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     Konec druhé světové války byl jistě „šťastným vydýchnutím“, přinesl pocit úlevy, 
osvobození od strachu a bídy. Pro mnohé měl v sobě ovšem i velký kus smutku. Mnoho 
rodin přišlo o někoho z nejbližších. Paní Jarmila Čapková dlouho nechtěla smrti svého 
muže uvěřit. Hledala prostřednictvím Červeného kříže, hledala stopy, které by mohli 
osvětlit ti, kdo se vrátili. Bohužel marně. O datu úmrtí Josefa Čapka máme tedy ve 
slovnících údaj neurčitý, nejčastěji že zemřel mezi 5. a 24. dubnem 1945 v koncentračním 
táboře Bergen-Belsen. O situaci v osvobozeném táboře jsou hrůzná svědectví: stovky 
nepohřbených mrtvých, stovky nemocných, umírajících zejména na infekční střevní 
nemoci, zbytky vyhladovělých, zcela zesláblých ještě žijících vězňů. Po německé 
preciznosti v evidenci nebylo v posledních válečných týdnech už ani stopy, jídlo pro vězně 
ke konci nebylo vůbec žádné. Tak tam skončil patrně i život Josefa Čapka, život velké 
osobnosti, člověka každým coulem. 
Josef Čapek byl osobnost zcela mimořádná. Malíř, ilustrátor, grafik – tvůrce 
avantgardních knižních obálek, jevištní výtvarník; básník, dramatik i prozaik, a ve svých 
prózách leckdy i svérázný filozof; redaktor, publicista s pravidelným novinářským 
úvazkem. Spolehlivý a obětavý bratr, stojící často ve stínu toho mladšího, jejž od dětství 
chráníval, toho, který tvořil snadněji.  
Josef se narodil v Hronově jako druhé ze tří dětí MUDr. Antonína Čapka. Sestra Helena 
byla o rok starší, bratr Karel o tři mladší. Josef nebyl „hvězdné dítě“, na studia se s ním 
nepočítalo. V Úpici, kde rodina žila od léta 1890, vychodil obecnou a měšťanskou školu, 
po roce „na handlu“ v Žacléři vystudoval ve Vrchlabí dvouletou německou tkalcovskou 
školu, pak praktikoval v úpických textilkách, nešťastný k uzoufání. Karlova výzva: 
„Sestřičko, pomoz mu!“ účinkovala, Helenin manžel JUDr. Koželuha přesvědčil rodiče, 
aby to s Josefem zkusili a nechali ho studovat vytoužené umění. A tak máme umělce 
Josefa Čapka, a ne asi jen nevýznamného textilního podnikatele.  
Vypočítávat mnohostranné výtvarné dílo Josefovo tu nebudeme, vyjmenovávat všechny 
společné aktivity bratří Čapků také ne. Jen snad zmíníme Předmluvu autobiografickou z 
Krakonošovy zahrady, první jejich veřejné vyznání lásky k rodnému kraji a přiznání se ke 
kořenům. A třeba drama Ze života hmyzu, kde postava tuláka je „dítětem“ Josefovým. 
Tulák, postava komentující hmyzí sobectví a s ním tolik špatných vlastností lidských, je 
promyšlená a svým způsobem moudrá postava. Od ní se odvíjí myšlenková nit ke 
Kulhavému poutníkovi, vrcholnému literárnímu dílu Josefovu, dodnes nedoceněnému: „To 
napínavé, to jisté, to veliké a hlavní dobrodružství, ke kterému všechno cílí, ve které 
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vstoupí Poutník, kam někdy dojdu já, jež jednou podstoupíte vy, jest smrt.“ K ní ve svých 
úvahách přistupuje Josef Čapek jako k jediné jistotě, ale i k samozřejmosti. Není však 
cílem jeho úvah. „...šli jsme spolu mnohými cestami, po dláždění i po travnatých stezkách, 
ve shodě i v hádání, Kulhavý poutník a já, když jsem šel sám.“ Kniha je dialog autora a 
poutníka, dvou složek jednoho já. Dialog, který je hledáním i nacházením.  
Josef Čapek v knize hojně cituje. Ze Starého zákona, z antických autorů, z moudrostí 
Východu, ze Shakespeara i Komenského, z Goetha i filozofů, kteří byli moderní v době 
jeho mládí. Ne proto, aby se „blýskl“. Citace jsou východiskem či odrazovým můstkem k 
vlastním pozorováním, úvahám, myšlenkám. A mohou jimi být i k myšlenkám našim, 
čteme-li zvolna a pozorně. Tyto mé řádky chtějí být i doporučením k četbě, k zamyšlení 
nad sebou i nad nepochopitelně krutým koncem života Josefa Čapka. Nebylo mu dopřáno 
nic z toho, co si přeje jeho Kulhavý poutník: „Stře se přede mnou krajina ozářená ve 
slunci, líbezná, utěšená, to ta nejhezčí, s milostnou prostotou složená ze všech těch 
radostných krajin, které jsem tu na světě poznal. /.../ Odcházeje z této tak důvěrné 
Marnosti do neznámé ciziny věčna, ještě bych chtěl v poslední chvilce míti v očích nikoliv 
obraz zahnědlé lebky uboze děravých a němých očních důlků, ale třebas jen jedinou 
větvičku růžově kvetoucího vřesu, jen šípkový květ – odnésti si v pohledu třeba jen jediný 
ve větru se kymácející modrý zvonek a – než všechno zhasne – nechť se v jeho kalichu 
třepe ještě muška, ještě naposled, malinká, skoro neviditelná!“  
Co měl před očima tento vzácný, citlivý, milující člověk ve chvílích umírání v hrůzném 
německém koncentráku, to raději nedomýšlet. Začtěme se do jeho knih, nechme se 
okouzlit jeho obrazy. Bylo by od nás nevděčné jeho dílo míjet. 
 
      Připomínáme, že v roce 1997 vydala SVK v Hradci Králové sborník ze semináře s 
názvem „Josef Čapek (1887-1997)“, který obsahuje 4 zajímavé studie a výběrovou 
bibliografii. V roce 1988 vydalo nakladatelství Kruh publikaci kolegy Ladislava Vaciny 
„Jeden i druhý : vzpomínky na bratry Čapky“. Spisovatelka Ilona Borská napsala v roce 
1987 pro nakladatelství Albatros knížku „Příběh staršího bratra : vyprávění o Josefu 
Čapkovi“. V roce 2004 vyšlo pod názvem „Poutník pod hvězdami“ v nakladatelství Motto 
upravené a rozšířené vydání této publikace. Všechny uvedené tituly jsou v SVK k 
dispozici. 
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