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Karel Čapek patří mezi první české myslitele, kteří reflektovali pragmatickou filosofii. 

V rámci svého studia na Filosofické fakultě v Praze již v roce 1914 přednesl referát, ve 

kterém se snaží uchopit hlavní motivační zdroje a charakteristické rysy filosofického 

pragmatismu. Tento referát tvoří základní osu později vydané knihy Pragmatismus čili 

filozofie praktického života (1918). Ačkoli se Čapek po ukončení studia (1915) filosofii a 

filosofické estetice dále nevěnoval, přesto pro něj zůstává filosofický pragmatismus důležitým 

myšlenkovým zdrojem, o čemž svědčí i to, že druhé vydání výše zmíněné knihy, které vyšlo 

v roce 1925, opatřil pěti dodatky, které měly dovysvětlit sporné nebo nesprávně 

interpretované pasáže jeho knihy. Pokud Čapkův zájem o pragmatismus neutuchá ani poté, co 

odchází z akademického prostředí, můžeme se ptát, zda pragmatické motivy pronikají i do 

jeho časopisecky publikovaných úvah o umění. V tomto příspěvku se pokusím ukázat, že řada 

těchto studií zřetelně vykazuje klíčové motivy pragmatické estetiky jako je zájem o tvůrčí 

projevy, které stojí do značné míry na periferii světa umění (říkadla, pohádky, přísloví atd.) 

nebo zdůrazňování souvislostí a vazeb mezi uměleckými projevy a každodenním životem. 

Současně se budu zabývat jeho pojetím umělecké kritiky, které je podle mne s pragmatismem 

slučitelné jen obtížně, protože směřuje ke stanovení jednoho trvalého významu uměleckého 

díla.  
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