuristech. 37 Že svéb ytnost moderního umění vidí
na základě širšího společenského kontextu, ukazuje ve skvělé práci Tvořivá
povaha moderní doby. 38 Čapek pro t yto neshody ze Skupiny odchází; v dopise
redaktorovi

Lumíra

Hanuši

Jelínkovi

zdůvodňuje

svůj

odchod

právě

nemožností věnovat se širší oblasti jevů moderního života a umění: „[…] jsem
poután i k ostatním světovým kreacím moderního ducha v literatuře i ve
filozofii […] a přál b ych si […], což mi ve spolkové službě v Uměleckém
měsíčníku neb ylo dobře možno a v čem jsem se s redakcí Měsíčníku srážel a
nemohl se shodnout, ab ych mohl publiku přiblížit tu nejširší základnu
moderního umění.“ 39
Vypukla první světová válka. Čapek sice nakonec nebyl povolán do
armády, b yl ale u několika zdlouhavých odvodů a jeho pracovní i osobní
situace b yla nejistá. V tomto období vzniklo mnoho obrazů a málo beletrie.
Podívejme se nejprve na výtvarnou tvorbu. Čapkova výtvarná kariéra za války
b yla chabá, možnosti výstav v zahraničí se nenaplnil y. Snad ze znechucení
vnější situací dochází u Čapka ke zniternění tvorb y. Čapek intenzivněji hledá
osobní výraz. Volně vychází z kubismu, soustředí se hlavně na figurativní
obraz y. Vznikají l yrické obraz y dívek (Děvče, 1914, viz Obrazová příloha,
obr. D) a ‚hranatější‘ mužské postavy (klauni, námořníci). Čapkovy válečné
obraz y předjímají lyrický kubismus, ke kterému došel později Picasso
(mimochodem, jsou to právě Čapkovy obraz y z tohoto období, které dnes na
aukcích dosahují nejvyšších cen). Za válečné izolace Čapek překvapivě nalezl
svůj vlastní st yl. Slavík o tomto vývoji píše: „Čapek vyvodil z předchozích
pokusů v elementární podobě předvedení někdejší strohé kubistické fasetové

37
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38
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skladb y k pl ynulé, vláčné zaoblené linii jako k rovnocennému tvárnému
prostředku. Je to jakýsi l yrický samoznak figury, v němž důsledné vedení
ladných linií a něžné vyjádření námětu mají rovnocennou váhu.“ 40 (obraz
Toaleta). Figury i předmět y na Čapkových obrazech jsou zjednodušené do
určit ých ‚l yrických znaků‘, ale zůstávají ‚čitelné‘, Čapek se nikdy nedostane
k čisté abstrakci; Kandinského abstraktní malbu považoval za slepou cestu
malířství. Zobrazené věci a postavy balancují mezi tichou skutečností jevu a
imaginací představy. To b yl i Čapkův záměr – srovnej jeho popis obrazu Muž
s cigaretou (1914) v dopise Jarmile Pospíšilové: „Úm yslně jsem volil t yp co
nejbanálnější; úlohou b ylo tuto banalitu proniknout co nejhlouběji ze
stanoviska malířského a docílit podobný pocit, jako máme někdy nad
některými fotografiemi, nad figurami Cézannovými a Picassovými: že
lidé, i když je můžeme očichat a hmatat, jsou trochu jako zjevením. A to
se mi ze všeho nejvíc zamlouvá, když to nejsou princezny nebo víly, ale
když z něčeho nejobyčejnějšího jde pocit zjevení a přitom existence a
pravdy.“ 41 Tento neob yčejný existenciální pocit, pocit zjevení zobrazované
věci nebo postavy, je pro Čapkovy obraz y charakteristický. Zatímco za
válečných

let

mají

zobrazované

motivy

charakter

zjevení

stísňujícího

přízraku, po válce se tento pocit zjevení zklidňuje, jde o vyjevení určité
věcnosti a magičnosti. Ovšem například obraz Zátiší s rukavičkami (1914, viz
Obrazová příloha, obr. G) svým klidem a věcností poválečnou tvorbu
předznamenává, stejně jako se dot ýká témat knížky Nejskromnější umění.
Slavík o něm píše: „Konstruktivní, původem kubistické formové prvky se tu
stávají spíš podkladem k obrazovému zasazení prosté věci, páru rukaviček, ne
už pro rozehrání jejich tvarové pozoruhodnosti – té se jim nedostává, ale pro
milé blízké, skromné existování: co to je jiného než nápověď časně
poválečného, naivním citem oživlého, intimního vztahu k věcem jako tichým
součástem všedního lidského b ytí.“ 42
Kromě l yrismu posiluje za války expresivita Čapkových obrazů. Vzniká
známá série obrazů hlav. Na této sérii lze vidět posun k expresivitě výrazu,
40
41
42

16

Tamtéž, s. 165.
Dvojí osud, s. 127.
Opelík – Slavík, s. 169–171.

a to díky dvěma impulzům za prvé zájmu o africké umění (hlavy jsou pro
svou expresivnost modelace i výrazu podobné africkým maskám), za druhé
díky Čapkovo objevení techniky linoryt u. Čapek začíná s linorytem kolem
roku 1914, protože hledá levnou techniku pro návrhy knižních obálek
(vznikají i samostatné grafiky, vždy s charakteristickým hrub ým šrafováním,
např.

Hlava

muže

v

cylindru,

1915,

viz

Obrazová

příloha,

obr.

F).

Prostřednictvím černošského umění a techniky linorytu však do Čapkových
maleb proniká i nová sugestivnost a stísněnost – tvary nejsou oblé, jsou
naopak elementární a hrotité. Takto Slavík popisuje například monochromní
obraz Hlava ženy (1915): „tvarová minimalizace spojená s archet ypální
sugestivností, která se u Čapka objeví i později.“ 43 Právě kolem roku 1915
Čapek dokončuje první verzi Umění přírodních národů.
Čapkovy práce za války vycházel y v berlínském časopisu Der Sturm. 44
Jeho obraz y jsou často publikovány v německých expresionistických revue; to
je však takřka jediné uplatnění Čapkovy tvorb y ve válečné době. V dopise S.
K. Neumannovi líčí bezvýchodnost vlastní situace: „špatně jsem snášel vojnu,
v níž se můj život utvářel do jisté beznaděje a zoufanlivosti“. 45 Právě nyní,
koncem první světové války, začíná Čapek malovat série ztroskotanců a
žebráků, série ponížených i obraz y nevěstek (Nevěstka, 1917). Dle Slavíka
podob y vyvrženců do Čapkových obrazů doslova vtrhl y. Karel Čapek o
naléhavosti bratrových obrazů chudých píše: „Můžeš udělat žebráka z vrásek,
chlupů, hadrů a podobně; avšak pravý žebrák není stvořen čili udělán z
vrásek, chlupů a hadrů, nýbrž z žebrání, smutku, prosb y, trpělivosti,
vyčkávání a nehyb nosti. Skutečná, těžká a důtklivá skutečnost není ve
vráskách a všivých šedinách ani v hadrech, nýbrž v tom, že je to člověk a že
stojí, čeká a chce, ab ys ho viděl.“ 46 Motivy žebráků Josef Čapek neusiloval
snad ani tolik o kritiku konkrétních sociálních poměrů, šlo mu spíše o
43

Tamtéž, s. 188.
Zásluhu na tom měl Herwarth Walden, majitel berlínské galerie Der Sturm a vydavatel stejnojmenného
časopisu. Byl propagátorem moderního umění. Čapek se s ním seznámil při své krátké cestě do Berlína na
podzim 1913. Tehdy Walden uspořádal První berlínský podzimní salon – mezinárodní výstavu soudobé tvorby
pod názvem Expresionisti – kubisti – futuristi. Díky Waldenovi je Čapkovi věnováno celé číslo časopisu Die
Aktion a některá svá díla vystavuje během války v Německu.
45
Viktor Dyk, S. K. Neumann, bratři Čapkové, Korespondence z let 1905–1918, Praha, Nakladatelství
ČSAV, 1962, s. 188 (dále DNČ).
46
Čapek, Karel: „Úvodní slovo“, in: Josef Čapek – čtyřicet reprodukcí, Praha, Aventinum 1924.
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vyjádření

samotného

faktu

existence

bídy,

bezmoci,

a

ubohosti,

o

vyjádření naléhavosti, prosebnosti, se kterou se nás tyto ubohé postavy
jeho obrazů dovolávají.
V malbě Josefa Čapka nastává situace, že zde ve stejné době máme
lyrická plátna a naléhavé obraz y žebráků. Je to polarita, která u Čapka vyniká
až nyní, během války. Slavík ji popisuje následovně: „Křik protestu, reflexe o
váze b ytí opravdově lidského, tu b yly jednou alternativou osvobodivě
tvořivého gesta, vedeného prožitkem sociálně vyhrocené trýzně obecné i
osobní; druhou b yl jako protipól výraz křehké l yrické intimity […] V napětí
mezi pól y tvárného zájmu a ostrého významového vyznění, zbásnění krásného
a ošklivého, čistot y a rmutu, ušlechtilosti a zla, i jiných polarit, vyhrocených
krutostmi války, formovala se nová základna dalšího vývoje Čapkova díla.“ 47

Lelio: krystalizace Čapkovy rané literární poetiky

Svou první samostatnou knihu Lelio Josef Čapek záměrně vydal současně s
prvotinou Karla Čapka Boží muka. Knihu cob y „moc divnou“ několik
nakladatelů odmítlo, vyšla nakonec roku 1917 u Kamil y Neumannové a
mnohým se zdála šílená – naopak jiným se líbila. 48 Oproti společné tvorbě
dochází v obou samostatných knihách bratří Čapků k ústupu od jisté
‚artistnosti‘ a od explicitního zdůrazňování stavebných postupů. Dle S. K.
Neumanna b y oba autoři k Zářivým hlubinám nyní mohli připojit následující
poznámku: „Hleďte, co b ychom dovedli, kdyb ychom chtěli. Mohli b ychom se
zmocniti kteréhokoliv z těch starých slovesných útvarů, jež milujete a
obrozujete, a naplniti jej svým životem […] a vy přijali b yste nás s úctou a
jásotem. To nás však neláká, to nestačí k ospravedlnění slovesného díla,
neboť je to v jádru cizopasnictví a umění má z toho jen kvantitativní, nikoliv
kvalitativní prospěch. Jsme muži nové dob y, která chce b ýti vyslovena ve

47

Opelík – Slavík, s. 212.
Výtvarník a básník Bohuslav Reynek a nakladatel Josef Florian Čapka kontaktovali, protože se jim
Lelio líbilo. Během první světové války Čapek pobýval ve Staré Říši a spolupracoval s nimi na mnoha knižních
obálkách.
48
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svých slovesných útvarech […] Ukázali jsme vám, že známe své řemeslo, ale
teď vstupujeme na půdu nového světa, jímž chceme prošlapati svou stezku
[…]“ 49 Lelio je název Berliozovy s ymfonie a o záměru knihy Josef Čapek píše
v dopise právě S. K. Neumannovi: „Mínil jsem skládati literaturu asi tak
jako hudbu, ovšem ne hudebností slohu, ale samotným způsobem skladby.
Zároveň zůstává ale ve mně mnoho z malíře; proto to nejsou příběhy s
časovým rozvinutím, ale věci kladou se k sobě spíš symfonicky a klenou se
jakoby kolem sebe; žádná anekdota, děj atd., jako je v novele.“ 50 V dopise
přiznává, že špatně snášel vojnu a že i nedobrá životní situace měla na ladění
Lelia vliv. Píše, že jsou to povídky sobecké – nestaral se o obsah, v knize
nejsou s ymbol y ani alegorie: „Je to literatura citu; život duše nemusí snad
být vášní, smyslností, skládanými osudy z lásky a vraždění, jako jsme
třeba i my dělali dříve. Nechtěl jsem nic popisovat, ale hledal jsem
bezprostřední výraz […]“ 51 Při psaní Lelia Čapek neměl program, tvrdí že
psal ze své těžké nálady – ovšem uměleckým postupem. Neměl zájem cokoliv
popisovat a líčit, jediný děj, který chtěl zachytit, je niterný děj duše. V témže
dopise Čapek Neumannovi nabízí srovnání se současnou malbou, která se ve
způsobu, jakým utváří věci, podobá magii. Čapek píše: „Souvisí to i s
dnešním stavem malb y, se způsobem, jak vytvářeti věci, podob y; dalo b y se o
uměleckém vytváření mluviti jako o jisté magii […] To je nejlépe dnes vidět
ve výtvarném umění. Vlastně je to realismus, ale magický.“ 52 Podotkněme, že
Čapek paralelně užíval termín ‚kubismus‘ a ‚magický realismus‘, protože znal
a recenzoval Apollinairovu knihu Kubističtí malíři z roku 1913, 53 kde
Apollinaire předestírá, že nyní bude umění hledat čtvrt ý prostor, že bude mít
mnohé vlastnosti velkého, tj. náboženského umění, a dokazuje to na vzrůstu
zájmu o africké a oceánské umění (tj. o umění s dominantní magickou funkcí,
o které se ze stejných důvodů i zajímá Čapek). Ještě v Umění přírodních
národů roku 1938 bude Čapek uměleckou tvorbu charakterizovat jako magii.
49

Neumann, S. K.: „Dvě knihy skutečně nové“, in: Viktor Dyk, St. K. Neumann, bratři Čapkové,
Korespondence z let 1905–1918, Praha, Nakladatelství ČSAV 1962, s. 259–265 (původně Červen 1, 1918–19,
číslo 1 a 2).
50
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Ovšem

zpět

k

Leliu.

Je

to

několik

krátkých,

temně

laděných,

expresivních povídek. Zatímco v obrazech si Čapek i přes pesimistické
motivy žebráků dokáže udržet l yričnost a určitou ‚snovost‘, Lelio vyznívá
mnohem pesimističtěji. Opelík se pokouší vysvětlit, proč tomu tak je: „Leliem
napsal Josef Čapek svůj první pokus na téma lab yrint světa a ráj srdce. Do té
dob y neb ylo

u

něj

mezi

oběma

sférami

rozporu

[…]

Rozpoznaná

a

optimisticky zvládaná diskontinuita světa se pod náraz y brutální skutečnosti
náhle ukázala nezvládnutelná, jasně znějící zvon sjednocené realit y pukl,
destrukce devastující svět se rozšířila i na srdce, jež se začalo zachraňovat
jen v hájemství snu, dětství nebo umělecké vize, krása zprvu neoklasická a
pak neklasická b yla vystřídána estetikou ošklivosti a groteskna.“ 54
V Leliu nastupuje estetika ošklivosti, parodie, nadsázka, grotesknost.
Několikrát v knize čteme postesknutí nad neslučitelností tužeb a realit y, která
na nás nevyhnutelně doléhá. Vypravěč povídky Plynoucí do Acherontu říká,
že některé povídky končí větou „– a život jejich b yl nyní jako sen“. A
pokračuje: „Jsou to slova touhy, protože mají vyvolati představu života
očištěného, již neotřásaného náraz y z jakéhokoliv cizího světa […] Člověk
velmi nešťastný prožíval až do nemožnosti utrpení, že jeho život neb yl jako
sen, že v něm b ylo příliš mnoho tvrdé skutečnosti.“ 55 Lelio se také hemží
větami zoufalství nad vlastní bezmocnosti: „Můj život mi nenáleží, ale jsem
ještě živ.“ 56 Dle Opelíka to b yla obecná situace mladých mužů Čapkovy
generace: mohou b ýt kdykoliv posláni na frontu, žijí v neustálé nejistotě, bez
lepších vyhlídek do budoucna. Opelík říká, že konkrétně u Čapka v Leliu
válka převzala roli osudu.
Jak již b ylo řečeno, zatímco Čapkova plátna – b yť jde o stísňující
výjevy žebráků a nevěstek z ulice – si stále podrží vyrovnanost magického
zjevení a celek působí jednolitě, někdy až monumentálně, v próze Lelio jsou
zachycované útržky motivů hnány až do přízračnosti a grotesknosti. Znovu
Jiří Opelík: „Próza Josefa Čapka začala protichůdné polohy extremizovat až
do přízračnosti: na jedné straně v monstra obludnosti, na druhé straně ve
54
55
56
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zjevení idealit y. Z doteku extremit vznikala v ní ohniska humoru, často
černého, a groteskna.“ Čapek si b yl polarit Lelia dobře vědom. V dopise S. K.
Neumannovi píše o Rutteho recenzi Lelia v Národních listech. Recenze se
Čapkovi líbí, právě proto, že Rutte viděl dva pól y, mezi nimiž se v Leliu vše
rozehrává: „spodní ošklivost, hrůza, těžká realita a kal země, a naproti tomu
andělský vyšší hlas.“ 57 Čapek v dopise tuto polaritu vyjadřuje i na jiné rovně,
mluví o rozporu niterné duše a vnějšího osudu. Roli vnějšího osudu připisuje
Čapek vnějším běhu vnějších událostí, zde konkrétně válce: „Válka nám dala
pocítit vlastní nesvobodu; nepatříme sobě, vládne se námi, náš život nám
nepatří, položila všude svůj útlak […] Znehodnocuje svět, a tu je lép e
vrátit se do sebe; duše je v člověku to nejsvobodnější a nejvlastnější. Pak
ovšem rozpor mezi tím nejvnitřnějším životem duše a mezi tím, co se
ukládá z vnějšku: osud, události.“ 58 A tak je v Leliu patrný záměrný odklon
od dějovosti, který můžeme sledovat i u Božích muk Karla Čapka. Josef Čapek
právě v odklonu od dějovosti vidí největší přínos obou knih pro českou
literaturu – doposud b yl člověk kvůli ději líčen pouze zvnějšku, literárním
vym ýšlením dějů. Čapek se kvůli tomu zlobí snad na celou prozaickou tradici:
„ta novelistická kultura dělala člověka z osudu, událostí, vášní, jaksi ho
monumentálně

obtahovala

a

obkreslovala

něčím

vnějším,

literárně

vymyšleným, vykombinovaným (souboje z lásky, msta nevěry a tak ten
rekvizitář) […]; my se pokoušíme dělat člověka zevnitř a osudy nebo
příběhy ho nepodmiňují; jsou tu, přijdou, vpadnou, nebo se jen dotknou, a
člověk se v nich trápí. Třeba se dostanete na vojnu: trápíte se, člověk pláče,
vzpomíná, cítí se ztracen, hledá se. V novelistice lidé chodí ve svých osudech
jako rytíři v brnění, jako loutky oblečené osudem.“ 59 Taková představa
uplatňovaná na románovou tvorbu obecně je samozřejmě hluboce m ylná, ale
naprosto vystihuje literární úsilí Josefa Čapka. Čapkův novelistický popis
prostředí, charakterizace jednotlivých postav či výstavba děje, připadá jako
líčení vnějšku, který je vůči postavě nahodil ý, zatímco on usiluje o zachycení
nitra, o vyjádření pouze těch b ytostných, nenahodilých rysů.
57
58
59
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V žádné z próz Lelia není souvisl ý děj či alespoň souvisle vylíčený
motiv. Každá z próz má jedno hlavní téma, které se před námi při četbě
postupně skládá z jednotlivých úseků. Opelík tento postup demonstruje na
próze Plynoucí do Acherontu: ústřední motiv sebevraha je skládán z více
dílčích postav, postupně jsou vylíčeny tři navzájem nesouvisející sebevražd y
– nešťastný muž, starší žena vytažená ze Seiny a mladá dívka, vytažená z
Vltavy u Národního divadla. Postup budování postav Opelík označuje za
kubismus či magický realismus. Tím, že je stejná postava postupně jakob y
poskládána z mnoha dílčích postav či úhlů, nab ývá více atributů. V povídce
Veš Čapek hlavní postavě přisuzuje atribut y starce, dítěte, nevěstky, žebráka,
mladíka; mnohostí podob se anulují konkrétní diferenciační znaky a postava
může b ýt kýmkoliv, nab ývá univerzální platnosti, může to b ýt kdokoliv z nás.
Přesně takto dochází ke vzniku podobenství, morality, která je pak uplatněna
ve hře Ze života hmyzu. Jinými slovy, kubistický postup, který dominuje
povídce Veš, je metodou, která jedno lidsky jedinečné a omezené podá v
několika rovnocenných variantách, čímž anuluje individuální rys y a dodá
motivu univerzálně lidskou platnost. Je to Čapkův způsob, jak se vyhnout
‚oblékání lidí do osudů jako do brnění‘, umožňuje mu vyslovovat se o
existenciální problematice člověka, objevit člověka jako takového. Dík y
tomuto postupu jsou v Leliu už v zárodku obsaženy Kulhavý poutník, Ze
života hmyzu i Stín kapradiny.
Poslední prózou Lelia, které věnujeme zvláštní pozornost, bude Syn zla.
Je to fantasmagorická próza, v níž Čapek evokuje ošklivost a hnus tak
mohutně, že povídka vyznívá jako groteska. Podle Nezvala tkví tajemná krása
celého

Lelia

právě

v

hyperbolickém

zkreslení

a

přehnání

námětu,

v

nezvykl ých přirovnáních a fabulační diskontinuitě. (Například ve zmiňované
próze Veš je člověk zapleten do křídel nezvykle velkého ptáka společně se
stejně

velkou

vší.)

Prózu

Syn

zla

označuje

Nezval

za

Čapkovu

‚nejlautréamontovštější‘. Hlavní hrdina je nedokonal ý otcovrah, nestvořil ho
Bůh, ale lidské násilí: nejprve vyláká svého otce na výlet a tam ho sadistick y
pronásleduje ve špinavé továrně, za pokus o vraždu jde do vězení, v druhé
části uprchne a otce odnáší na ramenou, vyrábí ze svého těla člun, stává s e
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spasitelem. Jako Lautréamont i Čapek si zde zoufá nad lidským zlem a píše:
„Prohlédl a zobracel jsem člověka až do nejposlednějšího špinavého záhybu
jeho duše a rozmíchal jsem všecky sedliny v něm obsažené.“ 60 I hlavní
postavě Syna zla Čapek zajistí ‚univerzální platnost‘ tím, že simultánně
vyvolává mnoho biblických m ýtů, vede dialog se čtenářem a naznačí, že
hrdina je téhož rodu jako vypravěč a vypravěč je jako čtenáři; hlavní postava
totiž říká: „jsem jako vy, podoben komukoliv mezi vámi.“ 61
V grotesknosti a přehánění Syna zla je podle Opelíka kritika války,
odráží i posun Čapkova pohledu na ‚umělost‘ a ‚strojovost‘. Hlavní postava v
Synu zla je groteskní poločlověk, polostroj, polospasitel, jenž čtenářům takto
vyhrožuje: „učiním ze sebe pekelný stroj a zhyzdím vaši podobu takovým
výbuchem zla, že zvířata, spatřivše ji svýma nevinnýma očima, uprchnou
daleko z vaší blízkosti.“ 62 Povídka S yn zla naznačuje, že právě válka učinila z
člověka stroj produkující zlo. Všechny postavy v Leliu jsou napůl přirozené a
napůl umělé. Opelík posun Čapkova pojetí/kategorie umělosti charakterizuje
následovně: „Před válkou mířila Čapkova kategorie umělosti speciálně do
oblasti umění a tvorby vůbec. ‚Umělé‘ mu znamenalo lidské. Za války
však Čapek pojem umělého přehodnotil a diferencoval: zatímco v umění
mu umělé bylo i nadále kvalitou žádoucí (= lidskou), v sociální a politick é
sféře mu splývalo s nelidským, bylo mu karikaturou lidského.“ 63 Především
po válce spatřoval Čapek v umělosti, strojovosti, pouhém zaměření na formu
uměleckého

díla

nepbezpečí

určitého

zmechaničtění

a

dehumanizace.

Vzpomeňme, že i S. K. Neumann rozebírá rozdíl mezi staršími artistními díl y
bratří Čapků a jejich samostatnými prvotinami z obdobného stanoviska.
V letech 1914 a 1915 Josef Čapek dokončil první verzi Umění
přírodních národů. Divošskost Lelia proto Opelík vysvětluje tím, že vznikal v
magnetickém poli spisu Umění přírodních národů. V Leliu se objevují
černošské masky, exotické kraje apod. Zkoumání domorodého umění mělo na
celkové Čapkovo pojetí umění velký vliv. „Uměním přírodních národů byl

60
61
62
63
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Čapek přesvědčován o extrémní roli fantazie […] A konečně byl uměním
přírodních národů přesvědčován i o důležitosti sugesce […]“ 64
Vítězslav Nezval psal o Leliu v roce 1937, tedy rok předtím, než vyšlo
Umění přírodních národů, proto za jeho výstavbou nevidí sugesci ani magii,
ale snový postup příbuzný surrealismu. Dle Nezvala v Leliu Čapek popisuje
své hypnotické vidiny, dochází zde k silnému pronikání mechanismu snu do
skutečnosti, přerývanému procitnutí afektivní paměti, stavu zmatku, kd y
máme volně proudící asociace, stavu podobnému věšteckému vytržení či
prožívání cizích životů. Nezval si všímá, že Čapek staví jednotlivé próz y
pomocí pl ynutí volných asociací, využívá onu „snovou práci“, o které mluví
Freud. Nezval například upozorňuje, že v některých prózách Čapek popisuje
události, které se mu odněkud živě vybavují, a přesto ví, že se nikdy nestal y.
Takovou pasáž nalezneme v Rukopisu nalezeném na ulici: „Objevoval y se
zlomky až trýznivé ostrosti: něžná krajka v zápěstí, vlna vlasů, mdlá běl látk y
[…] Vyklonil y se z vize tak těsně a naléhavě, že mne vždy zamrazilo, neboť
jsem cítil, že jsou to nepochybně události z mého života; ale nikdy se nestal y,
neb yl y vzpomínkou.“ 65 Musíme samozřejmě pamatovat na fakt, že jde o
umělecké dílo a nikoliv přímo o Čapkův popis vlastního procesu tvorb y,
přesto na některých místech Lelia Čapek v podobě autorského hlasu naznačuje
zdroj své inspirace. Například Syn zla začíná takto: „Nem yslete si, že nevím,
jak b ych počal, a že nemám ničeho říci, když se odvracím od připraveného
papíru a odkládám péro […] Neznám rozpaků spisovatele, lopotícího se za
nekonečného přecházení po pracovně […] Nejsem spisovatel […] A nemám
naspěch. Má inspirace nevyvane.“ 66 Když autor neváhá, jak začít, když nemá
naspěch, odkud odjinud se bere jeho inspirace než z té části jeho samého,
kterou vědomě neovládla – z jeho nevědomí, z fantazie? Nezval samozřejmě
okamžitě

hledá

souvislost

se

surrealismem

a

metodou

‚ps ychického

automatismu‘: „Je to postoj básníka, který je důvěrně obeznámen se spontánní
metodou tvoření, která tryská z ps ychického automatismu […] Je to postoj
diktovaný vědomím vnitřní orientace v nekonečně bohatém a m ysteriózním
64
65
66
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světě obrazotvornosti, která si nepřeje sloužit všetečné náročnosti drobných
pozorování o životě […] jejichž rozváděním se obírá tak často literatura.“ 67
Po napsání Lelia se Čapek ve své tvorbě už nikdy tolik neodevzdal volnému
toku vlastní imaginace.

67
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II. NEJSKROMNĚJŠÍ UMĚNÍ

Podívejme se nyní blíže na to, jak Josef Čapek pojímá umění. Zatím jsme jeho
názory a požadavky na umění sledovali spíše na základě jednotlivých útržků
korespondence – a jednalo se vlastně o poznámky k vlastní tvorbě. Vedle toho
však Čapek napsal také mnoho fejetonů a drobných statí o umění. Počátkem
dvacát ých let některé z nich vybral a vydal pod titulem Nejskromnější umění.
Je to útlá knížka z roku 1920, shrnující autorovy úvahy a studie z let 1918 až
1920. Nejskromnější umění obsahuje sedm kapitol či esejů, které se st ylově
pohybují mezi poetickým fejetonem a estetickým esejem. V druhém vydání
roku 1923 vyšla kniha společně se souborem fejetonů Málo o mnohém.
Nejskromnější umění, zab ývající se „nízkým“ uměním, mělo původně tvořit
estetický pandán ke knize Umění přírodních národů, kde se Josef Čapek
zab ýval primitivní tvořivostí. Čapek sice měl v letech 1915 až 1916 Umění
přírodních národů připravené, kniha vyšla mnohem později.
Čapkovy články o současném umění obsahuje soubor Moderní výtvarný
výraz z roku 1958, 68 shrnující jak práce o jednotlivých výtvarnících (jako jsou
Goya, Munch či Filla nebo Kremlička), tak o výtvarném umění obecně. Již
roku 1946 vyšel soubor Co má člověk z umění, 69 který obsahuje hlavně
obecnější úvahy o moderním umění. V současnosti nakladatelství Triáda
připravilo kompletní vydání Čapkových výtvarných esejů a kritik. 70 Toto vše
jsou ale jednotlivé studie, sebrané do větších celků až posmrtně. Jediné knih y
koncipované přímo Josefem Čapkem a pojednávající o umění jsou právě
Nejskromnější umění a Umění přírodních národů – všimněme si, že obě t yto
knihy nepojednávají o moderním umění, nýbrž o na první pohled okrajových
projevech tvořivosti.
Téma Nejskromnějšího umění

se odráží

v soudob ých

Čapkových

obrazech i v jeho literární a novinářské tvorbě. Nejskromnější umění jednak
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vypovídá o Čapkovu autorském přístupu k vlastní tvorbě, dále vyjadřuje jeho
pojetí umění a navíc kniha odráží Čapkův vkus – ukazuje, jaké umění či
výrobky jeho osobně upoutával y.

Čapkova literární a výtvarná tvorba na počátku dvacátých let

Nejprve se podíváme, za jakých okolností spis Nejskromnější umění vznikl a
jaké místo má v celku Čapkovy tvorb y. Opelík přikládá Nejskromnějšímu
umění velký význam, podle něj: „Nejskromnější umění je […] teoretickým
shrnutím sm yslu celého Čapkova dobového literárního snažení. Proto se jeví
znakem par excellence, nejvýraznějším z praporků, které se třepetají na šňůře
Čapkova literárního díla konce let desát ých a let dvacát ých. Tak jako se
divoké a ‚divošské‘ próz y Lelia ocitl y v magnetickém poli první verze spisu
Umění přírodních národů, dostala se i všecka Čapkova literární tvorba
následující fáze do magnetického pole Nejskromnějšího umění.“ 71 Podle
Opelíka inspirace skromným uměním v literatuře sahá až do třicát ých let k
próze Stín kapradiny. Stín kapradiny samozřejmě neb yl pouhou aplikací
Nejskromnějšího umění, stejně jako Lelio neb yl pouze aplikací Umění
přírodních národů či metody ‚snové práce‘. Své teoretické názory se Josef
Čapek pokoušel záměrně aplikovat pouze ve Třech prózách – své první
publikované próze; pak už nikdy.
Tématem Nejskromnějšího umění je městské umění, umění vytvářené i
konzumované ob yvateli města. Čapek v něm přem ýšlí o sociálních tématech a
motivech, příznačných i pro umění desátých let i jeho vlastní tvorbu. Podle
Opelíka Nejskromnější umění navíc domýšlí starší, předválečné impulz y
Apollinairova a Picassova objevení malíře ,Celníka‘ Rousseaua. Některé
definice v knize obsažené zase bezděky předznamenávají a vyjadřují náhledy,
které charakterizovaly výtvarnou i literární tvorbu nastupující Wolkerovy a
Nezvalovy generace – obrat pozornosti k ‚všedním věcem každodenního
života‘ se blíží duchu poetismu.
71
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Nejskromnější umění se od dosavadní Čapkovy tvorb y, především Lelia,
liší tím, že je určeno širšímu publiku. Vůbec Čapkova tvorba a činnost ve
dvacát ých letech je v souladu s tím, co píše v Nejskromnějším umění,
pestřejší, co do témat širší a tím i ‚užitkovější‘. Oproti tomu v desát ých a
později ve třicát ých či čt yřicát ých letech Čapek psal i maloval niterněji a
výlučněji. Jeho tvorbu z let dvacát ých, přinejmenším její literární část,
charakterizuje Opelík následovně: „zdemokratizovala se, odpovídajíc tím
bezpochyb y na výzvy své dob y, v tom smyslu, že m yslela jako nikdy předtím
na svého adresáta a že tento zřetel vepsala jak do svého funkčního rozvržení,
tak do struktury jednotlivých děl.“ 72 Ve dvacát ých letech se velká část jeho
prací obrací k masovému publiku, Čapkovy slovesné práce jsou tehdy
především novinové články a fejetony. Naopak v obdobích pro Čapka životně
vypjat ých – v desátých letech, těsně před vypuknutím druhé světové války i
během

věznění

v

koncentračních

táborech

–

je

jeho

tvorba

silně

individualistická, osobní a adresná.
Také Čapkovo výtvarné dílo prochází v době Nejskromnějšího umění
podobnou proměnou, i když ne tak nápadnou jako v literatuře. V prvních
letech po vzniku ČSR zůstávají barevnost i motivy pláten stále těžké až
ponuré,

k

žebrákům

přib ývají

výjevy

z

periferie.

Toto

období

b ývá

označováno jako Čapkovo ‚období periferie‘ či ‚období chlapů‘, většinu
postav na jeho obrazech totiž tvoří muži – dělníci, žebráci, zloději, lidé z
okraje společnosti – a skoro vždy jsou zachyceni v prostředí velkoměsta.
Slavík si nicméně všímá určitého posunu ve vyznění těchto obrazů: „Zesílila
reálná věcnost pohledu, související zřejmě také se snahou o naléhavější
významovou

názornost

intelektuálně

náročnější

zobrazení.

To

kubistické

znamenalo

stylovosti

ve

odklon

od

prospěch

původní

snadnějšího

vnímání esteticky skromněji vybaveného diváka, pohyb od specializovaného
uměleckého

zaujetí

k

obecnější,

podmínkách – lidovější koncepci.“

73

laičtější,

koneckonců

–

v

dobových

V malbě Čapek opouští kubismus; stále

je v ní patrná tendence ke zjednodušení, nyní však nezjednodušuje proto,
aby řešil tvárnou problematiku obrazu, už nechce jako kubistický malíř a
72
73
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obdivovatel afrického umění na obraze pouze magicky tvořit nový
prostor, ale usiluje o to, aby motiv obrazu mohl oslovit ‚obyčejného‘
diváka. Jeho malba od války prošla určitým odintelektualizováním, a
dospěla tedy k lidovějšímu pojetí. Byl to však posun přirozeně vycházející z
Čapkova avantgardního východiska a vůbec v malířství zdaleka nešlo o
ojediněl ý vývoj. Podle Slavíka tento obrat naprosto souzněl s tendencemi
poválečného evropského výtvarného umění naz ývanými „nová věcnost“ či
„magický realismus“. 74
Pokud Josef Čapek během první světové války neprožíval zrovna
nejšťastnější období, pak se vznikem Československa se jeho situace velmi
zlepšuje, a to jak v soukromém, 75 tak především v profesním životě. Je již
etablovaný

malíř

Tvrdošíjných. 76

–

Čapek,

roku

1918

zklamán

probíhá

úzkým

úspěšná

zaměřením

výstava
Skupiny

skupiny

výtvarných

umělců, je vlastně zakladatelem a hlavou Tvrdošíjných, autorem názvu
skupiny i motta výstavy, které výmluvně zní: A přece! Dvacátá léta jsou pro
Čapka nesmírně činorodé období. Živí se jako redaktor, má možnost oslovit
diváky i čtenáře a vyjadřovat se k důležit ým sociálním a politickým
problémům mladé republiky. Dle Slavíka snad právě proto, že si b yl vědom
slabin nového řádu, zasvětil nyní Čapek své umělecké úsilí rozhodnému
sociálněkritickému stanovisku.
Využívá různá média umožňující oslovit široké publikum. Například
divadlo – s bratrem Karlem napsal hry Ze života hmyzu a Adam stvořitel.
Josef sám píše Zemi mnoha jmen a nedokončenou hru Gassairova loutna,
inspirovanou africkými pohádkami. Věnoval se scénografii, již od desát ých
let se zajímal o film – v Nejskromnějším umění je mu věnována samostatná
stejnojmenná kapitola. Film b yl tehdy nové médium. Již v Nejskromnějším
umění je vidět, že Čapek vnímal film jako nový svéb ytný jev, zajímal ho pro
74

Nová věcnost i magický realismus byly proudy umění, přicházející po expresionismu a hlavně časově
po první světové válce. Byť oba proudy mají často až protichůdně vyznívající díla, Slavík uvádí: „Základ těchto
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svou masovost a zábavnost. Jiří Opelík o kapitole Film říká: „přiznal tím
filmu inherentní ráz lidového umění, ráz vycházející, jak později dovodil W.
Benjamin, z převratu technické reprodukovatelnosti uměleckého díla.“ 77
Reprodukovatelnost díla znamená dostupnost a lidovost. Ve dvacát ých letech
se

Čapek

sám

také

pokusil

o

filmový

scénář. 78

Když

hovoříme

o

reprodukovatelném umění – právě nyní vytváří Čapek nejvíce návrhů knižních
obálek.
Musíme zmínit i Čapkovu žurnalistickou činnost. Nejprve působí v
Národních listech (1918–1920), roku 1921 pak společně s bratrem Karlem
přechází do Lidových novin, kde působí až do vypuknutí druhé světové války.
Navíc rediguje i kreslí do satirického časopisu Nebojsa. 79 Všimněme si též, že
jediné novinářské soubory, které Josef Čapek vydal, pocházejí právě z
dvacát ých let: Málo o mnohém, Ledacos a ilustrovaný fejeton Umělý člověk.
Dříve psal Čapek buď umělecké próz y, či teoretické články o umění, s žánrem
fejetonu začíná až ve dvacát ých letech.

Pro Delfína: ozvláštňování světa věcí

Naopak beletrie stála tehdy na okraji jeho zájmu. Během dvacát ých let vyšel
roku 1923 pouze soubor povídek Pro delfína, který v odlehčenějším ladění
navazuje na Lelia. A i tuto jedinou sbírku próz z Čapka musel doslova
‚vyždímat‘ básník, grafik a vydavatel Bohuslav Reynek. Víme, že Čapek
Reynka zaujal díky Leliu, navázal s ním kontakt y a spolupráci na knižních
obálkách a přiměl ho nakonec k vydání Pro delfína. 80 Opelík upozorňuje, že
zatímco Lelio za války znamenal pro Čapka centrum literární tvorb y i jeho
uměleckých ambic, Pro delfína naopak její periferii. Čapkovi jako b y
najednou vadilo, že tyto umělecké prózy nejsou užitkové, nemají žádné
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myšlenkové, natož morální poselství. Například poté, co Pro delfína dopsal,
poslal rukopis Reynkovi s prosbou o návrh na obálku a v dopise uvedl:
„[…]posílám Vám tedy ten svůj spis. ‚Pro delfína‘ jsem to nazval proto, že se
to celkem nikomu a k ničemu nehodí.“ 81
Byť si to Čapek možná neuvědomoval, i Pro delfína se v duchu
Nejskromnějšího umění nevym yká zlidovujícímu, demokratizujícímu trendu.
Navíc scenerii povídek v Pro delfína tvoří svět městské periferie, svět
chudých a jejich jednoduchých zábav. Soubor obsahuje několik próz, které co
do slohu Opelík nazývá „nadrealistickými“ a řadí je do etap y Čapkových próz
po Leliu. Podle něj je východisko Čapkových próz v této etapě (mezi let y
1912 a 1923) dvojí: jednak zůstává temná subjektivní nálada, jednak zde
působí l yrický zážitek, který je posléze rozvíjen cestou uvolněné, hravé
obrazotvornosti; tím každý motiv nab ývá na stejné závažnosti, těžiště
vyprávění se neřídí dějem, ale ustavičně se stěhuje z jednoho motivu na další.
Celek se stává polytematickým. Dění v próze probíhá současně ve více
proplétajících se liniích, které se navzájem významově obohacují. Opelík Pro
Delfína označuje za prózu pásmové povahy. 82 Například podle Nezvala i Lelio
je vytvořeno pásmovým postupem, podle mě ale v Leliu Čapek natolik mocně
používá nadsázku, hyperbol y a grotesknost, že výsledný dojem je spíš dojem
expresivní karikatury a grotesky nežli volného toku asociací. Při četbě próz
Pro delfína působí prolínání a kladení motivů vedle sebe volněji a opravdu
více vynikne ‚pásmovost výstavb y‘ a rovnocennost jednotlivých motivů. Dík y
pásmovému utváření dostávají Čapkovy próz y při čtení nadreálný, magický
rozměr. Kniha Pro delfína je nadreálná už samotnými motivy – její postavy
předvádějí neuvěřitelné, nadlidské výkony. Například v povídce Tanečnice
hlavní hrdinka podá tak skvěl ý výkon, že ji taneční představení naprosto
fyzicky zničí a stává se z ní po zb ytek života mrzačka. V Pro delfína s e
objevují i figury nadpřirozených b ytostí: archandělů, Stvořitele, Noema.
Postavy svými výkony či svou ‚přízrakovostí‘ přestupují do jiného
jsoucna, jsou obestřeny určitou milostí, vnímáme je jako zjevení. To je
81

Nepřicházejí vhod, s. 57.
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motiv jdoucí neustále Čapkovým dílem i myšlením o umění. Vzpomeňme, jak
kolem roku 1915 píše o záměrech vlastních obrazů: „[…] docílit podobný
pocit,

jako

máme

někdy

nad

některými

fotografiemi,

nad

figurami

Cézannovými a Picassovými: že lidé, i když je můžeme očichat a hmatat, jsou
trochu jako zjevením. A to se mi ze všeho nejvíc zamlouvá, když to nejsou
princezny nebo víl y, ale když z něčeho nejob yčejnějšího jde pocit zjevení a
přitom existence a pravdy.“ 83
V tomto bodě tkví i souvislost s Nejskromnějším uměním. Opelík
upozorňuje, že přímo po prostředcích naivního či diletantského umění Čapek
v Pro delfína nesahá. Vysvětluje, že zásadnější vliv naivního umění leží
jinde: „Čapkova beletrie se v období knihy Pro delfína přichýlila k pólu
Nejskromnějšího umění zásadně tím, že se v rámci vlastního autonomního
řádu dobírala, a to svrchovaně, t ýchž hodnot, tj. transcendence, zázračnosti,
milosti, jakými bezděčně a neuměle i naivní diletantské umění propůjčovalo
‚realitě téměř duchový ráz‘ a povznášelo svůj ‚předmět cestou tvoření‘.“ 84
Jinými slovy, Čapek nepoužívá tvůrčí metody naivního umění, ale v Pro
delfína má stejné hodnot y a východiska, stejný přístup k realitě a tvorbě jako
tvůrci naivního umění.
Na rozdíl od Nejskromnějšího umění, které souznělo s programem
mladého Devětsilu, knížka Pro delfína zapadla. Podle Opelíka neprávem,
protože i ona b yla „protopoetistická“. Tj. pracovala s pásmovým postupem,
takže v utváření děje přisuzovala význam dobrodružstvím fantazie, b yl a
zaměřena na velkoměstský lid a jeho zábavy, ozvláštňovala svět věcí a snažila
se porozumět jejich svéb ytné existenci. 85
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Josef Čapek jako teoretik „umění nejskromnějšího“

Soustřeďme se však již na knížku Nejskromnější umění samotnou. Sedm prací
v Nejskromnějším umění se jako většina Čapkovy literární tvorb y dvacát ých
let pohybuje blízko žánru fejetonu. Některé práce vyšl y již dříve v časopisech
například hned úvodní text y Malíři z lidu a Tvář mrtvé strašná. 86 Z knihy nás
budou zajímat především úvod a závěr a tři text y. První se jmenuje Malíři z
lidu – v něm Čapek podává výklad ‚nejskromnějšího umění‘; další prací bude
Zátoka odpočinku – zde je zajímavý už samotný výběr předmětu, o kterém
Čapek píše, a poslední Ruce Euridičiny, protože zde má největší úlohu
představivost a v této práci Čapek nejvíce postihuje způsob, jakým nás
‚nejskromnější umění‘ oslovuje.
Krátký, ale velmi výstižný je již samotný Čapkův Úvod. Píše zde:
„Usedám k práci, jejíž námět y – jakkoliv jsou vděčné – mohou mi v
nepříznivých očích vynésti výtku nízké inspirace. Mohlo b y se usouditi, že se
tuto usvědčuji ze špatných a podivínských zálib, které snad přímo převádím
do své ostatní práce, nebo že jenom t yt o sklony jsou okatě charakteristické
pro mladé umění. Tu mohu říci jen tolik, že předmět této knihy, na nějž
bych rád upoutal zájem jiných lidí, jest jen zlomkem většího obrazu světa,
který mě dojímá a těší.“ 87 Tedy nyní víme, že Josef Čapek chce naši
pozornost upoutat k věcem, kterých b ychom si asi běžně nevšimli. Tento úvod
Nejskromnějšího umění zajímavě rozebírá Vítězslav Nezval. 88 Nezval, sám
básník, upozorňuje, že toto je úvodní slovo vyjadřující postoj básníka. To
znamená, že autor nám nepřichází něco vnutit či doporučit jako hodné
následování. Pouze, píše Nezval: „Přichází, ab y nám vydal svědectví o
zlomku většího obrazu světa, který jej dojímá a těší.“ Nezval si m yslí, že
hlavně slova „dojímá a těší“ vystihují celou dosavadní i následující Čapkovu
tvorbu – její básnickou povahu: „Jako b y b yla předznamenáním celé jeho
básnické povahy, znamenají v jeho ústech skutečně to, čím jsou. A opravdu,
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celé básnické dílo Josefa Čapka, od Lelia až ke Kulhavému poutníkovi, je
svědectvím o tom, co viděl na světě svého, nelhostejného, jímavého a
těšícího.“ 89 Nezval dále pokračuje: „Dílo Josefa Čapka je většinou svědectvím
o duchovním a emocionelním životě svého tvůrce, o jeho vzrušujících
setkáních s dojetím a s krásou, nikoliv již nazíráno normativně, nýbrž v jejím
nečekaném vzhledu, o básníkových zálibách, které prýští z nehlučného,
hluboce pravdivého a pozorného zadívání se na život a svět.“ 90 M yslím, že do
značné míry můžeme s Nezvalem souhlasit. Všechna Čapkova díla, i novinové
fejetony, mají poetický rozměr. Jeho povídky, obraz y i fejetony staví svůj
účinek vždy alespoň zčásti na jisté jímavosti, na onom ‚dojímá a těší‘. Též v
Nejskromnějším umění bude Čapek mluvit o věcech, které jej „dojímají a
těší“, které do knihy vybral často z pouhého okouzlení či jinak subjektivních
důvodů – to je v Nezvalově významu stanovisko básníka, až následně se
přidává i pragmatické stanovisko – postoj obhájce naivního umění. Josef
Čapek b yl často srovnáván s bratrem Karlem a Karel ze srovnání většinou
vyšel jako spisovatel, tedy ten s uvědomělým civilizačním posláním, zatímco
Josef jako básník, svéb ytnější a niternější. Nejznámější je asi názor F. X.
Šaldy: „Z obou bratří jako b y Josef ani neb yl z pragmatické generace: silný
básník zcela svého vidění světa, které se vym yká formuli pragmatické a
dobírá se temně hrůzných svárů, z nichž je stavěn a spájen život.“ 91
Neméně zajímavý je i konec knížky, nazvaný A závěr. Čapek se zde
vlastně omlouvá, že si téma ‚nejskromnějšího umění‘ vůbec vybral; o věcech,
o kterých psal, nyní říká: „Nedělám si z nich předmět amatérské vášně a
museum; na to jsem příliš bludný a zaujat ý více věcmi, jež zasluhují
obdivu.“ 92 I Nezval závěr Nejskromnějšího umění cituje a ve stejné souvislosti
si vzpomene na fejeton Umělý člověk. 93 V tomto fejetonu se podle Nezvala
ozývá pragmatismus, protože Čapek se probírané téma a předmět y, o kterých
mluví, pro sebe velmi nezvykle snaží zlehčit ironickým tónem. Nezval si
89
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myslí, že je to proto, ab y na něj nepadlo podezření nízké inspirace a
podivínských

zálib.

V

Umělém

člověku

Čapek

vychází

žertovně

z

předpokladu, že člověk je od přírody špatně udělán, a rekapituluje všelijaké
pokus y o jeho vylepšení. K udržení pragmatistického stanoviska využívá
během fejetonu ironii a odstup od tématu, přitom ale s autorem ihned
vstupujeme do bizarního a s chutí vylíčeného světa mandragorových lidiček,
automatů, Golemů, protéz, strašáků, fackovacích panáků apod. Nezval zde
poukazuje

na

Čapkovu

rozpolcenou

pozici

–

na

neslučitelnost

pragmatistického postoje s ostrou obrazotvorností a svéb ytnou poetikou. Opět
Nezval: „[…] tyto a jiné automatické figury, vytažené nesmlouvavým
magnetem Čapkovy intuice z jeho nevědomí, stávají se předmětem jeho
pamfletických útoků na mašinismus či futurismus, aby současně podal y
svědectví, že je Josef Čapek na jedné straně médiem tohoto bizarního světa a
že jej z druhé strany chce za pomoci posměšného tónu obětovati předsudkům
ryze občanským.“ 94 Rozdvojení romantismu a pragmatické pozice si na obou
bratrech Čapcích všímá i Šalda, 95 Nezval popisuje přímo boj mezi básnivým
viděním světa Josefa Čapka a pragmatistickým postojem: „[…] můžeme říci,
že v Josefu Čapkovi bojuje občas velmi ostře člověk obrazotvornosti s
člověkem rozumu a že člověk obrazotvornosti vítězí někdy i za pomoci lsti,
tím, že se zdánlivě podřídí člověku rozumovému a že vychází občas inkognito
pod pláštěm ironie a humoru, pod pláštěm sebezesměšnění.“ 96 Odstup a ironie
je u Čapka tedy krycí manévr, proto také, když má Čapek psát o něčem, co ho
zaujalo,

volí

formu

fejetonu.

M yslím,

že

to

není

ani

tak

případ

Nejskromnějšího umění, ale určitě případ souboru Málo o mnohém, 97 kde díky
formě fejetonu nemusí zaujímat subjektivní stanovisko básníka – jenž si
nízkou inspiraci může dovolit, ale o odívání či výrobcích na Pražském
vzorkovém veletrhu píše z pozice ‚obhájce charakterní kultury‘, volajícího po
zkvalitnění a zlepšení výrobků uměleckého prům yslu.
94
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Odmítnutí jediného centra, lidské měřítko a naléhavost naivního

Soustřeďme se již na tři části Nejskromnějšího umění, které budou předmětem
našeho dalšího zájmu (Malíři z lidu, Zátoka odpočinku a Ruce Euridičiny). V
první části knihy, Malíři z lidu, Čapek nejprve předestírá, jak široký je pro
něj obor umění a kde všude ho můžeme hledat. Upozorňuje nás, že umění
začíná nuzně, nepočíná v galeriích a velkými díly, ale skromně a bez
povšimnutí. Zastává názor, že nemá smysl hledat počátek umění kdesi v
pravěku, ale že umění počíná neustále; pomalu se tak přibližuje k tématu
své knihy. Říká, že impozantní umělecká díla jsou dokonalá a dovolávají se
našeho obdivu, on však zde bude mluvit o nejskromnějším umění, které se nás
též dovolává. Nejskromnější umění není vysoké umění; v závěru knihy, kde
Čapek odlišuje nejskromnější umění také od lidového, které se přece jenom
opírá

o

tradici

a

určitou

vlastní

kontinuitu,

zatímco

v

případě

‚nejskromnějšího umění‘ „[…] jde o umění, jež nemá celkem tradičních
předpokladů; vzniká a zaniká v jednotlivinách, nepojí se do své zvláštní
kultury, je neseno dosti náhodně od případu k případu projevy, s nimiž
nesoučiní určité kulturní vědomí a směr“. 98
Nejskromnější umění nás na rozdíl od vysokého umění nechce
oslňovat, má jiný cíl: „Chce býti jen prostředníkem mezi věcmi denní
spotřeby a člověkem.“ 99 Jiří Kotalík v Doslovu k vydání Nejskromnějšího
umění o Čapkových cílech píše: „V podstatě tu usiloval třídit a vážit hodnot y
umění nejenom ve směru vertikální hierarchie a vývojové logiky výjimečných
hodnot, jak je obvykle registrují dějiny umění; chtěl vyložit výtvarnou
tvořivost v širokém rozlivu horizontálním, v zájmu o její nevšímaná území a
okrajové, periferní kout y.“ 100 Odmítnutí jediného centra, jediného závazného
st ylu a hodnot je velký motiv v uvažování Josefa Čapka. Již třeba v důvodech
jeho odchodu ze Skupiny výtvarných umělců lze vidět odmítnutí jediné
závazné doktríny, odmítnutí vidět jako vrcholné umělecké projevy pouze díla
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pocházející z ‚center umění‘, a naopak snahu všímat si všech uměleckých
projevů. Později, v Umění přírodních národů, Čapek, b yť není antropolog,
odmítne teorii o vzniku člověka na jediném místě.
V kapitole Malíři z lidu najdeme první podkapitolu Jest, co jest. Zde
Čapek ukazuje, jak k nejskromnějšímu umění přistupovat z pozice diváka i
jak k němu přistupují jeho tvůrci. Nejprve líčí chvíli okouzlení a úžasu, kd y
věci ‚počnou b ýti‘. Popisuje situaci, kdy uprostřed noci vejdeme do setmělé
kuchyně a staneme se svědky divného dění, podivného bezhlasého úsilí věcí v
kuchyni, které nás v té chvíli naplňuje zvláštním podivem i důvěrou. Čapek
popisuje, co se v kuchyni děje: „Věci, před chvílí zatopené v temnotách a
skryté vašim očím, počnou b ýti: bílé kachlové plochy a černé plát y kamen
začínají se rýsovati ve svých vzájemných protikladech, a to bez světel, bez
klouzavých stínů a reflexů; ta stará důvěrně známá kamna protlačují se
měkkou tmou, rozkládají a t yčí se s téměř něžnou jistotou, a nyní konečně
jsou, jsou tu, žijí plně a rozměrně veškerou svou bytností.“ 101
V té chvíli se stáváme svědky bytí věcí, uvědomujeme si jejich oblé a
hranaté tvary, jejich světla a stíny. Nejde o vnímání nevšedního osvětlení
kuchyně. Abychom vnímali bytí věcí, nepotřebují být osvětleny, vyzařují
jakoby vlastní světlo. Vnímáme objemy věcí a uvědomujeme si, že tu jsou.
Nejde o povrch věcí, o hru světel, která po nich kloužou, Čapek říká: „Jim
netřeba světla, klouzavých záblesků, třp ytů a stínů, ab y se, takto oděny,
jevil y očím lidským.“ 102 Byť jsou to předmět y, které máme léta ve své
kuchyni, v této chvíli jako b y se nám věci najednou zjevil y. Čapek popisuje
třeba stoličku v kuchyni, která zde vždy tiše stála nepovšimnuta, pokličky na
stěně – to všechno jsou věci, které které nyní vidíme, uvědomujeme si v té
chvíli, že mají své poslání, svůj řád a jméno. To, čeho se stáváme svědky,
není boj věcí, nýbrž jejich prosté b ytí. Ráno, říká Čapek, při plném světle
jejich b ytí možná není vůbec vidět, ale věřme, že se udržuje stále. Vysvětluje
nám, že začal popisem věcí v tmavé kuchyni, ne ab y nás uváděl do nějakých
nálad, mluvil o šeru kuchyně kvůli efektnosti stínů, nestaví b ytí věcí proti
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zániku. Začal takto, protože chtěl naši pozornost přivést právě k věcem
nejbližším našemu každodennímu životu, k ‚nejskromnějšímu umění‘.
V Nejskromnějším umění Čapek postupně píše o nejrůznějších věcech
našeho denního života – vývěsních štítech, levných hračkách, starých
fotografiích, filmových plakátech. Nepodává zde samozřejmě žádnou precizní
definici ‚nejskromnějšího umění‘. Na několika místech nicméně přibližuje,
čím se toto ‚nejskromnější‘ umění vyz načuje. Jedním z jeho podstatných
rysů je to, že se nás snaží ujistit v našem každodenním bytí; toto umění
nás vlastně uklidňuje a říká nám: „Je třeba věřiti, že [věci, pozn. aut.]
jsou; že jsou tím čím jsou; že jsou takové, jak je známe.“ 103 Díla
nejskromnějšího umění nás navádějí, abychom měli k věcem a světu právě
onen postoj důvěry, který nám Čapek popsal na příkladu důvěrně znám é
kuchyně, potopené ve tmě.
První ze žánrů ‚nejskromnějšího umění‘, na něž se v knize dostane (v
druhé podkapitole Malířů z lidu s názvem Celník Rousseau a neděle), jsou
vývěsní štít y – jejichž anonymní autory označuje Čapek za další Rosseauy.
Všimněme si zde, jak Čapek vysvětluje poměr malíře vývěsního štítu k
předmětu jeho malby – stejný poměr k předmětu tvorby mají totiž všichni
autoři ‚nejskromnějšího umění‘. Jde o následující poměr: „[…] malíř vývěsek
je naprosto přesvědčen o plné existenci věcí, jež znázorňuje.“ 104 Maluje-li
třeba housku, jeho poměr k ní je neoptický, životní. Vychází z každodenní
zkušenosti s věcmi a tato zkušenost v něm vytváří, Čapkovými slovy,
„jednoduchý úhrnný fakt, niternou plastickou zkušenost“, 105 kterou chce
vyjádřit – takové je tedy východisko naivního malíře. Věci maluje tak, ab y
podal jejich b ytnost, tj. onu zkušenost, kterou s nimi má – jen proto obraz
stínuje, jen tak jej vybarvuje. Čapek zde též popisuje konkrétní postup práce
naivního malíře: „Skoro méně tvoří, ale spíše robí na své obrazové ploše věc,
kterou nyní vybavuje z niterné a životné zkušenosti a chce ji přiblížiti věci
skutečné, jistě touží udělati ji krásnou.“ 106 Naproti tomu akademický malíř,
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přistupuje k dílu zcela jinak: věci které má malovat, nejprve naaranžuje v
zátiší tak, ab y vypadal y na obraze zajímavě – staví je do efektního světla.
Když maluje, inscenuje osvětlení, zachycuje plochy, po kterých stíny
kloužou, nikoliv věci samé. Východiskem jeho tvoření je optický dojem. Zato
malíř vývěsních štítů vychází ze své niterné zkušenosti a té podřizuje celou
malbu, na jeho obraze jsou předmět y namalovány názorně a většinou na
prázdném pozadí. Pravda, výsledek působí mnohdy těžkopádně. Barevný
povrch se buduje ne přidáním jiné barvy, ale zintenzivněním barvy stejné.
Tím i sama barva není jen plochou, ale nab ývá věcnosti. Barvy na obraze jsou
čisté, jak je malíř koupil v tubách. Světlo je bílé, stín černý. Stíny vytvářejí
hloubku a třetí dimenzi věcí – zdá se nám, jako b y stíny na věcech b yl y stále.
Čapek ale také konstatuje, že vývěsní štít y nejsou obraz y zcela bez kulturní
tradice. Je sám malíř a teoretik a st ylově nachází příbuznost mezi vývěsními
štít y a empírovým malířstvím. 107
Malíř ‚nejskromnějšího umění‘ maluje a miluje věci tak, jak je zná.
Miluje bělost cukru a mléka, barevnost obalů, všude v jeho malbě vidíme
stop y této lásky. Na vývěsních štítech tu jsou věci denní potřeb y pro nás, jsou
tu pro nás srovnány a připraveny. Jako b y nás štít y uklidňoval y: je mouka,
jsou vajíčka, je vše, co lidé potřebují.
Nezval na kapitole o vývěsních štítech vyzdvihuje jiný aspekt. Dle něj
Čapka fascinoval y vývěsní štít y, protože v nich viděl nalezené objekt y. Podle
Nezvala si Čapek vůbec na věcech, o kterých v Nejskromnějším umění mluví,
vždy vybírá

jejich

Nejskromnějšího

nadreálný,

umění

vykládá

snový

aspekt.

Nezval

jako

Výběr

témat

nahodilé,

a

snově

věcí

do

kladené

předmět y. Tento výklad zní možná trochu přehnaně, ale má svůj důvod.
Vezměme si třeba, jak působivě Josef Čapek v závěru knížky popisuje způsob,
jakým jsou naaranžovány věci ve výloze: „Neboť jako je umění podívané, jest
i krása reálných zátiší, krása tichá a lahodný klad věcí, vyložených pro
povšimnutí, výkladec, který ukazuje a mluví, ten jímavý malý výkladec, kde
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kapusta vedle cikorie a rýžového kartáče jsou zálibně nakladeny k jablkům a
hnědě polévanému hrnku do obrazce malého domácího světa, v němž dobře
b ýti.“ 108 Úryvek opravdu nevyznívá jako vylíčení výkladní skříně, ale spíše
jako popis surrealistické fotomontáže.
Fakt, že si z mnoha jevů kolem sebe vybírá něco překvapivého či
doposud nepovšimnutého, je myslím u Josefa Čapka přímo součástí jeho
tvůrčího postupu. Vzpomeňme si na ranou tvorbu bratří Čapků – jejich
originalita a novost se projevila v tom, z jakých neznám ých autorů čerpali, co
svou citlivostí pozvedli z pokleslé literatury do umění, že je inspirovalo „vše,
čím tenkráte se kazila všechna mládež“. 109
V knížce Nejskromnější umění je skvělou ukázkou Čapkova originálního
pohledu práce Zátoka odpočinku. Za její téma si Čapek vybral starou,
nevzhlednou a nevkusnou pohovku, kterou měl doma (viz Obrazová příloha,
obr. L) Nejprve nám ji představuje: „Stará pohovka, která na sobě vyzkoušela
už tíhu tří generací […] To je trůn otecké moudrosti a blahovolné vlády […]
zajisté spíše těžkopádný koráb než b ystrá fregata a směl ý orel životních vln.
Je to t ypicky šosácká pohovka, legitimní sourozenec výrobků sekulárního
nevkusu, jemuž pro obecnou výchovu pan ředitel Pazourek věnoval své
muzeum odstrašujících příkladů.“ 110 Pohovka pochází z osmdesát ých let 19.
století, dob y levného ornamentu a bastardizace slohů. Čapkův otec cob y
novomanžel si ji vybral snad pro její velkou rozlohu; považoval ji za
pohodlnou, ale určitě ne za krásnou. Ani Josefu Čapkovi nepřipadá krásná:
„Také já nechci dnes tvrditi, že b y toto milé monstrum b ylo krásné; je však
nepoměrně lepší, vzornější a cennější než mnohé jiné, jež jsem viděl nazván y
uměním.“ 111 Něžně ji naz ývá ‚zátokou odpočinku‘ – její vlny a výkroje v
opěradlech přirovnává k pokojnému přístavu a závětří. Bujné tvary pohovky
Čapka fascinují: „Jsou spíše měkkými oblinami, jaké si živým hmatem
vyhlubuje tvor ve svém pelíšku, než monumentálními vzdutinami vysoké

108

NU, s. 66.
„Předmluva autobiografická“, in: Čapek, Karel a Josef: Krakonošova zahrada, in: Karel Čapek. Josef
Čapek. Ze společné tvorby (Karel Čapek, Spisy II), Praha, Československý spisovatel 1982, s. 14.
110
NU, s. 48.
111
Tamtéž.
109

40

architektury.“ 112 Posléze se Čapek pokouší vžít do ps ychologie řemeslníka,
který pohovku vyráběl. M yslí si, že její autor sledoval funkci pohovky,
zam ýšlel zhotovit pohodlnou podložku lidského těla. „A představa ležícího
lidského těla b yla asi jeho nejpevnějším vodítkem, když usiloval svému
výrobku dáti celkový tvar.“ 113
Začínáme tušit, že příklad pohovky má v rámci knihy Nejskromnější
umění svůj hlubší význam. Pohovka je zajímavá, protože staví na člověku,
vychází z lidských rozměrů a potřeb. Možná nás napadne srovnání s
funkcionalismem, ale sledování funkce u Čapka nikdy neznamená strohost a
jednoduchost. Jeho pohovka nejsou rovná mrtvá dřeva a potahy bez vzorků,
Čapek říká: „Naše pohovka je však křivá, oblá, organická, jako jsou lidsk y
křivé a organické lžíce nebo kabát. Její tvůrce měl na m ysli člověka, když
tvořil pohovku.“ 114 Podle Nezvala této ‚šosácké pohovce‘ Čapek dává z
nevědom ých impulsů přednost před skromnějšími a jednoduššími pohovkami,
právě proto, že není mrtvým dřevem a skrývá v sobě trochu lidského tepla.
Čapek o pohovce píše například takto: „Není konvenční, je důvěrná jako
přátelské slovo.“ 115 U Čapka věci denní potřeb y nejenže vycházejí z našich
potřeb, ale každodenním životem do věcí přímo vrůstáme, do té míry že se
nám věci, které používáme, stávají podobnými. V Zátoce odpočinku nám
Čapek například vys větluje, že židle nemusí b ýt jen kamenem nebo trůnem,
ale sedícím člověkem, že stůl můžou být lidské nohy a lokt y, na nichž se
člověk sklání k obědu, k práci i čtení knih. Čapek si vybral starou pohovku,
protože je skvělou ukázkou takového předmětu, se kterým každý den žijeme.
V jejím na první pohled nevkusném tvaru ožívá lidský prvek, jako
bychom byli vtěleni do věcí, jež nás obklopují: „ale často to bývá člověk
sám, zjevený ve formované hmotě svých potřeb, a někdy jsou člověkovy
věci bezmála živé jako on, tak se mu v jeho službách staly podobnými.“ 116
V pořadí čtvrtá kapitola Nejskromnějšího umění, Ruce Euridičiny, s e
nejvíce dot ýká autorovy vlastní snové obraznosti, asi nejvíce pracuje i s
112
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obrazností lidovou. Podle Nezvala i jiných 117 z celého Nejskromnějšího umění
právě zde Čapek nejvíce povoluje své imaginaci. Je to podle mě text, který s e
nejvíce

dot ýká

účinku

‚nejskromnějšího

umění‘

a

nejméně

hledí

na

‚užitkovost‘ výrobku.
Čapek začíná popisem spáče, který se budí ze strašného snu. Popisuje
vlastní dávný hrůzný sen: Je krásný nedělní den. Je dítě a jede s rodinou na
výlet žebřiňákem. Na silnici je najednou strm ý svah, cesta vzhůru je vroubená
jakýmsi zábradlím z hrub ých trámů. Kočí zvolá „Pozor na ruce!“ Když
přejedou tento úsek, dívka sedící naproti, před chvílí s půvabně růžovým
obličejem, je nyní bledá a vyděšeně si skrývá ruce v klíně. V modrých očích
má úděs a bolest. Všichni ve voze tuší, že se něco stalo. Když se ohlédnou za
vůz, leží na cestě její malá ruka. Děvče začíná brečet a spáč se s hrůzou budí.
Čapek se pokouší vyložit mechaniku snu. Je zde vzpomínka na
projížďky z dětství a krásné letní dny. Zvolání „Pozor na ruce!“ patří
kapitánovi vyšehradského parníčku před přistáním, se kterým jezdí na výlet y.
A zmrzačené ruce jsou stovky mrzáků, které potkal po válce i dříve v otcově
ordinaci. Ruce ve snu jsou také podivná miska, kterou měli doma (viz
Obrazová příloha, obr. M). Pochází (podobně jako pohovka ze Zátoky
odpočinku) z osmdesát ých let 19. století a b yl to dar družičky nevěstě
(Čapkově mamince). Čapka vždy zarážel ten podivný nápad – udělat misku z
lidských rukou, miska mu připadala nevkusná a nest ylová. Ale pro jakési
kouzlo se mu přece jen zdá pozoruhodná.
Jsou to dívčí ruce, ale ne příliš pěkné ani příliš sm yslné, v těch rukou,
všímá si Čapek, je něco duchovního a svůj popis dále rozvádí: „Jsou snad
prosebné, vztažené a toužící v odloučenosti, opuštěné, průsvitavé ruce
Euridičiny, přivolávající z podsvětí miláčka.“ 118 Není již živá a její touha se
naplnila vzdušností a spiritualitou přízraku. Čapek dokonce cituje verše o
Euridice z Homéra. 119 Toto nevkusné dílo nás zneklidňuje, protože se nás
dovolává a prosebně na nás naléhá. Miska z lidských rukou k nám mluví
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nejasně, v jinotajích, jako by opravdu šlo o ruce přízraku, vztahující se
za námi z podsvětí.
Čapek přiznává, že autor misky snad dosáhl většího účinku, než sám
zam ýšlel. Ale možná, že takový záměr i měl: „Kdyb y neb ylo fantasie či snad
smutku toho, jenž je vytvořil – mohlo b y b ýti jejich sklo jen miskou,
vyzdobenou ornamentem.“ 120 Autor ‚nejskromnějšího umění‘ prožívá to, co
tvoří. Ruce na nás působí, protože hovoří mnohoznačně a hádankovitě. Čapka
na nich vždy jímala právě jejich jinotajnost – že často b ývají krásné. Takové
moment y, kdy je zaskočen jejich krásou, též popisuje: „Jsou jimi začasto,
když světélkují téměř ze tm y nebo když mdlé zdají se něžně zmírati a ztráceti
se v pološeru […]“ 121
Protože však miska b yla ne zrovna nejlépe odlita v nějaké továrně a
není stará ani z křišťálu, připadá nám podivínská, sentimentální, plná levného
s ymbolismu. Čapek však podléhá jejímu ‚divnému kouzlu‘ a na závěr se
doznává: „Já však jsem se necítil natolik přes ycen a blaseován uměním a
myšlenkami, ab ych vůči tomuto obskurnímu dílu pocítil lhostejnost či přísné
pohnutky. Naopak, ještě si dostatečně vyčítám, že se mi málo podařilo
vyjádřiti divné kouzlo těchto rukou, že se mi nedostatečně podařilo přiblížiti
je čtenáři.“ 122 Není to umělecké dílo ani kvalitní řemeslný výrobek. Je to
výtvor ‚nejskromnějšího umění‘.

Na závěr této kapitol y uveďme ještě poznámku o pojmu ‚nejskromnější
umění‘. V Umění přírodních národů bude Čapek rozlišovat mezi zranitelnou
kulturou a technickou civilizací, pod jejíž rozpínavostí někdy kultura
skomírá. Lidové umění kvůli civilizaci mizí – hrozí něco podobného i
‚nejskromnějšímu umění‘? „Může toto drobné tvoření zaniknout, zatlačeno
vyšším stavem, zindustrializovanou výrobou, zamerikanisováním života?
Nemusí; vždy tu budou předměstí, vždy se najde hrnčíř, který se pokusí
vyrobit pro děti kočku, lakýrník, který namaluje bochníky a housky, řezbář,
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který vytvoří ptáčka.“ 123 ‚Nejskromnější umění‘ má oproti lidovému tu
výhodu, že jde o periferní umění, není to jednolitá kultura, v podstatě jde
o jednotlivé projevy bez kontinuity, bez celkové tradice, je to umění,
které spontánně „roste na úhorech života a kultury“. Sice se v tomto
umění někdy vysoké umění odráží, ale východiska tvorb y jsou odlišná. „Je
pod ním jist ý podklad prost ých představ, lidského kutění a robení, b ystré
řemeslnosti

a

ušlechtilosti

métier,

a

to

nemůže

vyschnouti.“ 124 Právě

skromnost, nenáročnost výrazu je u ‚nejskromnějšího umění‘ i jeho nejsilnější
stránkou.
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III. OBDOBÍ KULHAVÉHO POUTNÍKA A UMĚNÍ PŘÍRODNÍCH NÁRODŮ

Nyní se z počátku dvacát ých let přesuneme až do poloviny let třicát ých. Po
nástupu nacismu v Německu, v atmosféře kolektivní mravní mobilizace,
dostává Čapkovo m yšlení i tvorba nové impulz y. V knize Psáno do mraků si
Čapek roku 1936 zapisuje: „Staré umění, lidové umění, umění přírodních
národů – pamatuj, jak je mnoho velikého a trvalého umění anonymního.“ 125
Dle Slavíka tato věta vystihuje hlavní úběžník Čapkova tehdejšího m yšlení o
umění i tvorb y, v době, kdy dokončuje Umění přírodních národů.
Nejprve se podíváme na Čapka výtvarníka. V polovině třicát ých let má
na naší výtvarné scéně poměrně respektované a pevné místo, má za sebou
několik samostatných výstav, vychází mu již druhá monografie. Začíná se
aktivně angažovat proti nastupujícímu fašismu. A to velmi rozmanit ými
činnostmi. Kreslí mnoho karikatur: roku 1937 vydává cyklus černobíl ých
kreseb Diktátorské boty, o rok později vychází na pokračování v Lidových
novinách cyklus Modern times. Někdy Čapek reaguje přímo na konkrétní
událost, například 21. září 1938 přináší do LN kresbu Opuštěna, oloupena –
ale nezlomena, reagující na nucený souhlas s postoupením Sudet (vyšlo ovšem
až v jiném kontextu po obsazení polského Těšínska).
Motivy Čapkových pláten se mění. Od konce dvacát ých let maluje děti;
tento motiv nyní ustupuje a Čapek začíná malovat venkovské krajiny s
postavami. Barevnost těchto pláten je těžká, rozvlněné linie připomínají
Muncha. Ještě o něco později – těsně před válkou – začínají mezi postavami
venkovanů převažovat ženy. Tehdy Čapek črtá slavný cykl us, který v době
jeho první posmrtné výstavy roku 1945 dostane název Oheň, a cyklus Touha.
Námětem je vždy urostlá ženská postava v selském oděvu s dlouhou sukní,
který má barevnost české trikolory. Žena má patetická gesta (zaťatá pěst…) i
postoj (nohy pevně na zemi, šat y rozevláté či sedí otočená zády). 126
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Doprovodný prvek k mohutné figuře tvoří zmenšený celek – například
skupinka opouštějící hořící stavení. Barvy jsou s yté a silně kontrastní. C yklus
Oheň (viz Obrazová příloha, obr. P) má bojovné ladění a často vyšší formát se
stojící postavou, Touha má podélný formát a postava sedí. 127 Od října 1938 do
léta 1939 vzniklo na sedmdesát olejů a na tři sta většinou drobných kreseb.
Podle Slavíka vstupuje Čapek cob y autor postavami venkovanek v cyklech
Oheň a Touha a jiných tehdejších plátnech do záměrné anonymit y a čerpá z
lidového umění. Byť koncem třicát ých let Čapek stále sleduje a v novinách
recenzuje soudobé umění (uznává surrealismus – především Šímu), jeho zájem
tvůrce i teoretika platí hlavně umění lidovému 128 a také exotickému umění
přírodních národů.
Musíme podotknout, že Čapek neb yl v tomto svém zájmu zdaleka
osamocen. Od poloviny třicát ých let napříč všemi odvětvími českého umění
roste zájem o studium lidové tvorb y i její využití pro tvorbu současnou.
Opelík vysvětluje obrat k lidové tvorbě následovně: „Poslušno příkazu svého
času, který nevyhnutelně obracel zrak k dějinné úloze lidu, začalo se
umělecké dění dob y velkoryse zab ývat vitalitou, sociální funkcí a tvárnými
princip y lidového umění…“ 129 Nešlo o návrat ani nostalgii, ale o pohled
dopředu, o experimentování s prvky lidové poetiky. Mezi autory pracujícími s
lidovými prvky b yl i takoví ,avantgardisté‘ jako Holan, Halas, Filla či
Martinů. Ve horšící se politické situaci hledalo vysoké umění v umění
lidovém inspiraci pro svůj humanistický apel.
V případě Josefa Čapka měl obrat k lidovosti rozhodně zřetelný etick ý
rozměr. Jednalo se o určitou autost ylizaci do role burcujícího hlasu lidu. O
takovém etickém rozměru plebejství se Čapek vyjádřil již počátkem třicát ých
let v článku Goya žurnalista. O Goyovi zde píše: „S ním vtrhl do umění
duch plebejství, ne však toho nízkého, nýbrž sebevědomě lidského a
útočně sparťanského. Tady se v umění skutečně něco stalo […] že se tu
127

Dle vzpomínek Jarmily Čapkové připravoval Čapek i třetí cyklus na námět vítězství, s motivem
kohouta či holubice míru (zachovala se však jediná skica).
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Poslední Čapkův článek vůbec byl „O živou tradici“, in: Čapek, Josef: Spisy Josefa Čapka. Publicistika
1. Sloupky/entrefilety/fejetony/črty/aj. Praha, Triáda 2008, s. 564–567 (původně vyšlo 24. 10. 1939 v Programu
D 40), a práce „V barokním temnosvitu“, in: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků, 23, s. 8–11 (k výstavě Pražské
baroko roku 1938); v obou nacházíme motiv vzájemného vztahu domácího a světového umění.
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obsah jednou nastolil na trůn vysoké umělecké formy. S bezohledností a
vysokou vášní, jaká se může zroditi u umělce vysoké vzpoury. Goya je
vlastně prvním malířem – žurnalistou dějin. Takových umělců, kteří nesou v
sobě tento rys obsahovosti, či, jak pravím, jistého žurnalismu, není ve světě
mnoho.“ 130 Čapek miloval Goyu, několikrát o něm psal, dokonce jeho obraz y
citoval ve vlastní tvorbě. Goya b yl víc než řemeslný malíř, podle Čapka
neváhal obětovat formu obsahu. A opět vidíme, že Čapek přikládá větší
význam ‚obsahu‘, ‚nitru‘, nežli ‚formě‘, ‚vnějšku‘. V přílišném soustředění na
formu uměleckého díla Čapek totiž spatřoval nebezpečí odlidštění, což
vyjádřil i v článku Goya žurnalista: „Jiným malířům, kteří této obsahovosti v
sobě nemají a vkládají veškerou svou genialitu přesně a přísně do dokonalosti
formální, b ývá i sám člověk tak trochu zátiším.“ 131 Speciálně Goya 132 b yl nyní
pro Čapka aktuální, protože se svými obraz y často vyjadřoval k současnému
dění. Být žurnalistou dějin, burcujícím hlasem, mluvit z anonymní pozice
lidu, taková b yla v době těsně před druhou světovou válkou Čapkova
autost ylizace.
Čapek si však v tvorbě podržel i l yrický moment. Slavík shrnuje
předválečné

Čapkovo

období

následovně:

„Šlo

tu

jednak

o

rozvíjení

plebejského m yšlenkového stanoviska, jednak o filozoficko existenciální
reflexe (Kulhavý poutník, Psáno do mraků), které toto stanovisko současně
zdůvodňoval y.“ 133 Plebejství b yl lidový živel v obrazech, meditace se kromě
knih odráží i v dětské a venkovské tematice obrazů. Některé Čapkovy obraz y
jako b y přinášel y pohled na existenciální situaci člověka, kterou Čapek
zachycuje v Kulhavém poutníku i Umění přírodních národů. V obrazech je
často aluze na mocné kosmické dimenze, určující naše b ytí. Takový je třeba
obraz Hvězdy (1936, viz Obrazová příloha, obr. O): malé dítě stojí v noci před
rozsvíceným domem a nad ním se klene obrovská obloha plná hvězd.
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Čapek, Josef: „Goya žurnalista“, in: Čapek, Josef, Moderní výtvarný výraz, Praha, Československý
spisovatel 1958, s. 113 (původně in Lidové noviny 41, 5. 5. 1933).
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Mimo Goyi Čapek přehodnocuje vztah i k jiným malířům: k Edvardu Munchovi (zejména expresivní
zatíženost maleb). Muncha chápe rovněž jako malíře obsahu, byť jiného než Goya; dalším jeho oblíbencem je
Honoré Daumier (hlavně jeho karikatury).
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Čapkova literární tvorba třicát ých let už není s yžetová, ale esejistická.
Všechny knihy vzniklé mezi let y 1936 a 1939 (Kulhavý poutník, Umění
přírodních národů, Psáno do mraků) mají osobní, deníkový charakter. Psáno
do mraků má formu deníkových záznamů, Kulhavý poutník je vlastně Čapkův
‚čtenářský deník‘, a dokonce i Umění přírodních národů obsahuje narážky na
Čapkovu četbu. Pro naše potřeb y mají význam zejména Umění přírodních
národů a Kulhavý poutník. Umění přírodních národů v době vydání vyznělo
jako kniha nepříliš aktuální, zatímco Kulhavý poutník ohlasu dosáhl.

Kulhavý poutník: nesystematický filozofický esej

Kulhavý poutník obsahuje kapitolu o umění nazvanou Ve znamení knihy a
obrazu, ale Čapek se zde věnuje hlavně knihám a spisovatelům – svým
oblíbeným autorům. Tak jako Čapek malíř znovu objevuje některé výrazné
malíře, Čapek spisovatel na stránkách Kulhavého poutníka znovu objevuje
mnohé

osobité

autory.

Kulhavý

poutník

se

dle

Opelíka

vyznačuje

akcentovanou subjektivností. Kniha nese podtitul „Co jsem na světě uviděl“;
nemůžeme říci že Čapek píše svou autobiografii, ale v určitém sm yslu
vypovídá o své pouti životem, jež je ale současně obrazem pouti, kterou
prožije každý z nás.
Podle Opelíka je kniha pokusem o román bez děje, je polemikou s
románovostí, s dějovostí a částečně i polemikou s bratrem Karlem Čapkem. 134
Vzpomeňme, že něco podobného Čapek kdysi psal S. K. Neumannovi o práci
na Leliovi: „ta novelistická kultura dělala člověka z osudu, událostí, vášní,
jaksi ho monumentálně obtahovala a obkreslovala něčím vnějším, literárně
vym yšleným, vykombinovaným (souboje z lásky, msta nevěry a tak ten
rekvizitář) […]“ 135 V Kulhavém poutníku hned v úvodu Čapek upozorní,
ab ychom žádná dobrodružství nečekali: „Poutník, co ho znám, pokulhával
svou cestou a do žádných takových komplikací nevstoupil. Zhola nic takového
134

Opelík, Jiří: „O Josefu Čapkovi“, in: Čapek, Josef: Stín kapradiny, Praha, Státní nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění 1957, s. 7–59.
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mimořádného se s ním za ta léta nedělo […] Opravdu neb ylo při něm nic tak
románově dobrodružného a senzačního, čím b ych mohl beletristicky navnadit
čtenáře.“ 136
Kulhavý poutník není román, ale nesystematický filozofický esej.
Nezval píše, že zde Čapek chce pouze zachytit svůj vztah ke skutečnosti a
své myšlenky nechává volně klouzat: „Tak jako je vzdálena básníkovu
vnitřnímu nazírání světa vnější literární mašinérie, je mu vzdálena jakákoliv
umělá problematika. Jeho filozofií je duchovní a emocionální vztah ke
skutečnosti a nikoliv ten či onen filozofický s ystém.“ 137 Čapek začíná
Kulhavého poutníka těmito slovy: „Už déle jsem v sobě nosil hodně nepevn ý
a stále odsouvaný záměr, či spíše jen nezávazné pomyšlení, že“ 138 napíše-li
knihu, bude o Kulhavém poutníkovi, a že váhavost, se kterou k psaní
přistupuje, umožňuje m yšlenkám toulat se. Nezvala zaujme ono ‚nezávazné
pom yšlení‘, které vysvětluje následovně: „Jinými slovy řečeno, básník
nepodvazuje předem život své m yšlenky předběžným plánem, nýbrž sleduje
její samočinnou krystalizaci.“ 139 Kniha nemá pevnou výstavbu – stejně jako
při pouti životem nevíme, co přijde – jaký úryvek kterého svého oblíbeného
autora Čapek na další stránce použije, s kým se hlavní hrdina v další kapitole
setká…
Pro pochopení filozofického rozměru Kulhavého poutníka si musíme
uvědomit, v jaké životní situaci Čapek knihu psal. Stejně jako kdysi Lelia i
Poutníka Čapek píše, když se mu vlastní účast na současném dění začíná
problematizovat, když se politická situace ve střední Evropě zhoršuje. Kniha
velmi silně akcentuje konečnost lidského života, smrt a smrtelnost. Autorovi
je již přes padesát, potřebuje sdělit něco o vlastní životní pouti, vyrovnat se s
určit ými otázkami. Citlivě jeho tehdejší rozpoložení zachytila jeho manželka
Jarmila Čapková: „Léta třicátá viděna nazpět zdají se mi b ýt léta střídmého,
pevného, usedlého života, který snad umělce nenápadně opotřebovával […] V
té době jsem se ukolébala pocitem, že Čapek poměrně lehce dosahuje

136
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životního zabezpečení, ale on právě tehdy, v okamžicích oddechu, se začal
zam ýšlet nad ustáleností, ba monotónností […] Zdá se, že s dosaženou
zralostí a přib ývající snadností i obsažností výrazu co do námětu roste také
vědomí obsáhlostí úkolu, na který sotva stačí lidský čas. Snad začíná
pociťovat, že čas i síl y jsou vymezeny.“ 140 Kulhavý poutník je psán v
horizontu smrti, jeho cesta životem je nevyzp ytatelná, ale jistý je cíl: smrt. V
knize o ní nalezneme mnoho pasáží; jeden příklad za všechny: „Kulhavý
poutník, b yť se šinul zvolna a těžce, přece má někam namířeno, přece někam,
k nějakému cíli jde. Tento cíl – ten pevný úm ysl […] – je smrt.“ 141
V uspořádání knihy i jejím tématu měl Čapek dva vzory: Komenského
Labyrint světa a ráj srdce a Pascalovy Myšlenky. Komenský Čapka inspiruje
postavou Poutníka, nepřiděluje mu však dva klamající průvodce, ale rovnou
handicap – kulhavost. Autorský hlas do knihy někdy vstupuje sám, buď z
pozice čtenáře či vypravěče, anebo v roli Poutníkova druhého já. Kompozice
je tak jako u Komenského založena na Poutníkovu putování, s yžet se stejně
jako

u

Komenského

skládá

z

jednotlivých

Poutníkových

setkání.

V

Komenského Labyrintu je město, jímž poutník putuje, alegorií celé stavby
raně novověké společnosti. I Čapek se v Kulhavém poutníku postará, ab y
hlavní hrdina potkal všechny postavy potřebné pro tematickou výstavbu
knihy: setkává se se čt yřmi věky lidského života, s tělem, Duší, Osobou, s
přírodou, společností, uměním a se smrtí.
Inspirací pro organizaci m yšlenek b yl Čapkovi Pascal a jeho Pensées.
Myšlenky

představují

zam ýšlených

původně

téměř
jako

tisíc

aforismů

nerealizovaný

z
spis

Pascalovy

pozůstalosti,

Apologie

křesťanského

náboženství. Myšlenky mají ráz nehotového textu – tak jako Kulhavý poutník.
Text y obou autorů jsou vlastně zároveň i jejich ‚čtenářskými deníky‘.
Komenského současník Pascal odkazuje v textu jmenovitě na své současníky i
starší autory tím způsobem, že od jednoho autora ‚roste větev k druhému‘.
Čapek

postupuje

naprosto

stejně.

V

Kulhavém

poutníku

přímo

cituje

současníky i staré autorit y – a každého z autorů vybírá pro jeho individuální
výpověď, díky čemuž nab ývají výpovědi všech citovaných stejné závažnosti.
140
141
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V kapitole o umění, Ve znamení knihy a obrazu, Čapek úst y Poutníka
prozrazuje, jaké autory a jaká díla hledá: „Nechci historky, chci slovo!
Nechci informace, chci vědění! Nechci půl pravdy, ale spokojím se s cel ým
okouzlením! Chci knihy, které b ych mohl čísti znovu a znovu, a vždy b y mně
měl y co povědět, v čem utvrdit, v čem pobídnout.“ 142 Kromě Poutníkova
setkání s Duší, Osobou ad. zde tudíž probíhá i řada setkání s autory Čapkov y
četb y. Tvoří ji pestrá směs filozofů, básníků, starých autorit a Bible. 143 V
konfrontaci s těmito autory nachází Čapek vlastní odlišnost, tento mnohohlas
má často výrazně polemický ráz (tak například u Guardiniho oceňuje subtilní
vymezení těžkom yslnosti, ne však její využití pro náboženskou agitaci).
Čapek, Pascal i Komenský hledají odpovědi na základní otázk y
života/b ytí: Odkud? Kam? Proč? Pascal nalezne vodítko ke správnému životu
v transcendenci, obdobně Komenský nachází útěchu v Bohu. Čapek, ateista a
člověk moderní doby, nemůže následovat Pascala ani Komenského až na tuto
rovinu. Jan Patočka 144 upozorňuje, že mezi postavami, které Poutník
potkává, chybí Bůh – je něčím pro nás lidi nedosažitelným. V tomto
závěru

je,

dle

Patočky,

něco

‚čapkovsky

melancholického‘.

Je

to

melancholie, která se objeví i v Psáno do mraků, stesk nad skutečností, že
člověk je příliš malý, že by musel být o mnoho větší, aby si nepotřeboval
vymýšlet

bohy.

Tento

Čapkův

postoj

označuje

Patočka

za

‚tvrd ý

realismus‘. 145 Dále uvidíme, že podobné myšlenkové východisko má i Umění
přírodních národů.
Čapek věřil v dosažitelnost životní plnosti i bez nalezení Boha. V jeho
myšlení nevědomost v otázkách „Co je b ytí?“, „Odkud?“ „Kam?“ nebrání v
naplnění života. Čapek nikde nenalézá odpovědi, namísto nich se dostává k
paradoxům, kdy platí „to i ono“, hledí vždy, jak b ychom řekli, na „obě strany

142

Tamtéž, s. 155.
Je to opravdu nesoustavná řada jmen. Opelík Čapkem citované autory dělí do pěti skupin: 1) citace ze
starých vydání knih, které Čapek znal – Bible, Komenský, Epiktétos, Pascal; 2) z novinek na trhu – Platónův
Faidón, Hovory s T. G. M., R. Guardini: Těžkomyslnost a její smysl; 3) příspěvky z časopisů – Halasova báseň
Staré ženy, báseň Čapkova přítele A. Trýba Člověk; 4) klasici aktualizování, především jubileem – jako Mácha
(100 let od úmrtí); 5) knihy, které si znovu přečetl – Mathesiem přebásněná stará čínská poezie v antologii
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mince“; Kulhavý poutník i Psáno do mraků jsou plné paradoxních tvrzení:
„Strašně lehko, strašně těžko je žít.“ „Hledaje odpovědi setkáváš se s
otázkami.“ 146 Nemáme odpověď, jen hlediska, a snažíme-li se o odpověď,
získáváme

pouze

paradox y.

Filozoficky

nahlíženo

je

cesta

Kulhavého

poutníka lidský čas vedoucí od narození (z neznáma – neb ytí) ke smrti (k
neznámu – neb ytí). Nevíme, odkud putujeme ani kam. To však nevadí, již
samotná starost o toto naše b ytí je péčí o Duši. Patočka připomíná že Čapkův
hrdina Kulhavý poutník má tuto starost společnou s Platónovým Sokratem.
Z Kulhavého poutníka je zřejmě nejznámější pasáž o setkání s Duší a
Osobou. Jsou to dvě stránky každého člověka. Osoba je ta naše část, která
touží po kariéře, Duše po životě. Duše je pasivní, a dokáže se vztahovat k
věčnosti, mít poměr k celku, Osoba je expanzivní, dokáže mít poměr jen k
částem. Duše je tvořivá část naší osobnosti, Osoba ta ‚obchodnická‘. Osoba
nejsme m y, je to role, kterou hrajeme. Čapkova Osoba vlastně znamená
odcizení člověka sobě samému, propadnutí honbě za úspěchem. Oč víc je v
člověku Osob y, o to méně je v něm Duše. Na obdobných vahách bude Čapek v
Umění přírodních národů vážit polaritu kultury a civilizace.
Protiklad Osoby a Duše aplikuje Čapek v Kulhavém poutníku i na
umění. Řemeslná zdatnost, ovládání techniky, to vše je oblast Osoby a k
umělecké tvorbě to nestačí: „Rozumějme, nechci nijak znevažovati žádné
řemeslo […] Ale ducha není možno provozovati živnostensky. Umění tou
měrou, jakou se stává otázkou pouhé řemeslnosti, přestává být otázkou
tvorby.“ 147 Osoba v umění zvládá pouze řemeslnou stránku, vlastně nezvládá
ani ji, nemá vlastní řemeslo, pouze si vypůjčí cizí, Duše naproti tomu je
schopna tvořit vlastní řemeslnost, vlastní způsob vyjádření; to jsou právě
st yl y a rys y jednotlivých umělců a škol, které známe: „[…] každá z těchto
řemeslností je vázána na určitého ducha, na určit ý obsah a výraz: každý, kdo
se má v umění čím projevit, musí na to mít i své řemeslo, či raději řeknu
způsob a výraz, sobě a své věci vlastní tajemství své.“ 148 Umělecké dílo nám
přináší o to víc, oč víc je výrazem autora, oč více odhaluje z jeho tajemství.
146
147
148
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Proto třeba Čapek mluví ve prospěch veršů; když si stěžuje, že četba „dlouze
vysoukávaných románů“ mu nic nepřináší, takto vyzvedává verše: „Ne že jsou
– jak se mínívá – útvarem hračkářštějším, vyumělkovanějším než jiné literární
druhy. Ale b ývají více, osobněji i krystalizovaněji, pocit y a myšlenkami,
uvolňuje se z nich i víc z původce, i víc z umění. Neukládajíce si úkolu
popisnosti, b ývají více mimočasové a uchovávají si i více trvalé životnosti. V
tom, jak se v jejich rytmech nezanikavě člení čas a jak své rozeznělé strof y
klenou z nekonečna dění, je jim dána věčná mladost.“ 149
Kniha Kulhavý poutník je záměrně otevřená a ‚nesoustavná‘, je napsána
jako ‚nezávazné pomyšlení‘. Nejvíc do očí bijící je ‚nedokončenost‘ Osob y.
Byť Čapek vždy hledá ‚obě strany mince‘, Osoba má samé negativní
vlastnosti. Přitom Osobu člověk potřebuje, ab y obstál ve společnosti, ab y si
obstarával nutné živob ytí. Především Patočka Čapkovu Osobu v tomto ohledu
dom ýšlí: „Život nese s sebou ustavičně tuto vnitřní faleš. Člověk nedovede
b ýt úplně a beze zb ytku pravdivý, někteří říkají: upřímný.“ 150 Osoba může za
to, že vidíme masky a zdání místo pravé skutečnosti, místo hodnot vidíme jen
funkce a úkony, kariéru místo pouti životem. Patočka vykládá Osobu jako
naše světské já, jako zástupce Duše v praktickém světě. Čapek však tento
krok nečiní. Nedělí člověka na Osobu a Duši, vykresluje člověka v situaci,
kdy o něj bojuje Osoba s neprůbojnou Duší. A Čapek jednoznačně ‚straní ‘
Duši. Podle Opelíka Osoba není jen nadčasovou alegorií, ale i vyjádřením
Čapkovy dobové úzkosti, zlověstného tušení. Právě v negativním a neúplném
popsání Osob y vidí Opelík determinovanost knihy dobou jejího vzniku: „Pod
tlakem neklidné první půle třicát ých let zahlédl Josef Čapek v době, která je
přirozeným působištěm Osob y, už také dobu jakožto panství Osob y, počátek
vítězného pochodu Osob y dějinami.“ 151
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Umění přírodních národů: civilizace a kultura, původ umění a magie

Umění

přírodních

národů,

zam ýšlené

původně

jako

pandán

k

Nejskromnějšímu umění, nakonec doplňuje Kulhavého poutníka. Žádnou knihu
nepřipravoval Čapek tak dlouho. Byla to poslední kniha, kterou vydal, vyšl a
roku 1938, poznámky k ní si však začal dělat již roku 1910 v Paříži. Už jako
chlapec se zajímal o zeměpis a exotické kultury, z otcovy knihovny znal
Ratzelovu Völkerkunde. Později s kubismem – díky Picassovi a Apollinairovi
– se k Čapkovu osobnímu zaujetí přidává i zaujetí celé nové umělecké
generace. Takový byl i impuls pro vznik první verze Umění přírodních
národů – popsat primitivní umění cob y hybatele oněch překotných změn v
moderním umění. Svůj spis dokončil – včetně názvu a celkové kompozice –
již roku 1915, ale kvůli válečné izolaci a nedostatku západních pramenů,
nemožnosti navštívit více muzeí a obstarat dostatek obrazového materiálu ji
prozatím nepublikoval. Jediné, co uveřejnil, b yl článek Sochařství černochů v
Neumannovu Červnu roku 1918, 152 v němž však o existenci knihy Umění
přírodních národů není ani zmínka. V polovině dvacát ých let Čapek horlivě
nakupoval potřebnou literaturu a čerpal též z knihovny bratra Karla. 153
Rozhodný impulz pro dokončení a vydání knihy přišel později.
Kmenové vydavatelství bratří Čapků Fr. Borový začíná za redakce Jana
Mukařovského vydávat knižnici Stezky (s podtitulem Dokumenty estetického
tvoření), jejíž náplní jsou práce o rozmanit ých formách anonymní umělecké
tvořivosti. Čapek se zřejmě zavázal, že do ediční řady přispěje. Dle Opelíka
vychází nápad vydávat tuto edici ze stejných pohnutek jako Čapkova snaha
dokončit Umění přírodních národů: dodat vysokému umění impulz y lidové a
anonymní tvorb y, posílit jeho ‚humanizační poslání‘. Kniha sice ukazuje na
Čapkovu obeznámenost s tématem – je to první česky psaná kniha o umění
přírodních národů, přesto však není t ypickým odborným pojednáním, nýbrž
především Čapkovým osobit ým pohledem na primitivní umění. Je to esej
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zralého a zkušeného umělce o tom, co je umění a jak vzniklo. Čapek ponechal
původní informativní jádro a rozšířil hlavně předmluvu.
V předmluvě Čapek uvádí, že se ke knize dostává znovu po 28 letech, a
přiznává, že kdysi aktuální látka se stala v lecčems „mimočasovou“. Když na
knize začal roku 1910 pracovat, představovalo umění přírodních národů
klíčový impulz evropské avantgardy, nyní však její poselství vyznívá zcela
jinak. Slavík vysvětluje: „V kritické dějinné chvíli to byl současně projev
protirasistické etiky i aktuální vazby moderního umění na svébytnou
tvorbu anonymní (s tedy také národní lidovou) z pozic humanistické
kultury, projevující se jako obrana lidskosti.“ 154 Čapek opět akcentuje
anonymní hodnot y v umění. Che také poukázat na rovnocennost okrajového –
zde divošského – umění s uměním ‚vys okým‘. V části Na obvodě přírodních
národů zdůrazňuje, jak zásadní proměnu moderní evropské senzibilit y objev
divošského umění znamenal. Pohnutky, které Čapka k napsání Umění
přírodních národů vedl y, se velmi podobají těm při psaní Nejskromnějšího
umění. Opět jej něco zaujalo, nad něčím pocítil pohnutí a obdiv: „Jsou to ted y
jen poznámky malíře, který upoután výtvory umělců vzdálených ras, zemí i
věků, pocítil jim tváří v tvář mocná hnutí úžasu, dojetí i úct y nad
podivuhodnými silami, kterými tato tvorba vládne.“ 155
Úvod Umění přírodních národů je poměrně rozsáhl ý a Čapek v něm
předkládá vlastní pohled na vznik a povahu umění. Čapek v knize neužívá
termín domorodé umění, ale volí termín umění přírodních národů. Člověk je
dle jeho názoru tvor velmi mobilní – i v nejstarších dobách docházelo k
migraci, kultury se vždy nějak vzájemně ovlivňoval y a překrýval y, nelze
proto mluvit o domorodém či původním umění. Z tohoto důvodu Čapek tvrdí,
že člověk vůbec nemusel vzniknout na jednom místě. Přírodní národy jsou t y
národy, které mají kulturu, ale nemají civilizaci; jsou to národy, které mají
blíž k přírodě. Do knihy se proto na jedné straně nedostanou národy bez
výraznějších kulturních projevů, jako původní Australané a Křováci, a na
druhé straně vypadne mnoho starob yl ých civilizací, jako Čína či Japonsko.
Čapek nás upozorňuje, ab ychom odhodili naši evropskou povýšenost, s níž
154
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některé národy hodnotíme jako primitivní, divoké, barevné, barbarské. To
jsou špatná kritéria: „Jsme až příliš nakloněni měřiti t yto národy s hlediska
naší civilisace, a to zrovna civilisace technické. A přece civilisace a kultura,
jak dobře známo, neznamenají totéž.“ 156 To, čemu říkáme divošství či
barbarství, netendenčně a nepoliticky znamená stav, kdy lidé mají blíž k
přírodě. Barbarské jsou t y kultury které nemají dějiny státní ani politické,
mají náboženství, nemají však náboženský s ystém – i přesto to můžou b ýt
národy velmi vytříbených kultur.
Vzpomeneme-li si na polaritu lidské Duše a Osoby z Kulhavého
poutníka, pak u národů polarita kultury a civilizace funguje obdobně.
Díváme-li se na kulturu nějakého národa či kmene, díváme se jeho
duchovní sféru, na jeho svébytné projevy, vlastní kulturu má každý
národ. Civilizace je věcí rozumu, pokroku, je expanzivní a po celém světě
takřka stejná.
Kultura je velmi zranitelná. Tak jako vláda Osob y omezuje Duši
člověka, tak pod náporem civilizace kultura často mizí. Čapek poukazuje na
to, že v moderním světě pod tlakem civilizačních složek moderního života
mizí lidová kultura. Kroje (výraz kultury) tak na celém světě ustupují
pohodlné konfekci (výraz civilizace), takže „tibetští lámové vyšlapují si dnes
v baťovkách.“ 157 Na rozdíl od Osob y v Kulhavém poutníku spatřuje Čapek na
civilizaci i dobré stránky. Civilizace se jen snaží vyhovět všem a vše vylepšit.
Očkování, veřejné osvětlení a kanalizace – také to je civilizace. Čapek nabízí
tuto aforistickou definici civilizace a kultury: „civilisace je kulturou v
podstatě hmotnou, kultura je civilisací duchovní.“ 158 Kultura tedy není
hmotná, a tudíž její plný díl v sobě může nést každý, zatímco všechn y
poznatky civilizace jeden člověk neobsáhne.
Přihlédneme-li ke kulturám národů, o kterých Čapkova kniha pojednává
– k přírodním národům a jejich umění, nachází Čapek dva hlavní důvody,
proč b ychom se o jejich kulturu a umění měli zajímat. Zaprvé: i naše kultura,
která zná písmo, si uchovala svou značnou lidovou část – máme pohádky,
156
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pověsti, říkanky. Umění přírodních národů je však celé lidovým podáním.
Uměleckým dílům v nich rozumí každý člen společenství, což se o našem
umění mnohdy říct nedá. Na umění přírodních národů tedy můžeme
obdivovat „[…] jeho naprostou obecnost v mezích daného společenství,
[…] jeho život a sílu v mezích daného výrazu“. 159 Druhým důvodem našeho
zájmu je, že toto umění stojí na stejných duchovních pohnutkách, které stál y i
na počátku evropského umění: „[…] u […] přírodních národů jsou to projevy
prostší životní formy, nám daleké a pro nás exotické, ale přesto probíhá v
nich něco nám všem lidem tohoto světa společného. Je to obecnost,
elementárnost určit ých citových a duchových sil v člověku […] My u nás
jsme na drahách evropské kultury dospěli jinam, i výše a dále než oni barevní
primitivové, ale všechno, co jest člověkem, vyšlo celkem od t ýchž prvotních
hnutí lidské duševnosti.“ 160
V Úvodu se Čapek především pokouší sám za sebe zodpovědět otázku Z
čeho, kdy a jak vzniklo výtvarné umění?; jde vlastně o nejúplnější
vyjádření jeho estetiky. Zmiňuje několik teorií o původu umění: vzniklo
umění z pudu nápodob y, či naopak z pudu zdobit (i některá zvířata mají sm ysl
pro krásu), vzniklo z puzení ke hře, nebo se snad vyvinulo z rytmu práce? Jiní
vidí původ umění v touze po sugesci – vzniká současně s náboženstvím, či se
zakládá na potřebě komunikace. Na každé z teorií, říká Čapek, je kousek
pravdy, ale žádná neodpovídá všem raným nálezům – které jsou jak
naturalistické, tak stylizované. Čapek sám v základu umění vidí hlavně puzení
k formě, potřebu projevu a pak potřebu sdělovací a potřebu výrazu vůbec.
Sdělování, projev a výraz nejsou totéž; rozdíl mezi nimi Čapek příliš
nerozvádí,

píše

pouze:

„Sdělování

předpokládá

určitou

shodu

mezi

individuem a okolím. Projev může b ýti čistě, třeba až i osamoceně osobní a
nemusí nutně předpokládat společenské odezvy. Výraz je pak spíše obrazem,
fixací určitého stavu, kterým je duchovně ovládáno stejně individuum jako
jeho okolí, jehož je tvořící individuum jednotkou a tlumočníkem.“ 161
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Výraz je ze složek umění nejpodstatnější, nenese žádný konkrétní
obsah, ale je něčím pro člověk primárním. Exotické umění přírodních národů
je nám kulturně již vzdálené, nepochopíme všechny složky, nevíme již, co
sochy sdělují, které bůžky představují, tu nejzásadnější složku umění však
vnímáme:

„To

nejsilnější,

co

nejbezprostředněji

i

esteticky

z

umění

přírodních národů vnímáme, jest jeho výraz […] Každý kus tohoto umění
může nám b ýti přímým projevem člověkovy individuální i obecné slasti a
trýzně: jeho živočišné i duchové konfrontace s b ytím.“ 162
Na konfrontaci s

b ytím staví Čapek svou teorii vzniku umění.

Konfrontace s bytím tvoří základ lidské bytosti. Člověk byl zprvu zcela
odkázán na přírodu, na její rozmary; když si svou situaci prvně uvědomil,
první ryze lidský pocit který prožil, byla prvotní bázeň (kosmická a
přírodní). Prvotní bázeň je to, co vedle potřeby vyrábět si nástroje činí
člověka člověkem – byl to impulz, který vedl člověka k tomu, aby začal
budovat chrámy a malovat v jeskyních: chtěl pocitu své bázně dát výraz.
Tento

pocit

předchází

náboženství.

Teprve

s

jeho

vývojem

dostával

strukturovanější podobu a začal y vznikat m ýt y a náboženství. Pocit bázně ale
vede zcela přirozeně k formalismu a touze vytvářet různé hierarchie a
s ystém y. Z bázně nejprve vznikají praménky prvotních sugescí a pověr, u
některých národů se slijí v m ýt y a rozvinutější kosmologie či uzavřené
náboženské s ystém y. Obdobně máme i výtvarný formalismus, jednoduché
výraz y někdy (ale ne vždy) k architektoničtějším a více hierarchickým
pojetím umění (třeba umění Inků). Formalismus se projevuje ve všech
uměních napříč kulturami i v našem folkloru; vzniká, protože člověk nesnese,
ab y mu život slovy byl: „beztvarým útlakem, zmateným rejdištěm anonymních
sil, věcí s yrově unikavou a nečlenitelnou, které b y měl b ýt trpně vydán všanc
[…] I tvoří form y, které tomuto životu přidávají smyslu a podob y.“ 163
Všimněme si, že Čapek klade umění do těsné blízkosti náboženství.
Čapek nachází v původu umění ještě něco jiného než bázeň: „Možno, že
se mýlím, ale jsem čím dál více nakloněn mínění, že původ všeho umění je
v magii! Ba ještě víc než původ, i jeho veškerá bytost. Není to theorie s
162
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nároky na uznání; je to více kus osobní víry; […] Myslím tedy, že se zrodilo z
magismu, který je obsažen v člověku a kterému se v divné svolnosti, v
divuplném spříznění poddává i příroda. Totiž nejen příroda, lépe tu budiž
řečeno život, neboť umění vychází a má vycházeti spíše ze života než jenom z
přírody; jeho předmětem není přece příroda […] jeho předmětem je, má b ýt i
sám život.“ 164
Umění vychází z magie, je to něco obsaženého v nás a vztahuje se to
k přírodě, či lépe řečeno k životu. Magií rozumí Čapek lidskou snahu
zaúčinkovat netechnickým způsobem na stav věcí, tak aby se v nich
přivodily žádoucí změny. Již samotné přání, již to, že si vůbec uvědomíme
nějakou potřebu, že v něco doufáme, je způsob, jak věci měnit. Magie chce
b ýt účinnější než pouhé přání. V magické situaci (Čapek používá termín
„magismus“) jsou dvě strany: žadatel a mocnost, od které se něco žádá. Mezi
nimi

je

prostředník:

nějaká

část

skutečnosti,

která

celou

skutečnost

reprezentuje. Za prostředníka často slouží umění. V magismu vidí Čapek
naturalismus (protože potřebujeme nějakého fyzického nositele) i spirituální
rozměr: jako nositel stačí „drobt y a zlomky skutečnosti“ – kůže či roh y
zastupují celé zvíře, neht y, vlas y zastupují celého člověka.
Proč si člověk vůbec vym ýšlí magii? Proč si vym ýšlí bohy? Podle
Čapka proto, že je velmi křehký a závislý na přírodě. Své závislosti si člověk
b yl již od pravěku dobře vědom. Uvědomoval si, že je zde něco silnějšího než
on, nějaké mocnosti, cítil před nimi bázeň a respekt. Chtěl si je naklonit. Tak
započíná zbožštění přírody a života. Člověk si uvědomoval, jak je příroda
mocná a vrtkavá, a tak mu každý úlovek, to, že má třeba jídlo a teplo, připadá
jako dar z nebes. Můžeme vidět i souvislost s Nejskromnějším uměním, když
zde Čapek připomene, že pocit bázně a díku zažíváme – b yť v menší míře –
dodnes: „M yslím, že každý z nás […] pocítil někdy ve svém životě nad
pěkným kusem masa hnutí určité vděčnosti, a to ne třeba jen z potěšitelného
počtu dekagramů, kolik jich obnášela porce, ale snad také i trochu z toho
životního daru; pořád ještě říká se chlebu boží dar a křesťané se nad jídlem
modlí. Jídlo přece jen není jen tak zhola kořistí; někdy přece také jako b y se
164
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v něm tajila nějaká vyšší vlídnost a přízeň.“ 165 Připomene nám to, když Čapek
mluvil o naivním umění. Takový malíř vývěsních štítů vypodobní věci na
obraze s obdobnou vlídností, ab y pohled na ně uklidňoval. V Umění
přírodních národů Čapek mluví o stejné situaci a pocitu, ale ve vyhrocenější
a elementárnější podobě. Když pravěký člověk v kusu masa spatřoval něco, co
přesahuje jeho lovecké schopnosti a sílu, b yl to natolik intenzivní a
neodb ytný pocit, že k ulovené zvěři musel pocítit úctu. Zde mohlo započít
ono zbožštění života, vzniknout první přírodní náboženství a první umění.
To, co Čapek vidí za vznikem magie, je určitá ekonomie života:
„Uštědřování

i

odpírání,

toť

kořen

všech

tajemství

nejblíže

distribuce života byla odjakživa živností magických sil.“

166

člověka;

Ne nadarmo

nejstaršími uměleckými díl y b yla zobrazení potravy a zvířat a podob y ženy –
nositelky rodu. Člověk má potřebu do světa zasahovat, chce více života, chce
žít lépe. Realizuje to technickým způsobem – vyrábí si nástroje, které mu
usnadňují život. Zasahuje však do běhu světa také netechnicky – pomocí
umění. Proč se ale nezab ývá pouze technickou stránkou a již v pravěku se
pouští do bezúčelného zobrazování zvířat i lidí? Čapek odpovídá: „Patrně že
viděl v zobrazovaném zvířeti nebo lidské postavě něco ze zvířete nebo
člověka samotného.“ 167 A to je právě ona magie, kterou Čapek klade do
počátků umění: „Magie spočívající v tom, že člověk b yl hned v těch svých
začátcích schopen živě vztahovati množství představ a pocitů k výtvoru
umělému, který nastupuje svým, sobě vlastním a o sobě účinným způsobem do
řádu skutečnosti a b ytí.“ 168 Magie je naše podivuhodná schopnost vidět v
něčem, v nějakém úlomku skutečnosti, mnohem více. Podle Čapka umění
vzešlo z magie a vrací se do ní ve svých vrcholných projevech; i vrchol y
evropského

umění

jsou

magií

–

vezměme

si

pozdního

Shakespeara,

Rembrandta, Mozarta, Picassa, Baudelaira. To jsou mistři suverénní magie.
Čapek říká: „Neboť magie v podstatě jest dělati z ničeho, téměř ničeho,
něco; vytvořiti skutečnost novou, mimořádnou, v sobě úplnou a o sobě
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jednající.“ 169 „Takřka nic“ znamená umělcův materiál (malířovy barvy,
sochařův kámen) a „nová skutečnost“ je umělecké dílo, nový svět sám o
sobě.

Ornament a naturalismus
Prvotním materiálem tvorb y b yla člověku příroda, vše, co měl kolem sebe –
použil rohy uloveného zvířete či staženou kůži. Pro tvorbu měl materiál
dokonce ještě bližší: „Snad nejprvnějším materiálem výtvarným b ylo právě
jen to nejbližší, právě už samo člověkovo tělo. Že b ylo první plochou, první
sochou, prvním výtvarným prostorem; a první barvou, které se chopilo
malířství, b yla snad jenom teplá, čerstvá krev.“ 170 Malb y na vlastní tělo
nejsou pouhou ozdobou: „divoký primitiv se pomalovává, tetuje, ověšuje
trofejemi i cetkami, ne ab y se ozdobil, ale ab y se zvýraznil, zvýznamnil.
Mohl to b ýti nejprvněji spíš výraz síly, vítězství, triumfu, ne však ještě
bohatství a přep ychu; ovšem lze nám tuze dobře pochopiti, že s prvotní
člověkovou bázní kráčela ruku v ruce už také i prvotní zpupnost.“ 171 Zdobení
těla nemá sm ysl jen ornamentální, ale v základě už i tvůrčí.
Se zdobením úzce souvisí problém ornamentu, který Čapek v Úvodu též
probírá. Nevíme, jak ornament vznikl. Zda b yla nejprve realistická nápodob a
přírody a ornament se stal její schematizací, či zda ornament je vyjádřením
určitého geometrismu v nás a v přírodě a realismus se vyvinul až posléze. To,
že ornament zdobí, není podle Čapka jeho prvotní rys: „Nejpodstatnějším
rysem ornamentu je, že není volně svéprávný, nýbrž vždycky vázán na
předmět y; ale právě tady a právě proto není jeho funkce pouze zdobivá.“ 172
Teprve moderní doba přisoudila ornamentu pouze zdobivou funkci, až tehdy
vidíme na domech zcela zb ytečné sochy a architektonické prvky – zde
ornament

slouží

pouze k zakrývání

chabé konstrukce.

Původně tvořil

ornament jakousi tečku, korunu po namáhavé práci s hmotou: „Vpravdě
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znamenal ornament dovršující přisvojení si hmot y, form y a funkce, vítězství
nad hmotou, nad námahou, spojenou s jejím formujícím a zvýrazňujícím
zmáháním.“ 173
Ve vývoji umění spatřuje Čapek dvě tendence: v některých etapách má
umění naturalistní sklon, jindy zas tendenci st ylizující, ornamentalizující.
Nejprve ukazuje na pravěkém umění naturalistní větev: je méně častá, v
podstatě ji známe jen z nálezů z Evrop y starší dob y kamenné, je však velmi
stará. Nález y jsou naturalistické jeskyní malb y, možná ani nemají nábožensk ý
rozměr. Jejich autoři b yli lovci a snad pouze svobodně malovali v jeskyních.
Nejstarší ornamentální nález y charakterizují kulturu mladší dob y kamenné,
dobu rolnictví, jejíž umění je již výrazem náboženské potřeb y; jeho ráz je
formalističtější,

symbolizující

a

schematizující.

Naturalismus

a

ornamentalismus jsou dvě složky umění, obě v různé míře nalezneme v umění
všech dob, napříč všemi kulturami. Nelze říci, že jedna složka předcházel a
druhé. Podle Čapka „lidský duch je nepochybně od základu disponován k
obému: naturalismu i geometrismu. Je v tom nerovné rozdělení, ustavičná
labilita, ustavičné vyrovnávání; […] téměř nikde na světě není umění, které
b y v sobě neneslo zároveň obě form y, a to současně vedle sebe – v jednom
jediném společném tvořivém proudu“. 174
Na závěr Úvodu Čapek připomíná, že sice svázal původ umění s
náboženstvím a magií, tím však netvrdí, že umělecká tvořivost není svobodná:
„Připjal jsem tu původ umění k citu náboženskému, k magii, k prvotní (ach, i
konečné!) bázni a nejspodněji až ke kořenům samotného boje o život […] Je
tedy po svém původu ke všemu tomu připoutáno, neříkám však tím vším
spoutáno.“ 175 Sepětím umění a magie chce Čapek naopak zdůraznit, že
umění je svobodné. Když nyní víme, že umění je magie, lépe pochopíme,
že obsahová stránka umění má jiný, vyšší význam, než jaký se jí běžně
přikládá, že umění nemá za úkol imitovat. Pro svou magičnost se umění
nezastaví u fyzické či optické zkušenosti, směřuje mnohem výše: „Jeho
úkolem
173
174
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imitovati,

reprodukovati,

napodobovati

skutečnost,

‚zmocňovati se jí smysl y‘, nýbrž vstoupiti do ní také i mocí lidského ducha. A
právě jeho úkolem není jen a jen sloužiti, ať už ideám sebevyšším; umění,
jakmile b ylo jednou zde na světě, chtělo b ýti i živlem svým, sobě vlastním,
nejvýše svobodným.“ 176 V umění tedy podle Čapka není jen potřeba nápodob y
a potřeba reprodukovat to, co tu již je, ale i naše aktivní potřeba duchovního
výrazu.

176
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Anal yzovali jsme tvorbu Josefa Čapka a zejména některé z jeho teoretických
prací o umění. Viděli jsme, že v jeho případě jde tvorba – výtvarná i literární
– ruku v ruce s jeho teoretickými názory. Záběr Čapkovy činnosti b yl
nesmírně široký, proto i prameny jeho úvah o umění, které jsme využívali,
b yl y rozmanité: fejetony, umělecká díla, filozofické eseje, úryvky z dopisů.
Přesto můžeme v Čapkově uvažování o umění najít několik výrazných a
neustále se opakujících motivů.
Pro Josefa Čapka je umění výrazem duše, projevem nitra, osobitou
výpovědí člověka. Čapek proto odmítá v umění striktně rozlišovat na ‚vysoké‘
a ‚nízké‘, na ‚centrum‘ a ‚periferii‘. Odmítá také uznávat jedinou uměleckou
doktrínu jako závaznou pro veškerou tvorbu. Snaží se přivést naši pozornost k
méně nápadným uměleckým projevům: zajímá se o ‚nejskromnější umění‘,
bující na okrajích naší civilizace, a o umění přírodních národů.
Za uměleckým dílem stojí člověk a člověku je umělecké dílo i určeno.
Čapek uznává autonomii uměleckého tvoření, proto především v mládí
propaguje moderní umělecké st yl y. Ale odmítá nazírat umění pouze v
uměleckém horizontu. Pokud umění řeší pouze otázky vlastní kompozice a
výstavb y,

st ylovosti,

ztrácí

obsah.

Čapek

se

obává

dehumanizace

a

zmechaničtění umění.
Čapek b ývá označován za ‚básníka‘, ‚krystalizátora tm y‘, ‚romantika‘
či ‚velké dítě‘. Ve svých pracích o umění mluví o dojetí, které nad některými
díl y pociťujeme. Maluje postavy žebráků a nevěstek, jejichž přítomnost na
nás naléhá, píše o nevkusné misce v podobě rukou, která nás prosí. Čapek se
tedy nezdráhá do účinku umění zahrnout i emotivní působnost a naléhavost.
Ve malířství Čapek usiluje o určit ý paradox: ab y věci a lidé na
obrazech b yli současně zjevením i realitou. Takovouto paradoxní situaci, kdy
si uvědomujeme realitu – „věcnost“ věcí a zároveň se nám věci jeví jako
„zjevení“, popisuje v Nejskromnějším umění.
Čapek vidí původ a podstatu umění v magii. Magie je způsob, jak
netechnicky účinkovat na svět. Jak měnit stav věcí. Je to naše podivuhodná
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schopnost – uchopíme kousek realit y a ten nám zastupuje celek. U Čapka
magičnost umění znamená schopnost tvořit něco takřka z ničeho. „Takřka nic“
je umělcův materiál (malířovy barvy, sochařův kámen) a „nová skutečnost“ je
umělecké dílo.
Čapek v umění vždy odmítá popisnost a „vnějšek“. Ve své tvorbě proto
jde tak daleko, že píše povídky a romány bez děje. Umění podle Čapka k
člověku odpradávna b ytostně patří. Zranitelný člověk se nachází uprostřed
světa mocné přírody a pociťuje vůči ní bázeň. Uvědomění si této bázně,
uvědomění si této situace závislosti na vyšších mocnostech je to, co činí
člověka člověkem. A protože člověk chce svou situaci nějak vyjádřit, nebo ji
dokonce zmněnit, reaguje dvěma způsoby – technicky, výrobou nástrojů, a
netechnicky – uměním a náboženstvím. Umění je tedy u Čapka aktivní
odpovědí,
nápodobou.
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