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Helena Čapková           
Aleš Fetters           

 
     28.1.1886 – 27.11.1961  
 
      Helenu Čapkovou zná většina čtenářů jako „sestru slavných bratří“, autorku vzpomínkové knihy 
Moji milí bratři. Psala však už na počátku dvacátých let dvacátého století. 
 
      První její dílko, knížka Malé děvče, vyšla na jaře 1920. Vydalo ji Aventinum, nakladatelství dr. 
Ot. Štorcha-Mariena, upravil její bratr Josef Čapek, vytiskl František Obzina ve Vyškově. Knížka má 
dvanáct kapitol na pouhých padesáti stránkách malého formátu. Přiblížila v ní život rodiny lékaře v 
malém městě. Viděla jej očima dívky - dcery, ale využila i svých zkušeností matky. Vztahy rodičů 
neidealizovala, ani její manželské zkušenosti nebyly zřejmě ideální. Připomíná i nelehký život 
hronovské babičky. O bratrech se zmiňuje jen zcela okrajově. Přesto je tato první knížka Helenina 
jakýmsi předobrazem jejího díla posledního, životního.  
 
      V téže době ji zřejmě Karel přesvědčil ještě k jednomu literárnímu činu. V posledním, třetím 
svazku Nůše pohádek, souboru umělých pohádek tehdy žijících českých autorů (1. díl 1918, 3. díl 
1921), si můžeme přečíst Heleninu Pohádku o babiččině zástěře: „Jistě si hned, milé děti, 
pomyslíte, že patřila babičce - mlynářce z Hronova, ale měli jsme ještě žernovskou babičku, selku, 
a ta si jako mladá holka kouzelnou zástěru z nejčistšího lnu sama utkala, při měsíčku vybílila a 
pevnou konopnou nití ušila.“ Tato téměř neznámá pohádka se odehrává na Žernově, je oslavou 
čapkovské rodové pracovitosti. Otec je v pohádce jako „malý Toníček“. (Těsně před Vánocemi ji k 
autorčinu jubileu vydala pro své obyvatele obec Žernov.) 
 
      Její bratři byli v době, kdy vydala svou prvotinu, už literárně známí. Vydali společné Zářivé 
hlubiny a jiné prózy (1916) a Krakonošovu zahradu (1918), Josef samostatně knížku Lelio (1917), 
Karel Boží muka (1917), Pragmatismus čili Filozofie praktického života (1918) a bibliofilsky vyšel 
jeho překlad Apollinairova Pásma (1919). V roce 1920 vyšly Josefovy eseje Nejskromnější umění, 
Karlovi v březnu Loupežník a v dubnu Francouzská poezie nové doby, do konce roku pak ještě 
soubor sloupků Kritika slov a RUR. (Časopiseckých a dalších příspěvků Karlových eviduje jeho 
bibliografie do jara 1920 na šest set.)  
 
      Chtěla se 34letá sestra svým mladším bratrům něčím přiblížit nebo podlehla jejich naléhání a 
výhodným kontaktům s nakladatelem? Její starší dceři bylo patnáct, mladší třináct let. Zdálo se jí, 
že už nepotřebují tolik mateřské péče, nebo tu byla touha realizovat se? O nějakém zaměstnání 
nemohla tehdy manželka významného brněnského právníka uvažovat.  
 
      Helena Čapková se narodila 28. ledna 1886 v Hronově, v dávno už neexistujícím domku rodičů 
její tehdy dvacetileté matky Boženy. Čapkovi bydleli ovšem v Malých Svatoňovicích, kde byl MUDr. 
Antonín Čapek báňským a lázeňským lékařem. Čtrnáct měsíců po Heleně se rovněž v Hronově 
narodil Josef. Poslední dítě Čapkových, Karel, byl o čtyři roky mladší než Helena. Půl roku po jeho 
narození, v létě 1890, se rodina přestěhovala do Úpice. Heleně ještě nebylo devatenáct, když se v 
listopadu 1904 vdávala do Brna za JUDr. Františka Koželuhu, o třináct let staršího. Dcera Eva se 
jim narodila v říjnu 1905, Helena v květnu 1907. (Ta napsala později značně kontroverzní, 
jednostranně zaujatou knihu Čapkové očima rodiny.) 
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      Po vzpomínkovém Malém děvčeti napsala Helena tehdy ještě další dvě knížky, Kolébku (1922) 
a O živé lásce (1924, obě vyšly rovněž v Aventinu). Kolébka je obrazem často komplikovaného, 
nelehkého mateřství, O živé lásce je pokus o román, tedy dílo fabulované. V trojici ženských postav 
– povahově rozdílných sester - je asi i leccos z jejích prožitků či představ. Tato první díla Helenina 
by jistě plně zaujala přívržence genderových studií. 
 
      Po prvních letech dvacátých se Helena Koželuhová, píšící ovšem pod svým jménem za 
svobodna, literárně odmlčela. V létě 1926 ovdověla, o tři roky později se seznámila s básníkem, 
překladatelem a diplomatem dr. Josefem Palivcem, za nějž se 25. října 1930 provdala. Od něho 
vzešel asi impulz k tomu, aby začala opět psát. Zřejmě někdy na začátku protektorátu se vrátila ke 
vzpomínkám na dětství a mládí, tentokrát zejména na své slavné bratry, s životní zkušeností 
podstatně větší, sama vyzrálejší lidsky i literárně. Ruku jí vedl odpovědně a jistě i šťastně Josef 
Palivec. Dílo vznikalo zřejmě pomalu, „předběhla“ ji svým Českým románem (o Karlu Čapkovi) 
švagrová Olga Scheinpflugová. (Vyšel prvně v roce 1946.) A pak přišlo období, kdy bylo jméno 
Čapek skoro tabu a manžel dr. Palivec byl na dlouhá léta uvězněn. I v dopisech z vězení ji však k 
práci povzbuzoval a radil jí. Vydání svého díla životního, knihy Moji milí bratři, se bohužel 
nedočkala. Kniha vyšla v roce 1962, Helena Čapková zemřela 27. listopadu 1961. V literárním 
povědomí zůstává právě díky této své knize a nehasnoucímu zájmu o dílo obou bratří. 
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