
rávě 25. prosince uplyne
sedmdesát let od tragic-

kého úmrtí jednoho z nej-
významnějších českých spi-
sovatelů, dramatiků a fejeto-
nistů Karla Čapka.

Česká televize proto
připravila dokument Karel
Čapek a jeho obyčejný svět,
jehož autorem i režisérem
je Ondřej Kepka. „Tvorba
Karla Čapka mě, podobně
jako mnohé z nás, prová-
zela už od dětství. Samo-
zřejmě jsem rád poslouchal
a později i četl jeho po-
hádky, ale především jsem
pak o několik let později
uspěl v celonárodním kole
recitační soutěže Pražské
vajíčko s povídkou Červen
z jeho knihy Zahradníkův

rok," vzpomíná na první
setkání se svým oblíbeným
autorem Ondřej a dodává:
„Velká část dokumentu se
odehrává v Čapkově letním
sídle ve Strži u Dobříše, kde
prožíval ,Ctnost ticha', kam
velice rád a často jezdil. To-
to nádherné místo jsem ob-
jevil v roce 1996 a ihned mě
okouzlilo svojí nenapodobi-
telnou atmosférou."

Myšlenka na vznik doku-
mentuje stará bezmála deset
let. Ale až letos se ji Ondřejo-
vi podařilo realizovat. „Sna-
žil jsem se připravit film,
který by prozradil hodně
nejen o autorově osobnosti
a byl i trochu didaktický, ale
chtěl jsem dát prostor i mé-
ně známým skutečnostem,

mezi něž jistě patří Čapkův
blízký vztah ke Slovensku,"
poznamenává.

Podle režisérových slov
pořad také ukazuje na pře-
sah autorových myšlenek
do dnešních dní. „Zmiňuje-
me se samozřejmě i o jeho
vizích a vidinách, které se
později staly skutečností.
Vnímám ho podobně jako

Julesa Verna. Vůbec nejvý-
znamnější vizionářský kou-
sek předvedl ve stati Proč
jsem se nestal komunistou,
z roku 1924," říká s tím, že
Čapek bude představen ta-
ké jako filozof. Podkladem
k této části se režisérovi stal
román Obyčejný život.

Během hodinového po-
řadu promluví i několik vý-

znamných osobností, které
jsou s tvorbou spisovatele
a dramatika určitým způ-
sobem spjati. „Jsem rád, že
pozvání přijali například
Václav Havel, Tomáš Halík,
Pavel Kohout, Josef Abrhám,
Hana Maciuchová nebo reži-
sér Zdeněk Zelenka či před-
ní český teatrolog František
Černý," uzavírá vyprávění.
Celý dokument orámuje tzv.
osobní rovina, v níž se au-
tor a režisér v jedné osobě
bude snažit divákům jasně
zformulovat, co všechno jim
chtěl tímto svým vyznáním
sdělit. (jl)


