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Karel Čapek a náš region           
Aleš Fetters           

 
     Jeden z největších našich spisovatelů, Karel Čapek, je s naším regionem spjat nejen rodovými kořeny, ale i 
nezanedbatelnou částí svého díla.  
 
      Narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře MUDr. Antonína Čapka. Starší sourozenci 
Helena a Josef se narodili v Hronově "u babičky" Heleny Novotné. Ta děti výrazně ovlivnila svým lidovým 
humorem, optimismem, svou lidskou dobrotou. Pocházela "z machovských sekerníků", jak píše Josef, a dětem 
uměla vytvořit chápavé, nezapomenutelné prostředí plné lásky i humoru. Hronovský dědeček Karel Novotný se 
objevuje i v Karlových pohádkách, když hronovského "tlustého pradědečka" uvedl do literatury už Josef svou první 
pohádkou. Jedny rodové kořeny jsou tedy na Hronovsku. 
 
      "Čapkovské" kořeny jsou pak na Žernově. To byly kořeny selské. Hospodářství s hospodařením nesouviselo 
jen slovně, znamenalo i "hospodárnost" a nikdy nekončící práci a starosti. Žernovskou babičku oslavila Helena 
Čapková Pohádkou o babiččině zástěře, ačkoliv se na tuto babičku moc pamatovat nemohla. Helence bylo jeden a 
půl roku, když tato babička u nich ve Svatoňovicích zemřela. 
 
      Místem dětství Karla Čapka a jeho sourozenců byla Úpice let devadesátých a počátku století dvacátého. Do 
svého domu v Úpici se rodina stěhovala ze Svatoňovic v létě 1890, tedy když bylo Karlíčkovi půl roku. Dům měl 
krásnou zahradu a bylo z něj do přírody nebo k řece Úpě pár kroků. Tam děti Čapkovy vyrůstaly, tam získávaly své 
první poznatky o světě, tam chodily do školy, četly první knížky. Tam v kuchyni na stoličce poslouchaly vyprávění a 
písně, které maminka Božena Čapková sbírala a zapisovala pro Národopisnou výstavu v roce 1895 (Božena 
Čapková a Karel Kořízek: Lidové písně a říkadla z Úpicka, vydal Etnografický ústav AV ČR v Praze, 2002). 
 
      Nejen pohádky všech tří sourozenců, ale i Předmluva autobiografická ke Krakonošově zahradě, Loupežník a 
mnohé jiné bylo ovlivněno úpickým dětstvím. Do regionu umístil i některé kapitoly Továrny na Absolutno (Na 
horách, Bitva u Hradce Králové, U Sedmi chalup), Krkonoše se v jeho díle také občas vyskytují. 
 
      Od září 1901 začal Karel Čapek studovat na gymnáziu v Hradci Králové, ve škole, kterou absolvoval i jeho 
otec. Na bytě byl na "Malém plácku", s ním tam byla a o něj pečovala hronovská babička, v té době už vdova. Měl 
tedy Karel o relativní pohodlí v Hradci postaráno. Studoval tam jen do kvarty, pak přešel na gymnázium do Brna. 
Ale i v tak mladém věku se dovedl zapojit do studentského života, účastnil se vydávání studentského časopisu a 
dalších aktivit. To bylo příčinou jeho nuceného odchodu z Hradce. Hradci Králové se pak Karel Čapek tak trochu 
"pomstil" v Továrně na Absolutno. Stačil se tam ovšem i poprvé zamilovat. Listy Anielce jsou toho dokladem. Anna 
Nepeřená, stejně stará, tehdy žákyně hradecké měšťanky, si dopisy uschovala, protože se jí zdály "tak nějak 
jiné...". Vyšly prvně až v roce 1978.  
 
      Že rodný kraj zůstal v Karlově srdci po celý život, dokládají i četné drobné črty v novinách (a pak v knížce 
Obrázky z domova), ale zejména vyznání z tragického roku 1938: Rodný kraj je kraj dětství, kraj prvních, a proto i 
nejsilnějších dojmů, objevů a poznatků. Člověk se tam nemusí vracet, protože tam vlastně nepřestal žít, ať se octne 
kdekoli. Rodný kraj je jako rodný jazyk; i kdyby někdo mluvil nebo psal jiným jazykem, nepřestane myslit a snít 
jazykem svého dětství. To není vliv, nýbrž něco původnějšího a silnějšího: je to kus vlastní duše a osobnosti. 
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