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Úvod 
 

Tématem mojí diplomové práce je „Smysl ţivota v díle Karla Čapka“. Osoba Karla 

Čapka je především spojována s jeho novinářskou a spisovatelskou činností. V této 

práci však bude K. Čapek vystupovat především jako člověk a myslitel, který se 

zabýval tématy, jeţ mu přinesl sám ţivot. Téma smysl ţivota zde bude zpracováno 

v podstatě ze tří úhlů pohledu. Nejdříve se zaměříme na to, jaký byl Čapek člověk, 

jaký měl sám svůj ţivot, a co z jeho ţivota ho ovlivnilo k nazírání na téma lidský 

ţivot a jeho smysl. Čapek byl autorem, který neustále pozoroval, co se okolo něho 

děje, z toho také čerpal a zjišťoval, co je v ţivotě člověka opravdu důleţité. Karel 

Čapek ţil v letech (1890-1938), v této době probíhaly nejen ve světě, ale i na našem 

území zásadní změny, jeţ ovlivnily ţivot kaţdého člověka. Karel Čapek sám 

vţdycky vše pojímal s ohledem na lidského jedince, takţe bych také ráda 

zprostředkovala, jak Karel Čapek hodnotil situace, které lidstvo zaţilo. Léta 

Čapkova ţivota byla politicky velmi náročná, coţ se promítlo do celé společnosti 

a do lidských ţivotů. Právě tyto skutečnosti ve svých dílech reflektoval. 

Ve druhé části diplomové práce se zaměřím na filozofické myšlení Karla Čapka. 

Čapek byl doktorem filozofie, takţe jeho nazírání na téma smysl ţivota bylo 

i z velké části filozofického charakteru. Čapek je často spojován s českou formou 

pragmatismu, část jeho názorů na téma mé práce z pragmatismu také vychází. 

Kromě pragmatismu byl ale ovlivněn i jinými teoriemi a také jinými osobnostmi, 

neţ jen představiteli pragmatistického směru. Témata, kterými se zabýval, byla 

témata související s lidským poznáním a také témata, která souvisela s člověkem  

a jeho ţitím, kde se Čapek opírá o hodnoty, které jsou součástí lidského ţivota,  

a nezapomíná zohledňovat také etickou stránku lidského ţivota.  

Čapkovo filozofické přemýšlení o člověku a jeho ţivotě se promítalo do mnohých 

jeho děl. Z jeho obsáhlé tvorby jsem vybrala dvě díla, která přímo pojednávají  

o problematice smyslu lidského ţivota, konkrétně jsou to díla „Obyčejný ţivot“ 

(součást noetické trilogie) a „Ţivot a dílo skladatele Foltýna“. 

Cílem mé práce je objasnit problematiku smyslu ţivota, tak jak se na ní díval Karel 

Čapek. Při psaní této práce budu čerpat z Čapkových filozofických statí a literárních 
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děl a také z děl autorů, kteří se zabývali osobností Karla Čapka, jeho názory a jeho 

díly.  
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1. Osobnost Karla Čapka a charakter jeho doby 
 

Osobnost Karla Čapka a jeho názory jsou spjaty s charakterem doby, ve které ţil. 

V této části své diplomové práce bych, kromě toho, jaký byl Karel Čapek jako 

člověk a jak to ovlivnilo jeho nazírání na téma smysl ţivota, ráda nastínila i některé 

významné historické momenty, které se odehrály v období ţivota Karla Čapka. 

 

1.1 Osobnost Karla Čapka 

 

O ţivotě Karla Čapka by se dala napsat samostatná diplomová práce nebo rovnou 

samostatná kniha. Máme tu do činění se skutečně zajímavou a neopakovatelnou 

osobností, která se stala pýchou naší literatury a umělecké scény vůbec. Jak však 

souvisí osobnost Karla Čapka s tématem této diplomové práce? Čím více publikací 

jsem o Karlu Čapkovi prostudovala, tím více nabírám dojem, ţe velice. Všechno, 

to, co sám dělal a tím kým byl, bylo v jeho ţivotě zásadní a podstatné pro odkaz, 

který po sobě zanechal. Jeho názory na ţivot člověka a na to, co to vlastně znamená 

ţít „dobrý ţivot“, vycházely z jeho vlastního ţivota, který byl nesmírně naplněný.  

„Karel Čapek cele patří dvacátému století. I svým ţivotem i svým dílem byl účasten 

na jeho slávě, na závratném vzestupu lidské tvořivosti, i na hrozících i skutečných 

katastrofách lidské civilizace a lidského souţití. Ale narodil se ještě v minulém 

věku.
1
“ Karel Čapek se narodil roku 1890 v Malých Svatoňovicích. Malé 

Svatoňovice jsou obcí, která se nachází v severních Čechách.  

Čapkův otec Antonín byl venkovský lékař. „Necítil se dobře v závislosti  

na bohatém a německém panstvu, byl uvědomělý Čech a demokrat a ještě cizeji se 

cítila v této honoraci jeho manţelka
2
.“ Tato manţelka byla matkou Karla Čapka, 

jmenovala se Boţena. Kromě nejmladšího Karla, měli tito dva ještě nejstarší dceru 

Helenu a samozřejmě i syna Josefa, který byl jednou z nejdůleţitějších osob 

                                                           
1
 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.15. 

2
 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.16. 
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privátního i uměleckého ţivota Karla Čapka.  

Rodina Karla Čapka se významně podílela na utváření celé jeho osobnosti 

 i na vnímání okolního světa. Velice důleţitá byla pro Karla Čapka osoba jeho otce. 

„V rodinném prostředí, jehoţ dominantou byla mohutná postava tatínkova, byla 

trojice sourozenců uváděna od začátku do styku se společenským ţivotem. Jednak  

v jeho podobě lidové, prostonárodní, jednak v podobě národně uvědomovacích  

a osvobozených snah, na nichţ se podílely zájmy malé české burţoazie  

a hospodářský, politický a kulturní vzestup a vlastenecky a pokrokově smýšlející 

inteligence, většinou lidového původu a ještě doznívajícího buditelského typu, jak ji 

právě představoval doktor Antonín Čapek
3
“. 

Otec Antonín, ačkoliv talentovaný lékař, se vzdal toho, udělat nějakou zářnou 

lékařskou kariéru. Byl lékařem (v Úpici) a to v době Čapkově, ale i v naší době 

skutečně něco znamená, nevzdal se však normálního a obyčejného ţivota a srdcem 

zůstal nadále venkovanem.  

Karel Čapek se ve svém nedlouhém ţivotě zabýval řadou činností (například - 

fotografování, ilustrování, zahradničení). Malý Karel Čapek měl totiţ ve svém okolí 

velmi dobrý vzor: „...stále měl na očích příklad činorodého ţivota, obrovskou 

pracovní aktivitu svého otce, neúnavnou a mnohostrannou osobu.
4
“ 

František Buriánek ve svém díle, s názvem „Karel Čapek“, říká: „Otec sourozenců 

Čapkových byl příkladem pracovního heroismu. Své povolání lékaře prováděl vţdy 

se stoprocentním nasazením a mimo to i s láskou a jemu přirozenou náklonností 

k lidem
5
“. To po něm zdědil právě i Karel Čapek a důkaz můţeme nalézt  

v „Českém románě“ Olgy Scheinpflugové, která píše se o Čapkovi vyjadřuje takto: 

„....skláněl se shovívavě nad lidskou slabostí, jako lékař nad nemocí.
6
“ 

Sám Karel Čapek si otcův vliv dobře uvědomoval a popsal ho ve své stati „Jak jsem 

k tomu přišel“ „Tatínek byl -krom toho buditelského humanismu - typický duch tak 

zvaného vědeckého století : byl přírodovědecký materialista, věčně zaujatý 

záhadami přírody, zajímala ho prehistorie a dějiny, filosofie i přírodopis, řád vývoje 
                                                           
3
 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.17. 

4
 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.17. 

5
 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.18. 

6
 SCHEINPFLUGOVÁ, O. Český román. Praha : Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-

0019-3.s.174. 
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i tajemství neznámých krajů, jeho knihovna bylo kompendium všemoţných nauk,  

a ve všem tak trochu diletoval. Krom toho zahradničil a tesařil, včelařil a rouboval 

růţe, kreslil obrazy a staral se o záleţitosti obecní. Byl všestranný a prostý, naprosto 

objektivní a plně obrácený ke všem věcem tohoto světa, nikdy se nepáral se svým 

já, ţil v tom, co dělal, a byl dobrým lékařem. Jsem si vědom toho, jak mnoho 

z toho, co dělám a jak to dělám, je dědictví po něm.“
7
 

Kdyţ si přečteme tuto citaci, moţná aţ příliš nápadně to připomíná právě Karla 

Čapka. Karel Čapek byl dobrým pozorovatelem, pozoroval vţdycky všechno  

a všechny okolo sebe a z toho myslel, psal i ţil.  

Tím, co jeho otec dělal a jak ţil, dával tak Karlu Čapkovi i částečně nevědomky, 

příklad bohatého, plného a přesto docela obyčejného ţivota.  

Poměrně známý je i fakt, ţe kromě Josefa a Karla, se spisovatelské dráze věnovala 

 i sestra Helena. Opět tím, kdo ji přivedl k literatuře, byl jejich otec. V čem však 

bylo jeho působení na Karla Čapka nejdůleţitější, bylo jeho humanistické smýšlení. 

U Karla Čapka se předpokládalo, ţe se také stane lékařem, jak víme, nebylo to mu 

tak, ale: „...svým způsobem, pokud to dovedu, se také pokouším doktorovat, hojit 

lidi, pomáhat jim v jejich bolesti. Nejsem chirurg, ale spíš internista, jako bývají 

venkovští praktikové, tady dávám kapky a tady obklad, jak uţ to denní praxe  

s sebou nese- a rád bych tak já byl doktorem dobrým, který pomáhá
8
.“ 

Kdyţ uţ jsme předchozí stránky věnovali otci Antonínu Čapkovi, zastavme se teď 

aspoň na několik řádek u jeho matky Boţeny Čapkové, rozené Novotné. Svou 

matku Čapek sám i Buriánek ve výše zmíněné kníţce popisuje jako bytost velmi 

citlivou, vnímavou a energickou. Sám Čapek o sobě říká, ţe po ní má nervy,  

ţe jinak je spíše jako tatínek. Tato ţena, pracujíce v místním odboru Ústřední 

matice školské, sepisovala pro Národohospodářskou výstavu lidové písně a pověsti, 

ve svých dětech uţ odmala podporovala zájem o literaturu. Pro sourozence 

Čapkovy byla velkou podporou v jejich nejrůznějších zájmech. Avšak její osobnost 

byla dosti sloţitá a problematická. Je jistě pravdou, ţe všechny tři své děti v jejich 

zájmech podporovala, ale na druhé straně byli malí Čapkové spolu s jejich otcem 

svědky psychicky nevyrovnané osobnosti. „Podle toho, jak nám představují Boţenu 

                                                           
7
 ČAPEK, K. Jak jsem k tomu přišel in BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha: Melantrich, 1978.s.18. 

8
 ČAPEK, K. Jak jsem k tomu přišel in BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha: Melantrich, 1978.s.19. 
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ţivotopisci, měli bychom ji spíše litovat, neţ kritizovat, i kdyţ zřejmě nervy členů 

rodiny jejími častějšími projevy rozrušení pravděpodobně trpěly. Její pohledný otec, 

zprvu podomní obchodník a pak mlynář v Hronově, byl alkoholik, který 

neovladatelnou prudkostí ohroţoval svou nesmírně trpělivou ţenu. Tím trpělo  

i jejich jediné dítě – dcera (Boţena), nikoliv syn, jak si otec přál, která se tak stala 

přecitlivělou a nervózní
9
.“ Karla Čapka měla ze všech tří dětí nejraději, měla 

obrovský strach o jeho zdraví, navíc Karel Čapek byl ze všech členů rodiny 

nejtolerantnější k její povaze. Ţádná rodina není ideální, přesto však nejen Karel, 

ale i jeho sourozenci mohou vděčit za velice plodné prostředí, které ve své rodině 

nacházeli.  

Co se týče vzdělání Karla Čapka, navštěvoval Obecnou školu v Úpici, dále započal 

svoje gymnaziální studium v Hradci Králové, dále pak pokračoval v Brně  

a maturitní zkoušku sloţil roku 1909 na Akademickém gymnáziu v Praze. Rodina 

Karla Čapka se ocitla v Praze, protoţe jejich otec onemocněl, matka tak prodala 

jejich dům i ordinaci v Úpici a rodina Čapkova tak začala bydlet v Praze na Malé 

Straně. O podrobných ţivotopisných údajích Karla Čapka se lze dočíst v publikaci 

M. Halíka – „Karel Čapek, ţivot a dílo v datech“, ze které jsem vycházela, abych 

mohla zprostředkovat některá důleţitá data z jeho ţivota.  

V Čapkových čtrnácti letech mu na Moravě otiskli jeho první verše. O čtyři roky 

později v roce 1908 vyšel v Moderní revuei jeho cyklus básní „Zrcadla“. 

„Tato mladá básnická tvorba Karla Čapka nebyla ani tak bohatá ani tak osobitě 

nová, 

 aby vytvořila knihu jako výraz rodící se básnické osobnosti. Těch několik básní 

otištěných po časopisech bylo aţ po smrti autorově vydáno v útlé kníţce s názvem 

„Vzrušené tance.“
10

 

Uţ tehdy Čapek docházel k formulování svého vztahu ke světu, a co bylo  

pro spisovatele nejdůleţitější, učil se hře se slovy.  

Na českou literární scénu vstoupil společně se svým bratrem. Tato dvojice byla 

dosti unikátní. Ač byl kaţdý jiný a měl trochu jiné umělecké zaměření, měli  

                                                           
9
 BRADBROOKOVÁ, B. Karel Čapek, hledání pravdy poctivosti a pokory. Praha : Academia, 

2006. ISBN 80-200-1385-7.s.15. 
10

 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.33. 
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mezi sebou souznění. František Buriánek se o této bratrské dvojici, která nosila  

i stejné oblečení, vyjadřoval takto: „Byla to pro český kulturní ţivot senzace. 

Vţdyť ani ze světové literatury, ani z naší neznáme tak jednotnou, tak 

zharmonizovanou uměleckou práci bratrské dvojice, kdyţ přitom musíme uváţit, ţe 

šlo o osobnosti odlišných lidských i tvůrčích typů. Tvůrčí proces, v němţ vznikala 

díla bratří Čapků, byl tak vzácně jednotný, ţe nelze v konečném jeho výsledku 

rozlišovat podíl kaţdého z nich ani kvantitativně ani kvalitativně
11

.“ 

Z tohoto ohromujícího bratrství vznikla i řada společných děl (např. Krakonošova 

zahrada, Juvenilie, Lásky hra osudná, Zářivé hlubiny, Ze ţivota hmyzu, Adam 

stvořitel). František Langer ve své publikaci „Byli a bylo“ vzpomíná na důleţité 

osobnosti první poloviny dvacátého století, kromě ţivota a díla Karla Čapka se téţ 

věnuje jeho bratru Josefovi. Tito dva bratři byli velmi talentovaní a své znalosti  

a dovednosti si předávali. Josef Čapek, který je rovněţ spisovatel, je známý hlavně 

jako malíř, i Karel Čapek se pokoušel o kresbu a ilustraci. Olga Scheinpflugová  

(v Českém románě) potvrzuje také jejich nebývale blízký bratrský vztah.  

Karel Čapek byl především novinář a spisovatel. Záměrně je to napsáno v tomto 

pořadí, protoţe novinařina pro něj znamenala velmi mnoho, přes své působení  

v Lidových novinách se často cítil být blízko lidem. Skrz svoje články a sloupky 

v novinách sděloval lidem informace, kterými také následně ovlivňoval veřejné 

mínění. Kromě toho se věnoval téţ překladatelské činnosti, protoţe dobře ovládal 

cizí jazyky a často a rád cestoval.  

Čapkovo umění spadá s uměním dalších osobností do doby moderní. Moderní 

umění charakterizoval František Buriánek v knize „Karel Čapek“ takto: „Kladný 

poměr k soudobému ţivotu, prohloubený smysl pro vymoţenosti civilizace 

 a technickou kulturu, odpor k apartní výlučnosti a estétství, zjitřený smysl pro věci 

zdánlivě prosté a všední...
12

“ 

.„Znamená to především, ţe se jejich tvorba začala začleňovat do kolektivního 

 a skupinového úsilí, ţe si začala uvědomovat cíle a směr společných snah. A ovšem 

i historickou situaci a vztah nového, rodící se ho směru k předcházejícím a dosud 

převládajícím. Své ideály a cesty k nim si mladí umělci začali objasňovat 

                                                           
11

 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.33. 
12

 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.48. 
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i teoreticky - v debatách a diskuzích, v kritických i teoretických statích.
13

“ 

Karel Čapek psal často statě, které se věnovaly různým dobovým tématům,  

ke kterým se vyjadřoval. V jedné z nich, která vyšla v Uměleckém měsíčníku, se 

můţeme dozvědět, co povaţuje za kritérium umění a následně i jeho posuzování,  

a to je lidskost. Toto lidské není beze změny, ale mění se tak, jako se mění náš svět. 

Přesto však něco se nemění a zůstává a k tomuto pak směřuje jak básnictví, tak  

i celé umění. 

František Buriánek si všiml, ţe v této stati můţeme nalézt u Čapka rozporné 

uvaţování. „Zdůrazňuje sice, ţe umění má být výrazem tohoto trvajícího, obecně 

platného lidství, a staví se proti těm, kteří sluţebně poslouchají impulsům, které jim 

dává současná morálka, věda, politika, společnost a jiné veřejné faktory, jako by 

jejich práce teprve odtud měla dostati smysl a směr nebo jako by básnické umění 

mělo býti kronikou své doby a pouhým dokumentem pro budoucí historickou 

heuristiku, nebo sami vystupují jako hlasatelé nových takových názorů a hnutí
14

.“  

V této souvislosti narazíme i na to, ţe Čapkovo pojetí literatury vţdy nějak souvisí  

s časovostí a zároveň, ţe ţádný autor nikdy nemůţe pojmout absolutní lidskost, 

přesto však se k ní má neustále přibliţovat.  

Karel Čapek po svém otci podědil velkou lásku k člověku, také proto se člověkem 

ve svém psaní a filozofických úvahách zabýval. Na stránkách „Českého románu“  

od Olgy Scheinpflugové se můţeme dočíst o jejím velmi hlubokém vztahu, který 

chovala ke svému (od roku 1935) manţelovi. „Na něm miluji jeho nesmírnou 

lidskost a přímo chorobnou slušnost. Kolik muţských ctností lze napočítat v tomto 

postiţeném těle, kolik přímo antického pojmu spravedlnosti a cti, co úzkostlivého 

měření hodnot shovívavosti k nepřátelům, laskavosti a omlouvání křivd a lidských 

vášní. Jeho ušlechtilost přímo dráţdí normálně stavěnou lidskou duši
15

“ 

Lidský subjekt byl ale ze všech stran obstoupen dalšími tématy, která se drala  

na povrch a byla zakotvena do děl Karla Čapka - morálka, politika a společnost. 

Čapek byl charakterizován tak, ţe měl zájem o prosté věci. „Miluje člověka, 

obdivuje jeho ctnosti a hledá je i v nejobyčejnějších ţivotech, ale lidstvo uţ je  
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 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.40. 
14

 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.41. 
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 SCHEINPFLUGOVÁ, O. Český román. Praha : Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-
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pro něho trochu tvrdší oříšek
16

.“Jeho úvahy totiţ vţdycky začínaly u lidského 

individua, ne od lidstva. On samozřejmě neignoroval problémy lidstva, věděl o nich 

a psal o nich  

ve svých dílech, ale lidstvo se přece skládá z lidí, z jednotlivých lidí a lidských 

osudů.  

I postava Karla Čapka byla dosti jedinečná, tedy jeho tělesná konstituce. Odmala 

byl vţdycky spíše slabší, často postonával. Později mu byla diagnostikována nemoc 

páteře, sice se lékaři obávali, ţe to bude váţnější, ale i tak mu tato nemoc způsobila 

obrovské bolesti aţ do konce jeho ţivota. Čapek však přiznává, ţe i díky té nemoci 

se stal tím, kým se stal a v jeho umělecké tvorbě mu nemoc poměrně pomohla. 

Tělesně byl Čapek skutečně slabý, to o něm bylo známo. Jeho nemoc obratlů 

způsobila také to, ţe nebyl odveden do první světové války. První světová válka, 

tedy jediná válka v jeho ţivotě, byla něco, s čím se jen velmi těţko smiřoval. 

Moderní doba, nové filozofie a hned na to válka. Ačkoliv Čapek nemohl bojovat  

na frontách, bojoval jinak. „Katolický spisovatel a vojenský lékař Jaroslav Durych  

s despektem připomněl, ţe nebyl odveden jako voják, ţe patří do tělesně méněcenné 

kategorie.
17

“„Byl schopen oběti pro věc nadosobní, ale zároveň cítil osobní 

odpovědnost za kaţdý svůj čin. Znal soucit, ale neznal sentimentalitu, vţdy se spíš 

dovolával rozumu neţ citu, nesnášel faleš a nepoctivost. Směřoval k vyrovnanosti, 

klidu, jistotě, neměl rád výkyvy ke krajnostem
18

“ 

Podívejme se teď na to, jaké měl Karel Čapek vlastnosti jako člověk? Kdyţ si 

přečteme nějakou publikaci, která je věnována Karlu Čapkovi, většinou ji psali lidé, 

kteří ho znali a chovali k němu, jako k umělci i člověku hlubokou úctu. Kdyţ 

opomineme všechny jeho literární a ţurnalistické zásluhy, zbude nám to 

nejdůleţitější - Karel Čapek byl dobrým člověkem, byl nebývale skromný  

a nesobecký. Byl také dobrým Čechem, lépe řečeno Čechoslovákem.  

V důsledku své nemoci a všeobecné zvídavosti, která mu dopřála nejenom 

poznávání pozitivních věcí, se sám úplného ţivotního štěstí vzdal. 
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 SCHEINPFLUGOVÁ, O. Český román. Praha : Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-

0019-3.s.176. 
17

 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.114. 
18
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„Příjemně smuten, jaksi odevzdán ve svůj osud, mnohým okouzlen a nikdy vesel
19

“ 

Karel Čapek do všech činností, co dělal, dával kus sebe. Byl velmi znám svým 

obrovským soustředěním, kdyţ psal. Prostřednictvím literatury dával světu část své 

osobnosti. Nejmilejší činností v jeho ţivotě bylo právě psaní.  

 

 

1.2 První světová válka 
 

 

V této podkapitole bych ráda uvedla předválečná, válečná a poválečná léta, jak je 

charakterizoval Karel Čapek a František Langer v díle „Byli a bylo“. V tomto 

krátkém přehledu se také dozvíme, co se dělo se společností a uměním za první 

světové války, která se odehrávala v letech 1914-1918.  

Do roku 1910, neţ byla válka, jakoţto významný politický mezník, „…byli všichni 

lidé a všechno pomíchané
20

“. Například, co se literatury týče, byla mnohem 

intenzivnější, Čapek to zdůvodňuje tím, ţe se lidé nezabývali politickými a jinými 

věcmi tak, jak lidé těsně před, v průběhu války, i po ní. Přímo před válkou se stav 

v literárním i společenském prostředí změnil, jenomţe změna nepřichází naráz, stále 

ještě existovalo to, co bylo předtím. Čapek upozorňuje na to, ţe si právě toho 

můţeme všimnout u předválečných filosofů. „Byla tu čirá, skoro mrazivá potřeba 

duchovní kázně u filosofů novokantovských, u logicistů a systematiků, byl tu 

jemný, estetický kulturní eklektism v heidelberské filosofii hodnot, v relativismu 

Simmelově, v historismu Rickertově, do toho vpadl přírodní dynamismus vitalistů  

a velkolepý ohňostroj Bergsonovy filosofie tvořivého ţivota, mezi těmi zářivými 

systémy čirého myšlení si kasal rukávy civilního kabátu anglosaský 

pragmatismus.
21

“ 

Tyto směry působily svěţe a osvobozujícím dojmem proti pozitivismu, který vládl 

předtím. Nebyla jiţ jen jedna skutečnost, která by byla pozitivní, ale do skutečnosti 
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se promítaly také dějiny a tvořivost. To samé se začalo dít i v psychologii, která  

do svého předmětu zkoumání zahrnula podvědomí a jedinečnou osobnost. Stejně 

tak se ke slovu dostává i sociologie, která sleduje věci, zájmy i hodnoty kolektivní  

v sociálním aspektu. Čapek dává zde do protikladu dřívější univerzalismus  

a relativismus, který přicházel. Tento relativismus ale neznamená snad prostor  

pro nějakou skepsi, spíše nám dává naději, ţe se věci ještě mohou dál měnit  

a vyvíjet. „A teď uvaţte, ţe historickou odpovědí na ten duchovní optimismus byla 

světová válka.
22

“ 

Karel Čapek v knize „O věcech obecných čili Zóon Politikon“ do této obecné 

charakteristiky vkládá i odstavce, kde píše přímo o sobě samém, ale v er-formě, 

jako o chlapci Q. Naráţí na to, ţe chlapec Q byl tou dobou velmi kosmopolitní, 

demonstrace a to, co se dělo v politice ho prozatím moc nezajímalo. I kdyţ byl 

tenkrát lhostejný (jak on sám o sobě říká) k politickému dění, tato lhostejnost 

absentovala u otázek sociálních. Samozřejmě, ţe to, co se dělo na poli politickém se 

vţdycky odráţelo i v sociální sféře. Toto období s sebou neslo velké břímě  

pro různé ideologie. Dá se také říci, ţe to bylo jedinečné období a lidé nepřipraveni, 

se postupně zbavovali iluzí a představ o svobodě ducha a relativismu, protoţe přišlo 

něco, co relativní rozhodně nebylo, a to byla válka. Z dějepisného hlediska byla 

první světová válka takovou válkou, jaká dosud ještě nikdy nebyla. V historické 

literatuře se můţeme o ní dočíst také jako o moderní válce, nebo velké válce. 

Spojení moci lidské a technické se projevilo jako nebývale kruté. „Byla to těţká 

škola všestrannosti- zdá se mi, ţe dnes jsou věci přece jen jednodušší. Nejdřív si 

mládenec Q musel vyřídit spor s dekadencí, estéctvím a subjektivismem fin de 

siẻckle, tím vypadl z magického kruhu výlučnosti a zapletl se do anarchického  

a dobrodruţného světa faktů, zkrátka svým způsobem novinařil, škrabal to a ono  

na okraji dnů a kompromitoval se zájmy literárně ne dosti důstojnými, přitom se 

občas trápil, ţe nepíše dost umělecky dost vznešeně, dost lege artis
23

, jak ho kdysi 

poučil významný kritik
24

.“ 

Válka učinila konec všemu. Mnozí z umělců jiţ narukovali, ostatní v předzvěsti 
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odvodu do války učil jejich přítel a lékař (také literát) František Langer simulovat 

různé nemoci. Oba bratři Čapkové nebyli do války odvedeni. Samozřejmě ani 

situace v relativním bezpečí domova nebyla rozhodně růţová. Téměř kaţdý trpěl 

nedostatkem potravin, kromě toho byl zaveden takový politický reţim, kdy kaţdý 

náznak odporu či nevole proti Rakousku byl povaţován za vlastizradu. Byla to 

těţká a bolavá léta pro náš národ. Karel Čapek, jakoţto mladý a citlivý muţ, situaci, 

kterou způsobila válka, nesl velmi těţce. „Toţ to se rozumí: nejtíţ dolehla válka  

na záda tehdejší mladé generace. Polovička byla na frontách, kde chcípala úplavicí 

nebo „tahala svá střeva po terénu“, druhé polovině uţ nestálo ani za to si zapínat 

kalhoty při tom běhání od musterunku
25

 k musterunku, od špitálu k špitálu. Bylo to 

ohavné ţivotní provizórium, za naši kůţi by nikdo nedal šesták. (…)Myslím, ţe 

málokterá generace poznala na svém těle tolik bezohlednosti a sobectví, zbabělosti, 

znehodnocení a poníţení jako tato.
26

“ 

Tomáš Garrigue Masaryk spolu s Benešem ( a dalšími) hledali v zahraničí podporu 

k tomu, aby po válce mohl vzniknout samostatný stát Čechů a Slováků a byl uznán  

i ostatními evropskými mocnostmi. V roce 1918 tak skutečně vznikla 

Československá republika jakoţto samostatný a demokratický stát.  

Nahlédneme teď do oblasti poválečné kultury. Po válce dochází k rozvoji české 

literatury a dramatu. Zájem o literaturu a veškerou kulturu byl o mnoho větší neţ  

za dob Rakouska. Také samotná literatura a drama a umění této doby je jiné, 

moderní a zrcadlí nové ţivotní podmínky, které poskytovala nově vzniklá republika. 

Zvyšují se také náklady nově vydávaných knih a to i co se týká poezie. České  

a slovenské země měly konečně svou novou vlast. Jaký měl Karel Čapek sám 

poměr k vlasti? „Jeho poměr k vlasti byl horoucí a cudný, nekupčil s pojmem 

vlastenectví, nevyslovoval ji s velkým V, ale slouţil ji muţně a neúnavně a s přímo 

s dětským nadšením. Slouţil ji i tím, ţe nezavíral oči před chybami českého 

veřejného a politického ţivota, chtěl všechno zlepšit, vyčistit od neplech a stranické 

malosti
27

.“ 

                                                           
25

 Tělesné a psychické vyšetření u odvodu do vojenské sluţby 
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Karel Čapek nebyl členem ţádné politické strany, ale dění nově vzniklé republiky 

ho velmi zajímalo. O Čapkovi bychom se také mohli vyjádřit jako o hrdém 

Čechoslovákovi. Dokonce se o tehdejším národě vyjadřoval jako o nejnadanějším 

ze všech. „Kdyţ člověk slyší ty ostatní a pozná, jak si vidí jen na svůj vlastní nos, 

jak málo je zajímavá a o oč míň vědí. Ať si ti větší vytrubují, co chtějí, já jim uţ 

viděl do krámu. Jen té malosti, té přízemnosti ve vztazích se zbavit - velikost 

jedněch přece nespočívá v tom, ţe tvrdí o druhých, ţe jsou malí
28

.“ 

 

 

1.3Politické smýšlení Karla Čapka 

 

V souvislosti s obdobím, ve kterém Karel Čapek ţil (1910-1938) se často 

vyjadřoval k otázkám politickým. Témata, která se ho zajímala a o kterých také 

psal, jsou například tato- demokracie, nacionalismus, komunismus, fašismus, aj. 

Karel Čapek byl novinářem, který působil v Lidových novinách. Díky tomuto 

zaměstnání utvářel veřejné mínění i o politické scéně naší země. Čapek také často 

cestoval, znal se i s některými představiteli zahraniční i tuzemské politiky. Karel 

Čapek politikem jako takovým nebyl, byl ale politicky angaţovaným občanem. 

Jan Zouhar upozorňuje na to, ţe Čapek byl povaţován za tzv.“Hradního novináře“, 

protoţe je známo, ţe s osobou prvního československého prezidenta trávil hodně 

času a byli si nejen v otázkách politickým velmi blízcí.  

Na stránkách své publikace „O věcech obecných čili Zóon Politikon“ Čapek 

upozorňuje především na to, ţe politika není věc jen poslanců, prezidentů a voleb, 

ale kaţdý můţe přispět svou troškou do mlýna. I zdánlivě bezvýznamní lidé pro 

politický řád, jako např. švec nebo uzenář, jsou účastníky politiky, kdyţ dělají dobře 

to, co dělat mají, kdyţ tím přispívají prospěchu celku-obecnému blahu. Pro Čapka 

má stejný význam politická strana, hlásající svůj volební program, který má 

samozřejmě prospět- nejlépe všem a dobrý švec, který lidem spravuje podráţky, 

aby jim neteklo do bot. Čapek nechtěl být politikem, nýbrţ chtěl ţít politicky. „Býti 

občanem, uţ to je nebo můţe být jakási politická aktivnost, záleţí jen na tom, 
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jakými jsme občany.
29

“ Být dobrým občanem, to je základ jakékoliv politiky. 

Dalším důleţitým aspektem pro dobře fungující politickou sféru je loajálnost. Víme 

uţ, ţe Čapek si všímal ve svém myšlení především člověka, od něho vţdycky 

začínal, právě i politika pro něj nikdy nebyla hesla, nápisy a kampaně, ale lidé, kteří 

ji dělají. „Chodíme po zuby ozbrojeni jakousi nedůvěrou a nepřátelstvím ke všemu, 

co má dvě nohy, a také se podle toho chováme. Loajálnost se nezačíná poměrem  

k státu, nýbrţ poměrem k člověku, to je sám základ vší politiky a důleţitější 

vyhlášení lidských práv neţ sebe lepší ústava. Ovšem je jakýmsi zvykem odkazovat 

veškeru ţádoucí změnu mravů příštím generacím. To se rozumí, nikdo z nás 

nemůţe změnit svět, ale můţe aspoň trochu změnit sebe sama.
30

“ 

Dále se Čapek vyslovuje také k demokracii, upozorňuje na to, ţe myšlenka 

demokracie je veskrze krásná, ale o demokracii ve státě se musíme zaslouţit 

především my-lidé. Co děláme tak demokratického pro demokracii? Nelze se 

spoléhat a delegovat naši zodpovědnost na vládu a politiky, politika začíná  

u malinkých věcí, jeţ dennodenně vykonáváme. Podle Čapka, ať jde o jakoukoliv 

politiku, má se začínat lokálně. 

Čapka zaujalo, ţe čím více je v politice vidět snaha o politický "ráj", tím více se 

politickému řádu a politikům něco vyčítá, ozývají se nespokojené hlasy, námitky  

a zklamání. „Je vůbec podivno, ţe tolik lidí unese ţivot v poměrech tak nekonečně 

špatných. Posloucháte-li je, dovídáte se, ţe republika je prodána Ţidům nebo 

Němcům, úřady jsou zkorumpované, parlament shnilý, katastrofa za dveřmi  

a vůbec, ţe nastává konec světa. Kdybych tomu uvěřil, musil bych se jít oběsit  

na první osice v nejčernějším zoufalství.
31

“ 

Co dělat proti zoufalství? Přináší snad zoufalství nějakou změnu k lepšímu, nebo 

alespoň moţnost takové změny? Odpověď na všechny tři otázky bude stejná-

nikoliv. Karel Čapek k tomu ale říká to, ţe kdyby byl metařem, jenţ má rozbité 

koště a šel si ho opravit, aby mohl pokračovat ve své práci, přece jen to bude - sice 

strašně malá, ale přeci jen změna k lepšímu. „Nuţe, je dobře pro metaře i pro stát 
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myslet na koště. Kdyby kaţdé koště bylo dobré a mohlo být zítra ještě lepší, hleďte, 

pak nejsou poměry tak špatné.
32

“ 

Kdyby kaţdý dělal dobře to, co má dělat a kdyby hodnoty, ideály a zásady nebyly 

předhazovány pouze politice, ale řešily by se na místě - v našich osobních ţivotech, 

kam skutečně patří, bylo by hned o trochu méně ţalování na politické poměry.  

V souvislosti s politikou a Karlem Čapkem bychom neměli zapomenout zmínit 

pátečnické schůzky, kde se sice řešila i jiná témata, neţ jen politika, přesto byli 

účastníci pátečních setkání politicky názorově poměrně jednotní. Tyto schůzky se 

odehrávaly ve vile bratří Čapků, která se nacházela na Vinohradech. Mezi hosty 

Čapkovy vily bychom mohli nalézt spisovatele, politiky a umělce. Švagr Karla 

Čapka - Karel Scheinpflug, bratr Olgy Scheinpflugové, popisuje páteční odpoledne 

takto: „Byla to společnost vzdělaných lidí, kteří se scházeli, aby rozprávěli o všem, 

co je zajímá, aby se vzájemně informovali, seznámili se se stanovisky druhých 

 a přátelsky se pobavili.
33

“ Také K. Scheinpfug byl účastníkem pátků, ale aţ  

ve třicátých letech.  

Skupině těchto osobností, které se takto pravidelně scházely, se říkalo pátečníci, 

jmenovitě mezi ně patřili tito: Josef Čapek, Václav Rabas, Josef Palivec, Jan 

Mukařovský, František Langr, František Kubka aj. Karel Scheinpflug uvádí, ţe 

mezi prvními pátečníky bychom mohli nalézt i velice známé spisovatele a básníky- 

Fráňu Šrámka, Eduarda Basse, Karla Poláčka či Vladislava Vančuru. Mezi 

nejvýznamnější politické subjekty patřil Tomáš Garrigue Masaryk, který občas 

přišel pěšky z Praţského hradu do skupiny pátečníků. Masaryk se s Čapkem 

shodovali v tématu člověk, u obou lze nalézt humanistické přemýšlení. 

Masarykovská politika opřená o demokratismus a uznávání mravních zásad se 

Čapkovi líbila. Na Masarykovi však obdivoval nejen to, ţe se tolik zaslouţil o vznik 

samostatného československého státu, ale také jeho vzdělanost a osobní charisma. 

Ve třicátých letech mezi pátečníky zavítal občas i pozdější Masarykův nástupce 

Edvard Beneš.  

Co bylo na těchto setkáváních zajímavé, ţe se nikdy přímo nehovořilo o Čapkově 
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literární tvorbě a ţe mezi návštěvníky pátečních schůzek nesměly ţeny, ani jeho 

manţelka Olga.  

Poměrně významnou politickou i lidskou charakteristikou Karla Čapka bez sporu 

bylo, ţe nebyl komunistou. Sám to vysvětluje právě na stránkách spisu „O věcech 

obecných“ v kapitole – „Proč nejsem komunistou“. Na komunismu mu vadí to, ţe 

místo skutečné pomoci -bídě, chudobě, nabízí jako pomoc revoluci, kterou by 

Čapek pomocí nikdy nenazýval. „Poslední slovo komunismu je vládnout a nikoli 

zachraňovat, jeho velikým heslem je moc nikoli pomoc. Chudoba, hlad, 

nezaměstnanost nejsou mu nesnesitelnou bolestí a hanbou, nýbrţ vítanou rezervou 

temných sil, kvasící hromadnou zuřivostí a odporu.
34

“ 

Dále se Čapkovi nelíbí to, ţe komunismus ze všeho obviňuje společenský řád. 

Na vině však není společenský řád, ale jak Čapek trefně nazval - společenský 

zlořád, ten je potřeba vymýtit. Za společenský zlořád se v této souvislosti povaţuje 

bída, komunismus by chudým pomohl, ale musel by se nejprve dostat k moci  

a teprve následně potom pomáhat. Tato podmíněnost pomoci mocí se Čapkovi zdá 

velmi nesprávná. „Ţivit chudého člověka sliby je okrádání chudého. Snad se mu 

ţije lehčeji, malují-li se mu tučné husy na vrbě, ale prakticky i dnes tak jako před 

sto lety lepší vrabec v hrsti, neţ holub na střeše vládní budovy,…
35

“.  

Co přijde Karlu Čapkovi na komunismu nejzvláštnější je, jeho pochmurnost. 

„Nehostinné a nelidské je klima komunismu, není střední temperatury mezi 

mrazivou burţoazií a revolučním ohněm…“
36

 

Proč Čapek neschvaloval metodu komunismu, se dozvídáme v závěru tohoto 

pojednání. Čapek neschvaluje třídění lidí a jejich roztřídění do skupin, které k sobě 

nepatří. „Nestojím v ţádném houfu, a moje pře s komunismem není pře zásad, 

nýbrţ osobního svědomí.
37

“ 

Karlu Čapku bylo často vyčítáno, ţe pro samé stromy nevidí les. Čapek se dokázal  
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s tímto přirovnáním docela dobře ztotoţnit a nebral to jako kritiku. Co se skrývá 

pod označením politický řád? Čapek si pod tímto termínem ihned představil lidi, 

kteří  

v něm pracují, kteří ho vlastně tvoří. Čapek byl ve svých představách, úvahách  

i svém psaní celkově velice konkrétní. Všechno abstraktní, nepředstavitelné, méně 

uchopitelné a člověku poněkud vzdáleno. Takţe politika a politický řád, jsou zase 

především lidé, kteří ho tvoří. Čapkův filantropický postoj je cítit snad v kaţdém 

díle, které napsal, někdy více, někdy méně, přesto však neustále. „Kaţdý politický 

řád je dělán z lidí. Demokracie není udělána z lidských práv, nýbrţ z lidí a jejich 

působení. Vybudujte kterýkoli řád: z polovičatých, neloajálních, nestatečných 

malých lidí to bude nedostatečný a chaotický řád
38

.“ 

Karel Čapek také často apeloval na občany a na všechny lidi, protoţe podle něj 

kaţdý jedinec přispívá k lepší či horší politické situaci, aby se řídili svědomím, byli 

slušní a dodrţovali mravní zásady. Zdánlivě jednoduchý a v zásadě i obyčejný 

poţadavek byl Achillovou patou politické situace tenkrát a já jen můţu doplnit, 

 ţe slabinou zůstává i dnes. Karlu Čapkovi se rovněţ velmi nelíbilo nahlíţení  

na dobové problémy agresivním a radikálním způsobem. Neţ na našem území 

zavládla demokracie, všichni po ní stonali, pak se ukázalo, ţe demokracií se 

všechny problémy lidstva naráz a samy nevyřeší, a proto rychle pryč s ní, vyměnit ji 

za jiná hesla, za jiný lepší řád, který snad uţ tentokráte bude fungovat. „Dnes se bez 

rozpaků mluví o soumraku demokracie, o tom, ţe demokratický řád se neosvědčil, 

méně jasně se ovšem říká, co by mělo přijít na jeho místo. Není tu uţ aktuální 

politická moţnost něčeho jiného neţ demokracie, proto není nutno se zastávat 

demokratického reţimu,...
39

“ Demokratický reţim, jehoţ příznivcem byl  

i obdivovaný přítel T. G. Masaryk, Čapek zdaleka nevidí jenom z politického úhlu 

pohledu. Demokracie je ţivotním řádem. Není moţné, aby samotná demokracie,  

ve které českoslovenští občané nikdy předtím neţili, vyléčila všechny bolístky, 

kterými společnost trpěla. Demokratický reţim byl nový a nestačil se ještě pořádně 

zaběhnout. Je nutno si uvědomit, ţe samo slovo demokracie znamená vládu lidu, 

kdyţ bude lid lhostejný, nečinný a neustále jenom pasivně nespokojen, nebude tu 
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ţádná demokracie a především tu nebude řád, který bude fungovat. „Tady nejde  

o to, máme-li určité příčiny skřípat zuby, jde o duševní habitus našeho občana, který 

se dosud nevţil do toho, ţe demokracie, vládnutí, pořádek a to všechno je kolektivní 

dílo, na kterém i on má svůj kousek účasti, odpovědnosti a případně spoluviny
40

.“ 

Čapek nastupující demokratismus podporoval, definoval ho jako dobrovolnou 

kázeň, on sám s tímhle problém nikdy neměl, protoţe byl velmi ukázněným 

občanem i člověkem, alespoň tak ho líčil Buriánek i Scheinpflugová. Čapek, ať se 

vyjadřoval k jakémukoliv společenskému řádu, nebo k jakékoli společenské 

ideologii, odmítal hodnoty, které se pouze vypouštěly z úst, neměl rád zbytečná 

slova namísto jednání, které by nás pomohlo posunout dopředu.  

Celé jeho přemýšlení spjaté s politikou by se dalo shrnout touto jeho větou: 

„...pravdu mají ti, kdo nečekají na budoucí řád, ale koukají, co kloudného se dá 

udělat dnes
41

.“ 

Karel Čapek se ale názorově nevyhranil jenom proti komunismu, ale také proti 

nacismu a fašismu, o čemţ bude psáno v následující podkapitole. Karlovi Čapkovi 

bylo vyčítáno, ţe není názorově ani dost „nalevo“, ani dost „napravo“, protoţe jak 

levicové (komunistické), tak pravicové (fašismus) kritizoval.  

 

1.4 Třicátá léta - předzvěst války a rok 1938 

 

Ve třicátých letech dvacátého století se politická situace změnila, rok 1929 byl  

ve znamení krachu na Newyorské burze a následné stoupání vlivu strany NSDAP 

(nacionálně-socialistická strana) v Německu. Němci byli (a jsou) našimi nejbliţšími 

sousedy, takţe tato situace v Německu nebyla Čapkovi ani ostatním myslitelům  

a politikům lhostejná. V čele této strany stála osobnost-Adolfa Hitlera. Tato strana 

se opírala rasismus a antisemitismus. Hitler se snaţil zburcovat masy, aby ho 

následovaly. Nebál se pouţít násilí k prosazení svých nacistických myšlenek. Jak 

Čapek komentuje to, co čemu se v Německu říká nacismus a například v Itálii 

                                                           
40

 ČAPEK, K. O věcech obecných čili Zóon Politikon. Praha : Melantrich, 1991. ISBN 80-7023-090-

8.s.104. 
41

Č APEK, K. O věcech obecných čili Zóon Politikon. Praha : Melantrich, 1991. ISBN 80-7023-090-

8.s.103. 



23 
 

fašismus, (ale myšlenkově jsou si tyto ideologie velmi podobné), se opět dozvídáme 

v Buriánkově pojednání o Čapkovi: „Nastupujícímu fašismu nastavuje zrcadlo 

kritického rozumu a morálního svědomí.
42

“ O Čapkovi dále píše, ţe nazval situaci  

v roce 1934 největším kulturním debaklem, jaký jsme ještě nezaţili. Tento debakl 

spočívá v tom, ţe se následují myšlenky, které hlásají víru v rasu, Buriánek píše, ţe 

Čapek nechápe, co se stalo se vzdělanci v Německu, kterých rozhodně nebylo málo, 

ţe dovolí, aby tohle hlásal celý jejich národ. Právě tohle Čapek vidí jako naprosté 

selhání intelektuálů v sousedním Německu, od roku 1933 vlastně uţ ve Třetí říši. 

V roce 1934 si Čapek ještě myslí, „ţe je moţno čelit fanatickému zpitomění 

světa
43

“ 

Čapek se vyjadřoval dosti protifašisticky, Čapkova manţelka Olga se velmi 

obávala, jakou to bude mít dohru.  

„Věděla to, TGM, největší a nebezpečně milovaný národem, příliš velký pro malost 

fašistických opozičníků. A světově myslící Čapek vedle něho, jaké terče pro 

špinavé ruce pouťových střelců. Bála se jen, aby ho nezhnusili příliš, aby nezatouţil 

odjet anebo opustil svou práci. Dostával ustavičně ohromné nabídky anglických 

novin za jeden článek větší honorář, neţ tady vydělává měsíčně, ale on to neudělá, 

ví, kde je jeho povinnost
44

.“ 

Karel Čapek tedy stále pobýval v Čechách, mohl si lehce domyslet, kolika lidem 

není po chuti, a ţe po takto výrazné osobnosti vţdycky někdo půjde, zvlášť v této 

době. Karel Čapek ve válce nikdy neviděl řešení a byl vţdycky proti ní. Válka totiţ 

s sebou vezme všechno, lidi, kteří pro ni nebyli, trpí stejně. Ačkoliv nikdy nebyl 

vojákem na frontě, se svým empaticko-humanistickým přístupem a obrovskou 

láskou a úctou k člověku, si jistě dovedl představit, oč tam vlastně jde.  

Kdyţ čteme o Karlu Čapkovi, často se v souvislosti s ním pouţívá přívlastek 

statečný (např. Scheinpflugová). Tím také rozhodně byl, přesto však to byl přeci jen 

člověk, který měl své velké obavy a měl i strach, tento strach většinou nebyl jen 

strachem o jeho osobu, ale o lidstvo vůbec. Věřil také v to, ţe kdyţ on bude slabý, 

nebude moci přispět ostatním, nebude tak silný novinář a spisovatel, jeho úvahy se 
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stočí kamsi mimo, pouze ke strachu, tak z toho nevzejde nic dobrého. Se svými 

osobními strachy se svěřoval jen několika málo nejbliţším, mezi která patřila i jeho 

manţelka.  

Velmi výrazným osobnostním rysem Čapka byla jiţ několikrát zmíněná lidskost  

a nesmírná náklonnost k člověku; v těchto časech se projevovala moţná více neţ 

kdy jindy. „Nemůţeme však upřít tomuto Čapkovu postoji lidskou motivaci. 

Projevila se v jeho organizátorské účasti v akcích na práci, v jeho pomoci 

emigrantům z hitlerovského Německa, mezi nimiţ byl i Thomas Mann, projevila se 

i v jeho neváhavé a doslova obětavé práci na záchranu republiky.
45

“ 

Čapek nedokázal mlčet, kdyţ se nad Československou republikou stahovala 

nacistická mračna. Protoţe se vţdycky cítil být Čechoslovákem a byl na to náleţitě 

pyšný, nemohl nechtít nenapsat díla, která mu vyvstávala na mysl a reflektovala,  

co se dělo. V roce 1937 se zrodilo Čapkovo drama „Bílá nemoc“, kde je zdůrazněn 

Čapkův odpor k válce a fašismu.  

V období před druhou světovou válkou vzniká také hra „Matka“. Čapek uţ dlouho 

před tím dramata nepsal, námět na „Matku“ se zrodil v hlavě herečky Olgy 

Scheinpflugové. Čapek počal psát román, ale jeho manţelka ho upozornila, ţe jako 

divadelní hra bude silnější a dostane se k více lidem. Tímto dramatem chce Čapek 

říci: „…ţe ten, kdo zahynul pro něco slušného, neumírá a nemizí, ţe tu zůstává dál 

mezi námi svou mravní hodnotou
46

“ 

Čapkova osobnost byla jednou z nejvýznamnějších té doby, on sám věděl o svých 

příznivcích i odpůrcích. „Karel Čapek si začal uvědomovat s naprostým klidem, ale 

krutou jasností, ţe i v řadách české literatury se začíná na jeho jméno podráţděně 

nebo ironicky vrčet. Rostlo to jako lavina a nakazilo snadno nakazitelnou 

veřejnost.
47

“ 

Ve chvílích politicky i sociálně nepříznivých se nikdy nesoustředil jen sám na sebe, 

naopak se snaţil pomoci. „Ale ţivot šel setrvačně ještě chvíli dál a Karla Čapka 
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stále někdo potřeboval, ona uţ ani nemohla spočítat, kolika neznámým lidem jen  

za krátkou dobu jejich manţelství (1935-1938) opatřil místo, kolika z těch, kdoţ se 

octli pod koly, pomohl vstát, ţít a jít dál. Důvěra a kontakt, který měl se svými 

čtenáři, byly potvrzovány stovkami dopisů týdně, z nichţ ţádný neodloţil a všem se 

snaţil alespoň rozumět, kdyţ nemohl vyhovět
48

.“ 

Lidskému jedinci nikdy neodmítl pomoci, jej chtěl zachraňovat a za něj se chtěl 

prát. „Čapek nestál nikdy stranou zápasu, v němţ šlo o osud člověka o osud jeho 

země. Vţdy ovšem bez velkých slov a gest, bez manifestací, jaksi samozřejmě  

a skromně. Ale pevně.
49

“ 

„Čapkovo proroctví Robotů a Mloků chystalo své strašlivé vyplnění. Odstrašující 

příklady básníkova a myslitelova dvacetiletého varování se měly stát blízkou 

skutečností.(…). Nikdo není tak nešťasten jako prorok, jehoţ zlá věštba se 

vyplňuje
50

“ 

Na konci září roku 1938 byla Československu zasazená obrovská rána- Mnichovská 

dohoda. Mnichovská dohoda byla Karlem Čapkem chápana velice negativně. Bral ji 

jako svou osobní tragédii, kde padla všechna jeho politická i lidská přesvědčení. 

Padl Masaryk (i kdyţ tenkrát jiţ mrtvý, ale jeho postoje a myšlenky ţily i po jeho 

smrti), padl Beneš jako zastánce Masarykových politických zásad, padlo to, o čem 

byl přesvědčen, ţe bylo správné. Spisovatel Durych řekl o Čapkovi, ţe se v září 

1938 ukrýval na svém venkovském sídle na Dobříšsku. „Po jeho vystoupení, jako 

na nějaký signál, uliční a novinová sprostota a po léta střádaná závist a nenávist 

pochopily, ţe Čapek je nyní lovná zvěř a vylévaly na něj celé kanály pomluv  

a vzteku. Mnichov nesl Čapek jako zmrzačení sebe sama. Byl raněný, ubitý. Útoky, 

které přes jeho hlavu zasahovaly všecko, co miloval, nesl jako hluboké pokoření  

a zneuctění. Skoro se tázavě rozhlíţel, zdali v době, kdy by jeho myšlenek bylo 

nejvíc zapotřebí, ho bude někdo poslouchat. Tato kampaň byla o ránu víc, které se 

sečetly jeho poslední hodince.
51
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Čapek ale nikdy nestál stranou, nikdy se nechtěl a nepotřeboval ukrývat. Ještě před 

dohodou O nás bez nás, se snaţil vyuţít toho, ţe byl známý i v Anglii a chtěl tak 

urovnat problémy v pohraničí. 

Okleštění naší vlasti znamenalo připojení Malých Svatoňovic – Čapkova rodiště  

ke Třetí říši. „Vášnivou obranou země a ideálů svobody, demokracie a lidskosti se 

stávají novinářské články Karla Čapka v kritickém roce 1938. Vlastenec a demokrat 

neúnavně dává svou aktivitu, svůj intelekt i zkušenost do boje proti hrozícímu 

německému fašismu
52

“.  

Rok 1938 se zapsal do dějin našeho národa jako rok největší zrady, ztráty 

optimismu, ztráty mravních zásad a ztráty lidskosti. K tomu všemu, v roce 1938, 

v čase vánočním zemřel jeden z největších československých spisovatelů a jedna 

 z největších osobností první poloviny dvacátého století. Karel Čapek zesnul.  

„Ve tři čtvrti na 19. hod. Karel Čapek v neděli 25. prosince zemřel. Ten den vyšly  

v Lidových novinách Čapkovy Pozdravy. V nich - jakoby na rozloučenou - 

vzpomíná na náhodná setkání s obyčejnými lidmi v Anglii, Itálii, Francii, Německu, 

Španělsku, s nimiţ si tak snadno lidsky porozuměl a kteří mu představují moţné 

souţití lidu různých zemí na základě důvěry a lidského soucítění. Ve chvíli 

nejhoršího zklamání, v předvečer nové světové války a vlastně uţ ze smrtelného 

loţe Karel Čapek vysílá do světa své humanistické mírové poselství.
53

“ 

Čapkův milovaný bratr Josef byl roku 1939 zatčen a deportován do koncentračního 

tábora, kde nedlouho před koncem druhé světové války zemřel.  
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2. Filozofické myšlení Karla Čapka týkající se tématu smysl 

života 
 

 

Filozofické myšlení novináře, spisovatele, dramatika a prozaika Karla Čapka 

nebylo zaměřeno jenom na problematiku, která je tématem této diplomové práce. 

Filozofické úvahy Čapka byly širší, velice často se zabýval, například 

gnoseologickými (noetickými) i estetickými tématy. V této kapitole se však 

převáţně zabývám takovými filozofickými myšlenkami Karla Čapka, které souvisí 

s tématem smyslu ţivota. 

Karel Čapek vystudoval filozofii na Karlově univerzitě, jeho studium probíhalo  

v letech 1909-15. Dva semestry dokonce strávil mimo praţskou univerzitu, 

konkrétně v Berlíně a Paříţi Na konci tohoto studia mu byl udělen doktorát. 

František Langer ve své publikaci „Byli a bylo“ označil Čapkův ţivot v období jeho 

studií za dvojitý. Uţ tenkrát publikoval. „Lákalo ho ţivé umění. Psal i verše  

a do almanachu, který horlivě chystal a od něhoţ si sliboval, ţe sdruţí generační 

síly a vyjádří potřebu nového umění (Almanach na rok 1914)
54

.“ 

Karel Čapek byl studentem a nejenom studentem, ale i člověkem nesmírně 

zvídavým. Se studiem se mu otevíraly další a další dveře nového poznání  

a proţívání světa. Sám období svých studií popisoval takto: „A kdyţ pak s léty 

rostly mé pošetilosti a okruh mého ţivota, byly i moţnosti jediného dne nesmírné  

a nevyčerpatelné. Sedět u nohou profesorů a sát moudrost z jejich prsu, běhat pod 

okny své první lásky, psát verše, snít, potloukat se, tančit, prohlédnout výkladní 

skříně deseti antikvářů, číst jako divý a utrácet čas desaterým různým způsobem - 

jak je moţno, ţe jediný den vystačil na tolik vzrušujících věcí?
55

“ 

V roce 1918 vydal Karel Čapek publikaci s názvem „Pragmatismus čili filozofie 

praktického ţivota“. Také kvůli tomu bývá Karel Čapek označován za českého 

představitele amerického filozofického směru dvacátého století- pragmatismu. 

Čapek se povaţoval spíše za příznivce některých názorů pragmatismu.  
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„Nestydím se ani dnes za nadšení, které ve mně vzbudila tato filozofie v době, kdy 

mne nad faraónskými hrnci abstraktní filozofie trýznil hlad po skutečnosti.
56

“  

Čapka zaujaly některé filozofické myšlenky předních pragmatických myslitelů 

Dewey a Jamese.(důraz na činný a tvořivý ţivot). Sám obhajoval pragmatismus 

jako filozofický směr, který se odklání od metafyziky. Myšlenky tohoto směru se 

odrazily, jak na Čapkovi jako osobnosti a spisovateli, tak především filozofovi, 

pokud tak chceme Čapkovi říkat. Karel Čapek sám by zřejmě namítal, ţe pravým 

filozofem není, nepodává ţádný ucelený filozofický výklad. Filozofie jako taková 

nebyla hlavní oblastí jeho zájmu, a však tak vzdělaný a otevřený člověk, kterým 

byl, se rád pouštěl i do filozofického myšlení.  

Čapkovo filozofické myšlení nebylo zdaleka opíráno pouze o pragmatismus, 

 nebo o jeho dva výše zmíněné představitele. Profesor Jan Zouhar si ve stati, která 

pojednává o filozofickém myšlení Karla Čapka, všímá i dalších autorů (a směrů), 

kteří měli na Čapka vliv. Byl to například Schillerův humanismus, Bergsonova 

filozofie ţivota a etická problematika, kterou se zabýval prezident Masaryk. Navíc 

byl Čapek ten typ člověka, pro kterého byl největší zdroj inspirací sám ţivot a lidi, 

kteří se nacházeli okolo něj.  

Pro dotvoření Čapkova filozofického profilu je jistě důleţité zmínit i jeho disertační 

práci s názvem „Objektivní metoda v estetice se zřením k výtvarnému umění“. 

Tato práce souvisela s uměním, které mu bylo skutečně blízké. Tato práce mohla 

být podkladem pro případnou habilitaci Karla Čapka. „Vskutku jde o práci 

teoretickou, při čemţ jejím výrazným rysem je právě tendence k objektivnosti, 

snaha o omezení subjektivistických faktorů do jejích mezí, nechuť k metafyzice  

a spekulaci, respekt k empirii.
57

“ 
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2.1 Pragmatické smýšlení Karla Čapka 
 

O pragmatismu a pragmatických názorech Karla Čapka se do toho nejvíc 

dozvídáme z jeho spisu „Univerzitní studie“ (součástí je i „Pragmatismus  

čili filozofie praktického ţivota“). Na stránkách těchto studií najdeme názory 

hlavních představitelů pragmatismu i samotného Karla Čapka, které bych ráda 

v této podkapitole představila. Pragmatismus je směr, který vznikl v Americe,  

jiţ koncem devatenáctého století, ale dobu své největší slávy zaţíval právě ve století 

dvacátém. O tom, jak moc byl Karel Čapek ovlivněn angloamerickým 

pragmatismem a jak moc se od něj odkláněl, se mezi autory, kteří se zabývají 

Čapkovým filozofickým myšlením, vede stále spor. Nejvíce se ztotoţňuji s tím 

názorem (Františka Buriánka), ţe Čapek sympatizoval s některými názory – a to 

byly právě názory, které souvisely s ţivotem lidského jedince. Co se Karlu Čapkovi 

dále na pragmatismu líbilo, byl vztah ke skutečnosti, obrácení se k praktickým 

činnostem lidského ţivota a také pragmatistická úcta k faktům.  

Dále K. Čapek pragmatismus vyzdvihoval kvůli tomu, ţe je to filozofie  

pro člověka, pro jeho ţití, pro jeho zájmy, a také pro jeho uţitek : „....v naší 

katastrofální Evropě má slovo uţitek a slovo neţití nadarmo ještě dosti mravního 

kouzla pro ţivot osobní, národní i humánní, abychom jich zkusili ve filozofii
58

“ 

K tomu František Buriánek dodává, ţe Čapkovu charakteristiku pragmatisty dělá 

hlavně zájem o běţný ţivot člověka, který svým poznáním můţe zdokonalit  

a zlepšit svět. K. Čapek se hlásil k těm představitelům pragmatismu, kteří chápali 

svět jako takový svět, který člověk pomáhá spoluutvářet a svět se tak stává lidským 

dílem. Pragmatismus obecně je charakterizován jako směr, jeţ uznává pluralitu 

pravd, tzn., ţe více tvrzení můţe být pravdivých, ţe se lidské poznání odvíjí  

od samotného subjektu a ţe je relativní. Pro pragmatisty bylo typické, 

ţe prosazovali individualismus proto, aby jím byla relativizována lidská morálka. 

„Čapek viděl v individualismu jen poţadavek nejvyšší osobní odpovědnosti 

jednotlivce za kaţdý vlastní čin – záruku nejvýše morální jednání. Právě v tomto 

bodu se tedy Čapek s pragmatismem rozcházel.
59

 Karel Čapek si sám uvědomoval, 
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ţe pragmatická teorie poznání není dokonalá. „Přijímal, hlásal a přetvářel si tedy 

pragmatistickou filosofii jako návod k odpovědnému, morálnímu jednání.
60

“Karel 

Čapek byl také zastáncem Deweyovy hlavní myšlenky, která hlásala, ţe kaţdý 

člověk má zodpovědnost za svoje chování. Čapek tedy věřil v první řadě v člověka, 

v jeho schopnosti, v jeho intelekt. Věřil, ţe se vztahy mezi lidmi mohou změnit,  

ţe se mohou zlepšit, a to tím, ţe kaţdý člověk bude odpovědný za svoje chování, 

jednání i myšlení.  

Profesor Jan Zouhar z Masarykovy univerzity v Brně je současný autor, který se 

zabývá Karlem Čapkem i jeho filosofií, Zouhar upozorňuje ve své stati „Filozofie 

Karla Čapka“ na to, jak Karel Čapek rozděloval pragmatismus a ke kterému se sám 

spíše přikláněl. „Existují v zásadě dva druhy pragmatismu, jeden je pragmatismus 

rigorózní a ten druhý volný
61

.“ Kdyţ uţ bychom chtěli Karla Čapka někam zařadit, 

tak by to bylo mezi pragmatisty volné. Pragmatickou metodou chce Čapek řešit 

problémy, či konflikty, které před ním a i ostatními neustále vyvstávaly a nebraly 

bez této metody konce. Na stránkách díla „Pragmatismus čili filozofie praktického 

ţivota“ se lze také dočíst, ţe pragmatismus měl i svoje odpůrce. Tomuto směru bylo 

vyčítáno to, ţe je jakýmsi pokračováním sofistiky (protoţe i v pragmatismu je 

hlavním měřítkem člověk), coţ je označení pro filozofický směr značně nelichotivé. 

Pragmatismus byl také nazýván účelovým oportunismem.  

Karel Čapek v závěru (první vydání závěru s názvem „Sám za sebe“pochází z roku 

1925) své publikace o pragmatismu říká, ţe celá jeho generace je nazývána 

pragmatistickou, on sám se ale zabývá tím, jestli to, o čem je přesvědčen, skutečně 

vystihuje označení pragmatista. Ondřej Neff
62

 se na stránkách internetového deníku 

„Neviditelný pes“ zabývá tím, co byl podle Karla Čapka pragmatismus. Ondřej 

Neff taktéţ vychází z Čapkova díla „Pragmatismus čili filozofie praktického 

ţivota“. Karel Čapek ve své publikaci o pragmatismu shrnul svoje názory do sedmi 

bodů. „ V prvním bodě Čapek vyjadřuje nechuť k velkým slovům  

a k zevšeobecňování. Druhý bod je v podstatě vyjádřením obsahu toho prvního. 

Nikoli tedy slova, nikoli verbalismus, ale skutečnost. Čapek se nebojí obratu 
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"vulgární skutečnost", tedy vulgární v prazákladním slova smyslu, skutečnosti 

všedního dne, v níţ my všichni ţijeme a máme ji jako prostředí, v němţ se 

vzájemně stýkáme
63

.“ Čapek ve třetím bodě odmítá neurastický subjektivismus  

a naopak vyzdvihuje obyčejného člověka, který v sobě nehledá výjimečnost. Čtvrtý 

bod je věnován individualismu, ale v tomto případě individualismu objektivnímu – 

tzn., ţe člověk má vţdy jednat sám za sebe, nikoli jménem něčeho, nebo nějaké 

obecné pravdy. Se čtvrtým bodem souvisí i pátý, který z takto pojatého 

individualismu předpokládá svobodu lidského jedince, díky níţ se můţe člověk 

svobodně rozhodovat. „…dostáváme se k šestému postulátu. Jestliţe jsme odmítli 

verbalismus a jsme připraveni odmítat z vnějšku vnucované obecné pravdy, mizí 

rozdíl mezi fakty filosofickými a nefilosofickými, mezi fakty vysokými  

a privilegovanými a fakty nízkými a vulgárními a nefilosofickými. V tomto smyslu 

je kaţdý fakt filosofický, protoţe zaměstnává a poutá na sebe naše svobodné 

rozhodnutí, přičemţ svobodné rozhodnutí je vţdycky filosofický akt. Čímţ se 

dostáváme k závěrečnému, tedy sedmému postulátu. Otázka našeho myšlení, 

 tedy filosofický přístup, je tedy totoţná s praktickým přístupem našeho chování 

vůči zkušenosti. Konfrontace s faktem je zároveň faktem filosofickým  

i morálním.
64

“ 

„Má-li se těchto několik vět jmenovati pragmatismus, dobrá, budu ráda, budu-li 

shledán hodným tohoto jména, nejen podle slov, ale i podle skutků.65“ 

„Takto pojatý pragmatismus je ovšem nekonečně vzdálen od vulgárního pojetí 

pragmatismu jako účelového oportunismu, kdy se jednotlivci a skupiny snaţí vyuţít 

vhodné příleţitosti k okamţitému prospěchu. Všimněme si, ţe v Čapkových sedmi 

bodech není ani jediná zmínka o účelu, natoţ pak výhodě, která plyne  

z pragmatického jednání, které je v tomto pojetí svobodná a individuální 

konfrontace s výzvami kaţdodenní skutečnosti.
66

“ 
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2.2 Karel Čapek jako „relativista“ 
 

Kromě toho, ţe byl Čapek označován jako pragmatista, byl označován i jako 

relativista. V Čapkově stati „O relativismu“ se můţeme dočíst, ţe byl s tímto 

označením nespokojen. „Bývám z příčin mně ne dost jasných nazýván relativistou, 

snad to být nějaká pohana, či co. Nuţe, je-li co v lidském konání nenapravitelně 

relativní, je to hodnocení, neboť veškero hodnocení se děje vzhledem k něčemu. 

Housenky jsou dobré pro příští generaci motýlů, ale nejsou pochopitelně špatné  

pro pěstitele kapusty. Věci jsou dobré nebo špatné ve vztahu k naší osobě, k naší 

partaji, nebo k nějakému danému účelu.
67

“ Čapek v publikaci „Místo pro 

Jonathana!“ kritizuje to, ţe na místo poznání, přichází hodnocení. K poznání 

člověka je zapotřebí jeho intelektu, ale tento intelekt není relativní, naopak platí 

obecně, protoţe lidský duch je vlastnictvím celého lidstva. Čapek si také 

uvědomuje, ţe kdyţ lidský jedinec poznává, tak je pochopitelně ovlivněn, tím kým 

je, i vlastní zkušeností, ale to pro Čapka neznamená, ţe neexistuje nějaká obecně 

platná pravda. Právě intelekt člověka usiluje o co nejpravdivější poznání, které 

člověku dodá jistoty. Pro Čapka nejsou věci samy o sobě sporné, „…sporná jsou 

naše stanoviska k nim, bylo by méně rozporů mezi námi, kdyby v našem poměru 

k věcem bylo méně stanovisek a více znalostí. Cesta poznání je jediná společná  

a obecná, jediná nesporná cesta lidského ducha, i kdyţ to jde jen pomalu a je to  

na dlouhé lokte.
68

“ 

 

2.3 Čapkovo pojednání o hodnotách a hodnocení 
 

V následující kapitole bych ráda nastínila problematiku hodnot a hodnocení, jak ji 

vidí sám Karel Čapek. Jiţ v předcházející podkapitole bylo naznačeno, ţe Čapek 

kritizoval to, ţe namísto intelektuálního poznání přichází hodnocení, které je 

relativní a také silně subjektivní. „Čapek se kriticky pozastavuje nad tím, ţe 
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v soudobých postojích intelektuálů, které charakterizuje jako selhání 

intelektualismu a krizi inteligence
69

“ Ačkoliv Čapek na stránkách článků „Téměř 

kus noetiky“, „Pereat Mundus“ a „Kapitoly o hodnotách“ podrobuje hodnoty  

a hodnocení poměrně velké kritice, uvědomuje si, ţe hodnoty a stejně tak  

i hodnocení do našeho ţivota patří. Bez hodnot by lidský ţivot neměl ţádný smysl. 

Podle Čapka má poznání předcházet hodnocení, protoţe nám jde přece o to, 

abychom reagovali a hodnotili správně. „Prosím vás, řekněte mi, víte-li o nějakém 

jiném kritériu správnosti, neţ-li je pokud moţno nejlepší poznání a stálé úsilí  

o poznání ještě lepší
70

“ Čapkovi jde o to, aby naše hodnocení bylo vedeno 

objektivním a poznávajícím způsobem. Chyby, které spatřuje na straně intelektuálů, 

jsou tyto: „Převaha hodnocení, chaotický konflikt názorů, náklonnost slouţit jen 

jedné přijaté hodnotě a uznávat jen ji, to znamená radikálně odmítat jiné projevy 

ţivota.
71

“ 

V kritice hodnot a hodnocení pokračuje dále v článku „Pereat Mundus“, který je 

součástí díla „Místo pro Jonathana!“. Čapkovi se nelíbí toto, „…má-li se instalovat 

naše hodnota, je jaksi nutno vystěhovat všechny ostatní, pro nějaká má býti, se 

obyčejně zavrhuje co nejvíce, co jest
72

.“ Karel Čapek popisuje celkovou situaci tak, 

ţe jsme svědky všech moţných konfliktů hodnot – společenských, politických  

a etických. Hodnoty jsou také bohuţel zaměnitelné, coţ Čapek taktéţ podrobuje 

kritice. „Lidé, davy i národy mohou přísahat dnes na tu a zítra na jinou, většina 

hodnot se doţívá jen několika let, mají svou dobu konjunktury, načeţ jsou 

triumfálně překonány nebo potichu zajdou.
73

“ Není divu, ţe tohle Karel Čapek 

kritizuje, v jeho díle se můţeme dočíst, ţe za jednu z největších a nejdůleţitějších 

hodnot povaţuje spravedlnost. V tomto souhlasí s Platónem, pro něhoţ byla 

spravedlnost jednou ze čtyř největších ctností. Kdybychom byli spravedliví jenom 

někdy, nebo zkrátka kdyby byla spravedlnost hodnotou, která podléhá času, bylo by 

to velmi špatné a teď pouţiji Čapkova slova:„…ţe bychom byli svědky dějinných  
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a hromadných vrtkavostí.
74

“ Karel Čapek se taktéţ názorově vyhraňoval proti 

něčemu, co za jeho doby, i kdyţ zřejmě za kaţdé doby, skutečně fungovalo: „Jsou 

lidé, kteří se mohou učenichat, co je tohoto roku vládnoucí pravda nebo hodnota, 

aby se k ní včas přihlásili
75

.“ 

Pokud budeme podléhat "módnosti" některých hodnot, bude s námi zle. Karel 

Čapek upozorňuje na nebezpečí, které se skrývá v tom, kdyţ kaţdou chvíli měníme 

své hodnoty. Není to tak, ţe by dobré hodnoty střídaly ještě lepší hodnoty. „Bohuţel 

nemůţeme říci, ţe hodnoty jsou pravidelně nahrazovány lepšími a vyššími, to by 

svět uţ dnes musel být polovičním rájem.
76

“ 

Čapek propojuje téma poznání s problematikou hodnot a přiznává, ţe se hodnoty 

mění s naším poznáním, respektive, ţe hodnoty zůstávají, ale poznání můţe jít stále 

kupředu. Další Čapkova kritika je spojena s přeceňováním některých hodnot  

na úkor ostatních. „Čím více je některá hodnota nadceněna, tím nevyhnutelnější se 

dřív či později dostaví zklamání a bude hledán nějaký nový cíl...
77

“ 

Jak uţ bylo zmíněno, hodnoty jsou neoddělitelnou součástí lidského ţivota a ţivot, 

ve kterém se řídíme pouze aktuálnosti některých hodnot, je Čapkem 

charakterizován následovně. „Náš ţivot se odehrává v podivném, krátkém  

a nesouvislém čase: ve stálé aktualitě. Ţijeme ze dne na den, z roku na rok, 

včerejšek je překonán, ať ţije dnešek nebo zítřek. Co bylo, je odbyto a nestalo se 

nám to ţádnou zkušeností nebo poučením, bylo to nadarmo, a nadarmo bude i to,  

co děláme nebo zakoušíme teď.(…) Zkrátili jsme veškeren ţivot na píď aktuality, 

za rok, za pár let se knihy, plány, myšlenky i lidé stávají starými. Čím více jsou 

naše hodnoty jenom aktuální, tím je náš ţivot kusejší, efemérnější, nevraţený  

do hlubších souvislostí času a vývoje…
78

“ 

Karel Čapek nahlíţí na lidský ţivot tak, ţe k lidskému ţivotu patří i to, ţe člověk 

nechce ţít nadarmo. „Člověk chce ţít, ale chce také, aby jeho ţivot stál za to, to 

druhé uţ není biologický fakt, ale otázka hodnot, jeţ nalézá.
79

“ Ale právě 
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v souvislosti s hodnotami, Čapek ukazuje na nebezpečí jejich relativity  

a subjektivity. Karel Čapek radí, ţe není dobré se oddávat relativitě hodnot a uţ 

vůbec ne její vrtkavosti. Připomíná, ţe ve filozofii můţeme nalézt něco, co se 

nazývá absolutní hodnoty. U těchto absolutních hodnot je ale ta potíţ, ţe 

nevycházejí z toho, co jest, ze skutečností, z našich ţivotů, nýbrţ z toho, co býti má. 

„Budiţ, mám úctu k tomuto abstraktnímu kralování Absolutních Hodnot, bohuţel je 

nemohu stáhnout na zem, aby mi pomohly rozhodnout, je-li, řekněme, lépe pro lidi, 

aby jim vládla demokracie nebo diktatura, zdá se mi, ţe ve skutečných konfliktech 

hodnot a cílů nejsou Absolutní Hodnoty instancí dovolatelnou.
80

“ 

Absolutní hodnoty Karel Čapek sice uznává, a však vadí mu právě to, ţe 

nevycházejí ze skutečnosti tak, jako hodnoty. To, co Čapkovi dále vadí, je právě to, 

ţe jsou hodnoty často vnímány jaksi libovolně, nejsou pevné a jsou přijímány podle 

potřeby. „Tedy to je to špatné na našich hodnotách, ţe s nimi zacházíme jako  

s něčím, co vlastně není závislé na faktech, nýbrţ na naší vůli a libovůli, na našem 

stanovisku, na našem souhlasu nebo odporu. Jsou, kdyţ řekneme ano, nejsou, kdyţ 

řekneme ne. Jsou to jenom fikce, které se dostavují nebo mizejí podle toho, jak se 

nám zachce.
81

“ Jenţe hodnoty fikcemi nejsou. Protoţe existují samy od sebe. Tím, 

ţe Čapek v „Kapitole o hodnotách“ nazval hodnoty skutečnostmi, umoţňuje to, ţe 

můţeme hodnoty poznávat a analyzovat. V poznání je vţdy alespoň kousek naděje. 

„Jen potud je svět zlepšitelný a opravitelný, pokud jej můţeme poznat. Rozhodnout, 

co je dobré nebo špatné, je víceméně věc citu a víry, rozhodnout, co je v daném 

konfliktu hodnot lepší nebo horší, to uţ je věc pozorování, kontroly, srovnávání  

a opětovných zkušeností.
82

“ 

Čapek si tedy plně uvědomuje, ţe hodnocení je relativní, a však hodnoty samy  

o sobě relativními nejsou. Relativní jsou pouze naše stanoviska, nikoliv samy 

hodnoty.  

Profesor Jan Zouhar praví, ţe Čapek uznává v zásadě objektivistické pojetí hodnot. 

„Relativismus hodnot, postojů, názorů konstatuje, vidí ho kolem sebe, ale nesmiřuje 

se s ním, dokonce ho v určité podobě odmítá, protoţe mu představuje hrozbu  
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pro člověka. Čapkovo uvaţování o hodnotách, jeho rozpaky nad hierarchizací 

hodnot dokládají však jistý rozpor jeho filozofického postoje. Na jedné straně  

pro něho hodnoty existují nezávisle na naší vůli, jsou to skutečnosti, které lze 

poznávat, analyzovat, vysvětlovat a srovnávat. Na druhé straně vyplývají z povahy 

naší osobnosti, z prostředí, ve kterém ţijeme, z aktuální situace.
83

“ 

Co Karla Čapka velmi rozčilovalo na době, ve které ţil, bylo, jak on sám říkal – 

„vyznávání hodnot hubou“. Hodnoty se totiţ nenarodily v naší hlavě, abychom  

o nich jen a pouze hovořili, ale jsou to síly, které se utvářejí a mění náš ţivot. 

„Hodnota není hodnotou tím, co slibuje, ale tím, co dává, tak jako bankovka není 

hodnotou tím, co je na ní napsáno, ale tím, co si za ni koupím. Jsou lidé, kteří se 

zamilují do Grety Garbo
84

 podle jejích obrázků nebo do Velké Ideje podle jednoho 

nebo dvou krásných hesel, ale o takových lidech řekneme, ţe ţijí ve snech a fikcích, 

a cítíme, ţe takový ţivot není poctivá hra.
85

“ 

Čeho se Čapek bál a měl pro to skutečně důvod, byl boj proti hodnotám násilím. 

„Od popírání hodnot hubou je jenom krok k popírání hodnot násilím, ani to, ani ono 

není měření a srovnávání, nýbrţ odklízení jednoho, aby bylo učiněno místo pro, 

něco druhého, není to boj, nýbrţ soutěţ, ne konflikt hodnot, ale konflikt egoismů, 

třeba egoismů hromadných.
86

“ 

Čapek radí, ţe správné je, vidět tyto konflikty s tragickou objektivitou, to tedy 

znamená, ţe proti sobě stojí rovnocenné hodnoty- oprávněné proti oprávněnému. 

Dále nabádá, ţe nemáme zůstávat stranou, protoţe kaţdá hodnota nás můţe zajímat 

a kaţdá s námi nějak souvisí. Často se od konfliktů hodnot odvracíme a prcháme 

z tohoto souboje a tím se zbavujeme zodpovědnosti. Souboj stran totiţ není vůbec 

jednoduchý a čitelný tak, jak vypadá. Nesoupeří proti sobě na jedné straně mravnost 

a správnost a druhé straně jejich opaky. Často proti sobě stojí rovnocenní soupeři. 

„To je právě to tragické, to je ta přísná a těţká odpovědnost: ţe se v tom skutečném 

konfliktu musíme rozhodovat pro něco a tedy i proti něčemu, co je také oprávněné, 
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co má také svou velikost, své ţivotní právo a svou platnou hodnotu
87

“  

Doteď jsem zprostředkovala hlavně Čapkovu kritiku hodnot, ale to je jen jedna 

strana mince Čapkova uvaţování o této problematice. Čapek sice hodnoty kritizuje, 

ale na druhé straně je uznává a uvědomuje si jejich důleţitost v lidském ţivotě, 

protoţe ţivot člověka by bez nich postrádal smysl. Protoţe si uvědomoval důleţité 

místo hodnot v lidském ţivotě, měl strach, ţe něco můţe lidské hodnoty ohrozit a to 

je technika. Čapek se ke stále pokročilejší technice vyslovoval uţ před začátkem 

první světové války. O problematice technického pokroku později pojednávají 

Čapkovy známé romány „Továrna na Absolutno“ a „Krakatit“, nemůţeme také 

opomenout drama „RUR“.  

Kdyţ se podíváme na to, co je Čapkem technice vytýkáno, je to především to, ţe je 

nástrojem násilí a potaţmo i války. I na toto narčení proti technice se nelze dívat 

jenom negativně, protoţe na jedné straně můţe celý svět a jeho obyvatele zničit,  

na druhé straně mu můţe pomoct, aby se uchránil. Čapek si uvědomuje to, v čem 

tkví nedostatek techniky v tomto kontextu, technika není schopna zajistit něco, co 

by bylo nástrojem míru.  

V této souvislosti na stránkách kapitoly „Duch poznání a duch ovládání“ Čapek 

také srovnává vědy humanitní a technické, nevyzdvihuje tu jednu vědu na úkor 

druhé. Zároveň se ale domnívá, ţe s ohledem na stav světa, který panoval, se člověk 

má především drţet toho, co má být nástrojem solidarity, míru a lidské svobody. 

„Duch ovládání vytvořil nesmírné síly a prostředky, kterými se národy světa mohou 

dorozumívat, pravdy, které překračují všechny hranice duchovní hodnot, jako je 

svoboda myšlení, jeţ nepřipouštějí, aby se lidské bytosti a národy staly pouhým 

předmětem ovládání. Dnes je rovnováha kulturního ţivota porušena, duch ovládání 

nebezpečně převáţil ducha poznání, je na nás všech, kdo slouţíme a chceme slouţit 

kultuře duchovní, abychom znásobili své úsilí a intelektuální statečnost. Také mír  

a svoboda potřebují svých nástrojů, dodat je, a dodat ještě včas, to je nejnaléhavější 

úkol naší doby.
88

“ 

Nelze se však o Karlu Čapkovi vyjádřit, tak ţe by technický pokrok celkově odmítal 
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nebo zavrhoval. Jako vzdělanec a inteligentní člověk věděl, ţe ve dvacátém století, 

které bylo pokračováním vědeckotechnického devatenáctého století, má technika  

v lidském ţivotě své místo. Nepopírá a uvědomuje si, ţe jeden z cílů technických 

vynálezů je uţitečnost pro člověka a to mu bylo sympatické. Na druhé straně si 

všímá toho, kdyţ člověk techniku ovládá.  

Čapek se také na stránkách „Ducha poznání a ducha ovládání“ zamýšlí nad tím, 

kam aţ dál to s technikou půjde, kdy se to zastaví, jestli se to zastaví. Bojí se, ţe 

technický ideál ovládání bude přenesen na společnost lidí, kteří by takto mohli být 

ovládáni. Jakmile někde nebo v něčem Čapek viděl ohroţení člověka a jeho ţivota, 

vedlo ho to k neustálým obavám. Dalším pokrokem, který na vědeckotechnickém 

poli bylo moţno vidět, je velký pokrok ve zbrojním průmyslu a to ještě před první 

světovou válkou. Čapkovi se nelíbilo vyuţívání pokročilosti technicky v souvislosti 

se zbraněmi a násilím. Opět měl strach o to, o co mu prakticky vţdycky šlo nejvíce 

a to byl lidský jedinec.  

 

 

2.4 Ti, kdo Karla Čapka dále ovlivnili 
 

V této podkapitole bych ráda krátce nastínila některé filozofy, kterými se Čapek 

v průběhu svého ţivota zabýval a některými jejich názory se nechal také ovlivnit. 

Záměrně jsem vybrala osobnosti, které se zabývaly tématy a problémy, které jsou 

spjaty s tématem mé diplomové práce. 

 

2.4.1Tomáš Garrigue Masaryk 

 

První československý prezident sehrál velmi důleţitou roli v ţivotě Karla Čapka. 

T. G. Masaryk nebyl jenom postavou politickou, ale byl i významný myslitel století 

dvacátého a konce devatenáctého. Masaryk a stejně tak i Čapek nebyli zajímaví 

jenom díky svým úspěšným pracovním kariérám, ale i jako osobnosti samotné. 

Ačkoliv byl Karel Čapek o čtyřicet let mladší, našli k sobě tito dva cestu a stali se  

z nich dobří přátelé. Je moţné postřehnout myšlenky, které byly pro oba dva 



39 
 

společné. Karel Čapek dělal s Masarykem rozhovory, které pak sepsal a vytvořil 

dílo „Hovory s T. G. Masarykem“. Na stránkách tohoto Čapkova známého díla se 

můţeme setkat s poměrně uceleným profilem Masarykova myšlení. Kromě toho,  

ţe persona Tomáš Garrigue Masaryka byla a je vţdycky spjata se vznikem 

samostatného Československa, nelze odhlédnout od toho, ţe byl filozofem  

a filozofii také přednášel na univerzitě v Praze. Na stránkách Čapkových „Hovorů“ 

se můţeme o něm dočíst velké mnoţství informací. Masaryk hovoří o svém dětství, 

o letech předválečných a o první světové válce – čímţ vykresluje charakter tehdejší 

doby. Neméně zajímavá jsou témata filozofická, ve kterých se zabývá noetikou, 

metafyzikou apod. Ráda bych v následujících řádcích zprostředkovala některé 

Masarykovy názory.  

Jak sám Masaryk charakterizoval svou filozofii, se dozvídáme z „Hovorů“ v třetí 

části nazvané „Myšlení a ţivot“. Masaryk, ačkoliv profesor filozofie, o sobě tvrdí, 

ţe se za filozofa ani za metafyzika nepovaţuje. Masaryk upozorňuje na to, 

 ţe filozofie nesmí být v ničem v rozporu s vědou. O Masarykovi je známo, ţe byl 

zastáncem pozitivismu. Přesto byl nejen Čapek, ale i Masaryk dáván do souvislosti 

s pragmatismem. Sám ale zařazení mezi pragmatisty odmítal. Pro Masaryka nebyla 

hlavní praxe, nebo snad okamţitý uţitek či prospěch. Masaryk, stejně jako praxi, 

uznával i teorii: „Theorie má hodnotu, i kdyţ nemůţe slouţit praxi ihned.
89

“ 

Dále Masaryk zdůvodňuje, proč se nepřiřazuje k pragmatismu „Jednáním 

poznáváme, tak jako se poznáváním připravujeme ke správnému jednání. Jsem 

 pro věcnost, pro poznání věcí konkrétních. Ne pragmatism, ale konkrétism bylo 

mým heslem.
90

“ Z této citace z „Hovorů s T.G.M“. se dozvídáme, ţe se sám 

Masaryk řadil ke konkrétismu a zároveň opět názorové přitakání Čapkovi. Čapek se 

vţdy zaměřoval spíše na věci konkrétní, protoţe ty člověk dokáţe lépe uchopit, věci 

abstraktní sice nepopíral, avšak ty byly člověku vţdy poměrně vzdáleny a nebyly 

poznatelné zcela. Věci abstraktní, ideální a absolutní existují. Tuto existenci 

přiznává jak Čapek, tak právě i Masaryk. K abstraktnímu se nikdy nedostaneme 

zcela, ale přiblíţit se k němu můţeme právě přes věci konkrétní.  

Tomáš Garrigue Masaryk, o čemţ se také můţeme dozvědět právě z vynikajícího 

                                                           
89

 ČAPEK, K. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fr.Borový – ČIN, 1937.s.94. 
90

 ČAPEK, K. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fr.Borový – ČIN, 1937.s.93. 



40 
 

díla K. Čapka (Hovory), byl věřícím člověkem. Věřícím ve smyslu náboţenském, 

Masaryk konkrétně byl protestant. Otázka víry byla i pro Čapka zajímavá, své 

manţelce Olze se svěřoval (obsaţeno v Českém románě), ţe v ţivotě je velice 

důleţité něčemu, nebo v něco věřit, jenţe právě to něco nemusí být Bůh. V čem se 

Masarykovy a Čapkovy názory rozcházely, bylo to, ţe náboţenství je Masarykem 

pojímáno jako autorita mravnosti lidského jedince. Čapek totiţ k mravnímu jednání 

Boha nepotřebuje. Za kaţdé jednání je odpovědný sám člověk. Masaryk poţadoval 

dodrţování mravních zásad, jak ve vědě, tak v politice. Mravnost je totiţ 

v Masarykově pojetí (v Ideálech humanitních) definována jako: „mravnost to je 

poměr člověka k člověku
91

“ Lidský jedinec mravnost potřebuje, kdyţ se stýká 

s druhými lidmi.  

O Masarykovi se taktéţ můţeme dočíst jako o představiteli humanismu. Zájem  

o člověka byl v určité míře ve filozofii vţdy. Jenomţe pojetí člověka se průběhem 

doby značně měnilo. Člověk ve dvacátém století čelil různým nástrahám moderní 

doby. Tento člověk byl určitě v něčem jiný neţ ten středověký. „Moderní člověk má 

kouzelné heslo humanita - člověčství-člověčenství, kterýmţto heslem vystihuje 

všechny své tuţby asi tak, jako člověk středověký všechny své tuţby vyjadřoval 

slovem křesťan.
92

“Filozofie dvacátého století byla zaměřena více na cit, neţ  

na rozum, neţ tomu bylo dříve.(např. ve století osmnáctém a devatenáctém). 

Masaryk však na rozum nezanevřel, ale uvědomoval si i to, ţe při poznávání hrají 

roli  smysly, které jsou rozumem kontrolovány.  

Kromě smyslů a rozumu, které k člověku patří, Masaryk neopomíjí ani city a 

duševní stránku jedince. V tomto s ním Čapek také souhlasil. Člověk není jen něco, 

kde je rozum a smysly. Člověk neustále proţívá, cítí, věří a má intuici. „I citem, 

sympatií, snahou najde rozumný člověk zrnko pravdy, někdy víc neţ zrnko.
93

“ 

Karel Čapek v závěru „Hovorů s T.G.M.“, konkrétně ve čtvrté části nazvané 

„Mlčení s T.G.M.“ podává jakési shrnutí Masarykových myšlenek. Zde je moţné 

nalézt Masarykovu charakteristiku světa, který se neustále vyvíjí k lepšímu. „Zlatý 

věk není za námi, nýbrţ je úkolem všeho lidského usilování, nesmíme být 
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netrpěliví, ţe není na dosah našich rukou, a nesmíme ztrácet odvahu.
94

“  

Zajímavou informací pro čtenáře Čapkových „Hovorů“ je jistě skutečnost,  

ţe prezident Masaryk mnohem raději a více mlčel, neţli hovořil. Právě z tohoto 

důvodu je poslední část tohoto díla nazvaná „Mlčení s T.G.M.“. K. Čapek si ale 

všiml toho, co pro něho znamenají některá slova a co jimi vlastně myslí. Karel 

Čapek nás seznamuje s tím, co u T. G.Masaryka znamenají přívlastky nepěkný, 

slušný a krásný, kdyţ je vysloví před substantivem člověk. „Nepěkný člověk, je 

v tom všechno, jeho (Masarykovo) odsouzení divných lidí a jejich způsobu ţivota, 

všechen jeho nesouhlas i pohoršení. (…) Výraz slušný člověk, to uţ znamená 

neobyčejně mnoho, mravní integritu rozumu, spolehlivost i muţnost.
95

“ Krásný 

člověk – to je nevyšší ocenění lidských vlastností a kvalit, jakého se od samotného 

Masaryka můţeme dočkat.  

Oba dva myslitelé – Karel Čapek i Tomáš Garrigue Masaryk se zabývali člověkem 

a etickou stránkou lidského ţivota. Obě dvě osobnosti věřily tomu, ţe člověk svým 

vlastním přičiněním můţe přispět k zlepšení sociální a politické situace.  

 

2.4.3 Henri Bergson a jeho filozofie života 

 

Jan Zouhar ve své stati upozorňuje na to, ţe Čapek měl také velký zájem  

o filozofické myšlení Henriho Bergsona. Na následujících řádcích bych tuto 

filozofii ráda krátce nastínila. Krátkou charakteristiku Bergsona předkládá sám 

Čapek ve spise „O umění a kultuře III“. Henri Bergson byl původně nadaný 

matematik. “Jeho filozofii můţeme rovnou chápati jako osobní revoltu proti 

matematickému racionalismu. Najednou v něm vidíme psychologa, který se naklání 

nad zšeřeným podvědomím lidské duše, učence, který s napětím stopuje tajemný 

pudový ţivot přírody, filozofa, který s úţasem objevuje jiné zdroje poznání. 
96

” 

Tyto jiné zdroje poznání jsou intuice a činný instinkt.  

Bergsonovy myšlenky byly základem pro tzv. filozofii ţivota. Je patrné, ţe konec 
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devatenáctého a začátek dvacátého století ve filozofii je tematicky věnován člověku 

a jeho ţivotu. Francouzský filozof Henri Bergson, který zemřel tři roky po Karlu 

Čapkovi, ač jako dvaaosmdesátiletý muţ, bývá označován za představitele právě 

této filozofie ţivota.  

Základní myšlenka Bergsonovy koncepce je pojem élan vital, který bychom mohli 

přiloţit jako "ţivotní vzmach". Tento pojem ţivotního vzmachu se dá také nahradit 

synonymy, jako například stimul nebo impuls. Tento impuls nás vţdy vybízí vpřed, 

k nějakému jednání. Další důleţitý pojem této filozofie ţivota je "tvořivý vývoj". 

Opět je zde odmítána statičnost ţivota lidského a je kladen důraz na snahu o to jít 

kupředu, coţ se Čapkovy zamlouvalo. „Z hlediska vývojového se ţivot jeví jako 

proud, který jde od zárodku k zárodku, prostřednictvím vyvinutého organismu. 

Ţivot je sama plynulost, kontinuita, pohyblivost. Je to jediný rozmach postupující 

od pokolení k pokolení, od druhu k druhu, tvořící vţdy nové formy. Ţivot jako naše 

vědomí v kaţdém okamţiku něco tvoří. Ţivot je především snaha po působení  

na hrubou hmotu, která klade odpor, který je nutné obejít. Ţivot je nehmotný, 

hmotné prvky ţivého těla znamenají souhrn překáţek, které ţivot musel obejít. 

Tento rozpor ţivota a hmoty je pro Bergsona příznačný
97

“. Henri Bergson povaţuje 

za vývojově nejdokonalejší dva druhy – člověka a blanokřídlý hmyz. Bergson říká, 

ţe člověkem se dovršuje vývojová dráha, která vedla k intelektu, hmyzem dráha 

vedoucí k instinktu. Podle Bergsona se intelekt ani instinkt nevyskytuje v přírodě 

v čisté formě.  

Filozofie ţivota, jejímţ představitelem je právě Henri Bergson, byla v Čapkově 

době velmi oblíbená. Sám Karel Čapek o Bergsonově filozofii napsal dva články, 

které lze nalézt ve spisech „O umění a kultuře II., III.“ Čapek byl také ale 

Bergsonovým kritikem. „Neznám druhé filozofie, která by mohla tak okouzlit oči  

a opojiti mysl. Nepodal jsem vám neţ její plán, ale jiţ ten soud vám ukázal, jak 

všechno v této filosofii se nese jediným směrem a upíná se k jedinému pomyslu- 

k ţivotu. Bergsonova filozofie není jen teorií ţivota, nýbrţ oslavou ţivota.(…) Není 

však s podivem, ţe kdyţ se lidstvo věnuje uţ tolik tisíc let svému ţití, nenašlo 

v něm vţdy onen pramen víry a jarosti? Anebo v čem je tajemství Bergsonovo,  

ţe objevil tu nekonečnou vydatnost ţivota? To tajemství je myslím dosti prosté : ţe 

                                                           
97

 ČAPEK, K. Henri Bergon , vývoj tvořivý in O umění a kultuře II. Praha : Československý 

spisovatel, 1985.s.178. 



43 
 

Bergson vypustil ze svého obrazu ţivota jedinou věc. Totiţ smrt.
98

“ V tomhle 

Čapek vidí něco, co Bergson nedotáhl do konce. Smrt totiţ k ţivotu patří stejně jako 

tvoření. Smrt je nedílnou součástí kaţdého ţivota.  

O Čapkově kritice Bergsonovy filozofie ţivota se můţeme dočíst i v díle „Karel 

Čapek, světový názor a umění“, které napsal Josef Branţovský. Branţovský 

upozorňuje na to, ţe Čapek kritizuje to, ţe Bergsonova koncepce je zaloţena  

na ţivotě biologickém. „Intelekt, který je Bergsonovi pouhým výrobcem nástrojů, 

nástrojem přizpůsobení a který Bergson klade do protikladu k tvůrčí intuici, staví 

Čapek mnohem výš : podílí se mu na umělecké tvorbě, na náboţenství a mravní 

kázni.
99

 Čapek tedy obdivuje to, jak Henri Bergson oslavuje ţivot, ale na druhé 

straně je kritikem jeho filozofických myšlenek. Branţovský upozorňuje na to,  

ţe Karel Čapek nepojímá ţivot jako velkolepý ohňostroj, dobře si uvědomuje jeho 

strasti. Čapek si všímá toho, ţe ţivot můţe být i nevydařený a nešťastný. Přesto 

však Čapek nezná nic lepšího, neţ je právě ţivot.  
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3.Smysl života v beletristických dílech Karla Čapka  

(Obyčejný život a Život a dílo skladatele Foltýna) 
 

 

V této části své diplomové práce bych se chtěla zaměřit na téma - smysl ţivota  

ve dvou prozaických dílech Karla Čapka. Po přečtení více publikací o Karlu 

Čapkovi, konkrétně - František Langer, Scheinpflugová, aj. jsme se dozvěděli,  

ţe Karel Čapek byl velmi produktivním spisovatelem. Kaţdý den věnoval několik 

hodin psaní, byl neustále pln inspirace, pozoroval všechno okolo něj, a právě o tom 

psal. Kromě toho, ţe byl i novinářem v Lidových novinách, napsal celou řadu 

dramat, románů a povídek. Karel Čapek bývá řazen k našim nejvýznamnějším 

spisovatelům všech dob.  

V kapitole "Filozofické myšlení Karla Čapka týkající se tématu smysl ţivota" jsme 

si vytýčili teoretická stanoviska k tomuto tématu. V návaznosti na ně bych je chtěla 

dokázat na dvou Čapkových dílech, která byla pro tuto problematiku zásadní. První 

z nich je dílo, které je součástí noetické trilogie – „Obyčejný ţivot“. Druhé dílo, 

které s „Obyčejným ţivotem“ velmi souvisí, je „Ţivot a dílo skladatele Foltýna“, 

které můţeme pojímat jako protiklad k „Obyčejnému ţivotu“. Toto dílo Čapek  

jiţ nestihl dopsat, protoţe koncem roku 1938 zemřel, o tom se můţeme mimo jiné 

dozvědět v první kapitole o Čapkově osobnosti. Román zůstal nekončen a vydán 

byl aţ po Čapkově smrti v roce 1939.  

Romány „Hordubal“, „Povětroň“ a „Obyčejný ţivot“ vycházely nejprve 

časopisecky. První vydání Čapkovy noetické trilogie datujeme v roce 1934, coţ je 

uvedeno v poznámce vydavatele, která je součástí románové trilogie našeho 

významného spisovatele.  

3.1 Obyčejný život 
 

Obyčejný ţivot je součástí románové volné trilogie napsané Karlem Čapkem. 

„Obyčejný ţivot“- poslední román trilogie, který byl stejně jako „Povětroň“ vydán  

v roce 1934, (Hordubal o rok dříve, jak se dozvídáme v doslovu k této trilogii), 

vystihuje nejlépe a nejvíce naši problematiku Čapkova pojetí smyslu ţivota. 
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Po prostudování „Českého románu“ od Olgy Scheinpflugové a publikace od Josefa 

Branţovského „Karel Čapek, světový názor a umění“ víme, ţe se v případě tohoto 

románu nechal Čapek velmi ovlivnit svým vlastním dětstvím a osobou Antonína 

Čapka (otec Karla Čapka). V tom díle je také moţno vidět, jak Čapek důkladně 

vykresluje prostředí, ve kterém se hlavní hrdina nachází.  

Zkusme teď odhalit na základě Čapkova „Obyčejného ţivota“ a sekundární 

literatury v čem se skrývá Čapkovo pojetí smyslu ţivota.  

V díle Karla Čapka „Obyčejný ţivot“ se setkáme s příběhem jednoho člověka, 

kterého Čapek nijak nepojmenoval. Uţ tato informace sama o sobě je velmi 

zajímavá. Lze se domnívat, ţe jde o Čapkův záměr. S postavou beze jména se 

člověk můţe snáze ztotoţnit. Čtenář si tedy můţe dosadit jakékoliv jméno, třeba 

právě svoje vlastní.  

Děj románu je zasazen do doby před první světovou válkou. František Buriánek  

ve svém díle o Karlu Čapkovi připomíná: „Musí to být posuzováno jako románový 

příběh jednoho člověka, jednoho lidského ţivota100.“ Karlu Čapkovi bylo často 

vyčítáno, ţe se zabývá jednotlivci, místo toho, aby řešil problémy celého lidstva. 

Čapek ale v kontextu svého myšlení od člověka vţdycky začínal. Člověka Karel 

Čapek charakterizoval jako odpovědného za svoje chování. Věřil, ţe jen jedinec 

mravný, neodvrácený od skutečnosti je základem pro blaho celé společnosti. 

Toto prozaické dílo se mělo dotknout všech lidí a přimět je k zamyšlení nad jejich 

ţivoty.  

František Buriánek hned v první větě podkapitoly, která je věnována „Obyčejnému 

ţivotu“, upozorňuje na uměleckou hodnotu tohoto díla. I Bohuslava Bradbrooková 

velmi oceňuje umělecké kvality Karla Čapka: „Odmyslíme-li pak filozofii, Čapek 

svým uměním dokázal, ţe i tak obyčejný ţivot můţe být zajímavý
101

.“ Umělecká 

hodnota tohoto díla je nesporná, avšak musíme si uvědomit, ţe to dílo nepsal jenom 

spisovatel, ale také člověk, který filozoficky přemýšlel. Jan Řezáč ve článku „Karel 

Čapek proti Karlu Čapkovi“, píše, ţe „Obyčejný ţivot“ je ze všech tří příběhů tím 

nesloţitějším a ţe se jedná také o střet spisovatele a filozofa Karla Čapka.  
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Začátek románu nás informuje o smrti našeho protagonisty-tento román je napsán 

retrospektivně. Pojďme teď nahlédnout do vlastního příběhu. 

Čapek v další části začíná nastiňovat rodiště našeho hrdiny, který je v této fázi 

příběhu malým chlapcem. Stejně jako Karel Čapek, tak i hlavní postava románu 

„Obyčejný ţivot“ ţije na venkově se svými rodiči. V první kapitole této práce, která 

je věnována osobnosti Karla Čapka, jsem zprostředkovala základní charakteristiky 

Čapkových rodičů. Při četbě „Obyčejného ţivota“ zjišťujeme, ţe se při psaní tohoto 

románu nechal hodně inspirovat svým vlastním dětstvím. To dosvědčuje i Josef 

Branţovský ve svém díle „Karel Čapek, světový názor a umění.“ 

 „Tatínka jsem měl rád, protoţe byl silný a jednoduchý. Sáhnout si na něho, to byl 

takový pocit, jako se opírat o zeď nebo mocný sloup.102“. Tato citace z Čapkova 

„Obyčejného ţivota“ nápadně připomíná osobu doktora Antonína Čapka. Stejné je 

to i s postavou maminky. „Vůbec maminka byla pro mě spojena s potřebou plakat  

a být chlácholen, s přecitlivělou potřebou kochat se svou bolestí.103“ Bohuslava 

Bradbrooková upozorňuje, ţe i přes to, ţe se maminka hlavního hrdiny okolo něj 

pořád točila a úzkostlivě o něj pečovala, měl daleko větší úctu právě ke svému otci.  

I některé charakteristické rysy malého chlapce připomínají osobu samotného autora 

tohoto románu. Ze sekundární literatury (Buriánek, Langer) jiţ víme, ţe Karel 

Čapek byl poněkud slabší tělesné konstituce a často stonal, náš hrdina - prozatím 

stále malý chlapec, byl na tom stejně. 

Co se však s reáliemi o rodině Čapkových neshoduje, je to, ţe příběh „Obyčejného 

ţivota“ je zasazen do poněkud prostších poměrů, protoţe tatínek hlavní postavy je 

truhlář, o maminčině zaměstnání se v románu nepíše, ale z kontextu vyplývá,  

ţe byla v domácnosti. Dalším rozdílem, který je moţné nalézt, je fakt, ţe hrdina 

románu „Obyčejný ţivot“ je jedináčkem. Právě proto, ţe nemá sourozence, cítí se 

často velmi osaměle.  
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Otec hlavní postavy: „ţil široce a důkladně a byl velmi šetrný104“. Tento člověk 

dával svému synovi příklad ţivota, který byl protkaný neustálou prací a poctivostí.  

I v těchto povahových rysech je velmi nápadná podoba s doktorem Antonínem 

Čapkem.  

Chlapec si prozatím uvědomuje svůj ţivot pouze v rámci toho, ţe je truhlářským 

synkem. Jeho ţivot se dosud odehrával hlavně v kruhu rodinném, kde pozoroval 

pracovitost svého otce a poněkud úzkostlivější maminku, která měla veliký strach  

o zdraví svého jediného dítěte.  

Další etapou v chlapcově ţivotě byla škola. „V ţivotě dítěte znamená škola ještě 

jednu velikou a novou zkušenost, tady se dítě setkává s hierarchickým řádem 

světa.
105

“ 

Čapkův hrdina často hodnotí situace, ve kterých se nachází. „Nyní se celý svět 

rozestupuje ve dva stupně: v jeden vyšší svět, ve kterém je pan učitel, pan farář  

a pak ještě ti, kdo s nimi smějí mluvit: pan hapatykář a doktor a notář a soudce,  

a pak ten obyčejný svět, ve kterém jsou tatínkové a jejich děti.
106

“ 

Dítě školou povinné si najednou uvědomuje změnu svého sociálního statusu.  

Ten obyčejný svět - to byl svět, ve kterém se nemusel nijak snaţit, byl dítětem 

milovaným, ale shledával to běţným a normálním. Zajímavou postavou Čapkova 

románu byla postava cizí tmavé holčičky, se kterou se chlapec dorozumíval pouze 

nonverbálně a cítil se s ní velmi dobře. Neměl kamarády, protoţe nebyl tak obratný 

a silný jako oni. Své city upnul k malé dívce, se kterou trávil velmi mnoho času. 

Krátké kamarádství s touto pravděpodobně rumunskou dívkou bylo, v tu dobu, kdy 

probíhalo, smyslem jeho ţivota. „Někdy nepřišla a tu jsem nevěděl zoufalstvím,  

co si počít...
107

“ 

Čapek hlavního hrdinu líčí tak, ţe si tak trochu přál být tím, kým vlastně nebyl.  

A kým vlastně byl? „Byl jsem tichý a pilný ţáček, dávaný ostatním za příklad,  
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ale potají jsem choval rozechvělý obdiv ke klukovi malířovu, darebovi 

šibeničnímu....
108

“ 

V Čapkově díle „Místo pro Jonathana!“, v článcích „Pereat Mundus“ a  

„O hodnotách“, jsme se dozvěděli, jakou roli hrají pro smysl ţivota hodnoty - je to 

klíčová role. Náš malý hrdina, jako kaţdý člověk uznával nějaké hodnoty, které se  

i v souvislosti s věkem měnily. Hlavní postava byla ve škole šikovná, měla zájem  

o literaturu a prostředí vzdělaných a váţených lidí. Často však vidíme to, ţe aby 

chlapec vynikal ve skupině svých vrstevníků, stal by se třeba i šibalem, učiteli 

neoblíbeným darebou. K tomu nedošlo, protoţe se později dozvídáme, ţe to byla 

spíš jen touha být někým jiným - výstřednějším. Tuto situaci hlavní postava vyřešila 

následovně: „…byl jsem ostýchavý venkovský hoch, který cítil, ţe je přezírán 

kuráţnými městskými panáčky, protoţe jsem se jim nedovedl přiblíţit, vzal jsem si 

do hlavy, ţe budu nad nimi alespoň vynikat, stal jsem se školním dříčem.
109

“ Čapek 

na několika místech Obyčejného ţivota píše o tomto chlapci, ţe se chtěl cítit 

výjimečným.  

Ačkoliv byl chlapec nespokojený s tím, ţe se nemohl identifikovat se svou 

vrstevnickou skupinou, našel si i tak něco, v čem se mohl realizovat a bylo to pro 

něj prospěšné. A dokonce nejenom pro něho samotného.  

Kdyţ se opět vrátíme k Čapkovu příběhu, zjistíme, ţe náš úspěšný ţák dosáhl  

i kýţeného přátelství. Konkrétně to bylo s jedním hochem ze třídy, který nadání  

a píli hlavního hrdiny postrádal. „Měl jsem pocit, ţe se učím pro něho, abych mu 

mohl pomáhat, to byla jediná doba, kdy jsem se učil opravdu rád a kdy to všechno 

mělo krásný a dobrý smysl
110

.“ Tohoto chlapce, který byl slabší ve škole, doučoval. 

V další části-konkrétně IX. části hlavní hrdina maturitou zakončil gymnaziální 

studium. Prozatím bylo vše v jeho ţivotě poměrně snadné a vše mělo hladký 

průběh. „Konec konců běh ţivota je posunován hlavně dvěma silami, zvykem  

a náhodou. Kdyţ jsem udělal maturu (skoro zklamán, ţe to bylo tak snadné), neměl 
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jsem ţádnou určitou představu, čím bych vlastně chtěl být, ale protoţe jsem předtím 

uţ dvakrát někoho učil (a v obou případech to byly doby, kdy jsem se cítil důleţitý 

a veliký), bylo to přede mnou jediné, co mělo aspoň podobu zvyku, učit jiné, pročeţ 

jsem se rozhodl, ţe se dám zapsat na filozofii.
111

“ 

Název Čapkova románu zní „Obyčejný ţivot“ - ale povaţme, syn venkovského 

truhláře a má intelekt i ctiţádost na to, aby se stal učitelem, to není běţná věc.  

On sám se ale viděl jako subtilní mladík, který, kdyţ uţ nebyl silný a oblíbený, 

můţe být alespoň vzdělaný a také váţený.  

Studium na filozofické fakultě se zamlouvalo jemu i jeho otci: „...nadouval jsem se 

nesmírně, teď je přede mnou ţivot. Cítil jsem se povolán, abych to dotáhl někam 

výš neţ ostatní…
112

“ 

Hlavní hrdina jede studovat do Prahy, kde byl jeho spolubydlícím úplně jiný člověk, 

neţ jakým byl on sám. Tento mládenec, zvaný básník, na hlavního hrdinu promluvil 

takto: „Dát se zapsat na filozofii? Nač to? Člověče, ţe se ti chce?
113

“ 

Postava toho básníka, byla také postavou pijana, který nechtěl nic dělat pořádně, jen 

hýřit a psát verše, Čapek ho vylíčil jako typického bohéma, který nezná hranic.  

Do tohoto ţivotního stylu se protagonista Čapkova příběhu nechal zatáhnout. 

Zajímavé je, ţe si hlavní postava váţila málo toho, co dělala a toho, jaká vlastně 

byla. Svůj ţivot hodnotila spíše negativně. Čapek ve svých dílech, kde se zabývá 

hodnotami a hodnocením (konkrétně – „O hodnotách“, „Pereat Mundus“), často 

hovoří o tom, ţe úskalí hodnocení je v tom, ţe je vţdycky subjektivní a prováděné  

z naší pozice. Není také správné něco vyzdvihovat a něco zavrhovat. Neţ začneme 

hodnotit, máme poznávat, tak nám to radí sám Karel Čapek. Hrdina románu zatím 

jen hodnotí, poznávat začne aţ mnohem později. Čapkův hlavní hrdina se chtěl 

přibliţovat k nějakému ideálu, být někým jiným, neţ je. A ani mu nevadilo, ţe by 

tím ztratil sám sebe, a v tomto konkrétním případě s básníkem, být vlastně horším.  
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„Bylo toho vůbec příliš mnoho najednou, zaplavilo mě to chaoticky a překotně, 

snad bych byl znovu zalezl do svého spolehlivého a samotářského dříčství, nebýt 

tlustého, opilého pobudy a jeho povzbuzujících kázání. To máš samou sračku, řekl  

s jistotou, a věc byla vyřízena.
114

“ 

Takto vulgárně se vyjádřil básník o studiu na filozofické fakultě. Čapkův hlavní 

hrdina si připadal, ţe z toho, co zaţil, jen máloco mělo nějaký smysl.  

„...snad se ve mně nahromadilo divokosti a nesmyslů za těch přikrčených  

a školáckých osm let, a teď to muselo ven. ...bylo to období divné a vyšinuté.
115

“ 

Jeho otec, kdyţ se dozvěděl, o tom, ţe zanechal studia a jen propíjí jím darované 

peníze, zasadil se o to, aby se jeho syn stal aspirantem na práci, které byla  

na nádraţí v Praze.  

Tam si hrdina uvědomil, ţe přichází úplně jiná ţivotní etapa. Čapkův hrdina se 

vydává jinou ţivotní cestou, neţ po té, po které se zdálo, ţe půjde původně. „Tohle 

je tak opravdový a váţný ţivot, pánové, ţe z toho chcípám. Člověk musí ţivot jaksi 

zahodit, aby pochopil jeho cenu. Toto období mého ţivota, to byl jakýsi ustavičný 

monolog, monolog je hrozná věc, trochu jako sebeničení, něco jako přetínání pout, 

která nás váţou k ţivotu, člověk, který vede monolog, uţ není jenom osamělý, 

nýbrţ je vyřazen nebo ztracen.
116

“ 

Čapkova postava dělá činnost, která by se v daném období dala povaţovat  

za hlavní, (ţák-učení, úředník- úřednická práce) v podstatě ne z přesvědčení, ţe je 

to tak správně, ale ze vzdoru. „Bůhví, jaký to byl ve mně vzdor nebo co, nalézal 

jsem ve své kanceláři jakousi vzteklou zálibu uţ proto, ţe mě ničila.
117

“ 

Ovzduší praţského nádraţí mělo na protagonistu „Obyčejného ţivota“ špatný vliv, 

konkrétně na jeho slabší plíce. Bál se, ţe má tuberkulózu a najednou, kdyţ člověk 

stojí tváří v tvář váţné nemoci, má touhu ţít a nehodnotit svůj dosavadní ţivot tak 

                                                           
114

 ČAPEK, K. Obyčejný ţivot in Hordubal, Povětroň, Obyčejný ţivot. Praha : Československý 

spisovatel, 1965.s.339. 
115

 ČAPEK, K. Obyčejný ţivot in Hordubal, Povětroň, Obyčejný ţivot. Praha : Československý 

spisovatel, 1965.s.340. 
116

 ČAPEK, K. Obyčejný ţivot in Hordubal, Povětroň, Obyčejný ţivot. Praha : Československý 

spisovatel, 1965.s.342. 
117

 ČAPEK, K. Obyčejný ţivot in Hordubal, Povětroň, Obyčejný ţivot. Praha : Československý 

spisovatel, 1965.s.342. 



51 
 

špatně. Kvůli své nemoci byl přeloţen na malé nádraţí v horách. Tam ţil poměrně 

klidným a spořádaným ţivotem. 

Uţ z povahy hlavního hrdiny vyplývá to, ţe se prozatím často zabýval myšlenkami, 

které souvisely s tím, jaký ţivot být má. Čapkův hrdina měl před sebou docela 

zajímavou budoucnost coby student vysoké školy, ale sám svým přičiněním z této 

cesty sešel a ocitl se na malém nádraţí. „Někdy jsem se zhrozil, tohle ţe je ţivot? 

Ano, tohle je ţivot, dva vláčky denně...
118

“ „V člověku se něco brání, kdyţ se jeho 

ţivot dostává do své definitivní dráhy, předtím měl ještě neurčitou moţnost být tím 

nebo oním, jít tam nebo onam, ale nyní má být rozhodnuto s platností vyšší, neţ je 

jeho vůle.
119

“ Nakonec zjistil, ţe kdyţ jeho ţivot dostal řád, byl docela spokojený. 

Nádraţí, na kterém pracoval, mu kvetlo před očima, pracoval dobře a rád. „Boţe, 

jaký jednoduchý recept pro šťastný ţivot; to, co dělám, dělat z lásky k věci.
120

“ 

Co však plynulost toku jeho ţivota narušilo, byla láska k dceři přednosty ţelezniční 

stanice. Ale i to poměrně znevaţoval: „To se stává, to uţ náleţí k tomu obyčejnému 

a konvenčnímu ţivotu, vţdyť je to v pohádkách pro děti, ucházet se tak trochu  

o princeznu.
121

“ S touto mladou ţenou se později oţenil. Ve vztahu těchto manţelů 

nenajdeme nějakou vášnivou lásku, ale úctu a starost o toho druhého.  

Čapek dal manţelce hlavního hrdiny podobné vlastnosti jako hrdinově matce. 

Takové vlastnosti měla částečně i Boţena Čapková (Čapkova matka). Ve všech 

případech se jednalo o spořádané ţeny, které byly i velice obětavé. „Obětavá je, jen 

co je pravda, dovede se obětovat člověku, ale nějaké pořádné, veliké věci, to ne.
122

“ 

Tahle charakterizoval svou manţelku, se kterou si ale docela dobře ţili.  

V čem se realizoval a na čem mu dosti záleţelo, bylo jeho nádraţí, které 

dennodenně zveleboval. Pak se celá situace zkomplikovala tím, ţe přišla první 

světová válka. „Boţe, jak jsem to počal nenávidět. Válku, ţeleznice, své nádraţí  
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a všechno
123

.“ 

V XIX. části Obyčejného ţivota Čapek píše, ţe náš hlavní hrdina byl povolán  

do Prahy, aby zodpovídal za organizaci ţelezničních drah Československé 

republiky. Malé horské nádraţíčko bylo poznamenáno válkou a nebylo uţ tím 

útulným místem jako předtím. Hned za těmito informacemi stojí věta: „To je tedy 

poslední odstavec obyčejného ţivota
124

.“ 

Hlavní postava - teď uţ zralý muţ má potřebu svůj ţivotní příběh sepsat. Při tomto 

sepisování se dozvíme, kým vlastně tento hrdina byl, nebo spíše, co on sám si  

o svém ţití myslel. S tím, ţe se postava ocitá ve vysokém úřadě, se dozvídáme i dvě 

další důleţité věci - zaprvé, ţe ho tato práce nebavila a za druhé, ţe ji vykonával 

proto, ţe měl nějaký titul a pocit, ţe je mocný. „…to je ten pravý a jediný účel 

ţivota: dotáhnout to daleko
125

.“ Tento člověk často měnil svoje názory a náhledy  

na svůj ţivot, jednou se tu objevuje spokojenost s jednoduchostí ţivota  

na zastrčeném nádraţí, po druhé zaţití uspokojení díky vysoké pozici. Sama tato 

postava není vnitřně vůbec jednoduchá, coţ vyjde napovrch hlavně při sepisování 

jejího vlastního ţivotního příběhu.  

V tomto ţivotním příběhu jde o víc neţ jeden názor či náhled. „A pořád to je, jako 

bych rozeznával dva hlasy, které se sváří, jako by se dva lidé tahali o svou 

minulost…
126

“ 

Komu patří ty dva hlasy? Jeden z nich patří zastánci toho vlastně docela 

spokojeného člověka, který neměl ambice a byl spokojen se svou kaţdodenní prací  

i s manţelským ţivotem, i kdyţ bylo toto manţelství bezdětné.  

Ten druhý hlas patřil tomu, kdo hovořil o tom, ţe vţdycky chtěl vynikat ve škole i  

v úřadě, ţe byl ctiţádostivý a nadaný. Tuto část hlavního hrdiny nazývá Čapek-"ten 

s lokty". 
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V noetickém románě jde tedy o poznání - v tomto případě o poznání osobnosti této 

postavy. Není vůbec jednoduché analyzovat svoje vlastní já, které souvisí i hodně 

s minulostí. Karel Čapek ve své publikaci „Místo pro Jonathana!“ pravil, ţe člověk 

má mít úsilí o stále lepší poznání, to měla i tato Čapkova postava. Podrobně 

rozebírá všechny jiţ jmenované etapy svého ţivota.  

Čapek hodnotí jeden ţivot z několika úhlů pohledu, snaţí se tedy o co největší 

objektivitu. Právě proto nám předkládá několik vnitřních hlasů tohoto hrdiny. 

Čapek v díle „Místo pro Jonathana!“ říká, ţe neţ začneme hodnotit, musíme 

poznávat a musíme mít úsilí o stále lepší a lepší poznání. Proto přicházejí další  

a další hlasy.  

Ve XXII. části přichází třetí hlas, nebo třetí podoba hlavního hrdiny. Čapek ho 

nazval hypochondrem. Hypochondr proto, ţe se nikdy netěšil vynikajícímu zdraví. 

Byl slabší, snadno náchylný k nemocem. Jenomţe veškerou péči o tyto jeho neduhy 

zastávala nejprve jeho matka, později pak manţelka. Z toho důvodu se cítil být také 

tak trochu sobcem kvůli tomu, ţe se zabývá svou nemocí a ostatní mají o něj 

starost.  

Bez zajímavosti není ani to, co přináší dvacátá třetí část románu. Kdyţ naše postava 

začala studovat na univerzitě, tak se místo učení věnovala psaní veršů, ke kterému ji 

přivedla postava zvaná básník. Autor těchto básní je hodnotil jako bezvýznamné 

řádky, které by nemohly nikoho váţně zaujmout. Teď, kdyţ je tento člověk jiţ 

dávno zralý, přichází za ním neznámý student, který píše dizertační práci  

o počátcích básnictví v devadesátých letech devatenáctého století. Tento mladík 

nazval Čapkova hrdinu českým Rimbaudem. Nakonec i jeho básnická činnost byla 

doceněna. To bylo pro našeho hrdinu velkým překvapením, nemohl to pochopit. 

Takţe tu je další figura – básník.  

Nakonec vedle těchto čtyř figur, bylo mnohem větší mnoţství ještě dalších figur  

a podob. Hlavní hrdina si uvědomil velmi důleţitou věc:„ Ať jsem ţil kterýkoli  

z těch údělů, nebo byl kýmkoli z těch figur, byl jsem to vţdycky já, a to já bylo 

pořád totéţ a neměnilo se od začátku aţ do konce
127

“ 
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Najednou si hlavní představitel románu uvědomil- ţe jedna osoba- to je celý zástup 

různých lidí.  

Závěr příběhu přináší hlavní postavě úlevu, protoţe pomalu, ale jistě dochází 

k poznání svého ţivota. Je uţ velmi slabý, jeho nevalný zdravotní stav se mu 

postupně zhoršoval při psaní tohoto příběhu. Na posledních stránkách románu 

hovoří o svém ţivotě a o sobě takto: „Ať jsi kdokoliv, poznávám tě, vţdyť tím jsme 

si nejvíc rovni, ţe kaţdý z nás ţije nějakou jinou moţnost. Ať jsi kdokoliv, jsi mé 

nesčíslné já, jsi to špatné nebo to dobré, co je také ve mně, i kdybych tě nenáviděl, 

nezapomenu nikdy, jak jsi mě strašně blízký.
128

“ „Milovati budu bliţního svého 

jako sebe samého,…
129

“ 

To, k čemu naše hlavní postava došla, shrnuje Čapek takto: „A to je ten pravý 

obyčejný ţivot, ten nejobyčejnější ţivot, ne ten, který je můj, ale ten, který je náš, 

nesmírný ţivot nás všech. Všichni jsme obyčejní, kdyţ je nás tolik, a přesto taková 

slavnost.!
130

“ 

Nad zesnulým hlavním hrdinou se sklání jistý pan Popel a lékař. Oba dva se o něm 

vyjadřovali takto: „Takový řádný člověk to byl. Hodný člověk
131

. Doktor s panem 

Popelem se při této příleţitosti zamysleli nad tím, ţe „člověk vlastně hrozně málo ví 

o takových slušných lidech…
132

“ 

Pan doktor měl u sebe příběh, který byl před smrtí sepsán hlavním hrdinou. Pan 

Popel, jakoţto známý zesnulého slíbil, ţe si ho přečte, ţe je to to jediné, co pro 

mrtvého můţe udělat.  

Jak jsem na začátku zmínila, Karel Čapek smrtí hlavní postavy začínal. Jelikoţ jsem 

začala s parafrázovaným vyprávěním dětstvím, chtěla jsem ho zakončit smrtí. 

Zvolila jsem tedy postup chronologický pro větší přehlednost. 
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3.1.1 Obyčejný život – shrnutí 

 

Obyčejný ţivot je v doslovu k celé noetické trilogii charakterizován samotným 

Karlem Čapkem jako „páračka v nitru člověka
133

“ Ale kým je vlastně jakýkoliv 

člověk? Na to nám Karel Čapek dává odpověď také v doslovu k trilogii:„Člověk je 

zástup skutečných i moţných osob.
134

“ Člověk v sobě ukrývá tedy mnohost, není 

tedy jen nádraţním úředníkem a ani není jen tím, kdo chtěl nade všemi vynikat. 

Lidský jedinec je podle Čapka sloţený ze všech já, které u sebe v průběhu svého 

ţivota zpozorujeme. Tato jedincova mnohost má svá pozitiva, například v tom, ţe 

„…právě proto můţeme poznávat a chápat mnohost, ţe sami jsme taková mnohost. 

Poznáváme svět skrze to, co jsme sami, a poznávajíce svět objevujeme sebe 

samotné.
135

“ To Čapek právě vyjádřil přímo i ve svém románu tím, ţe hlavní 

postava miluje sebe, protoţe ví, kdo je – zástup mnoha lidí, můţe tak milovat  

i bliţního svého, protoţe i ten v sobě nosí podobné zástupy lidí, kteří tvoří jeho 

osobnost.  

Josef Branţovský ve své publikaci „Karel Čapek, světový názor a umění“ praví 

k Čapkově „Obyčejnému ţivotu“ toto: „Obyčejný ţivot je tedy současně i velkolepý 

pokus ukázat, ţe je člověk sloţitý, ţe je v kaţdém z nás kousek hrdiny i slabocha, 

kousek dobrého člověka i kariéristy s lokty, kus plně ţitého ţivota i kus mechanické 

rutiny, ţe máme své idyly, ale i své temné víry, svou zdravou chuť do ţivota i svou 

hypochondrii, ţe v nás neustále zápasí protichůdné povahové vlastnosti.
136

“ 

Téma mé práce je smysl ţivota v díle Karla Čapka. Vybranými pasáţemi, které 

jsem parafrázovala a doplnila citacemi z díla „Obyčejný ţivot“, jsem nastínila 

ţivotní příběh jedné postavy. V průběhu vyprávění je moţno si všimnout jakési 

docela časté nespokojenosti člověka s jeho ţivotem. Tato nespokojenost pramenila 

z toho, ţe se mu často zdál jeho ţivot příliš obyčejným-tak ho nejdříve hodnotil,  

ale kdyţ ho podrobil důkladné analýze, došel k optimistickému závěru. Vyvstává 
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nám takováto otázka – byl ţivot naší postavy naplněn? Odpovědi na tuhle otázku 

nalezneme v závěru Čapkova románu. Při sepisování svého ţivotního příběhu si 

hrdina uvědomil, ţe ten zdánlivě obyčejný ţivot, vlastně nijak obyčejný nebyl,  

ţe byl vzácný a jedinečný a jak Čapek píše: „…taková nesmírná, úţasná sláva.
137

“  

Čím byl ţivot hlavního hrdiny naplněn? Třeba uţ jenom tím, co dělal ve všech 

fázích svého ţivota, které jsem jiţ na předchozích stránkách popsala. Vţdyť 

nakonec všechno co dělal, mělo nějaký smysl, i kdyţ se mu to zprvu zdálo málo  

a jevilo se mu to jednoduchým a běţným. Vţdyť i jako student (sice své studium  

na filozofické fakultě zahodil) byl dobrý a mohl být dobrý, i jako úředník  

a pracovník na ţelezniční stanici byl rovněţ dobrý.  

Lékař v závěru příběhu řekl panu Popelovi, ţe sepisováním svého ţivota se mu 

zdravotní stav poměrně zhoršil. Ale tím, ţe ho napsal, si uvědomil, kým vlastně byl 

a jaký byl jeho ţivot. Skončil tak jeden lidský ţivot, byl to ale lidský ţivot, který 

byl naplněný.  

„V díle „Obyčejný ţivot“, který je součástí noetické trilogie spolu s „Hordubalem“ 

a „Povětroněm“, jde o člověka, o jedince, o jeho jedinečnost a o jeho lidskou 

kvalitu. Nejde o společnost, o dobové problémy, o osud lidstva a jeho perspektivu. 

Jde spíše o obecné kvality člověka, o problém jejich poznání, jde i o obecné otázky 

lidského bytí, o hodnotu lidského ţivota
138

.“ 

Čapek čtenáře vybízí k tomu, aby se i on sám zamýšlel nad tím, kým je a svůj ţivot 

reflektoval.  
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3.2 Život a dílo skladatele Foltýna 
 

Karel Čapek začal psát toto dílo v roce 1938. Tento rok je spjat s těmito důleţitými 

událostmi – Mnichovská dohoda a Čapkův skon.  

V první kapitole této práce bylo popsáno, jak události v roce 1938 nesl Karel 

Čapek. Ve stručnosti můţeme říci, ţe tragicky. V tuto dobu vzniká poslední 

Čapkovo dílo vůbec, toto dílo se jmenuje „Ţivot a dílo skladatele Foltýna“, které 

zůstalo nedokončeno. Tento román vydán aţ v roce 1939 – po Čapkově smrti. 

František Buriánek upozorňuje na to, ţe se Čapek při psaní svého posledního díla 

inspiroval u Karla Sabiny, který píše o skladateli Hornerovi. Ivan Klíma se o tomto 

románu vyjadřuje takto: „Tento útlý a navíc nedokončený komorní příběh  

o ctiţádostivém maniakovi se zdál téměř bezvýznamný v řadě posledních 

Čapkových děl s daleko závaţnější společenskou tématikou.
139

“ Pro Karla Čapka to 

však byla kniha přelomu, autor románu si poprvé zvolil hrdinu, který má zcela 

negativní vlastnosti, je bezohledný, sobecký a zrazuje Čapkovy představy o dobrém 

člověku.  

Tento ne příliš rozsáhlý román nás seznamuje s postavou Bedřicha Foltýna, který 

měl svůj umělecký pseudonym – říkal si Beda Folten.  

Čapkův román je pojat jako vyprávění několika osob o tomto člověku – Foltýnovi. 

Z těchto vyprávění docházíme k závěrům o tom, jaký byl Bedřich Foltýn člověkem 

a na jakých hodnotách stál jeho ţivot. Buriánek v „Čapkovských variacích“ píše,  

ţe se zde Čapek snaţil dosáhnout co největší objektivity tím, ţe román napsal 

pomocí několika subjektivních výpovědí.  

Jedná se vlastně o osm výpovědí lidí, kteří Foltýna znali, nebo s ním alespoň přišli 

do styku. Ačkoliv hodnotili Foltýna třeba z jiné pozice, většinou se shodovali v tom, 

jaký byl Foltýn člověkem.  

V následujících řádcích bych chtěla nastínit některé fáze děje, které jsou klíčové  

pro pochopení postavy Foltýna a jeho ţivota. Šimek, Foltýnův přítel z mládí, nás 
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seznamuje se studentem Foltýnem: „…vášnivě touţil vynikat a přitom byl 

beznadějný trémista
140

.“ 

Místo o učení se radši staral o svůj vzhled, konkrétně nejvíce o vlasy. Ve škole 

úspěšný nebyl. Důvody proto byly ty, ţe sám neprojevoval ţádnou snahu o lepší 

výsledky a také proto, ţe se neuměl před třídou a učiteli vyjadřovat. Jeho soused 

v lavici – Šimek mu nabídl pomocnou ruku při učení a Bedřich se skutečně zlepšil. 

Nejdůleţitější informací Šimkova svědectví je, ţe se mu Foltýn svěřil, ţe je umělec. 

„Jak mám vypouklé spánky, to znamená abnormální hudební talent. To je známá 

věc.
141

“ To, ţe je Foltýn umělec, bylo tajemstvím mezi těmito dvěma mládenci. 

Foltýn hrál na klavír a Šimek se mu svěřil s tím, ţe píše verše. Foltýn ţil prý dvojím 

ţivotem, jednak ve škole a potom doma, kdy hrál na klavír. Šimek hudbě 

nerozuměl, a tak nevěděl, jestli je Foltýn skutečným umělcem, anebo jestli si 

vymýšlí. Foltýn se také označil za dionýskou povahu. Neustále si pěstoval své 

vlasy, vypadaly dost rozevlátě, jako to právě nosí umělci. Také neustále hovořil  

o ţenách, jak ho milují, dále pak o tom, jaká je on citlivá umělecká duše a stěţoval 

si na to, jak bývá často nepochopen. 

Foltýn, který rád pouţíval svůj pseudonym Beda Folten, ţil spolu s Šimkem 

ţivotem bohéma. Přátelství Šimka a Foltýna netrvalo dlouho – Šimek půjčil 

k přečtení Foltýnovi sešity se svými básněmi. Foltýn mu je nevracel s tím, ţe chtěl 

některé básně zhudebnit. Cítil se uraţen, ţe je po něm chtěl Šimek zpátky. Sešity 

s básněmi se k jejich autoru uţ nikdy nedostaly nazpět. Přátelství bylo skončeno  

a Šimek byl nahrazen třídním premiantem, díky kterému se podstatně vylepšil  

i Foltýnův prospěch. Šimek tušil, ţe o pravé kamarádství nejde, ţe Foltýn 

potřeboval někoho, kdo mu pomůţe být lepším studentem. 

Co se stalo s Šimkovými básněmi, se dozvídáme z druhého vyprávění Jitky 

Hudcové. Tato ţena ve středních letech vzpomíná na Foltýna, který byl jejím 

prvním chlapcem. Obdivovala jeho krásný vzhled a jemnou duši a velmi se jí 

zamlouvala jeho umělecká povaha. Ona sama hrála na klavír, ale zájem o hudbu 

neměla; o Foltýna však veliký, a proto svůj zájem o hudbu předstírala. Foltýn se jí 

prezentoval jako veliký hudební skladatel, ale i básník. Za své vydával verše Šimka. 
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Neustále také hovořil o své skladbě „Ariel“. Kdyţ jednou došlo k tomu, ţe se měl 

skladbou pochlubit a zahrát ji, nezahrál nic, snad se na to necítil a bál se, ţe by 

skladba takového umělce byla Jitkou nepochopena. Foltýn nazval Jitku měšťačkou 

a ti dva se jiţ dále nestýkali. Po letech si Jitka uvědomila, ţe být měšťačkou není 

nic špatného.  

Ve třetí části se Foltýn dostal na univerzitu, o těchto časech vypráví Dr. V.B.. Ten 

Foltýna odhalil rychle: „…všemoţně se snaţil mi něčím zaimponovat. Třeba tím,  

ţe se vrátil domů aţ ve čtyři hodiny ráno a kopal do nábytku, aby vypadal jako 

těţký flamendr. Pak, ţe v nějakou nemoţnou hodinu začal hrát na klavír, jako by 

komponoval, ale bylo to jenom takové preludování nebo laciné variace na cizí 

téma.
142

“ 

Dr. V. B. si také všiml, ţe se do role umělce často a rád stylizuje hlavně slovy. 

Foltýn totiţ neustále tvrdil, ţe potřebuje klid pro komponování skladby „Ariel“, to 

je ta stejná, která měla být hrána Jitce. Ale vcelku tuto skladbu vlastně nikdo 

neslyšel. Co si o umění myslel Foltýn a často to tak prezentoval:…“to je právě to, 

kaţdé uměni je exhibicionismus.
143

“Dále se pak vyjadřoval v tom smyslu, ţe 

„umělecké tvoření je boţské sobectví, co nejplněji, závratně a neomezeně vyuţít 

sebe sama, své nitro.“ Foltýn chtěl tedy sebou samým naplnit umění a zřejmě si 

myslel, ţe tak se to má dělat. Právě kvůli tomu se svému spolubydlícímu hrozně 

protivil.  

Foltýn se oţenil. Byla to zámoţná nevěsta
144

, její otec byl majitelem pěti činţovních 

domů. V prvním Šimkově svědectví se dozvídáme, ţe Foltýn pocházel z chudých 

poměrů, teď si díky sňatku s Karlou velmi pomohl. Penězi podporoval mladé 

umělce, kteří ho obdivovali, coţ mu dělalo náramně dobře. V hlavě se mu zrodil 

nápad o napsání opery, která byla inspirována biblickým příběhem Judity, Abelarda 

a Heloisy. Manţelství skončilo rozvodem, peníze byly utraceny, díla prozatím 

nenapsána. Paní Karla Foltýnová věděla dokonce i o tom, ţe ji Bedřich podvádí.  
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Jediné svědectví, které je moţné povaţovat za pozitivní, je svědectví profesora 

Strausse, který byl nadšen, ţe má Foltýn zájem o upřesnění některých historických 

detailů opery Abelarda a Heloisy.  

Foltýn, jako velký umělec, si chtěl hudbu i libreto napsat sám. Libreto, které však 

přináší odborníkovi Janu Petrů, svědčí nejen o nevalné umělecké kvalitě, ale také  

o tom, ţe Foltýn to sám nenapsal. Libreto psalo více lidí a vznikl z toho jakýsi 

slepenec různých básní. Takto napsané libreto bylo bezcenné, po čase Foltýn přišel 

s novým, které je plagiátem Hebbelovy
145

 hry. Foltýn se nevzdal a snaţil se 

vypilovat hudbu s hudebníkem Janem Trojanem. Ukázalo se, ţe Foltýn nějaký 

talent měl, ale to bylo pro operu velmi málo. Více neţ skutečným tvořením se 

hlavně zabýval svou nespoutanou osobností.  

V závěru Čapkova románu se setkáme s hodnocením Foltýna podle hudebníka Jana 

Trojana: „Není ti uloţeno tvé dílo, aby ses jím projevil, ale aby ses jím očistil, aby 

ses odpoutal od sebe sama, netvoříš ze sebe, ale nad sebe, hrozně a trpělivě se 

domáháš lepšího vidění a slyšení, jasnější porozumění, větší lásky a hlubšího 

poznání, neţ s jakým si přistoupil ke svému dílu. 
146

“  

Tady končí to, co napsal Karel Čapek, poslední část tvoří to, co k románu připsala 

Olga Scheinpflugová za svého zesnulého manţela. Jeho manţelka poslouchala 

Čapka při jeho vyprávění o Foltýnovi. Mělo to s ním dopadnout neslavně, měl mít 

vystoupení, kde by se veřejně odhalil jeho plagiát, publikum by se mu vysmálo  

a naprosto zoufalý Foltýn by pak umřel v na psychiatrickém oddělení v Bohnicích.  

 

3.2.1 Život a dílo skladatele Foltýna – shrnutí 

 

Jsme na konci tohoto díla. Po jeho přečtení vyvstávají různé otázky. Kdo byl 

Bedřich Foltýn? A byl to vlastně umělec? Jaké měl povahové vlastnosti, jaký to byl 

člověk? 

Bedřich Foltýn je v románu vykreslen jako postava negativní. Bedřich Foltýn 

v podstatě ţádným skladatelem ani umělcem nebyl. Vţdyť on sám nic nenapsal. 
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Soustředil se jen na vnější, nedůleţité znaky umělců – na vzhled a na řeči, které  

o umění vedl.  

Jaké hodnoty byly pro Foltýna důleţité? Byla to snad kvalita uměleckého díla, nebo 

alespoň nějaké dílo? Odpověď zní ne. Důleţitá byla sláva, ve kterou doufal a obdiv, 

o kterém byl přesvědčen, ţe si ho zaslouţí. Foltýn si jaksi neuvědomil, co dělá 

umělce umělcem, nejsou to přece bohémské manýry, i kdyţ ti umělci mít mohou, 

ale je to hlavně nějaké skutečné dílo. A proto, aby vzniklo, člověk musí vynaloţit 

poměrně hodně úsilí a musí na něm pracovat. Foltýnovi jakoby nedocházelo, ţe bez 

toho to zkrátka nejde. Skutečná umělcova práce byla u Foltýna, místo na prvním, 

tak na posledním místě. Co je však na Foltýnově postavě nejtragičtější, ţe on chtěl 

být uznávaným umělcem za kaţdou cenu. Kdyţ mu literární vědec Petrů oznámil, 

ţe by měl libreto zahodit, Foltýn mu nabízel peníze, kdyţ ho napíše sám, ale dílo 

musí nést jméno Beda Folten.  

Čapek vylíčil Foltýna jako bezpáteřního prospěcháře a falešníka. V „Kapitole  

o hodnotách“ Karel Čapek hovoří o vyznávání hodnot hubou, přesně takový byl 

Foltýn, pořád dokola mluvil o umění, ale vůbec nevěděl, co to vlastně je. O umění 

věděl velmi málo, ale věděl i velmi málo o tom, kdo je umělec. Jednoduše řečeno, 

umělec je ten, který tvoří umělecká díla, Foltýn nebyl umělec, protoţe vytvořil 

pouhý plagiát.  

Podívejme se teď na to, co o Čapkově Foltýnovi praví sekundární literatura. 

František Buriánek píše, ţe tento román v sobě obsahuje dva důleţité principy  

u tématu pravdy– „Nyní pravda nemá zdůrazněn tolik aspekt noetický, jako spíše 

etický. Je to otázka pravdivosti člověka, jeho ţivota i jeho umělecké tvorby.
147

“ 

Druhým principem, kterým je v díle zobrazena pravda, je gnozeologický. Skladatel 

Foltýn je zde představen z několika různých úhlů pohledů. „Svědectví se někde 

rozcházejí, někdy se kryjí, ale jejich mysl a funkce není ukázat relativitu poznání 

 při hodnocení zvláštního a trochu záhadného jedince, nýbrţ osvětlit jeho charakter, 

zpřesnit jeho profil, posoudit jeho lidské či umělecké kvality.
148

“ 
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Karel Čapek zde nechtěl zvýraznit subjektivní poznávání osoby (jako tomu bylo 

třeba u „Obyčejného ţivota“), nýbrţ objektivní – skrze jiné osoby. Foltýn je 

charakterizován svým lhaním, zmatenou osobností. Lţe nejen jako umělec, ale 

 i jako člověk. Foltýn skončil v psychiatrické léčebně, kde také záhy umírá. Pokud 

byl Foltýnův ţivot naplněn, tak jedině lţí a sebeklamem a posedlostí sebou samým.  

Toto dílo má z velké části etický rozměr. Ale nejde pouze o etiku umění, Karel 

Čapek ukazuje špatné charakterové rysy člověka, ukazuje zde špatně proţitý ţivot.  

Čapek se ve svém filozofickém myšlení zabýval často hodnotami. Hodnoty 

bezprostředně souvisí s naším ţivotem. V tomto románě chce Čapek rozlišit 

hodnoty pravé od falešných. Karel Čapek ukazuje, jaký člověk být nemá. Foltýn se 

dá v kontextu Čapkových děl chápat jako antihrdina – jako postava pouze 

s negativními vlastnostmi, jako postava egoistická a sebestředná. Foltýn ignoruje 

povinnosti všedního dne, naopak se vrhá do svých pocitů ublíţenosti a nepochopení 

druhými. Chce být lepším neţ ostatní, touţí neustále vynikat. 

V tomto nedokončeném díle nám Karel Čapek zanechal také jisté poselství. 

„Nedokončenou fází poslední byla v díle Karla Čapka snaha odpovědět na 

evropskou katastrofu v Mnichově roku 1938 vyznáním víry, neotřesitelné  

a neústupné víry v sílu pravdy jak v ţivotě, tak v umění
149

.“  
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3.3 Obyčejný život vs. Život a dílo skladatele Foltýna 
 

Tato díla, ačkoliv byla psána kaţdé v jinou dobu a v jiné fázi Čapkovi tvůrčí 

činnosti, se svým obsahem přímo nabízí k jakémusi srovnání. O Čapkově trilogii se 

můţeme u Ivana Klímy v díle „Karel Čapek“ dočíst, ţe je povaţována za vrchol 

autorovy tvorby. Bezesporu tato volná trilogie patří k nejsloţitějším dílům Karla 

Čapka. Oproti tomu poslední román o Foltýnovi je úplně posledním Čapkovým 

literárním počinem, silně ovlivněn  Čapkovým proţíváním kritického roku 1938. 

Co mají oba romány společné je to, ţe se v obou dvou případech jedná o příběh 

jednoho hrdiny. Tyto příběhy nám umoţňují nahlíţet na jeden lidský osud. Metoda, 

kterou je tento osud zprostředkován čtenáři, je však rozdílná. V případě posledního 

románu volné trilogie jde o to, ţe sám bezejmenný hlavní hrdina analyzuje svůj 

ţivot, protoţe o něm píše příběh. Čapek nám nedává moţnost nahlíţet na tuto 

postavu prostřednictvím jiných osob, ale naopak z nitra hlavní osoby. Přesně 

opačně je to u románu „Ţivot a dílo skladatele Foltýna“, kde nám dal Čapek 

k dispozici několik výpovědí o osobě Bedřicha Foltýna.“Ve Foltýnovi záběr po 

záběru, svědectví po svědectví dokreslují charakter člověka. I v něm mají jednotlivá 

svědectví své samozřejmé rozpory, ale daleko více dominují jejich shody, jejich 

řetězení. Co není známo jednomu, doplnily oči a ústa druhého či třetího.
150

“ 

Nevíme tedy, co si sám Foltýn myslel o sobě a o svém ţivotě. Ale z toho, jak se  

o něm vyjadřovali ostatní, je patrné, ţe jeho představa o ţivotě i o sobě samém byla 

mylná. Kdyby o svém ţivotě vypovídal sám Foltýn, byl by to úplně jiný příběh  

a byl by nepravdivý. Foltýn by se zřejmě líčil jako nechopený umělec, který se jen 

nedokázal dobře prosadit v umělecké branţi. Sám o sobě by jistě nevypovídal to, co 

o něm ostatní. Byl aţ příliš zaměstnán svou představou o tom, ţe je umělec, neţ aby 

si uvědomil, jaký skutečně je. Úkoly a povinnosti všedního dne vůbec neřešil, místo 

toho se pokoušel o umění, které chápal jako odtrţení člověka od skutečnosti. 

Takového pojetí umění je opakem Čapkovy tvorby, Čapek ve svých dílech 

zobrazoval skutečnost a to dokonce i s jejími nejmenšími detaily, coţ můţeme vidět 

i v „Obyčejném ţivotě“, kde popisuje prostředí nádraţí tak, ţe má čtenář pocit, jako 

kdyby tam skutečně byl.  
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Hlavní postavy těchto románů se dají chápat jako protikladné. Postava 

z „Obyčejného ţivota“ se povaţuje za jednoduchého, klidného a poměrně 

nezajímavého člověka. Čapek často pouţívá přívlastku obyčejný. V kontextu 

Čapkova myšlení je zřejmé, ţe to není nic negativního, ba naopak, ţe toto obyčejné 

je Čapkem vnímáno velice kladně. To je moţné vidět i v Čapkově pojetí 

pragmatismu. Obyčejný člověk, to je člověk zabývající se všedními věcmi, 

kaţdodenními povinnostmi, je to opak k velikánovi, který se zabývá především sám 

sebou. K tomu ještě František Buriánek v „Čapkovských variacích“ dodává : 

„Obyčejnost není v  Čapkově tvorbě ztotoţňována s nedobrými vlastnostmi 

maloměšťáckého typu. Je s ní spojována sama lidská existence. V obyčejné podobě 

lidského bytí Čapek objevuje vlastnosti, jeţ můţe uvítat jako pozitivní, odpovídající 

lidské míře, a tedy chvályhodné. Patří k nim úcta k druhému člověku, soucítění 

s ním, tolerance k jeho odlišným názorům, snaha o spravedlnost, odpor k násilí  

a k mocenskému potlačování svobody druhých lidí nebo národů, úcta k lidské práci 

a dovednosti. Jedním slovem : lidskost.
151

“ Velice zajímavé je, ţe František 

Buriánek ve svém díle „Čapkovské variace“ praví, ţe obyčejný člověk nemá být 

spojován s maloměšťákem, Josef Branţovský si naproti tomu pokládá otázku, zda 

je obyčejný člověk maloměšťákem, a dochází k závěru, ţe ano. V kontextu 

Čapkova myšlení a jeho tvorby se jeví Buriánkova výpověď jako přesnější. Čapek 

byl odjakţiva nadšen obyčejnými, ale dobře proţitými ţivoty. Obyčejný člověk 

podle Karla Čapka (na základě definice jeho pragmatismu) je člověk, který není 

zaujatý vlastní jedinečností a neodvrací se od skutečnosti.  

Vraťme se zpět k Foltýnovi, z výpovědí svědků, kteří znali Foltýna, vyplývá přímý 

opak – Foltýn sám o sobě prohlašoval, ţe je to sloţitá umělecká duše. Foltýn 

(například podle svého spoluţáka Šimka nebo podle Dr. V. B. – spolubydlícího 

z univerzitních studií ) ţil ţivotem bohéma a poţitkáře.  

Další protiklad, který je moţné u obou postav najít – je jejich vztah k práci. Olga 

Scheinpflugová. i Čapkův přítel František Langer při líčení osobnosti Karla Čapka 

vyzdvihují jeho velmi pozitivní vztah k práci. To Čapek podědil po svém otci, který 

byl neskutečně obětavým a pracovitým lékařem. Karel Čapek pozitivní vztah 

k práci zakomponoval i do hlavního hrdiny z „Obyčejného ţivota“, který pečoval  
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o svoje nádraţí a později se stal pečlivým úředníkem v Praze. Neopomeňme ani to, 

ţe se hrdina románu chtěl stát učitelem, proto aby pomáhal při učení druhým. 

Myslel snad Bedřich Foltýn někdy na druhé? Bohuţel nemyslel, myslel jen sám  

na sebe. V případě Foltýna také nemůţeme najít v podstatě zmínku o ţádné práci, 

kterou vykonal. Foltýn hovořil o tom, ţe musí mít klid na své komponování,  

ale z jeho skladeb, které byly jen kusé a zkopírované od jiných autorů, nikdy nic 

nevzešlo. Postava Foltýna si zkrátka na umělce jen hrála, ale sama nic nevytvořila. 

Hudebník Jan Trojan v závěru příběhu říká Foltýnovi, ţe „…umění je práce. 

Tvoření je jen a jen práce.
152

“ Hlavní postava z „Obyčejného ţivota“ musela jako 

pracovník nádraţí odvádět dobře, ba dokonce výborně, i ty nejtitěrnější práce. 

Například jeho nadřízený byl tak důsledný, ţe i malý nepořádek na udrţované 

ţelezniční stanici nazýval svinstvem. „To svinstvo byl třeba pohozený papírek,  

ale nesmí to být,…
153

“. To, ţe hlavní postava prováděla tyto drobné práce, --úklid  

a péče o nádraţí, je moţno dát do protikladu s Foltýnem, který se rovnou snaţí  

o operu, a však nedokončí ani svou skladbu „Ariel“.  

Další co je moţné srovnat u těchto postav, je to, ţe jsou obě vnitřně nejednotné. 

„Motiv sloţitosti, případně i vnitřní rozpornosti člověka je v Čapkově díle běţný  

uţ od Boţích muk a Trapných povídek. V „Obyčejném ţivotě“ dosáhla tato niterná 

protikladnost člověka aţ pluralitní mnohosti a destruktivní síly. Foltýn je plný 

rozporů a jeho psychické reakce ukazují na typ hysterický a posléze  

na psychopatologické stavy
154

.“ Tak vidí postavu Foltýna František Buriánek, Ivan 

Klíma si u Foltýna všímá hlavně toho, ţe Foltýn je pozérem, člověkem prázdným  

a neschopným. Čtenář „Obyčejného ţivota“ přímo vidí, ţe hlavní postava si  

ke konci ţivota své různé tváře uvědomí, kdyţ sepisuje příběh o svém ţivotě. 

Z výpovědí svědků, kteří vypovídají o Foltýnovi, vyplývá to, ţe Foltýn si o sobě 

myslel pouze to, ţe je výjimečným umělcem a ţe je ostatními nepochopený. 

Protagonista „Obyčejného ţivota“ nebyl jenom tím klidným, smířeným člověkem, 

který se věnoval práci na nádraţí a své ţeně; chtěl být učitelem, chtěl ve škole 

vynikat. Foltýn také nebyl jen „umělcem“ s nevázaným ţivotem, ale také trémistou 
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a člověkem, který se ve škole projevoval velice nesebevědomě. Psychologie obou 

postav je poměrně sloţitá, o to však více můţeme ocenit kvalitu autora.  

Karel Čapek byl velmi znám svým filantropickým přístupem, například ve své 

publikaci „O věcech obecných čili Zóon politikon“ píše, ţe pro něj jsou skutečně  

na prvním místě lidé, ať se jedná v podstatě o cokoliv. (politika, spisovatelská 

činnost, soukromý ţivot). Čapek, ačkoliv byl Olgou Scheinpflugovou označen za 

málomluvného, byl také i společenský, obklopoval se lidmi, které měl rád a kterých 

si váţil. Sám Čapek měl například velmi silný vztah jak ke své ţeně Olze, tak 

ke svému bratrovi Josefovi. 

Podívejme se teď na osobní vztahy našich dvou postav. Postava z „Obyčejného 

ţivota“ je líčena tak, ţe měla velmi dobrý vztah ke svým rodičům, touţila  

po kamarádství, přátelství k cizí holčičce a později i k chlapci, který byl slabý  

ve škole, bylo pro něj velmi důleţité. Neváhal dávat do přátelství nejenom velké 

mnoţství času, ale i obětavosti a pomoci. Ačkoliv svou ţenu povaţoval za podobně 

jednoduchou, jako byl on sám, měl ji rád a byl jí věrný. Hlavní hrdina románu 

„Obyčejný ţivot“ oceňoval, jak příkladně vede jeho manţelka jejich společnou 

domácnost a ţe se stará o jeho zdraví. Jak to bylo s Foltýnem? Foltýn navázal 

kamarádství a přátelství s Šimkem a později i s premiantem třídy, ale oba tyto 

chlapce spíše jen vyuţíval k lepším výsledkům ve škole. U Foltýnova spoluţáka 

Šimka je ale velmi důleţité, ţe se na něj urazil kvůli tomu, ţe ho Šimek poţádal  

o navrácení svých veršů, které mu zapůjčil. Navíc Šimkovy verše nečestně vydával 

za svoje. Svou ţenu si bral hlavně pro peníze, které měla díky svému otci. Tyto 

peníze pouze rozhazoval. S úctou a láskou k jeho ţeně to také nebylo valné, ţenu 

podváděl s postarší zpěvačkou. Není potom divu, ţe toto manţelství skončilo 

rozvodem. Po rozvodu měl pobírat malý měsíční důchod, zprvu se bránil, ţe by 

raději zemřel hlady, neţ pobíral peníze od svojí manţelky, ale nakonec si kaţdý 

měsíc ještě rád přišel pro svůj důchod. Tedy i vztah k penězům byl dosti rozdílný, 

Foltýn peníze rozhazoval, kde mohl, peníze, které si nevydělal, pouze je měl 

k dispozici od zámoţného tchána. Postava z „Obyčejného ţivota“ měla v paměti 

obraz svého otce, který byl spořivý a zbytečně nerozhazoval. S penězi, které si  

ve svém zaměstnání vydělal, vytvořil útulný domov pro sebe a pro svou ţenu.  
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Dále bych se chtěla zaměřit na to, jaké ţivoty tito dva ţili. Při četbě „Obyčejného 

ţivota“ je moţné sledovat poměrně nesloţitý lidský ţivot. To byl Čapkův úmysl 

„Neboť tento příběh měl mluvit ke všem lidem, měl se dotknout všech a přimět je 

k zamyšlení.
155

“ Hlavní postava se věnovala své práci a své ţeně. Tento člověk byl 

poctivý. Oproti tomu Foltýn chtěl svůj ţivot postavit na hodnotách falešných –  

na lţi a předstírání. V případě Foltýna se setkáme s důleţitým rozměrem tohoto 

díla, totiţ s etickým rozměrem. Foltýn byl nepoctivec, který se nebál pyšnit 

plagiátem. Foltýnův ţivot tedy vůbec nebyl naplněn tím, co by sám vytvořil, o co 

by se sám zaslouţil, ale chtěl ho naplnit prací – v tom případě operou od jiného 

básníka i skladatele. Hlavní hrdina z „Obyčejného ţivota“ se sice necítil být někým 

zajímavým a nevšedním, ale soustředil se na svoji práci, na svoje díla a je vlastně 

úplně nedůleţité, jestli je to dílo umělcovo, anebo jestli je to zvelebování malého 

horského nádraţíčka. To malé nádraţí, kde jezdilo jen pár vlaků denně, se dá také 

povaţovat za dílo – v tomto případě za dílo pracovníka nádraţí. Foltýn ve svém 

ţivotě nemohl nalézt smysl ţivota, on ho ani nehledal. V románu „Obyčejný ţivot“ 

je to jiné, protoţe ţivot hlavní postavy se naplnil právě tím, ţe si uvědomil, kým 

vlastně je a, ţe to, co je obyčejné můţe být i neobyčejně krásné. U těch obyčejných 

a neobyčejných záleţitosti ještě chvíli zůstaneme, tentokráte u Foltýna. „Ti mnozí, 

obyčejní, kteří vypovídají o „neobyčejném“ skladateli, jsou důleţitými partnery 

hrdiny. Znamenají lidská i společenská kritéria pro určení pravých a nepravých 

hodnot v ţivotě i umění
156

.“  

Lidé, jeţ podávají o Foltýnovi svědectví, tohoto pseudoumělce vlastně odsuzují,  

coţ je v Čapkově tvorbě pozoruhodné. Ivan Klíma na to právě upozorňuje ve své 

publikaci „Karel Čapek“ – Čapek zastával názor, ţe nikdo nemá právo soudit 

druhého člověka. „Myšlenka, k níţ se tolikrát vracel: myšlenka Trapných povídek, 

apokryfů, Povídek z kapsy, trilogie. Ale v těch dobách jeho dílo ještě neznalo 

Foltýny. Nechtěl si vybírat hrdiny z těch, které bylo nutno soudit. Teprve teď, 

kdyţ svět kolem něho byl stále více pln těch, které bylo potřeba soudit, odhodlal se 

vytvořit jejich podobenství. A také podobenství soudu, který krok za krokem hledá 

pravdu o člověku.
157

“ 
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 KLÍMA, I. Karel Čapek. Praha : Československý spisovatel, 1962.s.110. 
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 BURIÁNEK, F. Karel Čapek. Praha : Melantrich, 1978.s.193. 
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Ke kaţdému lidskému ţivotu patří smrt, sám Karel Čapek měl strach z umírání, 

nelíbilo se mu prostředí hřbitovů a nenavštěvoval ani pohřby. Do svých děl  

ale musel smrt zahrnout, dokončit tak ţivotní příběhy postav.  

V obou dvou románech jsme tedy svědky smrti hlavních postav. Foltýn umírá 

velice rychle v psychiatrické léčebně a jeho ţena ho posléze nechá důstojně pohřbít. 

Hrdina románu „Obyčejný ţivot“ umírá velice sláb a nemocen. Svůj ţivot si podle 

lékaře zkrátil o pár týdnů či měsíců tím, ţe sepisoval svůj ţivotní příběh. Foltýn- 

„skladatel“ a „umělec“, který často hovořil o tom, ţe něco tvoří, po sobě nezanechal 

vlastně nic, libreto byl plagiát a opera nebyla nikdy dopsána. Ten obyčejný člověk 

z „Obyčejného ţivota“ po sobě zanechal svůj ţivotní příběh, který vyprávěl o osudu 

obyčejného člověka. Navíc nezapomeňme na to, ţe jeho mladické verše byly 

oceněny neznámým mladíkem, který studoval literaturu. Takţe kdybychom chtěli 

někoho označit za umělce, bude to spíš ten, který sám za sebe nic nenapsal,  

nebo ten, který napsal sice jen pár veršů, ale byly tak jedinečné a tak zajímavé,  

ţe mladého studenta zcela okouzlily? Odpověď je nasnadě.  

Oba Čapkovy romány pojednávají o smyslu ţivota. Oba vyprávějí o tom samém,  

ale kaţdý jinak. Román „Obyčejný ţivot“ je Čapkovo znázornění toho, jak vypadá 

dobře proţitý ţivot. Takovýto ţivot je tedy naplněn drobnými úkony, které člověk 

dennodenně vykonává, v takovémto ţivotě není místo pro sobectví, ale naopak  

pro zájem a pomoc druhým. Láska a úcta tu hrají také velmi důleţitou roli. Láskou 

nemyslíme jen lásku k bliţnímu, ale lásku také jako pozitivní vztah k práci, 

v „Obyčejném ţivotě“ je zřejmé, jak důleţité je věci dělat s láskou. Čapek vidí 

důleţitost i v tom být druhému dobrým přítelem a dobrým manţelem. Z druhé 

kapitoly této práce je patrné, ţe pro Karla Čapka bylo velmi významným tématem 

lidské poznání, poznání hraje roli i zde, jak jsem jiţ také zmiňovala. Toto poznání 

bylo tedy poznáním člověka, uvědomění si toho, ţe v člověku se skrývá více podob, 

ale bylo to také poznání toho, nejen kým člověk je, ale co všechno ve svém ţivotě 

vykonal. Z těch všech úkolů, které splnil, najednou vzniká celek – a to je ţivot sám. 

S tímto poznáním tedy zemřel člověk, o kterém si ostatní mysleli, ţe byl poctivý  

a dobrý.  

O Foltýnovi si to osoby, které ho znaly, nemyslely a ani nemohly. Foltýn je přesně 

tou postavou, která nemůţe najít smysl svého ţivota, protoţe ho ani nehledá.  
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Čapek se Olze Scheipflugové (obsaţeno v Českém románě) svěřil s tím,  

jak neobyčejně ho fascinovala právě ta obyčejnost lidského ţivota, kde se člověk 

nesoustředí na to být velikánem, ale být poctivý, pracovitý a slušný.  
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Závěr 
 

Tato diplomová práce pojednává o Karlu Čapkovi, který byl jednou 

z nejvýznamnějších osobností první poloviny dvacátého století v naší zemi. Nutno 

dodat, ţe jeho názory a jeho díla mají nadčasový charakter. Karel Čapek je v této 

práci popisován nejen jako spisovatel, ale je zde představen jako člověk, jako osoba 

s politickými názory a jako filozof. Všechny tyto charakteristiky jeho osobnosti se 

podílejí na tom, jak pojímal téma smysl lidského ţivota.  

V první části této práce jsme mohli nahlédnout do Čapkova dětství, do rodiny,  

ve které se narodil. Členové jeho rodiny ho velmi ovlivnili v jeho názorech na ţivot. 

V kapitole, která pojednává o Čapkově osobnosti, je zdůrazněna osoba jeho otce, 

jakoţto pracovitého člověka s vřelým přístupem k lidem. U Karla Čapka se 

projevoval zájem o lidského jedince prakticky neustále. Pojetí smyslu ţivota  

u Karla Čapka vychází taktéţ z toho, ţe to byl člověk velmi citlivý, pracovitý, 

nesobecký a také člověk otevřený ţivotu.  

Co Čapek na lidském ţivotě hodnotí velmi pozitivně je to, kdyţ člověk dobře 

vykonává své kaţdodenní činnosti a kdyţ ţije podle mravních zásad. Lidský ţivot 

tedy chápe tak, ţe je protkán činnostmi a prací, jeţ běţně vykonáváme. Karel Čapek 

také vyzdvihuje aktivitu lidského jedince a pozitivní přístup k práci a ţivotu vůbec, 

protoţe díky tomuto můţeme svůj ţivot neustále zlepšovat.  

Témata, kterými se zabýval ve svém filozofickém myšlení, jsou témata noetická, 

etická a axiologická.. Čapkův poţadavek na filozofii byl ten, aby se zabývala 

skutečným ţivotem lidí. Jeho filozofická stanoviska se promítají i do literárních děl, 

která jsem zahrnula do této diplomové práce.  

V románě „Obyčejný ţivot“ se setkáme s propojením témat noetických a témat, 

které souvisejí s pojetím lidského ţivota. V tomto románě je také zřejmé to, ţe se 

inspiroval vlastní rodinou. Z řádek „Obyčejného ţivota“ je patrné, jak Čapek 

vyzdvihuje práci, jeţ pracovník nádraţí vykonává. Pro Čapka byli takoví lidé velmi 

inspirativní. Měl pocit, ţe těmto slušným, ale „malým“ a zdánlivě 

„bezvýznamným“ lidem je v literatuře věnováno málo místa. Karel Čapek tuto 

mezeru v literatuře vyplnil.  
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Hlavní hrdina románu v závěru příběhu podrobuje svůj ţivot důkladné analýze. 

Protagonista románu „Obyčejný ţivot“ si uvědomuje, ţe člověk je zástup různých 

osob. Hlavní postava tedy v závěru příběhu poznala, kým je. Toto poznání jí 

přineslo úlevu a zároveň tímto poznáním naplnila svůj ţivot. Čapek chtěl zde 

ukázat, ţe poznání v ţivotě člověka hraje velkou roli. 

Druhý román „Ţivot a dílo skladatele Foltýna“ tak v podstatě tvoří protiklad 

„Obyčejnému ţivotu“. Zde Čapek zdůraznil i etické hledisko, protoţe Foltýnův 

ţivot stál na lţi a sebeklamu a tím byl vlastně mnohem více obyčejný neţ ţivot 

postavy z „Obyčejného ţivota“, ačkoliv si to sám Foltýn nemyslel. 

Karel Čapek byl názoru, ţe s aktivní činností, prací, s láskou a úctou k sobě  

i bliţním, bude lidský ţivot naplněný a smysluplný.  

Karel Čapek, ačkoliv jiţ dlouho neţije, vlastně nikdy úplně nezemřel. Protoţe on 

sám byl nejenom velmi nadaný, ale i velmi pracovitý, zanechal tu po sobě velké 

mnoţství děl a myšlenek, ve kterých je stále ţivé jeho poselství. Díla Karla Čapka 

jsou oblíbená pořád, Čapek totiţ psal nejen o lidech, ale také pro lidi - pro všechny 

lidi. Ačkoliv se Čapkem jako spisovatelem zabývám velmi okrajově (vzhledem 

k počtu děl, která napsal), nelze si při četbě jeho děl nevšimnout, jak skvěle si hraje 

se slovy, jak srozumitelně a jasně vyjadřuje svoje myšlenky.  

Celá tato diplomová práce je o smyslu ţivota a jiţ víme, ţe Čapkovy názory  

na ţivot byly velmi ovlivněny jeho vlastním ţitím. Ţivot Karla Čapka sice netrval 

dlouho a zemřel zdrcen z událostí, jeţ přinesl rok 1938, přesto to byl ţivot, který byl 

aţ po okraj naplněný.  
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