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Abstrakt:

Ve své bakalářské práci na téma „Karel Čapek a jeho ‚tichý hlas’ v době ohrožení 

demokracie“ analyzuji publicistické texty, které vycházely v letech 1935-1938 v deníku Lidové 

noviny, České slovo a časopise Přítomnost. Sleduji Čapkův vývoj ve vymezených letech a 

zároveň si všímám toho, jak se jeho publicistická tvorba proměňuje s přibližujícím se rokem 

1938. Důležité jsou Čapkovy aktivity, které souvisí s jeho bojem o záchranu demokracie 

v Československu v době postupného rozmachu fašismu. Součástí práce je rovněž úvod do 

společensko-historického pozadí 30. let 20. století.

Cílem práce jsou zjištění, která v Čapkově literární tvorbě sledují historické události té 

doby a zda byl Čapkův „tichý hlas“ dostatečně varovný, výstižný a nápadný. Tato bakalářská 

práce se nevěnuje Čapkově práci komplexně, pouze si na základě analýzy dobových textů 

vybírá ty, jež v určitém období působí výrazněji než ostatní.

Abstract:

In my bachelor thesis on "Karel Čapek and his ‚quiet voice’  at the time of danger for 

democracy" I will analyze his journalistic texts published between 1935-1938 in the journal 

Lidové Noviny, České slovo and the magazine Přítomnost. I'll be watching Čapek´s 

development in specific years while noticing how his journalistic work was transforming with 

the approaching year 1938. Particularly, I will watch Čapek's activities related to the fight to 

save democracy in Czechoslovakia during the gradual expansionof fascism. To better

understand the significance of the texts I give the socio-historical background as well.

The aim of the work is mainly to find out how the Čapek's literary works reflected the

historical events of that time and if Čapek´s "silentvoice" was sufficient warning, concise and 

striking. This work does not deal comprehensively Čapek'swork, it only selects the most 

significant texts of a certain period.
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1.  Úvod

V první části práce přiblížím život Karla Čapka, krátce uvedu jeho publicistickou a 

beletristickou tvorbu a představím vybraná periodika, do kterých přispíval. Pro pochopení 

Čapkových textů také popisuji společensko-historický kontext 30. let 20. století. K periodikům 

Lidové noviny, České slovo a Přítomnost se vracím ještě jednou v podkapitole Mediální ohlas 

událostí třicátých let, kde popíšu, jak referují o stěžejních událostech dvacátého století. Ve druhé 

části pojednám o publicistickém díle Karla Čapka od roku 1935-1937. Příspěvky jsem řadila 

spíše tematicky do podkapitol, ve kterých přibližuji podoby autora – Karel Čapek politickým 

komentátorem, „mluvčím Hradu“, pozorovatelem a další. Z vybraných periodik nejvíce 

zdůrazňuji Lidové noviny, protože do nich Čapek přispíval nejvíce. Třetí část se věnuje 

samostatně roku 1938. Na analyzovaných příspěvcích dokládám Čapkovu protifašistickou 

aktivitu, ať už uměleckou či politickou a snažím se určit, zda byl Čapkův hlas dostatečně 

varovný a zda se Čapek sám aktivně podílel na obraně státu a demokracie. Kapitolu zakončuji 

určitou rekapitulací jeho uměleckého vývoje.

K bakalářské práci připojuji jednu kratší kapitolu, která pojednává o Čapkově 

publicistickém díle v kontextu beletrie. Analyzuji, jak se publicistické příspěvky v Lidových 

novinách staly buď přímo předmětem uměleckého díla anebo jejich inspirací. Z důvodu 

výběru Lidových novin a vhodností příspěvků k této tematice se věnuji pouze dílům Válka 

s mloky a Matka.

1.1.  Metodologie a prameny

Jako hlavní metodu práce jsem použila obsahovou kvalitativní analýzu, „jejímž 

výsledkem jsou poznatky odvozené z údajů shromážděných různými způsoby.“¹ Já ve své 

práci využívám publicistické texty, knihy a další dokumenty. Vycházím však mírně i z 

kvantitativní analýzy, která se týká „stanovení zdrojů obsahu a toho, která média budou 

zkoumána“.²

¹ TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 105
² STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliette a JEŽEK, Stanislav.. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. 
Boskovice: Albert, 1999, s. 10.
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V práci čerpám ze tří typů textu. Teoretická část vychází z literárně-teoretických textů 

a monografií o Karlu Čapkovi, v části analytické zkoumám dobové příspěvky z pera autora i 

ostatních (to v případě kapitoly Ohlas událostí třicátých let). Používám ještě jeden typ zdrojových 

textů, tj. posmrtná vydání publicistiky Karla Čapka, jež uspořádali např. Miroslav Halík či Jiří 

Opelík. Do práce jsem nakonec nezařadila literární kritiku Čapkových textů, neboť jsou velmi 

rozsáhlé a současnou linii textů by mohly narušit. Místo toho se raději věnuji obraně proti 

kritickým hlasům, jež zaznívají v roce 1938.

1.2.  Profil Karla Čapka

Karel Čapek byl prozaik, žurnalista, esejista, dramatik; literární, výtvarný a divadelní 

kritik, autor knih pro děti a mimo jiné také filozof. Narodil se 9. 1. 1890 v Malých 

Svatoňovicích u Trutnova, jenže zde dlouho nezůstal. Již několik měsíců po jeho narození se 

kvůli povolání svého tatínka, vesnického lékaře, přestěhovala celá Čapkova rodina do Úpice. 

Po absolvování obecné školy v Úpici začal Karel Čapek studovat gymnázium v Hradci 

Králové, kde však setrval pouhé dva roky, protože „byl členem studentského kulturního 

kroužku, jehož poněkud anarchistické názory byly proti mysli vídeňské vládě, která tehdy 

rozhodovala o vedení ve školách“.3 Karel Čapek se tedy přesunul do Brna, kde bydlel 

nedaleko své sestry Heleny, jež se sem provdala. Zde však vystudoval pouze kvintu a sextu, 

v roce 1907 se celá rodina přestěhovala do Prahy, kde již studoval bratr Josef. Svá gymnaziální 

studia tedy Karel dokončuje v Praze, kde pokračuje ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. Na fakultě studuje nejenom filozofii, ale také dějiny výtvarného umění, estetiku i 

francouzskou, anglickou a německou filologii. Současně také přispívá, stejně jako za 

středoškolských studií, do různých novin a časopisů. Svá pražská studia přerušil pobytem na 

univerzitách v Berlíně a Paříži (zimní a letní semestr 1910/11).4

Během první světové války nenastoupil do služby, neboť trpěl vážnou nemocí páteře. 

Po absolutoriu těžko hledal zaměstnání, nejdříve byl překladatelem anglické a americké 

literatury, později pracoval v knihovně Národního muzea. Roku 1917 nastoupil spolu 

s bratrem Josefem do Národních listů a o tři roky později oba dva ukončili zdejší působení a 

nastoupili do redakce Lidových novin (1921). Karel Čapek do periodika přispíval až do své 

smrti roku 1938. Karel Čapek byl sedmkrát nominován na Nobelovu cenu a v letech 1925-

1933 byl předsedou československého Penklubu, jenž založil.5

3
BRADBROOKOVÁ, Bohuslava. Karel Čapek: Hledání pravdy, poctivosti a pokory. 1. vyd. Praha: Academia, 2006, s. 17.

4
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1, A-G, vedoucí redaktor Vladimír Forst. – Vyd. A. – Praha: Academia, 1985, s. 381-386

5
PEN klub je celosvětové společenství spisovatelů (sdružuje okolo dvaceti tisíc tvůrců), jejichž cílem je šířit svobodu vyjadřování, svobodu slova i svobodný život 

člověka perem.  Zdroj - O PEN klubu. PEN klub [online]. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://www.pen.cz/cz/o-pen-klubu/
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1.3.  Tvorba

Nejprve tvořil spolu s bratrem Josefem (Zářivé hlubiny či Krakonošova zahrada), později 

psal eseje, poezii či prózu sám. Výrazně jeho tvorbu ovlivnila první světová válka; ač v ní 

nebojoval, vliv na něj zcela jistě měla. V jeho beletristickém i publicistickém díle je jasně vidět 

jeho odpor k válce, zabíjení či obavy z nevyzpytatelné technologické revoluce, která se může 

dostat mimo kontrolu (RUR, Krakatit). Publicistické texty zase reagují na zřízení samostatného 

československého státu a na jeho boj o politickou orientaci. Ve dvacátých letech vydává 

dramata R.U.R., Ze života hmyzu, Věc Makropulos nebo román Továrna na absolutno. 

Ve třicátých letech a převážně v roce 1938 je ovlivňován rozpínajícím se nacismem. 

Nebezpečí dalšího, ještě hroznějšího konfliktu si plně uvědomuje a své myšlenky reflektuje 

v protiválečných a protifašistických dílech jako je například První parta a Válka s mloky (1936), 

Bílá nemoc (1937) nebo Matka (1938).6

Karel Čapek si rovněž jasně uvědomoval, že mladý státní útvar Československo má 

mnoho nepřátel a snažil se na společenské problémy a konflikty upozorňovat. Nejvíce 

prostoru mu poskytla právě próza a výše jmenovaná díla. V beletristické tvorbě autor nepřímo

a metaforicky sděluje své obavy z možné války, rychle se vyvíjejícího světa technologií a 

nebezpečí velké moci.

„Bylo na něm vidět, jak úzkostlivě se snaží vyhnout psaní o podstatě zla, které ve 

třicátých letech zaplavovalo svět – místo aby ji umělecky postihl, sáhl v boji s ní k rétorice,“7

vyčítá právě toto Karlu Čapkovi jeho neteř Helena Koželuhová. Je nutné, aby si každý udělal 

názor svůj, nicméně v publicistických textech, které analyzuji, Karel Čapek doopravdy 

nevaruje přímo; neříká, co by mohlo přijít, pouze popisuje prožitou skutečnost a nabádá 

čtenáře, aby se zamýšleli nad tím či oním jevem. V beletristických textech dle mého názoru 

realitu a možnou tragickou budoucnost umělecky postihuje.

6
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1, A-G, zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor Vladimír Forst. – Vyd. A. – Praha: 

Academia, 1985
7

KOSATÍK, Pavel. Čeští demokraté: 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, s. 251.
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Karel Čapek dokázal spojit svoji roli spisovatelskou i novinářskou. Novinařina mu 

poskytovala podněty pro uměleckou tvorbu a publicistické prvky, jako použití hovorového 

jazyka či lehkost psaní, můžeme pozorovat právě i v jeho beletristických dílech. Karel Čapek 

mistrně pracoval s jazykem a můžeme říci, že svými příspěvky ovlivnil podobu novin. Vtiskl 

jim svoji tvář, stal se jejich hybnou silou a spolu s Eduardem Bassem či Bedřichem 

Golombkem je pomocí sloupků oživil. Sloupky, tj. zábavné, aktuální a živé příspěvky tištěné 

kurzívou, zavedl šéfredaktor Arnošt Heidrich ve dvacátých letech a Čapek je propracoval tak, 

že se z nich stal uznávaný literární druh.8

2.  Československá společnost a média ve 30. letech 20. století

2.1.  Společensko-historický kontext 

Dvacáté století je celé plné významných historických událostí, neméně jsou však 

důležitá jeho třicátá léta. Dvacet let po zrození demokratického útvaru zvaném 

Československo se schylovalo k příchodu nacismu, jenž si kladl za cíl celý tento prostor 

germanizovat a do základu rozložit. Na následujících řádcích popisuji nejdůležitější události 

tohoto období. 

Počátek třicátých let byl silně ovlivněn prostupující hospodářskou krizí způsobenou 

krachem na newyorské burze. Ta zcela zásadním způsobem změnila historii a stala se tak 

jednou z příčin druhé světové války. „Nezaměstnanost se před krizí blížila nule a mzdy několik 

let po sobě citelně rostly. Veřejnost nebyla připravena na tak drastické sociální otřesy, které 

měly už brzy přijít.“9

Ač Československo patřilo k zemím, které byly hospodářskou krizí postižené méně 

(než například USA), v roce 1931 dolehla krize v plné síle i na československé území. 

Nezaměstnanost stoupala drastickým tempem a v roce 1934 byl nezaměstnaný téměř každý 

pátý práceschopný občan. Bez možnosti pracovního uplatnění zůstávali především mladí lidé, 

a to i absolventi vysokých škol. 10 Vysoká nezaměstnanost, výrazné snížení exportní síly, na níž 

bylo Československo závislé a omezení průmyslové výroby přinášelo nespokojenost ve 

společnosti, vyvolávalo sociální protesty, které se postupně stávaly národnostními potyčkami 

(hlavně v německojazyčném pohraničí).

8
BRADBROOKOVÁ, Bohuslava. Karel Čapek: Hledání pravdy, poctivosti a pokory. 1. vyd. Praha: Academia, 2006, s. 199.

9
EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. 1. vyd. Brno: František Emmert - Clio, 2012, s. 93.

10
též
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2.1.1.   Osudové volby

„Počátkem roku 1935 zazněly názory, že Československo, už osamělý ostrov 

demokracie ve střední Evropě, by mělo právě v zájmu jejího zachování vyhlásit jakýsi 

výjimečný stav a odložit parlamentní volby.“11 To se ovšem nestalo a v květnu téhož roku se 

konaly volby, jejichž výsledek znamenal šok. „Zásadně posunuly politické spektrum především 

tím, že ve státě prohlašovaném za jednonárodní, československý, zvítězila strana menšiny –

SudetendeutschePartei s jedním a čtvrt milionem hlasů, tj. 15,2 procenty.“12 Výsledky můžeme 

brát i tak, že pro Henleinovu SdP hlasovaly dvě třetiny sudetských Němců. V roce 1935 strana 

ještě nebyla napojena na nacistický režim, ač přijímala finanční podporu z Berlína, což ji časem 

zavazovalo.13

Důvod pro tak jasný úspěch pro Henleinovu SdP ve volbách byl jednoduchý. Kromě 

sociálního napětí způsobeného hospodářskou krizí taky hrála role diskriminace Němců ze 

stran Čechů. „V důsledku spontánní (státem neorganizované) diskriminace zůstávalo 

zastoupení Němců mezi státními zaměstnanci po celé období relativně nízké, neboť ze strany 

Čechů vůči nim přetrvávala nedůvěra a v nepopíratelné míře také určitá škodolibost.“14 Češi 

dávali Němcům jednoduše najevo, že v československé zemi rozhodně nejsou pány.

2.1.2.  Cesta k dohodě

Mladá republika se v roce 1938 ocitla v nezáviděníhodné a dosti nebezpečné situaci. Po 

anšlusu Rakouska obklopovala německá říše celý severovýchod Československa a zasahovala i 

po jižní hranici. Severozápad zaujímalo Polsko, které s Německem podepsalo desetiletý pakt o 

neútočení a navíc si dělalo nárok na Těšínsko. Z jihozápadu zase čekalo Maďarsko, od 

dvacátých let silně naladěné proti Československu, odhodlané uzmout si kus země. Jediného 

spojence měl československý stát na úplném východě, Rumunsko.15

11
EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. 1. vyd. Brno: František Emmert - Clio, 2012, s. 94.

12
KLIMEK, Antonín a Petr HOFMAN. Velké dějiny zemí Koruny české XIV.: 1929-1938. 1. vyd. Praha: Paseka, 2002, s. 303.

13
též, s. 314.

14 
EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. 1. vyd. Brno: František Emmert - Clio, 2012, s. 100.

15
EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. 1. vyd. Brno: František Emmert - Clio, 2012, s. 110.
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Napjatá situace ovšem nebyla jenom okolo Československa, nýbrž i v něm. 

„Nejpalčivějším trvalým problémem první republiky zůstával po celou dobu její existence 

nevyřešený vztah mezi českou (česko-slovenskou) většinou, která se deklarovala za ‚státní 

národ’, a početnou německou národnostní menšinou situovanou zejména v pohraničí, která 

po roce 1918 přišla o své staleté formální i neformální výsady.“16

Německá menšina si přitom neměla příliš na co stěžovat. Vycházely německé noviny a 

knihy, česko-němečtí studenti navštěvovali německojazyčnou pražskou univerzitu a další 

německé školy, promítala německá kina a existovaly i menšinové německé politické strany. 

Německy se dokonce i křtilo nebo kázalo v kostelích, vyvěšovaly se česko-německé vyhlášky. 

„Odpírána jim byla pouze politicko-územní autonomie, kterou ovšem jejich političtí 

představitelé považovali za zásadní požadavek, neboť v některých pohraničních regionech 

Němci tvořili výraznou většinu.“17 Proto vznikly nesplnitelné Karlovarské požadavky18 a 

napětí mezi českou vládou a německou menšinou prostřednictvím SdP eskalovalo. Všechny 

ústupky, které československá vláda navrhovala, SdP nepřímo ovládaná Hitlerem odmítala. Po 

květnových volbách a tedy jednoznačném úspěchu strany vedla poměrně jednoduchá cesta 

k podpisu Mnichovské smlouvy v září 1938.

2. 1. 3. „Sebeurčení“ pohraničních okresů a okupace Československa

Dvacátého devátého září roku 1938 byla v Mnichově zástupci čtyř zemí² dojednána 

dohoda o postoupení československého pohraničního území obývaného Němci Německu. 

K podpisu došlo po půlnoci, třicátého září. Mnichovská dohoda tak byla předposledním 

krokem k završení snah Německa o poněmčení „umělého státního útvaru“. 

16
EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. 1. vyd. Brno: František Emmert - Clio, 2012, s. 106.

17
též

18
Na stranické schůzi SdP v Karlových Varech schválili delegáti osm požadavků adresovaných československé vládě (duben 1938). SdP, nyní 

již ovládaná Hitlerem si mimojiné nárokovala rovnoprávnost Němců a Čechů v ČSR, plnou samosprávu „sudetoněmeckého území“ či 
obsazení státní správy v pohraničí Němci. Česká vláda se chtěla s SdP domluvit, ta ale své požadavky navyšovala natolik, že je nebylo možné 
splnit. Chtěla tak jen vyvolat krizi, po níž toužil Hitler.  
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Tím úplně posledním krokem byla okupace „zbylého“ území, které se v tu dobu 

nedalo ani nazývat státním útvarem. Čtrnáctého března 1939 se osamostatnilo Slovensko a o 

den později na české území vkročila německá armáda, jíž nemohl být na rozkaz Hitlera kladen 

žádný odpor. Z někdejšího česko-slovenského státu se stal Protektorát Čechy a Morava. Pro 

doplnění informací k „mnichovské schůzce“19 a mírotvorným důvodům podepsání přikládám 

tři citáty.

„Bylo by hrozné, kdybychom museli kopat zákopy a zkoušet si plynové masky, protože v nějaké vzdálené 

zemi se mezi sebou hádají lidé, o kterých nic nevíme. Kdybychom měli bojovat, museli bychom mít větší důvod.“

20     Prohlášení britského premiéra N. Chamberlaina v září 1938.

„Opravdu si někdo myslí, že je třeba dát pobít 15 milionů Evropanů, abychom donutili 3 miliony Sudeťanů, 

kteří chtějí být Němci, aby zůstali v Československu.“ 21 Předseda francouzské vlády Daladier.

„Dospěl jsem k závěru, že pohraniční okresy mezi Československem a Německem, ve kterých sudetoněmecké 

obyvatelstvo tvoří většinu, by měly okamžitě získat právo na sebeurčení. Pokud bude nezbytné odstoupení 

území, a já si myslím, že bude, potom by mělo být provedeno okamžitě.“22               Část z Runcimanovy 

zprávy, která měla být „nezávislým“ řešením sudetoněmecké krize.

Zrada západních spojenců měla velký vliv na myšlení lidí v tehdejším Československu. 

Po týdnu všeobecné mobilizace (22. – zhruba 30. září) doprovázené nadšenými projevy lidí a 

silným odhodláním bránit republiku i za cenu obětí, nastalo další kruté vystřízlivění v podobě 

Mnichovské smlouvy a nadcházejícímu zabrání československého pohraničí Němci. 

Společnost se cítila zrazená a hlavně dezorientovaná. Vina směřovala hlavně na západ a bývalé 

spojence, ale také „zbabělé“ vládě a neschopností ubránit republiku.23 „Během několika málo 

dní se zrodilo mimořádně bolestivé mnichovské trauma, které pak zatěžovala českou 

společnost ve větší či menší intenzitě prakticky až do konce 20. století,“24 píše například 

historik František Emmert ve své knize Průvodce českými dějinami 20. století. Druhá světová válka 

na sebe nenechala dlouho čekat, když prvního září 1939 napadlo nacistické Německo Polsko.

19
Za Německo přítomný Adolf Hitler, za Francii Édouard Daladier, Itálii reprezentoval Benito Mussolini a Velkou Británii Neville Chamberlain.

20
EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. 1. vyd. Brno: František Emmert - Clio, 2012, s. 101.

21
též, s. 126.

22
též

23
též, s. 122.

24
též, s. 139.
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2. 2. Představení periodik

Je na místě zmínit a rovněž představit tři hlavní periodika, se kterými budu 

v bakalářské práci pracovat. Do Lidových novin přispíval Karel Čapek po většinu svého života 

a jejich historie sahá až do roku 1893 a jsou jediným periodikem, jež v České republice dodnes 

vychází. České slovo a Peroutkova Přítomnost rovněž zažily svou slávu a jistě si taktéž 

zaslouží pozornost.

2. 2. 1. České slovo

České slovo sloužilo jako ústřední tiskový orgán České strany národně socialistické. 

Poprvé vyšlo v roce 1907 a vycházelo v nakladatelství Melantrich, o jehož rozkvět se zasloužil 

Jaroslav Šalda.25 Tomu se povedlo transformovat národně socialistické družstvo v tento 

mohutný tiskařský koncern. V Melantrichu coby tiskařskému orgánu České strany národně 

socialistické vycházelo veliké množství různých novin a časopisů, které se sice formálně ke 

straně nehlásily, ale přesto ji podporovaly. 

Raník České slovo měl relativně nízký náklad (25 tisíc ve třicátých letech)26 a 

vyznačoval se mnohostranností rubrik. Přispívaly do něj osobnosti jako Ivan Herben, Josef 

Hora nebo Karel Čapek. Výtvarně list doprovázel Josef Lada nebo karikaturista František 

Bidlo.27 Mnohem větší náklad (více než půl milionu) měla večerní mutace Českého slova 

Večerní slovo. I obsahem se listy lišily. Večerní slovo obsahovalo aktuální zpravodajství, 

novinky ze světa sportu a mělo lehce bulvární přídech. Ve večerníku navíc mohli čtenáři najít i 

regionální zpravodajství a jeho mutace. 

Karel Čapek do těchto novin přispíval po roce 1920. Otiskovali mu zde úryvky z jeho 

beletristických děl, odpovědi na dotazy nebo dokonce v roce 1938 interview s ním 

v souvislosti právě uveřejněné hry Matka.

25
Účetní v tiskařském družstvu, později generální ředitel koncernu Melantrich.

26
KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 48.

27
též
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2. 2. 2. Lidové noviny

„Lidovky“ se staly pro Karla Čapka mateřským deníkem. Do deníku přispíval od roku 

1908 a přímo do redakce vstoupil s bratrem Josefem 1. dubna 1921. Oba společně od roku 

1917 pracovali v Národních listech, když ale Josefa vyhodili pro „nadbytečnost“, jak se

v novodobém jazyku používá, bratr Karel vystoupil solidárně s ním. Oběma navíc již delší 

dobu nevyhovovala „politická linie listu“. 28

„... zavázal se psát sloupky nebo fejetony, kulturní reportáže a novinky z Prahy, 

získávat beletrii, kulturní články, ankety (...) a literární statě,“29 píše Jiří Pernes ve své knize Svět 

Lidových novin, která vyšla při příležitosti stého výročí významného deníku. Karel Čapek psal 

přesně to, pro co se zavázal a jeho bratr přidal ještě kresby.

Čapek doslova svázal svůj život s Lidovými novinami a stal se tak jejich hybnou silou. 

Přispíval do nich, jak již bylo řečeno, po většinu svého života a když bylo potřeba, pomáhal 

třeba i při vedení listu. Byl-li zase Eduard Bass na dovolené, psal za něj rozhlásky.30 Vždy také 

přicházel s novými nápady, podněty i doporučeními, jak obsah jednotlivých rubrik (a hlavně té 

kulturní) vylepšit.31 Autor několika set příspěvků se přiznává, že jeho pravým „řemeslem“ je 

novinařina a že kdyby si měl vybrat znovu, dal by se znovu do jejích služeb. „Prostě noviny 

jsou mezi všemi zvlášť familiérní prostředí, pravda, trochu cynické a hodně splašené, mnohdy 

povrchné a věčně efemérrní; ale myslím, že kdybych se znovu narodil, dal bych se asi znovu 

svést k tomu, abych jim tak nebo onak sloužil.“32

28
PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893-1993: Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, a.s., 66 s.

29 
též

30 
Nový literární žánr zavedený právě Eduardem Bassem. Šlo o veršované improvizace obsahující vtipné odezvy na soudobé události 

z denního tisku.
31 PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893-1993: Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, a.s., 1993, 
67 s.
32 

BRADBROOKOVÁ, Bohuslava. Karel Čapek: Hledání pravdy, poctivosti a pokory. 1. vyd. Praha: Academia, 2006, 9 s.
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Lidové noviny mu byly blízké i tím, že mu poskytovaly inspiraci pro pozdější 

beletristická díla. „Například povídka Hordubal vznikla po přečtení soudničky o Juraji 

Hordubejovi, kterou napsal Bedřich Golombek, člen brněnské redakce. Obdobně i poslední 

popud k napsání dramatu Matka dala Čapkovi fotografie Žena z Léridy, otištěná v Lidových 

novinách.“33

Historie Lidových novin překračuje dosti přes sto let. Noviny vznikly v roce 1893 

sloučením olomouckého časopisu Pozor a Moravských listů a jejich hlavní sídlo vzniklo v 

Brně. Pražská pobočka vznikla později v roce 1920. Přispívali sem autoři jako Eduard Bass, 

Fráňa Šrámek, Rudolf Těsnohlídek nebo Egon Ervín Kisch a jakožto nezávislý deník byly 

vnímány jako seriózní tisk určený zejména inteligenci. Do Lidových novin přispíval Karel 

Čapek až do své smrti a poslední článek mu zde vyšel na Boží hod vánoční.  Podle Miroslava 

Halíka (Sloupkový ambit, 1957) napsal Čapek „na půl tisíce sloupků během sedmnácti let, kdy 

pracoval pro Lidové noviny.“34

Noviny, které za první republiky získaly renomé „nejkvalitnějšího listu v zemi“35, 

vycházely i během protektorátu a vycházejí do současnosti. Po válce jsou Lidové noviny pod 

svým dosavadním názvem zastaveny a pod taktovkou Eduarda Basse začínají vycházet 

Svobodné noviny, které se od těch protektorátních chtěly distancovat, zároveň však chtěly 

navázat na prvorepublikovou tradici.

V roce 1987 byly nezávislé Lidové obnoveny skupinou disidentů (Jiří Ruml či Jiří 

Dienstbier). Vycházely jako měsíčník, ale protože se noviny za normalizace nedařilo 

registrovat, šířily je tvůrci jako samizdat. Až v roce 1990 mohla být tradice Lidových novin 

plně obnovena.36

33
PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893-1993: Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. 1. vyd. Praha: Lidové 

noviny, a.s., 1993, 21 s.
34

ČAPEK, Karel. Sloupkový ambit. Uspořádal Miroslav Halík, 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1957, s. 27..
35

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 69.
36 PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893-1993: Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. 1. vyd. Praha: Lidové 
noviny, a.s., 1993.
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2. 2. 3. Přítomnost 

Společenskou a kulturní revue začal vydávat Jaroslav Stránský v roce 1924 a hned 

prvním šéfredaktorem se stala osobnost později velmi známá, mladý novinář Ferdinand 

Peroutka. Na stránkách periodika publikovala celá řada významných osobností 

demokratického smýšlení: Karel Poláček, Milena Jesenská, Eduard Bass, Václav Černý nebo 

právě Karel Čapek.37

S Přítomností je úzce spojený také první československý prezident T. G. Masaryk. 

Mladičkému Ferdinandu Peroutkovi, který přijde s nápadem založit nezávislý deník, jenž by 

vytvářel novou tradici demokratického státu, věnuje „otec“ Masaryk peníze na rozjezd. Ač se 

tedy týdeník snaží profilovat a prezentovat coby naprosto nezávislé periodikum, o jeho 

nezávislosti by se dalo polemizovat. „Stačilo, aby (Masaryk) nesouhlasně svraštil obočí a 

ministři podávali rezignaci, šéfové listů se chodili na Hrad radit, jak psát,“38 vysvětluje Erik 

Tabery v jednom ze svých textů dobový kontext, kdy popularita T. G. Masaryka byla až 

nadpozemská a jeho kult byl dle něj až „zbožšťován“.  

Toto počáteční „prohradní“ prostředí se zamlouvalo i Karlu Čapkovi, který se netajil 

blízkým vztahem k prezidentovi a zastával podobné demokratické názory. Své texty zde 

publikoval již od roku vzniku Přítomnosti, a když se Masaryk ohradil, že je list podle něj dík 

Peroutkovi a dalším příliš nadstranický, vyvinul iniciativu, aby založil list Masarykovi bližší. To 

se však nepovedlo.39

Přítomnost neposkytovala aktuální domácí a zahraniční zpravodajství, jako tomu bylo 

třeba u Lidových novin, nýbrž šlo o intelektuální časopis, který se skládal z politických i 

kulturních komentářů, recenzí a reportáží. 

Po představení periodik, se kterými budu pracovat v celé své bakalářské práci, je na 

místě připomenout, jak tyto listy referovaly o historických událostech 30. let 20. století. 

Dalšího historického úvodu není třeba, a proto se pojďme podívat, jakým způsobem psaly o 

volbách, znovuzvolení a smrti T. G. Masaryka nebo podpisu Mnichovské dohody. 

37
PŘÍTOMNOST. O nás [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://pritomnost.cz/cz/o-nas

38
TABERY, Erik. Přítomnost bourá mýty. CS Magazin [online]. 2004 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://www.cs-

magazin.com/semag/index.php?a=a2004032076
39

též
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2. 3. Mediální ohlas událostí 30. let 20. století u vybraných periodik

2. 3 .1. Lidové noviny

V době stupňujícího napětí zemřel 14. září roku 1937 první československý prezident 

Tomáš Garrigue Masaryk. Lidové noviny vycházejí o den později se začerněným nápisem 

titulu a horní polovinu strany zaujímá nekrolog s obrázkem ženy, jež si rukama zakrývá obličej 

a pláče. Titulek přitom zní: Chladný den zešeřelého smutku a v nekrologu se píše: „... zemřel nám 

Tomáš G. Masaryk, zemřel nám vůdce, učitel, rádce i nejvyšší velitel a do duší všech věrných 

synů této země padl žal nad ztrátou tak nesmírnou.“40 V dolní polovině strany smutečního 

vydání najdeme texty o T. G. M., o jeho pohřbu či výzvu armádním představitelům, aby jako 

projev smutku nad úmrtím prezidenta nosili černou pásku na stejnokroji po dobu pěti dnů.

„... od rána pochoduje německé vojsko do Rakouska, povoláno novou vládou, aby tam 

ochránilo pořádek,“41 psaly Lidové noviny 13. března 1938, tedy den potom, co německá 

vojska překročila rakouskou hranici, aby tak dokončila anšlus. Lidové noviny se zamýšlely nad 

tím, co se stalo s nyní již bývalým rakouským kancléřem Schuschniggem, který byl donucen 

odstoupit, a zmiňovaly, že se Rakousko stalo anšlusem rázem nacistické. Článek Drsná řeč 

z Karlových Varů z 25. dubna téhož roku zase píše o sjezdu členů sudetoněmecké strany, ze 

kterého vzešlo osm „karlovarských požadavků“. Lidové noviny otiskly Henleinovu řeč a 

přinesly čtenářům kompletní požadavky již nacistické SdP, která požadovala kromě plné 

rovnoprávnosti Němců a Čechů také „vybudovat (v Sudetech) německou samosprávu ve 

všech oborech lidského života.“42 Titulní stranu také doprovázely komentáře, které celou 

záležitost popisovaly v souvislostech. „O tom, jak se máme dívat na své dějiny a jak máme 

politicky myslit, a o mnoha věcech jiných, nebudeme s Henleinem vyjednávat,“43 psaly Lidové 

noviny na titulní straně listu. V září 1938 je prezidentem republiky vydán rozkaz k mobilizaci a 

dvacátý čtvrtý den v měsíci vychází jeho znění, přičemž následující řádky vysvětlují důvod 

mobilizace. Jeden z těchto důvodů hovoří o tom, že v ostatních státech střední Evropy byla již 

dříve provedena vojenská opatření, tak že by Československo taktéž nemělo otálet, ale hlavní 

důvod okamžité mobilizace spatřoval Beneš v „mimořádných událostech, jež naše republika 

prožila“44 Pražský rozhlásek v tento den hlásal: „Pro to, co zprahlo jako troud, nebudu hledat 

slova. Ocelí srdce obepnout, povinnost vojákova...“45

40 ip. Chladný den zešeřelého smutku. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 15. 9. 1937, roč. 45, č. 464, s. 1.

41 r. (Brno) Hitler úplným pánem Rakouska. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 13. 3. 1938, roč. 46, č. 130, s. 1.

42 zet. Drsná řeč z Karlových Varů.. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 25.4. 1938, roč. 46, č. 207 s. 1.

43 zs. Henlein se ztotožnil s nacismem. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 25.4. 1938, roč. 46, č. 207 s. 1.

44 ČTK. Účel mobilizace. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 24.9. 1938, roč. 46, č. 482 s. 1.

45 B. Pražský rozhlásek. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 24.9. 1938, roč. 46, č. 482 s. 1.
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Sled následujících událostí je více než známý. Páteční noci 30. září se představitelé čtyř 

velmocí dohodli o postoupení československého území Německu. Následující den Lidové 

noviny popisují historickou schůzku slovy „ustoupili jsme přesile“46 a „učinila tak u vědomí 

(vláda), že je nutno zachovati národ.“47 To lidé chápali jako zbabělost vlády a po týdnu 

všeobecného nadšení z mobilizace a možnosti bránit národ, přišlo velké zklamání. Text se ale 

nezapomíná zmínit o tom, že „vláda republiky československé činíc toto usnesení, tlumočí 

zároveň světu svůj protest proti tomuto rozhodnutí, učiněnému jednostranně a bez naší 

účasti.“48

Armádní generál a tehdejší předseda vlády Jan Syrový v projevu otištěném právě 

v Lidových novinách promlouvá rozhlasem k veřejnosti: „I dnes jako tenkrát (v první světové 

válce) jde o budoucnost národa a jeho život. Jako voják a jako předseda vlády musil jsem a 

musím na prvém místě myslit na život vás všech milionů pracujících spoluobčanů, mužů, 

matek a dětí. Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, nad 

který lehčí by bylo zemřít.“49 Odpolední vydání téhož dne přináší více detailních informací o 

tom, co bylo usneseno v Mnichově a vysvětluje, jakých pět územních pásem bude obsazeno.

Ve čtvrtek 16. března 1939 vycházejí Lidové noviny s titulkem České země obsazeny, 

českému národu zajištěn autonomní vývoj a národní svébytnost – klid v Praze a všude jinde. V tyto dny se 

situace rychle vyvíjí, a proto se již v odpoledním zvláštním vydání listu čtenáři mohou dočíst: 

České země pod protektorátem Německa, přičemž periodikum přináší oficiální proklamaci říšského 

kancléře Adolfa Hitlera v jeho plném znění, ve kterém vysvětluje, co se nyní bude s českými a 

německými občany země dít. Slovensko v této době vyhlásilo nezávislost na českém území a 

není tak součástí Protektorátu. O den později vychází na titulní straně úplně stejný text, ovšem 

s pozměněným názvem České země pod protektorátem Německa. Proklamace říšského kancléře Adolfa 

Hitlera – Němečtí občané se stávají říšskoněmeckými občany. Pro český národ vnitřní autonomní správa pod 

dozorem říše. Článek je doplněný zprávou ČTK o návštěvě prezidenta Háchy u kancléře Hitlera 

v Berlíně a také textem První den nového života. „... začal se první den našeho nového ústavního 

života v protektorátu Říše nad českými zeměmi. V národní oblasti zůstává na vládních místech 

president dr. Emil Hácha a kabinet Rudolfa Berana,“50 hlásal zpravodajsky text.

46
ÚŘ.Ustoupili jsme přesile. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 1. 10. 1938, roč. 46, č. 493 s. 1.

47 
též

48
též

49
Projev generála Syrového. Poselství vlády a rozkaz armádě. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 1. 10. 1938, roč. 46, č. 493 s. 1.

50 
KS.První den nového života...Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 17. 3. 1939, roč. 47, č. 139 s. 1.
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Emil Hácha přitom v rozhlasovém projevu, otištěném v Lidových novinách 17. 

března, vysvětluje: „Po delším rozhovoru s říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl 

jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou 

vůdce německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude 

zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj národního života.“51

První dny začátku druhé světové války přinášejí jen kusé informace o tom, co se právě 

děje. Lidové noviny s datem 2. září 1939, už s podtitulem List národního souručenství, ovšem 

přináší krátkou zprávu, že „na rozkaz Vůdce a nejvyššího velitele převzala branná moc aktivní 

ochranu Říše. Německé vojenské jednotky, plníce úkol zastavit polské násilí, překročily dnes 

ráno všechny německo-polské hranice k protiútoku.“52

2.3.1.1.  Postoj Lidových novin

Během celého roku 1938, který někteří historikové uvádějí jako „první rok války“53 

Lidové noviny přinášejí aktuální zprávy v ranním, odpoledním či speciálním vydání. V dobách 

nejhorších, jako je podpis Mnichovské smlouvy, obsazení československého pohraničního 

území německými vojsky, okupace i začátek první světové války znějí Lidové noviny 

povzbudivým tónem. V periodiku se objevují články, které lidu dodávají odvahu v těžkých 

dobách, podporují je a zdůrazňují, aby sobě lidé věřili a nevzdávali se. Připomínají českou 

historii, odvahu v první světové válce a velikost národa. Spisovatel Josef Hora 1. října 1938 

třeba píše: „Náš stát se z vůle mocností stal menší před našima užaslýma očima. Ale ty, 

národe, zůstáváš pevnou tvrzí milionů občanů, kteří si stojí hodinu od hodiny blíže a blíže. 

Hle! V nejtěžší chvíli sama podstata kmene houstne a zpevňuje se rostoucí silou lásky,“54

zdůrazňoval potřebu sounáležitosti spisovatel. Tak, jako mnozí další přispěvovatelé Lidových 

novin.

Některé články o dohodě a zabrání území se zdají být místy optimistické, zaznívá zde 

naděje na mír a klid v Evropě, redaktoři Lidových novin si zároveň uvědomují, jakou velkou 

oběť musela přinést Československá republika. V listu tak najdeme články jako Nejkrutější cena 

za dočasný mír Evropy55 (1. října) nebo Dni národního smutku.56

51 
Projev presidenta dr. Háchy k historickým událostem těchto dnů .Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 17. 3. 1939, roč. 47, č. 

62/140 s. 1.
52

ČTK. Branná moc převzala aktivní ochranu Říše.Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 2. 9. 1939, roč. 47, č. 438 s. 1.
53 

EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. 1. vyd. Brno: František Emmert - Clio, 2012, s. 109
54

HORA, Josef: Věřme sobě. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 1. 10. 1938, roč. 46, č. 493 s. 1.

55 a 56 Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 1. 10. 1938, roč. 46, č. 328/494, s. 1.
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2. 3. 2. České slovo a Přítomnost

Pro lepší přehlednost jsem zmapovala články Lidových novin zvlášť od Českého slova 

a Přítomnosti. Ve srovnání s Českým slovem se Lidové noviny příliš neliší, obsah je podobný, 

taktéž čerpá ze zpráv ČTK, přičemž je znát, že do stranického Českého slova nepřispívají 

takoví literáti jako Eduard Bass, Karel Čapek nebo Ferdinand Peroutka. 

Z důvodu relativně podobného referování o daných historických událostech se proto 

zaměřím pouze na dva články. Dvacátého druhého září 1939, jen pár dní před podpisem 

Mnichovské dohody, České slovo rozhořčeně píše: „Ultimatum, pro jaké v dějinách národů 

není příkladu (...) Všichni spojenci nám odmítli pomoc (...) Neklesneme, nezahyneme a 

nezapomeneme! Dějiny nekončí dneškem,“57 dočítá se čtenář odhodlaného projevu Českého 

slova. „Dnes se radí v Godesbergu pánové Chamberlain a Hitler znovu o nás a zase bez 

nás.„58 Článek se končí: „Naši spojenci a přátelé nám diktují oběti, jaké dosud ukládali jen 

vítězové poraženým. My však poraženi nejsme.“59 V úterý 14. března 1939 píše Večerní České 

slovo o jiné události; o historickém momentu ze slovenského sněmu: „... konečně slovenský 

národ se stal suverénním pánem své slovenské krajiny, že Slovensko má samostatnost a národ 

sám rozhoduje o svém osudu, že Slovensko bude tu vládnout v duchu velkého našeho vůdce 

Hlinky,“60přináší přepis rozhlasového projevu Šaňo Macha. 

Na rozdíl od převážně zpravodajského Českého slova vybírám z týdeníku Přítomnost 

dva publicistické příspěvky. Jedná se o přímou reakci na Mnichovskou dohodu. „Před pěti lety 

nám řekl jakýsi Američan, že Masarykem vyrostl národ Čechoslováků o dvě hlavy nad svůj 

vlastní formát. Před rokem T. G. M. zemřel. Má dnes být národ Čechoslováků snížen o dvě 

hlavy pod svůj vlastní formát?“61 zamýšlí se ve svém článku Miloš Vaněk. 

57
Vlastní spojenci nám diktovali jako poraženým. Večerní České slovo. Praha: Melantrich. 22. 9. 1938, roč. 20, č. 222, s. 1.

58
též

59
též

60
ČTK. Slovensko samostatným státem, Večerní České Slovo. Praha: Melantrich. 14. 3. 1939, roč. 2., č. 61, s. 1.

61
VANĚK, Miloš. Spojencům. Přítomnost. Praha: Orbis. 5. 10. 1938. roč. 15, č. 40., s. 628.
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Další článek věnující se „Mnichovu“ je nazván Nové československé hospodářství a 

vyjmenovává ztráty, jež Československá republika utrpěla: „Československo – a zejména země 

historické – tvořily dosud hospodářský celek, který byl teď zasažen bolestným chirurgickým 

řezem. Mnichovská konference představuje po hospodářské stránce amputaci, po níž se musí 

novým okolnostem přizpůsobit nejen chůze, ale celý krevní oběh.“62 K. Synek pokračuje: 

„Organismus je sice zesláblý, ale dosti zdravý a odolný, aby si vytvořil nové podmínky 

hospodářského života z vlastních sil.“63

62 
SYNEK, K. Nové čsl. hospodářství, Přítomnost. Praha: Orbis. 5. 10. 1938, roč. 15., č. 40., s. 635.

63 
též
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2. Publicistika v letech 1935-1937

3.1. Úvod do publicistické tvorby v daném období

Karel Čapek psal, protože cítil neodkladnou touhu takto činit. Psal od svého mládí a první 

novinářský příspěvek mu vyšel v necelých patnácti letech.64 Byl přesvědčený, že jeho pravým 

řemeslem je právě žurnalistika. Mistr krátkého útvaru, jenž napsal nesčetné sloupky, rozhlásky, 

entrefilety či fejetony, byl schopen nacházet podněty ve všem, co viděl a „... jeho talent se 

projevoval v tom, jak dovedl aforisticky a obrazně vyjádřit svůj názor.“65 A právě noviny mu 

pomohly tuto schopnost dále rozvíjet. Do Lidových novin psal téměř každý den, někdy se 

objevily tři nebo čtyři příspěvky v jednom vydání. Pro „Lidovky“ spolu s tehdejším 

šéfredaktorem listu Arnoštem Heinrichem objevil sloupek, jehož forma Čapkovi velmi 

vyhovovala a propracoval ji tak, že se z nich stal uznávaný literární žánr.66

V Čapkových článcích se objevuje jeho osobnost, ideály, zčásti jeho politické přesvědčení, 

jeho myšlenkový směr anebo neméně důležitá lidskost a rozsáhlé všeobecné znalosti.

Po drtivé výhře SdP v parlamentních volbách v roce 1935 Čapek mnohdy odkládá 

zábavná témata, aby referoval o stavu země a o hrozbě, jež si všichni zcela neuvědomovali. 

Svým hlasem se čtenáře snažil přesvědčovat o tom, že demokracie je to jediné „funkční“ státní 

zřízení, které má smysl a rovněž nezapomínal vyzdvihovat správné morální zásady. 

S přibližujícím se rokem 1938 se jeho „tichý hlas“ zvedá, apel na „myslícího člověka“ však 

zůstává. Označení „tichý hlas“ si propůjčuji ze stejnojmenné knihy Jiřího Opelíka, jenž 

shromáždil a okomentoval klíčové texty z roku 1938.

64
BRADBROOKOVÁ, Bohuslava. Karel Čapek: Hledání pravdy, poctivosti a pokory. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. s. 199.

65 
KLÍMA, Ivan. Velký věk chce mít též velké mordy. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. s. 184.

66
BRADBROOKOVÁ, Bohuslava. Karel Čapek: Hledání pravdy, poctivosti a pokory. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. s. 199.
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3. 2. Devět let vyptávání, uvažování a... mlčení

Čapek se během dvacátých let stával svými články, polemikami, beletristickými díly a 

v neposlední řadě také dramaty čím dál známější a populárnější a s tím šla ruku v ruce 

možnost ovlivňovat masy. Když se v roce 1922 obě osobnosti seznámily, Tomáš Garrigue 

Masaryk v roli prezidenta osvoboditele a Čapek v roli uznávaného spisovatele a dramatika, 

posledně jmenovaný udělal na prezidenta obrovský dojem. Slyšel o něm jistě dříve, nicméně 

Čapek jej zaujal „svými vědomostmi, rozumností i správnými mravními zásadami.“67 Brzy si 

přes vzájemné sympatie i podobný kurz myšlení vytvořili vlídný vztah. Kvůli němu si však 

Čapek občas zažil i krušné chvíle.68 Tento vztah nejlépe dokumentuje kniha Hovory s T. G. M.

V Hovorech s T. G. M. poskytuje Čapek veliký prostor k vyjádření a na formě textu, kdy 

prezidenta nechává jednoduše jenom mluvit i na kladených otázkách je vidět, jakou nesmírnou 

úctu k prezidentovi chová. Na druhou stranu Masaryk s ním mluví taktéž uctivě, jako se sobě 

rovným. Až přátelského rozhovoru se čtenář dočká v posledním oddíle knihy, kdy si jako 

vzdělanci povídají o filozofii, životním přesvědčení prezidenta a o dalších filozofických 

směrech.

Unikátní kniha rozhovorů Karla Čapka vznikala v letech 1928 – 1935. „Tož celkem to 

bylo asi devět let vyptávání, uvažování, vzpomínání a – mlčení,“69 píše autor v poslední 

kapitole své knihy, kterou nazval Mlčení s T. G. M. Ač je v knize mnohé od prezidentova 

dětství, vzpomínky na rodiče, studia, období prezidentské i období boje za republiku, autor 

vzpomíná, že prezident vždy při projevu dost přemýšlel a nejdřív si myšlenky zformuloval 

v hlavě, než začal vyprávět. Proto příhodně nazvaná kapitola Mlčení.

67
BRADBROOKOVÁ, Bohuslava. Karel Čapek: Hledání pravdy, poctivosti a pokory. 1. vyd. Praha: Academia, 2006, s. 

26.
68 Čím bližší bylo jeho přátelství s Masarykem, tím více Čapka odpůrci spojovali s politikou hradu a někteří 
dokonce tvrdili, že za úspěchy Čapkových dramat v cizině stojí oficiální česká propaganda. Pravicový politik a 
novinář Jiří Stříbrný Čapka dokonce obvinil z toho, že představení her bratří Čapků částečně financuje 
ministerstvo zahraničí. Zdroj: předchozí zdroj, s. 27.
Kniha obsahuje čtyři oddíly: 1. Věk mladosti, 2. Život a práce, 3. Práce a život, 4. Myšlení s T. G. M.
69 ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. M. Praha: FRAGMENT, 2009, s. 11.
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První část Hovorů70 byla knižně poprvé zveřejněna v roce 1928, druhá o tři roky později 

a třetí v roce 1935. Hovory s T. G. M. jsou knihou, jejímž východiskem je přiblížit Masarykovy 

myšlenky lidem a vysvětlit jeho životní filozofii. Jedním dalším důvodem je také to, že Čapek 

jako osobnost podobně smýšlející chtěla popsat jeho ideály demokratického státu a hájit tak 

republiku. Autor několika desítek knih a stovek sloupků nám zanechal Masarykův portrét v té 

nejpřirozenější a nejvíc výstižné formě, totiž v rozhovoru.

Rozhovor to přitom není obyčejný. Probírají se snad všechna témata, která prezidenta 

provázela po celý život. Prezident však jenom nevzpomíná; je nadčasový, sdílí nám své 

poznatky a během vzpomínání na dětství dokáže vytknout třeba nedostatek literatury pro děti 

nebo fyzické tresty. Neubrání se ani srovnání amerických a českých dětí. „Takové dítě 

v Americe je volnější než v Evropě, je naivnější a prostší ve styku s dětmi i dospělými; nebojí 

se dorostlých, vidí, že i oni jsou mezi sebou upřímní.“71 Je přesvědčený, že je tento stav 

způsobený vlivem republiky. Lidé prý nelžou a nebojí se, že je chce ten druhý napálit nebo jim 

něco udělat. Zároveň ale dodává: „Tak se mi zdá, že už dnes (české děti) jsou kurážnější a 

přímější, a říkám si, že z nich vyrostou volní lidé. Republika, pane, to je ohromná věc!“72

Čapek tvořil Hovory při návštěvách u prezidenta, většinou na venkově, v Lánech, 

Topolčiankách nebo i Karlových Varech. Často se také i zdržel déle, takže znal prostředí, kde 

se prezident pohyboval i osobnost samu, velice dobře. Nakonec sám Čapek napsal, že celou 

knihu vlastně vyprávěl pan prezident a on jenom zapisoval. Myslím si, že tato věta dokládá 

výjimečnost knihy. Autor nechal prezidenta mluvit, projevovat se tak, jak byl zvyklý. Jeho 

zásahy jsou minimální a poskytuje tak celistvý Masarykův obraz. Ráda bych zdůraznila, že ač 

měl Čapek k prezidentovi velmi vřelý vztah, knihu nepojal jako ódu.

70 
Kniha obsahuje čtyři oddíly: 1. Věk mladosti, 2. Život a práce, 3. Práce a život, 4. Myšlení s T.G.M.

71
ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. M. Praha: FRAGMENT, 2009, s. 11.

72 též
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3. 2. 1. Masarykova abdikace a smrt

Po sedmnácti letech vlády v nejvyšším úřadu, a coby pětaosmdesátiletý stařec odešel 

z prezidentského křesla. Historici vzpomínají, že „abdikační listinu tehdy přečetl kancléř“,73

protože Masaryk již ze zdravotních důvodů nemohl. Jeho zdravotní stav byl zlý už delší dobu 

a při svém znovuzvolení v roce 1935 trpěl důsledky z nedávno prodělané mrtvice. „Měsíc před 

volbou zasáhl prezidenta úder mozkové mrtvice provázený trombózou v sítnici oka levého, 

které rovněž takřka pozbylo – jak se nakonec ukázalo dočasně – schopnost vidět.“74 Ač se 

prezidentův zdravotní stav postupně zlepšoval, čtrnáctého prosince roku 1935 uznal, že je pro 

těžký a velmi zodpovědný prezidentský úřad již příliš starý a nemocný, proto se jej po 

dlouhém přemýšlení vzdává. Prezidentský úřad „vyžaduje plné síly (...) a já vidím, že již 

nestačím,“ 75 řekl v den odchodu z funkce.

Karel Čapek prožíval Masarykovu abdikaci těžce jako většina národa. T. G. M. se 

zasloužil o stát a byl za to právem obdivován, až možná glorifikován. Šestnáctého prosince

proto Čapek v Lidových novinách píše: „Byly nás nesčíslné tisíce, kdo jsme čtrnáctého 

prosince za houstnoucího soumraku čekali u svých přijímačů na slova vyjadřující okamžik 

opravdu historický.“76 Projev četl tehdejší šéf vlády Milan Hodža. Ten projev začal česky, ale 

záhy přeskočil na svoji rodnou slovenštinu. Připouštějíc, že T. G. M. byl poloviční Slovák, 

Čapek píše: „A hned to znělo důvěrněji a dojatěji; ne smutek, ale smútok zachvíval hlasem šéfa 

vlády, když zvěstoval všem občanům rezignaci Tomáše Garrigua Masaryka na úřad 

prezidentský.“77 Připouštěl také, že „tento slavnostní enunciát byl vykonán sesterským nářečím 

slovenským a (...) že slovenčina stejně jako čeština je jazykem celého národa 

československého.“78

Když o tři měsíce později (v březnu) tehdy již bývalý prezident Československa slavil 

narozeniny, Čapek jej v entrefiletu v Lidových novinách nazýval „skutečným patriarchou 

národa“ 79 a vztah občanů k němu popsal jako „samozřejmý, jasný a srdečný.“80
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Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937 po zánětu plic. Pro mnohé zemřel 

symbol morální velikosti a vážné autority. Státní pohřeb se konal o týden později ve sloupové 

síni Pražského hradu. Pohřeb trval celkem více než devět hodin a doba aktu inspirovala Karla 

Čapka k úvaze uveřejněné v Lidových novinách Cesta devíti hodin. K pohřbu velkého státníka se 

vyjadřovali i jiní umělci. Atmosféru dní smutku před pohřbem přesně vyjádřil Jaroslav Seifert 

v básni Osm dní. Pietní akt fotograficky zdokumentoval Ladislav Sitenský. 

V Čapkově článku Cesta devíti hodin popisuje pietní chvíle hodinu po hodině, líčí 

posmutnělou atmosféru i monumentálnost státního pohřbu. Čapek zde záměrně opomíjí svou 

vlastní zkušenost z pohřbu, jisté dojetí i smutek ze ztráty přítele a vzoru. Nyní je jen v roli 

novináře, jehož úkolem je podat o události pravdivé svědectví. „Rakev na lafetě se dává na 

cestu; opouští Hrad a vrací se cestou, kudy se ubíral život starého muže (...) ke Klementinu a 

dál...“81 Čapek zachycuje událost, která zasáhla celý národ, velice věrně. Není ani třeba 

explicitně popisovat, co se v hlavách přítomných odehrává, už jen z pouhého popisu si 

dokážeme vytvořit detailní obraz: „Při hymně se nepláče. Ruce z tváří klesají do pozoru, syn 

mrtvého se zvedá jako voják.“82 Zpívá se hymna, Čapek píše. „A to je ta krásná země – na 

temném nebi vrčí letadlo. Země česká, domov můj. Teď už rakev s T. G. Masarykem spočívá 

doma vedle rakve paní Charlotty. Tož pohov, přátelé. Už se smí plakat,“83 končí Čapek svůj 

nesmírně silný text.

3. 2. 2. Odkazu zůstaneme věrni

V den devatenáctého výročí nezávislosti Československa nezapomíná připomenout 

Masarykovy zásluhy. „Dík Masarykovi samotnému není v nás takové nejistoty. Nenahraditelná 

je lidská ztráta, která nás postihla jeho smrtí; ale v našich politických dějinách, pokud závisí na 

nás, nenastala a nenastane žádná mezera.“84 V tomto textu se snaží vidět v hluboké ztrátě 

(alespoň pro něj) i světlou stránku. „Sama jeho smrt se stala velkou a pozitivní politickou 

událostí: ukázala, jak hluboko v nás všech, v našem lidu, ve všech vrstvách našeho národa je 

zakotven politický a mravní program Masarykův (...) „Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který 

jste vložil do našich rukou, zůstaneme věrni,“85 parafrázuje naposledy Čapek větu, která vyšla 

z úst Benešových na státním pohřbu.
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3. 3. O slovech a povaze české

Karel Čapek uměl s jazykem a stylistikou pracovat přímo mistrovsky. Jeho tvorba se 

vyznačovala obrovskou slovní zásobou, lehkostí i humorem. Čapek si určitá slova i vymýšlel. 

Jeho sklon k tvoření neologismů má zcela jistě kořeny v jeho zájmu o dění v jazykovědě a 

bezpochyby i schopnosti s jazykem pracovat. K jazyku přistupoval jako tvořivý umělec – jazyk 

tvořil, nepřejímal pouze. V Lidových novinách v roce 1932 dokonce napsal: „Mezi všemi lidmi 

se vyznačuje nebo má vyznačovat spisovatel ne tím, že píše, nýbrž tím, že umí česky; avšak 

umět znamená pracovat, stále zkoušet, stále hledat.“86

Ač slovo nejznámější, robot, vymyslel jeho bratr Josef, z přehlídky Karlových 

neologismů až přechází zrak. Ve svých dílech si dokázal vytvořit nová slova jako je například 

myslitelnost, pochopování, casanovista, neheroičnost či dějinář coby synonymum 

k historikovi.87 Tato slova jsou ale typická pouze pro něj. Dnes bychom je v publikacích a 

článcích hledali marně.

V souboru fejetonů nazvaném V zajetí slov autor poměrně výstižně popisuje naše 

národní myšlení a vlastnosti skrz nepřesně nebo špatně používané fráze a klišé, které den co 

den vyslovujeme.  Čapek se v předmluvě knihy přiznává, že původním smyslem opravdu bylo 

hovořit o kritice obsahu slov a jejich užití, ale prý se to „nějak zvrtlo.“88  Je zajímavé sledovat, 

nakolik se v těchto frázích a slovíčkách odráží česká povaha. Tak například slovo „příliš“. 

Podle Čapka má časté užití tohoto shluku fonémů vyjadřovat „lidskou nedůvěru k vyloženým 

a silným případům“, takže se dočtete, že je-li „nějaké sukno příliš černé, je (patrně) prostě a 

docela černé; je-li méně černé, není vlastně už černé, je šedivé,“ s humorem vykládá obsah 

frází. Pod slovíčkem „my“ se zase lehce skryje neodvážnost a neochota si buď něco přiznat, 

nebo vykonat. Když se takto slovně staneme součástí kolektivu, vina je hned lehčeji

stravitelná. Proto řekneme „my“ jsme to dokázali, místo „já“ jsem to dokázal (i když jsme 

nevykonali zhola nic). Proto řekneme „my“, národ holubičí. Kdo by chtěl říci „já“, povaha 

holubičí?
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„My“ se často používá i jako sebeobrana. Když totiž použijeme slovíčko „já“ a ještě 

s pozitivním přísudkem, tedy „já jsem to zvládl na výbornou“, ihned jsme zatracováni jako 

egoisti a namyšlenci. Kdežto když do úspěchu zahrneme i ty ostatní (kteří na tom podíl nemají 

anebo jenom velmi malý), rázem se staneme sympatičtějšími a snáz se s námi vyjde.  Výčet 

frází pokračuje „střílením“ si z žurnalistů a jejich přečastých frází nebo dalších sond běžného 

Čecha. Na následujících řádcích si ukážeme, jak a kde také Karel Čapek ve svých článcích 

uplatnil svůj pozorovací talent.89

Karel Čapek za celý svůj život napsal desítky článků tak či onak vystihující povahu 

Čechů. Na tom by nebylo nic zvláštního. Fejetonisté mají doslova za úkol pozorovat dění 

okolo sebe a psát o něm, což plnil i Čapek. Všimnul si přitom ale jednoho charakterizujícího 

prvku. Článek z roku 1937 dostal jméno O dvojích činitelích a pojednává o tom, že v české 

společnosti existují dva druhy lidí, které ale dohromady spojuje jedna věc. Často říkají, co by se 

„mělo“. „Stát by měl udělat to a to, a bylo by po trampotách. Měly by se opatřit prostředky. 

Obec by měla,...“90 vyjmenovává Čapek. Když se člověk zamyslí, přistihne se, že říká totéž. 

Neřekneme, co bychom měli udělat a co uděláme my, ale vyřkneme soud, že někdo by měl 

udělat toto a někdo zase něco jiného. „Jsou to vesměs věci, které může, potažmo má nebo měl 

by uskutečnit někdo jiný než navrhovatel a které leží mimo oblasti jeho osobního vlivu a 

přičiňování,“91 zhodnotil Čapek přesně jeden druh lidí.

„Druhý druh lidí (ke kterému náležíme skoro všichni) je právě opačný. Většina nás lidí 

totiž neobyčejně ráda namítá (...) není to možné z těch a oněch příčin. Mělo by to své stinné 

stránky,“92 dál popisuje Čapek. Tento druh lidí podle něj taktéž spadá do kategorie 

„mělobyse“, leč je to druh negativnější a nebezpečnější, protože připraví argumenty, proč něco 

nejde, než hledat důvody, proč by to či ono šlo udělat.

Karel Čapek tedy uzavírá: „Mělo by se najít víc iniciativních lidí, kteří by říkali: já bych 

měl nebo my bychom měli; a víc mužů, kteří by měli zálibu říkat: safra, není to docela 

jednoduché, ale může se to zkusit; u nás, v naší oblasti se toho nebudeme bát.“93
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Důvod, proč se tato Čapkova úvaha objevuje v mé bakalářské práci, je jednoduchý. 

Dokládá fakt, že byl Čapek velmi bedlivým pozorovatelem a že mu neunikla důležitá témata. 

Sám Čapek byl také důmyslným „přemýšlitelem,“ využijeme-li derivaci, kterou Čapek tak rád 

používal. Nebál se také napsat, že neduhy české společnosti, o kterých píše, se nevyhýbají ani 

spisovatelům, ani jemu samotnému. Dalšími doklady o tom, jak moc byl Karel Čapek všímavý 

a co pozoroval v každodenním životě, budiž texty jako je například Špatná vizitka o 

nepoctivých taxikářích, Šofér ničema o neohleduplných řidičích, jež ujíždějí z místa nehody nebo 

naposledy pozitivní zpráva nazvaná Přece jenom ovoce výchovy, kde, sám silně přesvědčen o 

blahodárných účincích výchovy, píše: „Chcete-li doklad, že se lidé dají k něčemu vychovat, 

podívejte se na dnešní děti a na to, jak reagují na dopravní pravidla.“94 Čapek zde připouští, že 

děti jsou a vždy budou postrachem motoristů, nicméně vlivem školy a výchovy se stávají 

odpovědnějšími.

Právě výchovu kladl Čapek na první místo ve věci „osvěty národa.“ Čapek chtěl skrz 

své články ovlivňovat a vychovávat a používal k tomu metodu postupných krůčků. Člověk 

může být k dobrým mravům vychován, není potřeba boje, říkal Čapek. Zajímavá na toto téma 

je i úvaha Pavla Kosatíka, kde srovnává Čapka s T. G. M.: „I jejich představy o tom, jak 

demokracii prosadit, byly různé: u Masaryka bojovné (svedl mnoho zápasů, v nichž se vedle 

vítězství i mnohokrát zmýlil), u Čapka založené na víře, že lidi lze k dobru vychovat.“95 Přesně 

to můžeme pozorovat i v Čapkových článcích. „Tichým hlasem“ pozoruje a upozorňuje, 

promlouvá k lidem či jemně nabádá a jen ve výjimečných případech (parlamentní volby v roce 

1935 a převážně rok 1938) burcuje a vyzývá k okamžité činnosti.

Když se ale vrátíme k probíranému článku Přece jenom ovoce výchovy: „Jak vidět, není ten 

kus výchovy přece jenom zbytečný (...) A tu si člověk řekne: budeme-li to důkladně a vytrvale 

zkoušet s výchovou také v jiných ohledech, nebude to taky snad nadarmo. A budou z toho 

noví, modernější i šikovnější lidé,“96 uzavřel fejeton Čapek, jenž stejně jako Masaryk věřil 

v instituci školy.
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3. 3. 2.  O lidské povaze celosvětové

V roce 1938 píše Čapek převážně o dramatické situaci v Evropě, ale sloupek Dopravní 

strážník je výjimkou. I tento příspěvek je dobrou dokumentací lidské povahy. Popisuje situaci, 

kdy se šofér proviní a udělá přestupek. Zastaví jej policista a jde mu vyčinit za přestupek: „Já 

jsem nechtěl,“97 říká provinilec, načež se začne vymlouvat, proč předjížděl a že on za tuto 

nepříjemnou dopravní situaci nemohl, že předjížděl vlastně omylem, myslící si, že auto zajíždí 

ke krajnici, aby odbočilo. „A nakonec řeknete jako hodný chlapeček: ‚Já už to víckrát 

neudělám, pane inspektore.’ A byli byste ochotni mu říci třeba pane admirále. Taková je lidská 

povaha,“98 píše Čapek. Nutno dodat, že tento postřeh platí pro všechny na celém světě, 

tentokrát Čapek nemíří pouze na Čechy. 

3. 4. Čapek pacifista

Z pozice novináře si všímal domácího i světového dění. Ze zpráv ČTK se v Lidových 

novinách se ve sledovaném období například dozvídal, že v květnu 1935 Itálie anektovala 

Etiopii a o dva měsíce později začala Španělská občanská válka vedená krutým generálem 

Frankem. Dění nejenom u nás čile komentoval a většinou připojil svůj názor pacifisty.

Například, když Francouzská lidová fronta uspořádala v září roku 1936 bál. Konal se 

ve Vídni a vprostřed večera, kdy byla zábava v plném proudu, hodil nějaký neznámý politický 

odpůrce do středu tančících pumu. „ ... bylo by skoro na čase, aby si lidstvo řeklo, nemá-li se 

nějak potlačovat vášeň politická, jako se občas musí potlačovat neřest alkoholická nebo 

požírání opia,“99 píše Čapek. Důrazně tak dává najevo, že „politika, která přestala být 

záležitostí rozumu a stala se věcí vášně a posedlosti, je daleko horší nežli ty výše jmenované

metly lidstva.“100 Zamýšlí se také nad tím, co horšího a nesmyslnějšího může člověk ještě 

udělat. Sám sobě si odpovídá, že „snad jen to, že by někdo hodil bombu oknem do školy, kde 

sedí pár set dětí...“101
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Přesně to se ale o přibližně rok později stalo. V katalánské Léridě roztrhala puma 

vhozená do okna školy na dvaapadesát dětí. „Dvaapadesát lidských špuntů sedělo ve 

škamnách, a najednou z nich byly jen krvavé kusy masa,“102 psal realisticky a s opovržením 

k atentátníkovi Čapek. Dává zde plně najevo svůj nesouhlas k válce a nesmyslnému zabíjení ve 

jménu vojenského úspěchu. „Snad je to veliký vojenský úspěch, zabít jednou ranou 

dvaapadesát dětí,“103 píše Čapek sklesle. „Nebudeme z toho zločinu vinit posádku letadla. 

Odpovědnost padá výše. Na ty, kdo nařizují, Na ty, kdo vedou. Na ty, kdo financují masakry 

těchto hanebných let.“104

Stejná nenávist k válce a zabíjení se objevuje v jeho beletristických dílech – Válce 

s mloky, Matce. Největší podobnost však vidím u jeho díla Bílá nemoc. Zde také opovrhuje těmi, 

jež s válkou sympatizují, nějak ji podporují, řídí či financují, nebo se jí všelijak poddávají. Je 

zde vidět zřetelná podobnost a právě posádka letadla a jejich nadřízení by zcela jistě dostali 

zákeřnou „maculumarmoreu“.105

3. 4. Čapek politickým komentátorem a demokratem

Karel Čapek udivoval šíří svých zájmů a rozsahem znalostí. Vyjadřoval se ke všem 

oblastem lidského života a v této kapitole106 se zamyslíme nad jeho texty o demokracii a 

politice. Čapek nebyl nijak výrazně politicky aktivní. Nezastával žádné politické funkce 

s výjimkou předsednictví v československém Penklubu, jejíž pražskou pobočku založil. Jeho 

další politická aktivita tkvěla ve vedení dobročinné organizace Demokracie dětem.107 „Jeho 

účast v politickém životě země se omezovala na oblast intelektuální, tedy především na činnost 

novinářskou.“ 108

102 ČAPEK, Karel. Lérida. Lidové noviny 5. 11. 1937. In. Karel Čapek: Spisy - Od člověka k člověku III. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1991, s. 448.

103 též

104 též

105 ČAPEK, Karel. Bílá nemoc. 22. vyd. ARTUR: Praha, 2009. Edice D, sv. 13. s. 15..

106 Články v tomto oddílu jsem se snažila řadit převážně chronologicky a pro lepší pochopení Čapkových apelů a narážek v textu přikládám i část historických 

souvislostí.

107 Demokracie dětem byla charitativní organizace, která shromažďovala peníze pro děti postižené hospodářskou krizí. Vznikla v roce 1935 a Karel Čapek stál 
v jejím vedení.

108 ČAPEK, Karel. O demokracii, novinách a českých poměrech. 1. vyd. Uspořádal Ivan Klíma. Praha: Academia, 2003. s. 6..
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Začněme hned od roku 1935. Tento rok byl významný především proto, že se konaly 

parlamentní volby, jež měly určit, kam bude Československo směřovat a zda „... nebude 

ohroženo nároky států, které ‚utrpěly’ při versaillské dohodě.“ 109 Čapek varoval před zlou a 

nebezpečnou dobou, ve které se tehdejší lidé a samozřejmě i on nacházeli a kladl proto důraz 

na to, aby si lidé velmi pečlivě uvážili, koho budou volit a „... komu dají svým volebním 

lístkem plnou moc, aby jednal a rozhodoval za nás.“110

Svůj delší článek shrnul do jedné výstižné věty formou sobě vlastní: „Budete volit 

strany, které budou moci sedět se zástupci menšin u jednoho stolu, nebo strany, které by 

s nimi vedly poněkud hlučnější zábavy na pražských a jiných ulicích?“111 Jedním dechem 

dodává a dává tak najevo i svůj voličský názor, že „ ... v dnešní době pěstovat nacionální 

nenávist je skoro totéž jako organizovat iredentu, ne-li zapalovat lunt něčeho nekonečně 

nebezpečnějšího...„112 Tím tak narážel na tehdejší rozostřenou situaci mezi nárokujícími 

menšinami a Čechoslováky. Devatenáctého května téhož roku se konaly volby, které pro 

společnost znamenaly šok. Zásadně totiž posunuly dosavadní politické spektrum. Ve státě 

prohlašovaném za jednonárodní, československý, zvítězila strana menšiny –

SudetendeutschePartei s jedním a čtvrt milionem hlasů, tj. s patnácti procenty.113  Výsledek se 

dá vyložit i tak, že sedmdesát procent československých občanů německé národnosti 

hlasovalo pro tuto stranu a ta se de facto stala mluvčí německé menšiny. 

Předseda SdP, bývalý tělocvikář, Konrad Henlein po velikém úspěchu ve volbách 

prohlásil: „Musí býti nalezeno řešení otázky Sudeťanů v Československu. Politické vření v této 

zemi otravuje celou středoevropskou situaci. Kdyby to mělo pokračovat, vedlo by to 

zanedlouho k válce, která by byla tak všeobecně zhoubná, že by pro Evropany, kteří ji přežijí, 

zůstal jediný osud, totiž odejít do Afriky a žebrat tam o banány.“114

109 
ČAPEK, Karel. Volební advent. Lidové noviny 1. 5. 1935. In. Karel Čapek: Spisy - Od člověka k člověku III. 1. vyd. Praha: Československý 

spisovatel, 1991, s. 317.
110

též
111

též
112

též
113

KLIMEK, Antonín a HOFMAN, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české XIV.: 1929-1938. 1. vyd. Praha: Paseka, 2002. s. 313.
114

též, s. 569.
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Čapkovi výsledky voleb a Heinleinovo sebevědomí samozřejmě neunikly. Hned 

dvacátého šestého května hodnotí volby a přijetí výsledku občany slovy: „Mnoho lidí se tváří, 

jako by si teprve teď uvědomili, že u nás žije několik miliónů Němců a začínají se znepokojeně 

ptát, co si máme s těmi Němci počít.“115 V textu zvaném Závěry zpytuje svědomí lidí, když říká, 

že s Němci se už mělo něco dělat dříve a „... že bychom se hlavně měli ptát sami sebe, zda 

jsme ledacos nepropásli nebo nedělali chybně.“116 Apeluje na národní soudržnost a také na to, 

„aby se lidé zajímali i o své okolí.“117 Na druhou stranu výsledky voleb nepokládá za tak 

tragické, jak jej hodnotí periodika i lidé samotní. „Není pravda to, co tolik našich lidí vyjeveně 

konstatuje: že početně nejvíc hlasů dostala strana Henleinova. Daleko nejvíc hlasů totiž dostala 

československá strana, která se jmenuje koalice. Tato ´koaliční´ strana dostala přes čtyři 

miliony hlasů proti pěti čtvrtím milionů Henleinových hlasů,“118 píše s optimismem Čapek.

3. 4. 1.  Co přejete republice?

Na tomto místě přidávám dva Čapkovy příspěvky, které sice nepocházejí z Lidových 

novin, Českého slova ani z Přítomnosti, přesto do této kapitoly nepochybně patří. První vyšel 

v roce 1936, druhý v roce třicátém sedmém, a ač jsou velmi krátké, vypovídají o Čapkově 

demokratickém přesvědčení a silných morálních zásadách více než dostatečně.

Dvacátého sedmého října 1936 Karel Čapek v Prager Mittag v příspěvku nazvaném 

Nejnaléhavější úkol těchto dnů píše: „Nejnaléhavější pro nás všechny: zachránit svět před 

barbarstvím, to jest před válkou – před sociální reakcí, před násilím – před fanatismem, před 

závistí – před demagogií, před hesly a frázemi – před snahou poroučet jiným a snahou vzdát 

se vlastní svobody a odpovědnosti. To by stačilo; a nevidím nic naléhavějšího.“119

115
ČAPEK, Karel. Závěry. Lidové noviny 26. 5. 1935. In. Karel Čapek: Spisy - Od člověka k člověku III. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 

1991, s. 326..
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též
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též
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též
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ČAPEK, Karel. Nejnaléhavější úkol těchto dnů. PragerMittag 27. 10.1936. In. Karel Čapek: Spisy - Od člověka k člověku III. 1. vyd. Praha: 
Československý spisovatel, 1991, s. 399.
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Zajímavá je taktéž odpověď na dotaz redakce periodika Národní osvobození, vznesená 

o pár měsíců později. Co především by osobnosti z kulturního a společenského života přáli 

republice do roku 1937? Karel Čapek, jinak velice výřečný a používající košaté věty, odpovídá: 

„Mír!“120 Někdy není třeba popisovat stohy papírů, aby se co nejpřesněji vyjádřila touha. 

S přihlédnutím k době podal Karel Čapek doopravdy upřímné přání.

Jinak je jeho požadavek míru ztvárněn v textu z července téhož roku. Vychází 

v Lidových novinách, jmenuje se Hrst dojmů a popisuje dojmy z cesty do Paříže, kde se konal 

kongres spisovatelů celého světa: „Je přirozeno, že se (každý spisovatel) hleděl vyhnout 

politické invektivě i polemice; jednal jen o mezinárodní výměně duchovních statků a o 

ochraně duchovní svobody, jež je životním nárokem každé literatury.“121 V textu připouští, že 

se dnes lidé dělí na politické tábory, i když se o politice nemusí ani zmínit. Je si vědom 

určitého rozdělení podle politických ideologií a směrů určitého státu, ale zároveň popisuje 

atmosféru sjezdu, kdy zástupci všech zemí sedí vedle sebe a i přes neshody a spory na poli 

politickém spolu dokáží mluvit o věcech nepolitických; o kultuře a literatuře. „... kdybyste byli 

svědky toho, jak několik set lidí všech zemí a kontinentů (...) zdraví zástupce Španělska, 

s jakou zvláštní srdečností vítají členy malých a politicky exponovaných zemí, jako je Belgie 

nebo my (...) pocítili byste jasně a bezpečně, na kterou stranu náležíme my.“122

120
ČAPEK, Karel. Co především přejete republice do roku 1937? Národní osvobození 1. 1. 1937. In. Karel Čapek: Spisy - Od člověka k člověku III. 1. 

vyd. Praha: Československý spisovatel, 1991, s. 412.
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ČAPEK, Karel. Hrst dojmů. Lidové noviny 4. 7. 1937. In. Karel Čapek: Spisy - Od člověka k člověku III. 1. vyd. Praha: Československý 
spisovatel, 1991, s. 440.
122
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3. 5.   O politice s humorem

Spisovatelská i novinářská činnost pomáhala Karlu Čapkovi vyjadřovat své myšlenky a 

zároveň se tak vyrovnávat se zlem, které přinášela hlavně budoucí druhá světová válka. Karel 

Čapek také disponoval vrozeným smyslem pro humor, díky kterému dokázal brát některé 

situace s nadhledem a lehkostí a to se také objevilo v jeho textech.123

Jedním z takových, kdy s humorným nadhledem komentuje neustále měnící se události 

v nacistickém Německu, je článek  Stížnost na přítomné dějiny. „Člověk ... si zvykne na všechno; 

například jsme si už zvykli na to, že říše německá koná své dějinné kroky obyčejně v sobotu 

kolem dvanácté hodiny polední. ... Nebylo to nikdy nic, co by velká většina Evropy vítala 

s hlasitým jásotem, ale mělo to jakousi pravidelnost.“124 Tento víkend ale byla tato 

pravidelnost narušena, naoko láteří Čapek: „Poslední krok dějinný krok německé říše, smlouva 

s Japonskem, se stal ve středu v sedm hodin večer. Teď už si tedy člověk opravdu nemůže být 

jist, kdy přikvačí další německá událost: tak říkajíc, neví už dne ani hodiny,“125 použil záměrně 

významově tragickou frázi Čapek.

Článkem Obleženi v prostoru zase líčí, kterak silný je německý signál, že až přehlušuje 

naše česko-slovenské stanice. „Odevšad stejné (německé) marše a stejný triumfující hlas. A tu 

si člověk názorně uvědomil, jak jsme obleženi v prostoru, jak sousední říše má obsazeny 

vlnové délky tak, že přehlušuje všechny jiné stanice.“126 Situaci, která se mu přihodila o 

víkendu, vtipně popsal, když vylíčil sklíčenost malého česko-slovenského člověka, který hledal 

hlasy domova. Když se mu nedostalo české řeči, „... natočil si na svém rozhlasovém aparátu 

Mlčení.“127 Můžeme se jenom dohadovat, zda-li textem Obleženi v prostoru myslí pouze 

přesahující německé radiové vlny anebo již spatřuje a komentuje rozpínavé ambice německé 

říše.

123
BRADBROOKOVÁ, Bohuslava. Karel Čapek: Hledání pravdy, poctivosti a pokory. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. s. 200.
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ČAPEK, Karel. Stížnost na přítomné dějiny. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 28. 11. 1936, roč. 44, č. 597 s. 7
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ČAPEK, Karel. Obležení v prostoru Lidové noviny 31. 3. 1936. In. Karel Čapek: Spisy - Od člověka k člověku III. 1. vyd. Praha: Československý 

spisovatel, 1991, s. 366.
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3. 6. Jak se dělá kultura

Ať už psal Karel Čapek o dění ve Španělsku, Habeši nebo v Praze, psal proto, aby 

pozvedl zájem čtenářů. Jeho pero ovšem nezachycovalo pouze politické dění, jak by se po 

přečtení řádků výše mohlo zdát. Čapkův ostrozrak viděl vše – od každodenních událostí přes 

dění na zahrádce, vedle v ulici anebo v kultuře.

Přičiňoval se o to, aby se vědělo něco více o kultuře nebo literatuře. Psal mnohé 

recenze, stati, pojednání nebo úvahy o tehdejších fenoménech či problémech literatury. Chtěl 

pozvednout kulturní úroveň v zemi a sám šel příkladem. Psal prózu, dramata, vyzkoušel si 

snad všechny novinové žánry a navíc překládal (Ch. Baudelaira, G. Apollinaira a další). Chtěl, 

aby lidé četli hodnotná světová díla, a proto se za vydávání světové literatury hojně 

přimlouval.128 Každý týden k sobě navíc zval tehdejší významné osobnosti, aby spolu mohli 

debatovat o kultuře, literatuře či politice.129 Od poloviny dvacátých let se pro debatní klub, do 

něhož patřil mimo jiné T. G. M., Edvard Beneš či Ferdinand Peroutka, vžil název pátečníci.

Největší prostor pro vyjádření jeho myšlenek o literatuře či kultuře mu z vybraných 

periodik poskytoval týdeník Přítomnost. Vycházely mu zde recenze, úvahy, statě či polemiky. 

V periodiku vysvětluje například, proč se u nás nepíší povídky, proč z českého prostředí 

nevzejde dílo světového formátu či proč z vysoké literatury chybí mužské charaktery jako je 

mužnost nebo statečnost. Proč tedy v roce 1936 upadá psaní povídek? „Myslím, že nejvíc 

proto, že si (lidé) zvykli číst povrchně a netečně (...) naše doba hltá spousty faktů, ale nezastaví 

se u nich a nesnaží se opravdu si je představit. Přes všechen ‚telegrafický styl’ dnešní 

žurnalistiky prožívá čtenář sensaci trochu plněji jenom tehdy, když je rozšlapána do 

nejmizernějších podrobností a rozžvaněna, až bůh brání,“130 zamýšlí se Čapek nad tím, proč 

lidé raději sáhnou po tlustém románu než po útlé knížce s povídkami.

Druhý důvod úpadku vidí v tom (a tady se shoduje s bratrem Josefem), že lidé a 

hlavně kritici nevidí v povídce důstojný literární žánr a berou ji jako něco menšího, za 

„drobnou minci, malý úkol.“ 131 V Přítomnosti se tedy zamýšlí nad kulturními tématy, jež jsou 

v tehdejší společnosti aktuální, rozebírá je a mnohdy poskytuje i východiska.

128
BRADBROOKOVÁ, Bohuslava. Karel Čapek: Hledání pravdy, poctivosti a pokory. 1. vyd. Praha: Academia, s. 25.
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3. 6. 1. O literatuře jinak – sami a nanovo?

„... nejsme země, ze které by vycházely ve zvláštní hojnosti a vydatnosti nové myšlenky 

a směry; ale to neplatí jen o literatuře. Museli jsme příliš ‚dohánět Evropu’, jak se tomu říká, a 

neměli jsme to za daných podmínek zeměpisných i politických nijak snadné ani 

jednoduché...“132 Karel Čapek se ohlíží za naší nesamostatnou rakousko-uherskou historii a 

spatřuje, že teď, v roce 1937 přichází čas, kdy by se česko-slovenský národ již nemusel ohlížet 

na to, jak se co dělá jinde, ale měl by se oddávat svým vlastním nápadům. V tom prý tkví cestě 

k „celosvětovosti“. Tímto příspěvkem, jak naznačil i on sám, hodnotí nejen českou literaturu, 

ale také českou povahu, jež by se měla uprostřed mladého sebevědomého státu odhodlat 

k vlastní a samostatné aktivní činnosti. Čapek přichází na další prvek, jenž by mohl zlepšit 

velikost našich děl v zahraničí. Je třeba míti „ ... historickou aktualitu, kterou mívají knihy 

bojující za něco nebo proti něčemu. Řekněme Chaloupka strýčka Toma jistě není dílo 

stendhalovské krásy nebo balzacovské živosti: a přece je kusem světové literatury, prostě 

proto, že poctivě a v pravý čas vyjádřila jednoduchou a rozumnou myšlenku, že otroctví má 

být zrušeno.“133

Autor přichází s řešením a povzbuzuje tím i národní sebevědomí: Světovost není dána 

malými poměry, které v republice Československé, jako malé zemi, možná vládnou. „Nuže, 

světovost tohoto rádu není nijak vázána tím, čemu se říká malé poměry; velké a pravdivé 

myšlenky nemají hranic; proč by i naše literatura nemohla být bojovníkem za věci dalekosáhlé 

a dějinné?“ 134 Čapek trvá na tom, že česko-slovenská literatura může být literaturou světovou 

a jeho přesvědčení se odráží i v jeho dílech, která Čapkovi poskytla světový ohlas. 

3. 7.  Noviny – trápení a radost pana metéra

Karel Čapek ve svých publicistických příspěvcích rozdává rady, ponouká k přemýšlení, 

dost často ale také jenom líčí, co vypozoroval. V Lidových novinách mezi lety 1937 a 1938 

vycházejí causerie na pokračování - Jak se dělají noviny, film a divadelní hra.  V tomto souboru135    

s mimořádným smyslem pro detailnost všech procesů a nadto velmi humorně popisuje, „jak se 

co dělá“. Bravurně a lehce píše o tom, že tvorbě novin, filmu i divadla předchází jeden velký 

zmatek, než se vytvoří dokonalý celek. 

132
ČAPEK, Karel. Jak se dělá světová literatura. Přítomnost. 1936, 13., č. 1. s. 8.
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Čapek si všemi profesemi prošel, a proto ví, jak jdou jednotlivé činnosti za sebou. 

Nejdříve je potřeba sehnat námět, ten se poté musí přetvořit do nějakého skriptu, osnovy a 

voilà, dílo je hotové. Než se ale tomu tak stane, předchází chaos a nervy, jestli se vše stihne...

Jenže, co když námět chybí? Karel Čapek popisuje jemu důvěrně známé redakční 

prostředí a proces tvorby novin opravdu důkladně: Tu mu (sázeči) „redaktor řekne, že žádné 

rukopisy nejsou, že nemá na zítřek ani úvodník, ani fejeton, ani zahraniční politiku, zkrátka 

nic; a že ještě přijde parlament, jedna velká řeč, jedna vražda na Žižkově a jedna schůze 

výkonného výboru.“136 Čapek si je dobře vědom, jaký zmatek předchází prvnímu 

vytisknutému číslu dne, humorně popisuje, že v redakci je v odpoledních hodinách „... asi tak 

živo, jako na venkovském nádraží dvě hodiny před odjezdem vlaku.“137

Blíží se večer, redaktoři se vracejí z konferencí, ze senátních porad, z místa nehody. 

Následuje nepopsatelný chaos, který jistojistě musí předcházet srdeční nehodě pana metéra, 

jenž má na starosti jednotlivé texty vytisknout a zařídit, aby se všechny „krajně důležité 

aktuality“ 138 do novin dostaly. I když je jich o pět sloupců víc, než se do novin vůbec může 

vejít.

Z Čapkova povedeného a velmi realistického díla se dozvídáme, že hluk, stres a napětí 

jsou neoddiskutovatelnou složkou redakčního života.  Pozdě večer však den co den přichází 

úleva, jakmile vůni po uzeninách, jež měli redaktoři k večeři, vystřídá „zápach vlhkých obtahů 

a tiskařské černě.“ 139 Noviny vyšly, čtenáři si ke své ranní kávě a rohlíku budou moci přečíst i 

své noviny, v jejichž hotovou formu snad nikdo nevěřil.
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4.  Publicistická tvorba Karla Čapka v roce 1938

Karel Čapek vnímal souvislosti v evropském historickém kontextu a dokázal vidět věci 

dopředu. Proto již před Mnichovskou smlouvou vychází dílo Matka, jež představuje dva 

pohledy na válečný konflikt. V tomto díle Čapek předvídal nebezpečí nacismu i komunismu. 

V periodiku České slovo o tragédii a námětu hry řekl: „Proč má žena tak bolestně doplácet na 

věci, které si muži krvavě vyřizují mezi sebou?“140

První územní výboj Hitlera hodnotí Čapek cynickými slovy: „Jedna krásná, milá 

evropská země teď asi přestane být přívětivým turistickým domovem pro tento druh lidí, kteří 

mají vyvinutější smysl pro osobnější svobodu a lidskou důstojnost,“141 hodnotí Čapek anšlus 

Rakouska. 

Po „nenásilném“ připojení Rakouska k Německu začínalo být stále zřejmější, že 

Hitlerova touha vytvořit „německý stát“ bude pokračovat a že by Československo, obklopené 

ne příliš přátelsky naladěnými státy, mohlo být taktéž ohroženo.Nebezpečí si uvědomoval i 

Čapek, jenž tak zvanou německou unifikaci odsoudil. Varoval, že pokud se sjednocování děje 

násilně, stát a jeho politické instituce nemůžou uspět natrvalo. Země, jež násilně vytváří spolek 

se státem druhým, bude ohrožována konflikty, jež mohou přerůst ve válku. Na první pohled 

jednotná německá říše, jenž tvoří jenom vše německé, má snad i svého „německého boha“ 142

se zároveň izoluje od všeho „neněmeckého“, od zbytku Evropy.

„Není pochyby, že ten sjednocovací proces německého národa zachvátil z velké části i 

naše sudetské Němce až po to přetrhání vnitřních a – kdyby to šlo – i zevních vztahů 

k našemu národu,“143 nevylučoval Čapek možnost, že by se čeští Němci taktéž mohli 

v budoucnu chtít připojit k jedné velké německé říši. 
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4. 1. Velký optimista 

Karel Čapek byl optimista a ať už se stalo cokoliv, dokázal si najít světlou stránku 

problému a té se držet nebo se z ní přinejmenším přiučit. Čapkova neteř Helena Koželuhová, 

autorka knihy Čapci očima rodiny, ale shledává kořeny Čapkova optimismu v jeho vážné 

nemoci, kterou prodělal. V mládí trpěl tuhnutím páteře, kde mu postupně k sobě srostly 

„nejprve dva, pak tři i čtyři, pět až šest obratlů.“144 Nemoc postupovala a Koželuhová 

vzpomíná, že byl Karel Čapek připravený na to, že se stane „ležícím pacientem“, přesto svůj 

život zasvětí psaní. Když však nemoc náhle ustoupila a páteř nesrůstala dále, uvědomoval si, o 

co všechno by byl připraven. „Snad se mu právě tou nemocí dostalo daru, který jiní nemají, 

vidět krásu a radovat se z ní.“ 145  To je patrné i v mnohých jeho úvah, glos a článků z roku 

1938, který s sebou nesl předzvěst druhé světové války.

„Tehdy se nemluvilo o tom, že by snad v nejhorším případě mohla vypuknout válka, 

nýbrž válka byla, (...) tehdy jsme ještě žili v cizím státě, rovnou mezi námi běhaly kaprálské a 

naduté tváře, dávající najevo. jak s námi bude zatočeno a (...) přesto jsme nesvěsili hlavu,“ 146

naráží na situaci před rokem 1918, kdy byl český národ pevně zasazen do rakousko-uherského 

sevření. „Národ, který tak skvěle prošel psychologickou zkouškou let válečných, se opravdu 

nemá čeho bát. Neboť osud národů záleží na jejich duši,“147 zněl jeho únorový text 

v Lidových novinách, v němž dodával Čapek lidem odvahu. Stejně jako ještě mnohokrát 

v roce 1938, a vlastně i nespočetněkrát předtím.. 

Na sílu, jež dřímá v českém lidu a jež by byla schopná vzdorovat nepřátelské přesile, 

zavzpomínal v červenci téhož roku, kdy psal o Sokolském sjezdu konaném v květnu. „Viděli 

jsme národ,“ 148 psal Čapek. „... národ náš musí plně ukázat ve všem, čeho je pro sebe schopen. 

Ukázal to v květnu, (...) nyní to ještě musí ukázat ve sbírce na obranu státu,“149 neskrýval 

nadšení, když viděl, jak tehdy každý plnil svůj úkol a dohromady tvořil silný, jednotný celek.
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Trochu optimismu nalil česko-slovenskému lidu do žil i článkem Kam směřuje vývoj,

uveřejněném v periodiku Přítomnost. „Myslíte si, že jedna říše nebo tři říše, že úspěchy tří let 

nebo třiceti let mohou zvrátit ten tisíciletý vývoj světa? Z hlediska skutečného vývoje jsou 

všechny ty pokusy vlastně jen přežitek, anachronismus…“150 psal Čapek o tom, že vše je 

pouze dočasné a že by lidé měli srovnat jednu dějinnou událost s historií několikatisícileté 

Evropy a vyvodit z toho závěry.

4. 2. Mnichovská dohoda

V rozmezí čtrnácti dnů, před a po podpisu Mnichovské dohody, tj.od 22. 9. do 7. 10. 

1938, napíše Karel Čapek do Lidových novin 10 článků. V týdnu debat mezi Chamberlainem a 

Hitlerem pečlivě sleduje dění a stejně tak aktivní je i týden po 30. září tohoto roku. 151

Podpis Mnichovské smlouvy je pro Karla Čapka zdrcující. Znamená pro něj zhroucení 

dosavadních jistot a jeho život se náhle obrací vzhůru nohama. Jako přesvědčený demokrat a 

humanista zažívá zklamání, do jeho textů se místy vkládá hořkost, ale nelze říci, že by 

rezignoval na literární či publicistickou tvorbu a veřejné působení. Naopak, nadále dodává 

lidem optimismu a sílu, jež tak potřebují. 

„... ať padne rozhodnutí, jehož důvody nezáleží jenom na naší vůli, tak nebo tak, bude 

to rozhodnutí svrchovaně těžké a osudové,“152 píše pár dnů před „Mnichovem“ Karel Čapek. 

„Mysleme na ně, mysleme na těch několik lidí v čele; jejich úděl je nejtěžší ze všech lidských 

životů v těchto dnech. Podejme jim mlčky na dálku ruce, aby jim byly posilou.“153 Text 

zakončuje Čapek prosbou, aby ti, jež rozhodují, byli silní. „Byla to rána, kterou jsme vlastně už 

čekali – ne snad všichni; ale ti, kdo se dívali věcem a poměrům mimo nás do tváře, ji už po 

týdny viděli dopadat,“154 začíná se článek jen o dva dny později, prvního října. To už je 

rozhodnutí jasné, Lidové noviny přinášejí detaily o dohodě a Karel Čapek, ač zdrcen, klade 

lidem na srdce, aby se ani na okamžik nepoddávali „mravnímu rozkolísání.“ 155
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„Náš stát je oslaben; tím silnější musíme být my. Byli bychom slabým národem, 

kdybychom nesnesli tuto zkoušku. Není první ani poslední.“156 Zároveň připomíná svou 

dřívější myšlenku, že veškeré nové změny a pohyby jsou jenom dočasnou epizodou, neboť 

historie trvá tisíce let. „Žádné násilí nepotrvá, žádná mocnost světa nemá vyměřeno víc nežli 

píď dějin; ale dnes už národy nevymírají, jenom režimy a lidé pominou. Národy jsou tu 

navždycky,“ 157 hlásal povzbudivě Čapek. 

V následujících pár dnech vydá příspěvky s názvy Drazí lidé!, Musíme vědět, co se děje, 

Lidský duch pokračuje anebo Zisk proti ztrátě. Společnou mají jednu věc: Promlouvají k lidem a i 

přes ne příliš idealizovanou skutečnost říkají, že bude lépe. „Toto bude dějství světové, ve 

kterém my už nemáme co ztratit, naopak; jen když, opřeni sami o sebe, uchováme svou 

národní sílu a chladnou rozvahu,“158 myslí Čapek střízlivě. „Věřte, že nejde o konec, nýbrž o 

počátek. A my tu budeme, abychom se dožili věcí příštích, nevykrváceni, připraveni a 

moudřejší o tuto nejtěžší zkoušku,“159 píše zase Čapek v textu Drazí lidé!. 

Karel Čapek i po mnichovské dohodě zůstává věrný svým morálním zásadám a 

přesvědčení, své víře a ideálům. Jsou v jeho publicistickém díle více než znatelné, přesto se 

v nich zákonitě skrývá i skepse a zklamání. „Byl vynalezen rozhlas, který přes všechny dálky a 

hranice mohl spojovat lidi velikým společenstvím. Taková věc stojí za to, aby se ještě zlepšila; 

a z rozhlasu se vytvoří skvělý nástroj nenávisti, nedorozumění a mravní propasti mezi lidmi a 

národy,“160 v jedné větě vychvaluje světový vynález a zároveň jej (a lidi) haní za to, co se 

s rozhlasem dokáže dělat. „Ale lidský důmysl se nemohl uspokojit tímto pomalým pokrokem 

v poznání našeho světa, a proto vynalezl lež. Slepou, fanatickou, pověrečnou lež o věcech a 

lidech…“161 narážel tak na slib Německa, že Hitler zabráním části československého území 

pouze poskytuje ochranu sudetským Němcům a plní tak jejich právo na územní a národnostní 

určení.
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Sedmého října 1938 se už ale ve článku Zisk proti ztrátě opět objevuje pozitivní tón. 

„Něco jsme přece jen získali při všech těch nesmírných ztrátách, jež nejsou ještě doměřeny, ale 

není to doposud získáno tak pevně, abychom se o to nemuseli bát (...) Žal a zklamání z nás 

činilo jeden politický národ. Přestali jsme se cítit politickými stranami,“162 píše Čapek, přičemž 

jedním dechem dodává, že toto nadšení a společná vůle žít nesmí pominout, musí pokračovat, 

a to ještě pevněji než doposud.

Z povahy pozorovatele a možná i „psychologa lidu“ Čapek za pár dní píše: „... dnes 

jsou mnohé národy téměř opojeny radostí, že se vyhnuly válce, (...) ale zítra nebo pozítří se 

bude uvažovat, nebylo-li přece jen možno zachránit nebo vyhrát mír za cenu daleko menší 

nebo se zachováním aspoň několika politických a mravních jistot...“ 163

Jenom z jednoho textu má čtenář pocit, že byl Čapek událostmi zasažen až příliš, a to 

v momentě, kdy byly jeho rodné Malé Svatoňovice v rámci připojení Sudet obsazeny 

německým okupačním vojskem.: „Poslyšte, vždyť tam nikdy nebylo jediného usedlého Němce 

(...) Vždyť je to kout nejčeštější z českých; hned vedle je Rtyně, kde bývali selští rebelanti, 

kousek dál Babiččino údolí, tamhle za rohem Jiráskův Hronov…“164 rozčiluje se Čapek. „Malé 

Svatoňovice,“ přemýšlí. „Buď je to jeden z menších omylů, nebo jedno z velikých 

bezpráví…“165

4. 3. K německým občanům 

Potřebu sounáležitosti a hlavně schopnost snášet jeden druhého a vycházet mu vstříc 

vkládal do myslí čtenářů Karel Čapek po celý svůj život. Nejinak tomu bylo, když se hovořilo 

o českých Němcích. Nezmiňoval je až v roce 1938, všímal si jich již dříve. V roce 1935 

například píše: „Měli jsme víc zájmu na tom, aby někde v Kraslicích působil český cestář, než 

o to, jak se vytváří politická i kulturní povaha tří miliónů Němců v našem státě. Ani jsme se 

nepostarali o to, aby naši Němci byli informováni a také formováni německým rozhlasem u 

nás místo vysilačkou z Lipska nebo z Vratislavě,“ 166 píše v Lidových novinách v dobách, kdy 

česko-německé vztahy nejsou zdaleka v takové krizi jako v roce 1938. 
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Jako upřímné vyznání a snaha porozumět každičkému Němci a zároveň tak vylepšit 

česko-německé vztahy působí jeho rozhlasový projev z června roku 1938. „Někdy se zdá, jako 

by byla větší vzdálenost z Prahy do Žatce nebo z České Lípy do Prahy než od nás 

k protinožcům na Novém Zélandě. Nějak těžko si navzájem rozumíme. Není to otázka 

jazyka,“167 promlouvá k německým posluchačům Čapek. 

„Národy spolu nemohou přímo mluvit, ale lidé ano. Ne já sám, ale my všichni na naší 

straně, kdo píšeme a myslíme a tím představujeme něco jako víceméně viditelnou a slyšitelnou 

složku veřejného svědomí československého, bychom chtěli rozumět vám, svým německým 

spoluobčanům. To, co někdo říká za vás, nám není tak závazné jako to, co byste vy sami řekli 

o svém životě, o svých zklamáních a nadějích...“168 Na závěr projevu vyzývá všechny 

„sousedy“, aby adresovaly své dopisy na německou vysílací stanici. S ujištěním, že budou 

přečteny a hlavně řešeny. Pouští se tak do nesmírně těžké a vysilující každodenní práce, ve 

které dle svých slov „něco dělá“169 a snaží se tyto obtížné vztahy vyřešit sám. Když se blíží 

osudové 30. září, v Epištole k sudetským Němcům zase prozřetelně píše: „Chcete válku nebo 

mír?“170 a naznačuje tak, jak by se ve svých hlavách měli rozhodnout všichni ti, jichž se 

„odtrhnutí“ týká a jsou pro to, aby se stali součástí německé říše. 

4. 4.  K českým občanům

Promlouvá k Němcům, promlouvá k Čechům. Chce ovlivňovat, podporovat a bojovat 

proti „malomyslnosti“. Před „Mnichovem“ i po něm. V poslední květnový den roku 1938 

v Lidových novinách píše proti žvanilům: „Pravda, byly to napínavé dny (volby do 

zastupitelstva) a ledaskdo se jimi vyšinul z rovnováhy víc, než se sluší na dospělé lidi; ale jeden 

typ lidí by se měl teď, kdy do věcí vidíme jasněji, aspoň drobet zastydět a pro budoucnost 

napravit. Myslím tím lidi, kteří trochu mnoho povídali; kteří by ukrutně rádi platili za 

zasvěcenější než druzí...“171 Psal však, že to byly spíše zprávy poplašné, a proto by si lidé měli 

dávat pozor na jazyk. „... opatrnost a kritičnost je jednou z největších mužných cností...“ 172

zdůrazňoval Čapek. 
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Významnější a výstražnější promluvou je však článek nazvaný Pohádka a skutečnost. Je o 

pohádce O třech malých prasátcích, ovšem zasazený do prostředí českých hájů, luk a měst. Tuto 

pohádku si vybírá záměrně. Bere ji totiž jako vzor životní důvěry, ale pouze v pohádce. Před 

bezmeznou důvěrou varuje v současné zlé době: „Tedy ten pocit, že se nám nemůže nic stát, 

protože jsme v právu, a že to ostatní svět musí nahlížet a držet s naším právem, patří taky do 

utěšené pohádky; ve skutečnosti se to právo bude musit pořád namáhavě dokazovat, jak činy, 

tak slovy,“ 173 nabádá Čapek k ostražitosti.

V prosinci téhož roku je naopak rozradostněn, když vidí, že lidé přijali „mnichovskou“ 

skutečnost, přesto se s ní vyrovnávají a bojují po svém. Pár dní před záborem zavítá žena 

z Chodska do obchodu a kupuje čtyři stejné slabikáře: „Matko,“ 174 ptá se prodavač, „nač 

vlastně kupujete čtyři slabikáře?“ 175 opisuje Karel Čapek větu, o níž se doslechl nebo jí byl 

přímo svědkem. „Chodka mávla rukou: ‚I tak! Kdyby nám je přišli sebrat, všechny čtyři 

nenajdou, a zůstane aspoň některý jednou pro děcka.’ Řekněte sami: tenhleten lid se jistě 

neztratí!“176

4. 5. Nelehké období

Rok 1938 nebyl pro Karla Čapka jednoduchý. Nejenom rapidně se blížící nacisté a tím 

i omezování svobod člověka dělali literátovi vrásky na čele. Vznikla totiž nenávistná 

„protičapkovská“ kampaň, která mu ztěžovala život a trápila jej. Problematika celé kampaně je 

neobyčejně složitá a věnují se jí i jiné publikace, proto o ní ve své práci nebudu referovat 

detailněji. Nejvýznamnějším z děl pojednávacím o této problematice je Tichý hlas od Jiřího 

Opelíka, který na dobových dokumentech dokládá, že byl Karel Čapek v roce 1938 veřejně a 

politicky činný. Kniha vyšla v roce 2005 a znamená velký přínos poznání Čapkovy činnosti 

před smrtí. Jeho aktivity dále rozebírám.

Čapek se v roce 1938 zúčastnil spolu s Ferdinandem Peroutkou zvláštní politické mise. 

Několikrát se setkali s německým velvyslance Eisenlohrem, který měl, podle dostupných 

informací, v úmyslu varovat Beneše před zrádnými Henleinovci i před Hitlerovými plány 

fyzicky zničit Československo. Čapek s Peroutkou figurovali v roli zprostředkovatelů těchto 

rozhovorů. 177

173 
ČAPEK, Karel. Pohádka a skutečnost. 19. 6.. 1938. Lidové noviny. In. Karel Čapek: Spisy - Od člověka k člověku III. 1. vyd. Praha: 

Československý spisovatel, 1991, s. 496.
174

ČAPEK, Karel. Poslední dnové Chodska. Lidové noviny. Praha: Topičovo nakladatelství, 7. 12..1938, roč. 46, č. 616, s. 5.
175

též
176

též
177

KLÍMA, Ivan. Velký věk chce mít též velké mordy. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. s. 204.



47

Mimo této mise se Karel Čapek mimořádně angažoval v roli prostředníka mezi Němci 

a Čechy. Jak již v této práci zmíněný článek Milí němečtí posluchači napovídá, přijímal Čapek od 

posluchačů stovky dopisů, jež dále řešil. Významně se taktéž podílel na „demokratické“ 

propagandě, kde mi jsou důkazem četné úryvky z novinových příspěvků, které ve své 

bakalářské práci uvádím. Čapek také tvrdil: „Ne propaganda, ale obrana proti propagandám, 

obrana proti lžím a polopravdám, obrana pravdy – a tahle obrana je zároveň a nutně také 

obranou té pravé svobody ducha.“178

Jako autor, jenž vešel ve známost i ve mnoha zemích za hranicemi, se taktéž 

angažoval, aby současnou situaci vysvětloval a debatoval nad ní s představiteli Anglie, Francie, 

Polska, Slovenska a další. V červnu roku 1938 se v Praze konal desátý sokolský slet a ve 

stejném měsíci zorganizoval i kongres Penklubu. Spisovatele pozval ve stejnou dobu záměrně. 

Sokolský slet měl totiž demonstrovat a také demonstroval národní vůli k obraně. „Byla to snad 

ta nejlepší propaganda pro národ tak těžce ohrožený a při tom tak jasný a ukázněný.“ 179 Dále 

spisovatele pozval do Milovic, aby jim ukázal, jak je naše armáda připravena a že můžeme být 

bojeschopnými spojenci. 

Nejvýznamnějším činem v boji proti nacismu však zůstává jedno jediné. Když se 

dozvěděl, že je jako třetí na seznamu zatčení gestapa, řekl, že tuto zemi neopustí v žádném 

případě.180

4.6. Jak to všechno bylo

Karel Čapek vydává v Lidových novinách 26. listopadu roku 1938 obsáhlý text, který 

můžeme chápat jako obhajobu proti kritickým hlasům vůči jeho osobě z celého politického a 

uměleckého spektra. Vysvětluje zde své politické, propagandistické i umělecké počínání v roce 

1938. Celý příspěvek s názvem Jak to bylo je přiložen k bakalářské práci (Příloha č. 3). Pár 

vybraných úryvků z jeho velmi upřímného vyznání však zmíním na následující straně.

178
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„Začíná se to anšlusem, kdy už jsme viděli, že se neodvratně blíží osudové dějství. 

Tehdy byl pisatel těchto řádků bez své iniciativy pořádán, aby byl neoficiálním prostředníkem 

neoficiálních, ale velmi přesných a otevřených německých názorů na to, jak řešiti nastávající 

situaci (...) Pisatel splnil tehdy své officium boni viri: zapsal a odeslal obsah oněch sdělení do 

příslušných rukou; víc činit nemohl a nebyl oprávněn,“181 píše Čapek a pokračuje, že bral jako 

svoji povinnost obrátit se na vedoucí parlamentní politiky s prosbou na vytvoření cosi jako 

národního výboru, aby mohl být problém řešen. „Československá politická vůle v dubnu 38 

zůstala jenom pium desiderium (zbožná vůle) nepolitického spisovatele.“ 182

Text pokračuje výčtem asi osmi dalších činností, které Čapek vykonával, protože chtěl 

chránit národ před mocenskými výpady Německa a přibližujícím se nacismem. 

Nejdůležitějšími z nich je propagandistická služba státu, kdy psal Čapek „... denně jeden, dva 

články pro tisk nebo relace pro rozhlas.“ 183 V článku připouští, že polovina textů se vzápětí 

mohla rovnou vyhodit do koše, neboť byla předstižena událostmi. „Přes to byl pisatel rád, že 

může dělat aspoň něco,“184 hodnotí svou občanskou a politickou aktivitu na záchranu 

demokracie Čapek.

Karel Čapek psal i přesto, že se již v roce 1936 přestěhoval spolu s manželkou Olgou 

Scheinpflugovou do vily na Strži blízko Dobříše. Vilu manželé dostali jako svatební dar již 

v roce 1935 a i zde přijímal Čapek návštěvy, radil se a debatoval o tehdejší situaci.

„Psáno bylo v některých novinách, že Karel Čapek utekl při mobilisaci z Prahy. 

Pomalu, pomalu. Neměl především před čím utíkat, nejsa k své lítosti vojákem; za druhé právě 

naopak v den mobilizace ujel z venkova do Prahy. Odevzdat vůz, zeptat se v redakci, jak 

budeme vycházet, dotázat se na direktivy v úřadě propagandy; - nemluvíc o tom, že tam měl 

ženu vázanou povinnostmi. Byl v Praze toho dne, kdy bylo přijato ultimatum našich bývalých 

spojenců a přátel, a připadl mu smutný úkol pomáhat s jinými na slovní stylizaci prohlášení, 

jimž vláda to oznámila národu,“185 bránil se zase nařčení, že coby zbabělec opustil Prahu

v době mobilizace a uchýlil se pryč na venkov. „Příliš mnoho lidí mělo příliš rozčilených a 

marných řečí,“ 186 vysvětloval, proč opustil hlavní město.

181-186
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5.  Když ovzduší Lidových novin pronikne do beletristické tvorby

Čapkův tvůrčí záběr byl velmi rozsáhlý. Psal prózu, poezii, dramata, krátké i 

publicistické útvary – glosy, úvahy nebo fejetony. Dokonce i překládal. Byl to neuvěřitelně 

plodný autor a šíře jeho vědomostí a příspěvků je úctyhodná.

Spisovatelé obecně nejsou nadáni darem psát z ničeho. Hledají podněty, témata, 

situace. Karel Čapek uměl hledat dokonale. Témata dokázal hledat v každodenním životě, 

čerpal ze vzpomínek; z dětství i mládí a občas mu v jeho beletristické tvorbě vypomohla i 

publicistika, konkrétně Lidové noviny.

Už jsem zmiňovala dva publicistické příspěvky, ze kterých si vzal inspiraci pro povídku 

Hordubal nebo drama Matka. Prvně zmíněná vznikla po přečtení soudničky o Juraji 

Hordubejovi, kterou napsal do Lidových novin člen brněnské redakce Bedřich Golombek; 

drama Matka mělo svůj předobraz ve fotografii Žena z Léridy, která se skláněla nad svým 

mrtvým dítětem, jež zahynulo při bombovém útoku právě v tomto městě.

Lidové noviny se pro Čapka staly nevyčerpatelným zdrojem působnosti. Při psaní 

antifašistického díla Válka s mloky se stal vzorem pana Povondry, vrátného, redakční 

pomocník pan Ondrák. Kapitán J. van Toch měl zase až nápadně podobné rysy jako 

moravský polárník Welzl, „jehož cestopisné zážitky pod čarou Lidových novin vycházely 

v literárním zpracování Valentově a Golombově (redaktoři LN).“187 Dílo Válka s mloky by se 

dalo chápat spíše jako materiál pro noviny. Původně jím také byl. Vycházel v Lidových 

novinách na pokračování od 21. září 1935 do 12. ledna 1936. 188 Válka s mloky se spolu s o rok 

později uvedeným dramatem Bílá nemoc, které otevřeně kritizovalo válečné snahy fašistického 

Německa, staly hlavními z důvodů plánované perzekuce Gestapem.

187
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6.  Závěr

Sledovali jsme publicistickou tvorbu Karla Čapka od roku 1935-1938. V těchto letech, 

ale samozřejmě i v letech předchozích, se výrazně podílel na vytváření kultury první republiky 

a krátce i republiky druhé. V jeho publicistických textech, tj. glosách, úvahách, krátkých 

zprávách i fejetonech najdeme prvky hovorové řeči, které spolu s lehkým stylem psaní přispěly 

k oblíbenosti autora ve všech společenských vrstvách. V publicistice promlouvá k lidem, snaží 

se je vést k určitému cíli, mravnosti, a tím je tak vychovává. Kromě zábavných a mnohdy i 

poučných fejetonů z jeho blízkého okolí ale také píše vážné úvahy či promluvy, jejichž 

naléhavost se stupňuje s přibližujícím se rokem 1938. Neznamená to však, že reagoval pouze 

na blížící se nacismus. Jako přirozeného pacifistu ho nenechávala chladným válka o Habeš, 

španělská občanská válka či další konflikty.

Ve dvacátých letech píše díla a texty o podstatě člověka a tomuto tématu se nevyhýbá 

ani v letech 1935-1938. Muž, jemuž je občas vyčítán přílišný „promasarykovský kurz“, věří 

v dobro skrytém v každém člověku a člověka samotného. Snad proto se v posledních letech 

před smrtí, kdy vytrvale obhajuje člověka a mravnost v něm, zdá některým naivní. I po 

Mnichovu nepřestává psát optimistické články a věří. V letech 1935-1938 je publicisticky a 

politicky více aktivní než v letech předchozích. V dobách, kdy bylo snadné sklouznout k jiným 

tématům a nevšímat si expandujícího Německa, psal vytrvale a dával najevo svou antipatii 

k nacismu. V posledním roce před smrtí se stává něčím jako oficiálním propagandistou; ale 

tím, jenž bojuje propagandou svobody proti propagandě zla a lži. Pár týdnů před smrtí ustávají 

téměř každodenní příspěvky do Lidových novin a začíná psát Život a dílo skladatele Faltýna. 

Román spisovatel nedokončil.

Umřel na těžký zápal plic 25. prosince 1938. Hned patnáctého března 1939, kdy 

Němci vkročili do zbylého útvaru Československa, si pro Čapka přišli. Měl být zatčen, ale 

gestapo se setkalo jenom s prázdným domem. Nevěděli, že je Čapek již tři měsíce mrtev. 
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Karel Čapek byl po celý svůj život zastáncem demokracie, humanity, lidské svobody a 

pravdy. Je to nejvíce patrné v jeho beletristické tvorbě (Matka, Bílá nemoc, R.U.R. či Válka 

s mloky), jak ale bylo dokázáno, i v publicistice nalezneme mnoho příspěvků, jež potvrzují 

jeho přístup k životu, filozofické myšlení i odpor k nacismu.

Proti nacismu bojoval všemi jemu dostupnými prostředky, aby toto zlo zastavil. Byl 

odhodlaný, statečný (když zůstal v Československu) a zaujímal roli hlasu, jenž lid mimořádně

podporoval a zároveň burcoval jeho svědomí. Může být nazýván hlasem až příliš tichým, 

budiž, ale jako umělec a nepolitický spisovatel zastával po celý svůj život a stejně tak v letech 

1935-1938 nezastupitelnou roli. Ač byl sám vnitřně zdrcen, nikdy to v jeho textech nebylo 

patrné.

Summary

Throughout his whole life, Karel Čapek was an advocate o fdemocracy, humanity, 

human freedom and truth. It is most evident in his fiction (Mother, The White Plague, RUR 

and War with the Newts), but, as has been demonstrated, even in journalism we can find

many contributions confirming his approach to life, philosophical thinking and resistance to 

Nazism.

Karel Čapek does not say things explicitly, even in the worst days. He did not 

slandered another, just begged people to stop and think. He believed in the man and his mind. 

Čapek understood people and wanted to be close to them, protecting them.

Fought against Nazism by all means available to him to stop this evil . He was 

determined, brave (he remained in Czechoslovakia) and held the irreplaceable role of a great 

supporter. Some people might call him not significant and naive, but as an artist and apolitical 

writer did the best he could.
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