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Malé zamyšlení nad 50. výročím úmrtí sestry slavných bratří

Božena Blažková

            Od úmrtí Heleny Čapkové (1885-1961) uplynulo v listopadu 50 let. Narodila se u babičky v Hronově a dětství prožila v 

Malých Svatoňovicích a v Úpici po boku svých mladších bratrů Josefa a Karla. Byla sice jen o málo starší než bratři, ale přesto 

se o ně od malička starala a pečovat o ně nepřestala v podstatě celý život. O jejím životě a literárním díle toho veřejnost 

mnoho neví, i když je na internetu možné najít celou řadu odkazů s jejím jménem. Je např. uváděna i na webu Spisovatelé.cz. 

Většinou však je uváděna pouze jako autorka vzpomínkové knížky Moji milí bratři, jejíhož vydání v roce 1962 se již sama 

nedožila.

Společnost bratří Čapků a Muzeum bratří Čapků věnují zaslouženou pozornost nejen slavným bratřím, ale snaží se 

veřejnosti připomínat právě i jejich sestru, která jim po celý život byla oporou. V říjnu letošního roku se za velkého zájmu 

veřejnosti konal v Malých Svatoňovicích pořad Helena Čapková - 50. výročí úmrtí. Na úvod vystoupil náchodský profesor, 

regionální badatel a dopisovatel našeho zpravodaje Aleš Fetters, který je autorem publikace „Osudu navzdory : život a dílo 

Heleny Čapkové“. Hlavní částí a skutečným vyvrcholením vzpomínkového odpoledne byl pořad sestavený na základě 

životopisné knížky Heleny Čapkové „Moji milí bratři“. Scénář napsal Josef Protiva, režie se ujal MgA. Jiří Hraše a uměleckého 

ztvárnění MgA. herečka Gabriela Vránová s hudebním doprovodem PhDr. Jiřího Pešičky. V závěrečné části vystoupila Mgr. 

Jindra Hylmarová, která v roce 2009 převzala pozůstalost Heleny Čapkové. Její snahou je zpřístupnit dosud nepublikované 

materiály o jejích životních peripetiích a rozšířit Muzeum bratří Čapků o samostatnou expozici sestry slavných bratří. Zajímavé 

materiály týkající se života Heleny Čapkové a její rodiny byly použity na doprovodné výstavě.

V naší historii, nejen literární, nalezneme mnoho podobných zajímavých osudů, které v dnešní době, která propaguje 

nejrůznější „celebrity“, zdánlivě nemají co říci. Zde se otevírá velký prostor pro „nadšence“, kteří dokážou odkaz osobností 

působících v regionu jejich působnosti pochopit a účelně propagovat.
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