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Naše prisobení na literaturu se ubírá dvojím protichridnym směrem; na jedné

;;"i* snažíme zvládnout obrovsky materiál, kter1i nám dlouhá staletí odká-

,utu, u proto vytváííme myšlenkové konstrukce: jednotlivé jevy zaÍazujeme.

i,i".*.t'i'u1".e (zjišťujeme, kter]/ je d leŽit]/ a kter! je vedlejší z hlediska lite-

.á,nit'o ,,vyvoje.. nebo procesu)' dáváme je na jejich místa - a tím je vlastně

umrtvujeme, měníme je v články Ťetězu samy o sobě už málo zajímavé. Autor'

pro ttereho jsme mohli bezpečně najít škatu|ku, kam patŤí, pozvolna odumírá

na stránkách literárních dějin.
Na druhé straně však zkoušíme vyrovnat neblahy v;isledek našeho umrtvu-

jícího zjednodušování, kterému se ovšem pŤi vědecké práci nemrižeme vy.
-hnout. 

Ýykonáváme, nebo bychom měli vykonávat, popularizační práci a usi-

lovat o to, abychom autory, kteŤí si to určitě zas|ouŽi, zpŤístupnili a udrželi pŤi

životě. Vždyť díla dobrlch či velk]Ích autorri mohou vŽdy oslovit čtenáŤe ale-

spoř trochu citlivého. Myslím si, že tuto svou druhou funkci dnešni véda Ža-

lostně málo plní. Na popu|aizační činnost hledíme jaksi spatra, zatímco se

nám ztráceji čtenáŤi a literatura společně s vědou o ní se stává záIeŽtÍostí malé

hrstky zasvěcenc .
Jedním takovlm velmi zajímavym a vysoce hodnotn;.i m jevem na pokraj i za.

pomnění je literární tvorba K. M' Čapka Choda. Je zajimavé,jak tento vynika-
jící, suverénně myslící spisovatel širokého rozhledu, vzácného a mnohostranné.
ho vzdělrání stál a stojí na periferii zájmu domácí literární vědy. Jediné soubor.
né vydání jeho děl sě uskutečnilo ještě ve dvacátych letech, potom následoval
osmisvazkov! vlbor zjeho děl až v letech padesát1/ch a sem tam byl vydán ně-
kter:f jeho román (nejča sÍéji Turbína) nebo ojediněle něja[/ povídkov1/ soubor.
V posledních desetiíetích byla o něm napsána jediná náročnější studie ještě

v roce 1985. v té Zjistila Dobrava Moldanová, Že chybi kritické vydání jeho děl'
neexistuje ani {bir z jeho bohaté publicistiky, není zpracována jeho literární
poztistalost a nemáme áni dťrkladnou monografii jeho tvorby. od té doby se zde,
pokud vím, skoro nic nestalo. Jedin;/ drikladnější pokus o rozbor Čapkovy tvor-
by pochází od R. B' Pynsenta (1985), tedy cizince, kter! dokonce zorganizoval
v LondÝně r. 1984 syÁpozium ojeho tvorbě (srov. Pynsent l985). V nově vy-
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dan]ich domácích |iterárních dějináchl je Čapek Chod i nadá|e _ jako dŤíve -
pevně zaÍazen mezi naturalisty. Toto zaÍazeni.je sice všude specifiLováno pou-
kazem najeho grotesku a někde i na expresionistické tendence vjeho dí|ech' ale
v podstatě se opakují poznatky dŤívější odborné literatury a zÍbrmulovaní těch-
to poznatk .je takové, žc čtenáÍe neznalého Čapkova dila nejspíš odrazu1e od
.1eho poznání.

Je to i tím, že naturalismus nemá dnes vysokou prestiž. Je spojen s pŤekona-
nymi vědeckymi poznatky, jako jsou biologick! a sociální deterninismus, nebo
s lpěním na mnoŽství vnějškov]/ch detail atd. Jeho vyhraněné sociální zaměŤe-
ní, které v době jeho vrcholu na konci l 9. století znamenalo prohloubeny smysl
pro - byť někdy drsnou - pravdu Života, dnes páchne dogmatismem. označit te-
dy dílo za naturalistické uyznívá značně pejorativně. Z nejlepších česk;ich au-
tor , kteÍí jsou v rrjzné míŤe spojeni s naturalismem (J. Arbes, K. V. Rais, V. Mr-
štík a A. Stašek), nejhorší osud asi postihl Karla Matěje Čapka Choda, kter]y je
uŽ samym označením za nejv,!znamnějšího českého naturalistu v|astně zaÍazen
mezi druhoňad mi autory.

Z hlediska současn ch nárokrj na epiku by se ovšem mohlo zdát, Že se v Čap-
kově tvorbě vynikající části stňídají s prriměrn mi a ledabylymi, ba snad i ne-
vkusnymi - jak mu to vyt;ika|i někteňí jeho současníci (hlavně F. X. Šalda, kte-
ry se jeho tvorbou často zab val)' Mínění tehdy vyslovená se tradují dodnes
v literárních dějinách. Je ovšem pravda, Že celkov charakterjeho stylu ho, pňes
některé pŤekvapivé formá|ní experimenty, spojuje s prÓzou t-s. stoleti, a takJe-
ho věty místy prisobí - po téměň sto letech a po čtenáŤskych zkušenostech s mo-
derní, experimentální prÓzou _ snad dojmem zastara|,lm až těžkopádn1ím, ně-
kdy romanticky květnatynt.2 PŤes tyto nedostatky se jeho prÓza celkově ,,čte
dobŤe.., na vrcholnych místech dokonce dovede b]1it strhující. To nesouvisí se
stylovymi vlastnostmijeho prÓzy, ale s jeho autorskym postojem anazíránim na
svět, a tyto jsou v jeho nejlepších dílech rozhodně nroderní' ba postmoderní'r

, kxikon českt liÍerdu^' |, |985., futnortunu <|cské |itartÚun', 1()94; Dějinl' českt litarutttn'IV, t995; Le-
háÍ_Stich_Janáčková-Ho|j,: Českti litaraÍL!r0 od počtitkti k dnešku, |9()E.

. Rozpor mezi poměrně zastara|:/m zp sobem uměleckého podání a moderností myš|ení jinak múžeme ziistit
i u něko|ikajinlch vynikajících au(oru z konce l9' sto|etí' jakojsou Arbes, Stašek nebo Julius Zeyer'

. Tento ve|ice rozvětven]/ termín má hodně aspektri i porjle jednotlivych kulturních stěr' Zhruba by se snad da-
|o Ťíci' že atímco v západním svěrěje ideově větší d raz na ironickém odporu prori zkomercionalizovanému
nlodernismu, v postkomunisticklch stárech, kde modernisrnus by| d|ouho potlačován, jde více o obnovení
kontinuity a aktuaIizace modernistick)ich tradic. obě kulturní sféry spojuje vŠak zjedné strany nedlivěra v či
,,bezpečn;/m.. ideologiím sloužícínr k prospěchu Iidstva a také _ Ťečeno Lyotardov)'m v1irazern - vriči ,,velk!m
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Některé pŤednosti jeho umění uznávali i současníci. Čapek Chod je vynika-

iicímpozorovatelem současného života, s ve|kou pŤesností a životností pŤedsta-

vuje mentalitu a Íeč nejr znějších spo|ečenskych skupin _ tato Schopnost ho

spojuje s jinlmi dobovymi realisty a naturalisty (pňedevším s A' Staškem' a|e

i s K. V. Raisem, J. Herbenem, J' Ho|ečkem' I. Herrmannem aj.)
S naturalismem ho zdánlivě také spojují určité tematické zv|áštnosti, jako

jsou napÍ' vynikající zna|ost a někdy zevrubné |íčení prostÍedí, ristŤední role ero-
tické pÍitaŽtivosti' velky v1yskyt rysŮ chorobnosti a tělesn1ich deformací aj.
Funkce těchto prvkri v Čapkov;ich dílech se však naturalismu vzdaluje. Tyto
prvky svou vypjatostí a nesrovna|ostí jsou totiŽ d |eŽitlmi nosite|i grotesky.
Vzhledem k mnohoznačnosti Čapkova směŤování ke grotesce musíme brát s re-
zeÍvou i tvrzeni o Čapkově determinismu nebo dokonce o jeho skeptickém fa-
talismu. Čapkova groteska se zdá z dnešního hlediska nejvzácnější vlastností
jeho tvorby, která ho spojuje ze současníkťr nejvíce s Haškem a s Kafkou -

ovšem s každ1ym jinak.
Dnes bychom měli ocenit j in1im zp sobem i tzv. .,vady.'v Čapkovych piíbě-

zích a charakterizacj postav, u kterych autor,,až ostentativně setrvával..(Kovár-
na 1936:20). Jsou to nápadně často se vyskytující náhody, násilné obraty, na.
hromadění zvláštních, extrémních, odpuzujících nebo bizarních vlastností aj'
Mrižeme mít někdy dojem, Že si autor s těmito prvky zahrává, některé se do-
konce stěhují zjednoho díla do druhého (akojsou napň. často se vyskytující tě-
lesné vady: chybná schťrze, slepota, hrb; krásná žena nebo nruŽ s větší či menší
tělesnou vadou'o podvojnost nebo dokonce znásobenost postav: dokonal;i džentl-

vyprávěnírn.., z druhé strany ironicky eklektické používání všech dňívějších ideologick;ích, moráIních. kultur.

nÍch a |iteriírních tradic' Zatírnco se moderna IoučiIa vyz!vavlrn vzdorem s měštbnsk;lnt světern, a to bud aris-

tokatick1fm odporem, nebo Ievicov;/m radikalismem. postmoderna zpochybřuje smysl obou gest' a|e má pro

ně -jako pro dr)kazy Iidské pošetilosti _ posměvačné pochopení a ironicky smíÍlivlm zprisobem si pohrává

sjejich tradicemi. Moh|i byclrorn iíci ' že rozpor mezi ideály a skutečností, ktery doprováZí |iteraturu od doby

romantismu a ktery je ve vichrech revo|ucí, válek a nasto|ení {otalitních režim neustále se vracejícím muči-

vym zážitkem, jako by byl ke konci tisíciletí u konce a pitvláda|o jakési ironické smíŤení s danostmi l idské

existence. V tom smyslu pŤedstavitelé grotesky raného 20' století (Kaflia, L. KlÍma' Pirandello, do jisté míry

také witkiewicz, Joyce nebo Musil ď.) mohou b:Ít považováni za rané pŤedchtidoe postmoderního myšlení'

Čapkova tvorba víceméně mrjŽe bÝt zaŤazena do této skupiny. S postmodernou ji spojuje intenzívní pocit gro.

tesknosti Iidské existence a ironick;Í odpor proti všemu intelektuaIismu, zatímco sám Čapek rná ke skutečnosti

vysoce intelektuáIní piístup (odtud pramení neusrá|é, mnohdy piekvapující posuny a náh|é změny zorného tih-

Iu ajeho skvělá sebeironie).

viz Íapí. AnÍonín Vontlrajc: Ada v MírostŤeŽi napadá na jednu nohu, kotnÍk Anniny sestry Izy porušujejejí do-

konďou krásu; Experiment: dr' S|aba réž napadá na nohuljiná tě|esná postiŽení se vyskytují skoro všude: bo.

hary v)'čet typri a vlskyt takov/ch vad obsahuje v;íše uvedená studie R' B' Pynsenta'
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dan]yoh domácích literárních dějináchI je Čapek Chod i nadá|e - jako dňíve --
pevně zaÍazen mezi naturalisty. Tot,o zaÍazeníje sice všude speciÍilováno pou.
kazem najeho grotesku a někde i na expresionistické tendence vjeho dílech, ale
v podstatě se opakují poznatky dŤívější odborné literatury a zÍbrmulování těch-
to poznatk .je takové' že čtenáŤe neznalého Čapkova dila nejspíš odrazuJe odjeho poznání.

Je to i tím, Že naturalismus nemá dnes vysokou prestiŽ. Je spojen s pŤekona-
nymi vědeckymi poznatky, jako jsou biologicky a sociální deteiniinismus, nebo
s lpěním na mnoŽství vnějškovych detai|rj atd. Jeho vyhraněné sociáIní zaměŤe-
ní, které v době jeho vrcholu na konci l9. století znamenalo proh|ouben smysl
pro - byť někdy drsnou _ pravdu Života, dnes páchne dogmatismem. označit te-
dy dílo za naturalisti cké uyznívá značně pejorativně' Z nejlepších česk]/ch au-
tor ' kteŤí jsou v rrjzné míŤe spojeni s naturalismem (J. Arbes, K' V' Rais, V' Mr-
štík a A. stašek), nejhorší osud asi postihl Karla Matěje Čapka Choda, ktery je
uŽ sam m označením za nejv!znamnějšího českého naturalistu vlastně zaÍazen
mezi druhoňad mi autory.

Z hlediska současnych nárok na epiku by se ovšem mohlo zdát, Že se v Čap-
kově tvorbě vynikající části stÍídají s pr měrn mi a ledabylymi, ba snad i ne-
vkusn mi - jak mu to vytykali některí jeho současníci (hlavně F. X. Šalda, kte-
r se jeho tvorbou často zab val). Mínění tehdy vyslovená se tradují dodnes
v literárních dějinách. Je ovšem pravda, Že ce|kov,! charakterjeho stytu ho, pies
některé pňekvapivé formáIní experimenty, spojuje s prÓzou l-s. 'toteti, a takJe-
ho věty místy prisobí - po téměň sto letech a po čtenáŤskych zkušenostech s mo-
derní. experimentální prÓzou _ snad dojmem zastaralym až téžkopádnym, ně-
kdy romanticky květnat]int.] PÍes tyto nedostatky se jeho prÓza celkově ,,čte
dobie.,, na vrcholnych místech dokonce dovede b]1it strhující' To nesouvisí se
stylov}'mi vlastnostmi jeho prÓzy, ale s jeho autorskym postojern a naziránim na
sVět' a tyto jsou v jelro nejtepších dílech rozhodně nroderní, ba postmoderní.r

Laxikon české literatun.|' |985', Punorttnta <\cské lirerutun', |()94'' Dějinl 'české litertttun' IV, |99.5: l-e-
hiÍ_Stich_Janáčková-Ho|y: Čcski liÍcrtÚunt od počtítkti k tlnešku, |()()E.

. Rozpor mezi poměrně Zastara|ym zpťrsobem umě|eckého podání a moderností myš|ení jinak m žeme ziistit
i u několika jin ch vynikajÍcích autoru z konce | 9. sto|etí, jako jsou Arbes, Stašek nebo JuIius Zever'

. Tento velice rozvětven]f termín má hodně aspekrťr i pod|e.lednot|ivych ku|turních sfěr. Zhruba by se snad da.
Io Ťíci. že zatímco v západním světě je ideově věrší dr]raz na ironickétn odporu proti zkomerciona|izovanérnu
tlodernismu, v postkomunistick]/ch státech, kde nrodernisrnus byl d|ouho potlačován, j<le více o obnovení
kontinuity a aktua|izace modernistickych tradic. obě kulturní sféry spojuje však zjedné strany nedrivěra v či
,.bezpečn]/m.'ideologiím sloužícÍn k prospěchu Iidstva a také _ Íečeno Lyotarclov1ím v]Írazenr - v či ',veIk]Ím
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Některé pŤednosti jeho umění uznáva|i i současníci. Čapek Chod je vynika-
jícím pozorovatelem současného života, s velkou pŤesností a Životností pŤedsta-

vuje mentalitu a ňeč nejr znějších spo|ečenskych skupin _ tato schopnost ho

spojuje s jin mi dobovymi realisty a naturalisty (pňedevším s A' Staškem' a|e

i s K. V. Raisem, J. Herbenem, J. Ho|ečkem, I. Herrmannern aj.)
S naturalismem ho zdánlivě také spojují určité tematické zv|áštnosti, jako

jsou napÍ. vynikající znalost a někdy zevrubné |íčení prostŤedí, ristňední ro|e ero-
tické pÍitaŽlivosti' velky v;iskyt rysri chorobnosti a tělesn;ich deformací aj.
Funkce těchto prvkri v Čapkov;/ch dílech se však naturalismu vzdaluje. Tyto
prvky svou vypjatostí a nesrovna|ostí jsou totiž driležit1imi nosite|i grotesky.
Vzhledem k mnohoznačnosti Čapkova směŤování ke grotesce musíme brát s re-
zervou i tvrzeni o Čapkově determinismu nebo dokonce o jeho skeptickém fa-
talismu' Čapkova groteska se zdá z dnešního hlediska nejvzácnější vlastností
jeho tvorby, která ho spojuje ze současníkťr nejvíce s Haškem a s KaÍkou -

ovšem s každ;ym jinak.
Dnes bychom měli ocenit j in1im zp sobem i tzv. , 'vady..v Čapkov ch piíbě-

zích a charakterizacj postav, u kterych autor,,až ostentativně setrvával..(Kovár-
na |936:20). Jsou to nápadně často se vyskytující náhody, násilné obraty, na.
hromadění zvláštních, extrémních, odpuzujících nebo bizarních vlastností aj.
Mrižeme mít někdy dojem, Že si autor s těmito prvky zahrává, některé se do-
konce stěhují zjednoho díla do druhého (akojsou napň. často se vyskytující tě-
lesné vady: chybná schťrze, slepota, hrb; krásná žena nebo nruŽ s větší či menší
tělesnou vadou'o podvojnost nebo dokonce znásobenost postav: dokonal1i džentl-

vyprávěnírn... z dluhé stmny ironicky eklektické používání všech dÍívějších ideoIogick1ích, morálních' kultur-

nÍch a l iterárních tradic' Zatímco se moderna IoučiIa vyz!vavlm vzdorem s měštansk1/nt s!čten. a to buď aris-

bkratick]Ím odporem, nebo Ievicov m radikalismem' postmoderna zpochybiiuje smysl obou gest' a|e má pro

ně - jako pro drikazy |idské pošetilosti _ posměvačné pochopení a ironicky srníčliv1/nr zp sobem si pohrává

sjejich tradicemi. Moh|i byclrorn iíci ' že rozpor mezi ideály a skutečností, ktery doprováZí |iteraturu od doby

romantismu a ktery je ve vichrech revolucí. váIek a nasto|ení lota|itních režim neustále se vracejícím muči-

vym zážitkem, jako by byl ke konci tisíciletí u konce a pŤevlída|o jakési ironické smíŤení s danostmi l idské

existence. V tom smyslu pŤedstaYitelé grotesky raného 20' století (Kaflia, L. Klíma' Pirandello' do.|isté míry

také witkiewicz, Joyce nebo Musil ď.) mohou b:/t povaŽováni za rané piedchtidce postmoderního myšlení'

Čapkova tvorba víceméně mrjŽe bft zaŤazena do této skupiny. S postmodernou.ii spojuje intenzívní pocit gro.

tesknosti Iidské existence a ironick1/ odpor proti všemu intelektuaIismu, zatímco sám Čapek rná ke skutečnosti

vysoce intelektuální piístup (odtud pramení neustá|é, mnohdy piekvapující posuny a náh|é změny Zorného Úh-

Iu ajeho skvělá sebeironie).

viz napí. AnÍonín Vontlrcjc: Ada v MírostŤeži napadá na jednu nohu, kotník Anniny sestry Izy porušujejejí do-

konďou krásu; Experiment: dr' S|aba téŽ napadá na nohuljiná tě|esná postiŽení se vyskytují skoro všude: bo-

hary v)'čet typťr a vlskyt takov;Ích vad obsahuje v;íše uvedená studie R' B' Pynsenta.

3t9



men Ve více exempláŤích,s dvojice sester ve|mi podobnycho aj.). Tyto zvláštnos-
ti vyvolaly u kritikri odpor a nepochopení' viděli v nich svévoli, pozérství nebo
i neumělost. Právě tvrdošíjné autorovo lpění na někter;ích momentech tohoto
druhu ajejich zd razněné opakování však upozorřuje na to, že zde jde o víc než
o autorské vrtochy. Jsou to prostŤedky' kter]imi autor neustále vyvrací čteniíňo-
vo ustalující se mínění o věcech podanfch, porušuje jeho konvenční pňedstavy
nebo zklamává jeho očekávání. Nevidíme-li tedy v těchto vlastnostech poruše-
ní věrohodnosti realistického podání, ale svérázn zprisob autorského vyrazu,
budeme více nakloněni hodnotit je jako náběhy vynikajícího realisty-naturalis-
ty k obnovení prÓzy groteskou.

I když se u Čapka Choda z těchto groteskních prvk nevytváŤel takjednotn1i
styl jako u KaÍky, některé jeho postavy a situace se Svou záhadnou neskuteč-
ností dostávají do blízkosti kaÍkovskych vizí.

1, Z Čapkovjch postav je z tohoto hlediska nejzajímavější dr. Freund v Án.
tonínu Vondrejcovi (vribec jeden z nejsložitějších a nejzáhadnějších Čapkov1/ch
charakterťr) a v menší míŤe napi. i Evička, kvazimanželka hlavního hrdiny ro-
mánu Vilém Rozkoč, jejíŽ postavu Šalda - s poŽadavkem psychologické věro-
hodnosti - označil za ,,neŽivotnou.. a ',mrtvolnou,,, Za,,voskovou pannu Z pa-
noptika.. (Šalda 1964: l l 1).

2' ovzduší děsivé fantastičnosti (ejíž koŤeny jdou až k romantikrim)' často oví-
vá konec jeho povídek, které po citově silně vypjatych momentech vrcholí sebe-
vraždou, vraždou nebo jinou podivnou smr1í (Zpověď naturalistova, Humoreska'
Kdo s koho, Experiment, Nedonošeny aj.). Takov1/ b1ivá i konec někter ch vello.ich
scén v jeho románech (napň' konec slavnosti v novém domě Mr. Moura zprisobe-
n! prasknutím honosně velkého okenního skla, zŤícení turbíny v románě Turbína,
konec večírku umělecké společnosti Upanišad S trapnym sebeodhalením opilého
Vondrejce, děsivě groteskní Rozkočriv definitivní rozchod s manželkou aj).

(Mimochodem, zv|áštní studii by si zas|ouŽila Čapkova groteskní pojmeno-
vání jeho postav, charakter a rozsah jejich asociačního pole _ Vystyd, Hejhola'
Nezmara, Zouplna' Rozkoč aj.).

3. Skoro každé hodnocení Čapkovy tvorby se zmiřuje o roztÍíštěnosti jeho
románové Íbrmy' Tato v]ítka je oprávněná pňedevším u románu Antonín Vond-

J indrové: otec a syn; Vilén Rozkoč: sedmičlenná družina panicŮ.džentlmenŮ inžen1Íra Nezmry, zvaná Adam

a synove.

Anna a Iza (Antonín Vontlrejc\, Jintlrové, Řešanl'.

Viz tzv. gotick/ román, díla S. T. Coleridge' E. T. A. Hoftmanna, E. A. Poea; v české literatuie pěstoval hlav-

ně J. Arbes svérázn]Í typ této atmosféry - avšakjen ojediněle s pŤídechem grotesknosti (Sivoobí,démon).

reic'Román totiž nese stopy svého vzniku z povídkového cyklu a mezi prv-

ním a druhf m dílem je značny z|om. Zatimco první vypravuje trampoty titul.

ní Dostavy v její kariéÍe a lásce, druh;/ podává její umírání a smrt. PŤitom

u obou dílech najdeme rozsáhlé odbočky, několik samostatnych v1/jev má

rozsah novely. Nejdelší mezi nimi je večírek umělecké společnosti Upanišad,

ktery se sám rozpadá na menší vyjevy, v jejichž rámci ričastníci vyprávějí

anekdoty značně r zné kvality. Další makropovídkou je básníkova svatba na

Smrtelném Ioži, kte Svou sémantickou bohatostí, geniálním spojením roz-

manitych citově náladovych vrstev s čast]imi nečekanlmi či jemnymi zvraty

mezi nimi, v rozpětí od bolestné tragičnosti a smutku pŤes omrzelost' v s-

měšnou grotesknost a trivialitu až k chvilkov]i m pocitťrm pohody a štěstí' je

jedním z vrcholri Čapkova umění. Tato zdánlivá neukázněnost a rozbujelostje

vadou jen z hlediska žánrovych požadavkťr vyvozen/ch z fbrem realistického

románu 19' století (na jejichž zák|adě byla současníky románová tvorba Čap-

kova posuzována). Ale z hlediska starších románov1ich ritvarri (hlavně romá-

nu 17. a l 8. století pikareskní provenience, jako jsou Don Quijote, Robinson,

Tam Jones, Jakub FataLista, Candide a Sterneovské grotesky aj.) neprisobí do-
jmem nedostatku nebo neumělosti. Podobně je tomu i z perspektivy v voje

románu 20. století' Jinak Čapek Chod v dalších románech (hlavně v Turbíně,
v románu Jindrové, ale i ve ViLému Rozkočovi) vytvoŤil sevŤenější, a tím také
tradičnější formu.

Charakteristick!je i Čapkriv postoj ke kritikámjeho děl. Jednak Se Svrchova-
nlm klidem pŤijímal označení ,,naturalisty..a ironicky si s ním pohrával (Nejzti.
padnější Slovan,Zpověď naturalistova),jednak uštěpačnou ironií i sebeironií d -

sledně hájil svou metodu (nejvydatněji v závěrečnych poznámkách Viléma Roz-
koče,které vyvolaly Čapkovu urputnou polemiku s Ša|dou (Šalda 1964: l l1),
dále pak ve svém ,,autoanalyticko-syntetickém.. románu Větrník, ve kterém pro-
vádí - nepŤíliš zdaŤi|;/ - největší Íbrmální experiment pirandellovského typu).
oba pŤípady ukazují na vysoce uvědomělého umělce, kter! sv1im Snažením vy-
bočuje z tradice realistické prÓzy. Toto vybočování se však net]/ká oblasti formy
(v té je Čapek více méně tradiční), n1;ibrž je ideového rázu. Celkov! ráz Čapko.
v ch děl je dŮsledkem autorova postoje k Životu a tento postoj je v zásadě proti
teoretick1i a zavrhuje všechny institucionalizované pŤedstavy (Pynsent 1985). To.
to odmítání však není statické, n1/brž se děje, rozvíjí se v konkrétních situacích
v Ťetězu ironizujících opozic' Tak se vlastně vytváŤí Čapkovo groteskní vidění
světa, často uvádějící do rozpakri svou nevypočitatelností a ambivalencí.

Spisovatel neustále balancuje na rozhraní pŤitažlivosti a odpudivosti, hned
miluje, hned nenávidí své postavy, kter1/m dává klopytat Ťadou trapnfch a ně-
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men Ve více exempláŤích,s dvojice sester ve|mi podobnycho aj.). Tyto zvláštnos-
ti vyvolaly u kritikri odpor a nepochopení' viděli v nich svévoli, pozérství nebo
i neumělost. Právě tvrdošíjné autorovo lpění na někter;ích momentech tohoto
druhu a jejich zd razněné opakování však upozorřuje na to, že zde jde o víc než
o autorské vrtochy. Jsou to prostŤedky' kter]imi autor neustále vyvrací čteniíňo-
vo ustalující se mínění o věcech podanfch, porušuje jeho konvenční piedstavy
nebo zklamává jeho očekávání. Nevidíme-li tedy v těchto vlastnostech poruše-
ní věrohodnosti realistického podání, ale svérázn zprisob autorského vyrazu,
budeme více nakloněni hodnotit je jako náběhy vynikajícího realisty-naturalis-
ty k obnovení prÓzy groteskou.

I když se u Čapka Choda z těchto groteskních prvk nevytváŤel takjednotn;i
styl jako u KaÍky, některé jeho postavy a situace se Svou záhadnou neskuteč-
ností dostávají do blízkosti kafkovskych vizí.

1, Z Čapkovjch postav je z tohoto hlediska nejzajímavější dr. Freund v Án.
tonínuVondrejcovi (vŮbecjeden z nejsložitějších a nejzáhadnějších Čapkov1/ch
charakterťr) a v menší míŤe napň. i Evička, kvazimanželka hlavního hrdiny ro-
mánu Vilém Rozkoč, jejíŽ postavu Šalda - s poŽadavkem psychologické věro-
hodnosti - označil za ,,neŽivotnou.. a ',mrtvolnou,,, Za,,voskovou pannu Z pa-
noptika.. (Šalda 1964: l l 1).

2' ovzduší děsivé fantastičnosti (ejíž koŤeny jdou až k romantikrim)' často oví-
vá konec jeho povídek, které po citově silně vypjatych momentech vrcholí sebe-
vraždou, vraždou nebo jinou podivnou smr1í (Zpověď naturalistova, Humoreska'
Kdo s koho, Experiment, Nedonošeny aj.). Takov1/ b1ivá i konec někteq/ch vello.ich
scén v jeho románech (napŤ' konec slavnosti v novém domě Mr. Moura zprisobe-
n! prasknutím honosně velkého okenního skla, zŤícení turbíny v románě Turbína,
konec večírku umělecké společnosti Upanišad S trapnym sebeodhalením opilého
Vondrejce, děsivě groteskní Rozkočriv definitivní rozchod s manželkou aj).

(Mimochodem, zvláštní studii by si zas|ouŽila Čapkova groteskní pojmeno-
vání jeho postav, charakter a rozsah jejich asociačního pole _ Vystyd, Hejhola'
Nezmara' Zouplna' Rozkoč aj.).

3. Skoro každé hodnocení Čapkovy tvorby se zmiřuje o roztÍíštěnosti jeho
románové Íbrmy' Tato v]ítka je oprávněná pňedevším u románu Antonín Vond-

Jindroyé: otec a syn Vilén RozkocY: sedmičlenná družina panicŮ.džentlmen inŽen1/ra Nezmay, zvaná Adam

a synove.

Anna a lza (Antonín Vonrlrejc), Jindrové, Řešaq'.

Viz tzv. gotick/ román, díla S. T. Coleridge' E' T. A. Hoftmanna, E. A. Poea; v české literatuŤe pěstoval hlav-

ně J. Arbes svérázn]Í typ této atmosféry - avšakjen ojediněle s pŤídechem grotesknosti (Sivoo41 démon).

reic.Román totiž nese stopy svého vzniku z povídkového cyklu a mezi prv-

ním a druhlm dílem je značny z|om. Zatimco první vypravuje trampoty titul.

ní Dostavy v její kariéÍe a lásce, druh;/ podává její umírání a smrt' PŤitom

u obou dílech najdeme rozsáhlé odbočky, několik Samostatnych v1/jev má

Íozsal| novely. Nejdelší mezi nimi je večírek umělecké společnosti Upanišad,

ktery se sám rozpadá na menší v;ijevy, v jejichž rámci ričastníci vyprávějí

anekdoty značně r zné kvality. Další makropovídkou je básníkova svatba na

smrtelném loži, která svou sémantickou bohatostí, geniálním spojením roz-

manitych citově náladov ch vrstev s častymi nečekan]/mi či jemnymi zvraty

mezi nimi, v rozpětí od bolestné tragičnosti a smutku pŤes omrzelost' v s-

měšnou grotesknost a trivialitu až k chvilkov]i m pocit m pohody a štěstí' je

jedním z vrcholri Čapkova umění. Tato zdánlivá neukázněnost a rozbujelostje

vadou jen z hlediska žánrovych požadavkri vyvozen/ch z Íbrem realistického

románu 19' století (na jejichž zák|adě byla současníky románová tvorba Čap.

kova posuzována). Ale z hlediska starších románov;ich ritvarri (hlavně romá-

nu l7. a l 8. století pikareskní provenience, jako jsou Don Quijote, Robinson,

Tom Jones, Jakub Fatalista, Candide a sterneovské grotesky aj.) nep sobí do-
jmem nedostatku nebo neumělosti. Podobně je tomu i z perspektivy v voje

románu 20. století' Jinak Čapek Chod v dalších románech (hlavně v Turbíně,
v románu Jindrové, ale i ve ViLému Rozkočovi) vytvoŤil sevŤenější, a tím také
tradičnější formu.

Charakteristick!je i Čapkriv postoj ke kritikámjeho děl. Jednak Se svrchova-
nlm klidem pŤijímal označení ,,naturalisty..a ironicky si s ním pohrával (Nejzti.
padnější Slovan,Zpověď naturalistova)'jednak uštěpačnou ironií i sebeironií d -

sledně hájil svou metodu (nejvydatněji v závěrečnych poznámkách Viléma Roz-
l<oče,které vyvolaly Čapkovu urputnou polemiku s Ša|dou (Šalda 1964: ll1),
dále pak ve svém ,,autoanalyticko-syntetickém,. románu Větrník, ve kterém pro-
vádí _ nepŤíliš zdaŤi|1/ - největší Íbrmální experiment pirandellovského typu).
oba pŤípady ukazují na vysoce uvědomělého umělce, kter! sv1im snažením vy-
bočuje z tradice realistické prÓzy. Toto vybočování se však net]Íká oblasti formy
(v té je Čapek více méně tradiční), n1;ibrž je ideového rázu. Celkov! ráz Čapko.
vlch dělje dŮsledkem autorova postoje k Životu a tento postoj je v zásadě proti
teoretick1i a zavrhuje všechny institucionalizované pŤedstavy (Pynsent 1985). To.
to odmítání však není statické, n1/brž se děje, rozvíjí se v konkrétních situacích
v Ťetězu ironizujících opozic' Tak se vlastně vytváŤí Čapkovo groteskní vidění
světa, často uvádějící do rozpakri svou nevypočitatelností a ambivalencí.

Spisovatel neustále balancuje na rozhraní pŤitažlivosti a odpudivosti, hned
miluje, hned nenávidí své postavy, kter1/m dává klopytat Ťadou trapnfch a ně-
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kdy až zoufale směšn]ych situací. Jeho nejhlubší sympatie se znenadání mťrže
změnit ve v1/směšn1i odpor_ nebo naopak. I charakter jeho postav je často pro-
blematick]i: šlechetné v|astnosti a záméry se mísí s podezňel1imi, odpuzujícírni,
ba podl])imi: obětavost a něžnost s vypočítavostí, moudrost s omezeností, hrdin.
nost se směšností atd' Toto všechno je však nedegraduje ani nepovznáší, proto-
Že se postavy pohybují ve skutečné či zam1išlené pasti vnějších nebo vnitŤních
nutností, .;sou vydány na pospas společensk m zábranám, osudu a h|avně ne.
pŤemožiteln m (erotick;im) vášním. Tuto vnitŤní nebo vnější determinovanost
postav Známe z naturalismu, a|e u Čapka Choda jde o něco jiného. Více než na
determinaci l idského osudu je driraz na nahodilosti a na nečekanosti, na tom, Že
jakkolijednají tyto postavy, vysledek ironicky vyvracíjejich snaŽení. Právě tím.
to rysem se odpoutává autor od naturalismu v rlzkém s|ova smys|u a v jeho ne.;-
lepších dílech se otevírají perspektivy k věčn1/m, existenciálním otázkám samé-
ho lidského bytí.

To se uskutečĎuje pŤedevším v jeho ideově nejnáročnějších románech, v Án-
tonínu Vondrejcovi a v Jindrech. První z nich se od tragikomického (nebo pŤes.
něji komicko-tragického) prezentování životních moŽností s|abého, tápajíoího
typu umělce na sk|onku l9. století dovede povznést k monumentá|ní vizi sub.
stanciální absurdity l idské existence.

K mnohoznačnostem tohoto Čapkova románu pňispívá i jeho jemně ironická
polemika se dvěma slavnlmi dobovymi romány s pocitem dez||uze, impresio-
nisticky naturalistickou Santa LuciíYi|éma Mrštíka a dekadentně novoroman.
tick1m Janem Mariclu Plojharem. Na rozdíl od těchto román, které mají jed-

notné ladění, se Antonín Vondrejc vyznačuje bohatou stupnicí nejrriznějších'
mnohdy docela protich dnych nálad. Málo rispěšn1/ básník a novináŤ' smolaŤ
v kariéŤe i v intimním životě pŤi stá|é ironické sebeanalyze prožívá jako zák|ac].
ní životní pocity trapnost a hnus nad sebou samym, jichž se dovede zbavit aŽ
těŽce nemocen' ve stavu rip|ného tě|esného rozk|adu na smrtelném |oži, aŽ teh-
dy se smiŤuje se svlm osudem aproŽívá h|uboké Životní štěstí' Mladší Jindra
projde podobnlm očisťujícím procesem: oslepl;i, poté, co bylo jeho štěstí roz.
vráceno, se smíŤí S otcovskÝm duchovním dědictvím a s v|astním osudem, těs-
ně s ním spjatlm.

V románu Jindrové se vyjasřuje, jak driležitou Ílnkci hrají právě nahodilos.
ti. Fungují totiŽ tak, žejsou v|astně vykonavate|i jakési doce|a pňízemně Íungu.
jící vyšší spravedlnosti, která prisobí v pudovych zák|adech člověka, která gro-

teskním a nečekanlm - pro člověka někdy značně krutlm _ zprisobem zaÍizu1e
osud a trestá č|ověka právě tam, kde je zák|adjeho dom;/šlivosti, zaslepenosti
či p1ychy: doktor Freund je zavŤen do psychiatrického stavu (Antonín Vonl-
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re ic) ,zhj ,čkanákráskazt loustne(Turbína),oční|ékaŤJindŤichPavákos lepne,i|i,,)-,Á 
atd. Lidská plcha pyká ve své bezbrannosti vťrči erotické vášni, do-

;íJil;,ilha pyká v těle a pomyslná vznešenost společnosti pyká v pŤírod-

ilil.;;"o;"'."stectr. Hmotu |ze tedy v Čapkově tvorbě brát 'jako korektiv ducha,

i..",o * 
"*orávněně 

dere pŤí|iš vysoko. Zatimco tedy člověk zaslepeně sledu-

; 'J.;; "'j' 
(nebo snacl málokdy) ka|é zájmy, veden spoustou Í.alešnych pŤed-

l;;"'*;;;, 
ohledu na člověka uspoŤádá věci spontánně podle svého. Malé

r.,i'!-eu:'ou pŤelstěny velkou |stí neurčité moci - osudu či pŤírody -, která

;;;; ;"á itouct.nl. VŮči této mocnosti jsou všichni, mocní i slabí, moudŤí

[;;,";' *,"ě bezbranní.* Je|ikoŽ nikdo není bez proviněni, kaŽdy pád je ko-

n""to""t zásloužen a pňízemní spravedlnost osudu vlastně funguje po právu.

V naší době, kdy už máme mnohem méně idealistick])ich pŤedstav než gene-

race na začátku století, tvorba Čapka Choda vlastně nepŮsobí pcsimisticky, ba

aoron"" má utěšující tÓn. Čapk v autorsk! postoj je ÍotiŽ za|oŽen na vidění sta-

reho, moudreho intelektuála, kterého už nic nepŤekvapuje, kter! bere svět, jak]y

je, i má zásadni nedrivěru. ba odpor k všelijaklm životním teoriím. PŤes všech-

ny rute tragédie Život jde dál a stále se obnovující lidsk! experiment je k dis-

pozici nov!Á a nov m generacím. Tímto moudrym, a pŤece nedogmatizujícím'

volnym postojem je Čapek Chod naším současníkem a je stá|e pňekvapivě ak-

tuální.
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kdy aŽ zoufale směšn]/ch situací' Jeho nejhlubší sympatie se znenadání m že
změnit ve v;ísměšny odpor - nebo naopak. I charakterjeho postav je často pro-
blematick1í: šlechetné vlastnosti a záměry se mísí s podezňel1i mi, odpuzujícími'
ba podl1/mi: obětavost a něžnost s vypočítavostí, moudrost s omezeností, hrdin-
nost se směšností atd. Toto všechno je však nedegraduje ani nepovznáší, proto-
Že se postavy pohybují ve skutečné či zamyšlené pasti vnějších nebo vnitňních
nutností, jsou vydány na pospas společensklm zábranám, osudu a hlavné ne-
piemožiteln1im (erotick m) vášním. Tuto vnitŤní nebo vnější determinovanost
postav známe z naturalismu' ale u Čapka Choda jde o něco jiného. Více neŽ na
determinaci l idského osudu je d raz na nahodilosti a na nečekanosti, na tom, Že
jakko|ijednají tyto postavy, v1isledek ironicky vyvracíjejich snaŽení. Právě tím-
to rysem se odpoutává autor od naturalismu v rizkém slova smyslu a v jeho nej-
lepších dílech se otevírají perspektivy k věčn1i m' existenciá|ním otázkám samé-
ho lidského bytí.

To se uskutečřuje pŤedevším vjeho ideově nejnáročnějších románech' v Álr-
tonínu Vondrejcovi a v Jindreclt. První z nich se od tragikomického (nebo pŤes-
něji komicko-tragického) prezentování životních moŽností slabého, tápajícího
typu umělce na sklonku l9. století dovede povznést k monumentální vizi sub-
stanciální absurdity l idské existence.

K mnohoznačnostem tohoto Čapkova románu pŤispívá i jeho jemně ironická
polemika se dvěma slavnymi dobovlmi romány s pocitem deziluze, impresio-
nisticky naturalistickou Santa LuciíYi|éma Mrštíka a dekadentně novoroman-
tickym Janem Mariou Plojharem. Na rozdíl od těchto románŮ, které mají jed-
notné ladění, se Antonín Vondrejc vyznačuje bohatou stupnicí nejr znějších.
mnohdy docela protich dn]ich nálad. Málo rispěšn1/ básník a novináŤ, smolaŤ
v kariéŤe i v intimním životě pŤi stálé ironické sebeanal1ize prožívá jako zák|ad.
ní životní pocity trapnost a hnus nad sebou sam1im' jichŽ se dovede zbavit lŽ
těžce nemocen' Ve Stavu p|ného tě|esného rozkladu na smrtelném |oŽi, až teh-
dy se smiŤuje se svym osudem aproŽívá hluboké životní štěstí. Mladší Jindra
projde podobn m očisťujícím procesem: oslep|y, poté' co bylo jeho štěstí roz.
vráceno, se smíÍí s otcovskym duchovním dědictvím a s vlastním osudem, těs.
ně s ním spjatym'

V románu Jindrové se vyjasřuje, jak dri|ežitou funkci hrají právě nahodi|os.
ti. Fungují totiž tak, že jsou vlastně vykonavateli jakési docela piízemně fungu.
jící vyšší spravedlnosti, která p sobí v pudov1/ch základech člověka' která gro-

teskním a nečekanym - pro člověka někdy značně krutym _ zprisobem zaÍizuje
osud a trestá č|ověka právě tam, kde je základ jeho domyšlivosti, zaslepenosti
či p1ychy: doktor Freund je zavÍen do psychiatrického tÍstavu (Antonín Vond'
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re ic) ,zhj ,čkanákráskazt loustne(Turbína),oční|ékaŤJindŤichPavákos lepne,i|i,,)-i,Á 
atd. Lidská plcha pyká ve své bezbrannosti vťrči erotické vášni, do-

i1í.,í*;, ;ha pyká v těle a pomyslná vznešenost společnosti pyká v pŤírod-

;;;.;;"o;"'."stefi. Hmotu |ze Íedy v Čapkově tvorbě brát.jako korektiv ducha,

ij'".o * 
"*orávněně 

dere pŤí|iš vysoko. ZaÍimco tedy člověk zaslepeně sledu-

" 
'J,;; "'' 

(nebo snad má|okdy) ka1'é zájmy, veden spoustou falešnych pŤed.
J,!; 

'*;;' ohledu na člověka uspoŤádá věci spontánně pod|e svého' Malé

i,u'u-e*:,ou pÍelstěny velkou |stí neurčité moci - osudu či pŤírody _, která

;;;;j;-nuJirouei.'. 
vi iei toto mocnostijsou všichni, mocní i slabí, moudŤí

ii'i","o' 
".,"ě 

bezbranní.' JelikoŽ nikdo není bez proviněni' kaŽdy pád je ko-

"""t"""t 
záslouŽen! a pÍízemní spravedlnost osudu vlastně funguje po právu.

V naší době, kdy už máme mnohem méně idealistick:/ch pŤedstav než gene-

race na začátku století, tvorba Čapka Choda vlastně nepťrsobí pesimisticky, ba

dokonce má utěšující tÓn. Čapkťrv autorsk! postoj je ÍoÍtŽ za1oŽen na vidění sta-

reho, moudreho intelektuála, kterého uŽ nic nepŤekvapuje, kter! bere svět, jak]/

je, inázásadní nedrivěru, ba odpor k všel1ak./m Životním teoriím. PŤes všech-

ny kruté tragédie Životjde dál a stá|e se obnovující lidsk! experinrentje k dis-

pozici nov!Á a nov;ím generacím. Tímto moudrym, a pŤece nedogmatizujícím'

volnym pÁtoje. je Čapek Chod naším současníkem a je stále pŤekvapivě ak-

tuální.
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