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Italské listy (1923) – cestopisné fejetony z dvouměsíční cesty autora 
za slunnou oblohou a klasickou výtvarnou kulturou jsou nabity kul-
turně historickými podněty, narážkami, suverénní hrou s ironií a ja-
zykovým humorem. Čapek zde nenuceně přechází od věcí trvalých 
k okamžitým dojmům, střídá detaily a žánrové obrázky, konfrontu-
je nejslavnější památky s momentkami z ulice. Mistrně kombinuje 
názory poučeného cestovatele s výkladem jakoby naivním. Výsled-
kem je jeden z nejosobitějších pohledů na Itálii.  

KAREL ČAPEK (1890-1938) – prozaik, dramatik, žurnalista, pře-
kladatel, kritik a filozof, důsledný demokrat a humanista. Narodil 
se v Malých Svatoňovicích, dětství prožil v Úpici v Podkrkonoší. 
Studoval filozofii. V jeho vile se v pátek scházeli tzv. „pátečníci“, 
přátelé z kulturní a politické sféry, a diskutovali o politice, kultuře, 
událostech. Čapek měl zálibu v cestování, v práci na zahradě. Jeho 
literární práce se vyznačují bravurním zacházením s jazykem. Dílo 
je značně rozsáhlé a zahrnuje jak dramata (Loupežník, R.U.R., 
Ze života hmyzu, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka), romány 
(Továrna na absolutno, Krakatit, Hordubal, Povětroň, Obyčejný 
život aj.), povídky (Boží muka, Trapné povídky, Povídky z jedné 
kapsy, Povídky z druhé kapsy), tak cestopisné prózy, překlady, fe-
jetony, stati, tvorbu pro děti či společné práce s bratrem Josefem.

Přínos:
– autor světové úrovně, 1938 navržen na Nobelovu cenu – stylistické 
mistrovství – myšlenková závažnost výpovědi – vytříbený jazyk – 
tvůrce sloupku, krátkého textu v pravém sloupci první strany novin 
– přispěl k rozvoji fejetonu, causerie.
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ÚVODEM

Nežli jsem vyjel, poslali mi dobří přátelé tlusté svazky 
o italských dějinách, o starém Římě, o umění vůbec a ji-
ných věcech s důtklivou radou, abych si to vše přečetl. 
Naneštěstí jsem tak neučinil; následek této nedbalosti je 
tahle knížka. 

Člověk obyčejně dělá něco jiného, než co chce. Ne-
chtěl jsem vůbec cestovat, a zatím jsem jezdil jako blá-
zen, všemi myslitelnými vehikly a ponejvíce pěšky, a když 
už jsem stál u moře Afrického, chtěl jsem jet i do Afriky; 
nechtěl jsem napsat nic, a zatím jsem toho napsal ce-
lou tuto knížku, a ještě k ní píšu předmluvu, do níž bych 
chtěl honem zaznamenat vše, nač jsem v následujícím 
pohříchu zapomněl, například o stavitelství florentském, 
o různých druzích vína, jakož i rozličných způsobech, 
kterak se váže réva, zvláště pak o víně orvietském, o Tin-
torettovi, o předměstích, která jsem ze zvláštního zájmu 
prometl všude, kdekoliv jsem byl, o chrámech v Paestu, 
jež zdálky vypadají jako sušárny, ale zblízka jsou dórské, 
o krásných Římankách, jež rovněž mají dříky velmi silné 
a mocné, o slavících ve Fara Sabině, o zvláštnostech 
oslího křiku, o dveřích Bonannových a Barisanových 
v Monrealu, o velikém množství jiných věcí a úkazů; nyní 
však je pozdě vzpomínat. 

A tedy putoval jsem nejen beze všech užitečných zna-
lostí, nýbrž i bez plánu; razil jsem si cestu prstem na 
mapě, často sveden jen pěkným jménem nebo tím, že 
v dotyčnou stranu jel vlak až v deset ráno, takže jsem 
nemusel časně vstávat; avšak jelikož podle Hegela se 
v běhu světa uskutečňuje Absolutní Rozum, vedly mne 
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tyto náhody a rozmary divuplným řízením do všech 
skoro míst, která se „mají vidět“ v požehnané Itálii. 

Na tomto světě má se však vidět všechno; vše stojí 
za vidění, každá ulice a každý člověk, každá věc chudá 
i slavná. Není ničeho, co by nezasloužilo zájmu a po-
hledu. Rád jsem brousil končinami, ve kterých bedekr 
neklade pražádnou pozoruhodnost, a nelitoval jsem 
žádného kroku a vlezl jsem, kam se dalo, třeba hodným 
lidem na chodbu; někdy jsem se díval na památky nej-
slavnější a někdy jen na děti, na staré babičky, na lid-
skou bídu a radost, na zvířata nebo lidem do oken. Ale 
když jsem pak chtěl napsat, co jsem viděl, tu jsem se jaksi 
ostýchal povídat o věcech tak nepatrných, nebo jsem to 
dělal z ješitnosti anebo z osobní mánie, – zkrátka konec-
konců psal jsem zrovna jen a ponejvíce o všelijakých 
slavných památkách. A proto nyní kladu úvodem

VÝSTRAHU

všem, kdo budou čísti tuto knížku, aby ji nepovažovali za 
průvodce, ani za cestopis, aniž za cicerona, nýbrž za co-
koliv jiného budou chtít; a aby až sami někam pojedou, 
spoléhali krom jízdního řádu jen a jen na zvláštní milost, 
jež doprovází pocestný lid a ukáže mu více, než vůbec je 
možno napsat a vypravovat. 
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BENÁTKY

I.

Bude-li to, co následuje, trochu zmatené a nepřehled-
né, nemohu za to; neboť sám nemám nijak spořádáno to, 
co jsem viděl. Je toho trochu mnoho; do pořádku to dám 
až dodatečně, a to tím, že vše zase zapomenu; ale nyní to 
mohu jakžtakž srovnat jen do dvou přihrádek, pod dvojí 
úhrnný titul: co se mi líbilo a co se mi nelíbilo. 

I. Co se mi nelíbilo? 1. Především Československo, 
protože jeho pohraniční ouřadové mi sebrali akreditiv na 
italskou banku a dali mně vlídně na vůli, abych se buď 
vrátil domů, nebo jel do Itálie bez peněz. Jsem tvrdohla-
vý člověk; jel jsem nazdařbůh bez akreditivu dál, klna 
republice, starému Rakousku a tomu oholenému pánovi 
na hranicích. 2. Dále nelíbila se mi Vídeň, neboť platit 
dejme tomu za večeři třicet tisíc je matematicky hlou-
pý pocit; ostatně je to mrtvé město a lid jaksi stísněný. 
3. Strašná spousta turistů tady v Benátkách. Němci nosí 
většinou ruksaky nebo lodenové šaty, Angličané foto-
grafické aparáty, Američané se poznají podle ramen 
a Češi podle toho, že vypadají skoro jako Němci a mlu-
ví nápadně hlasitě, snad proto, že je u nás řidší vzduch. 
4. San Marco. To není architektura, to je orchestrion; 
člověk hledá skulinu, kudy by tam hodil šesták, aby celá 
mašina spustila „Ó Venezia“. Skulinu jsem nenašel, ná-
sledkem čehož orchestrion nehrál. 5. Novomanželé vůbec 
bez udání důvodů. 6. Benátčanky, poněvadž to jsou Rus-
ky. Jedna, černá jak ďábel, s ouhoříma očima, v tradičním 
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šátku s třepením na loket dlouhým a hřebenem v drdolu, 
nejčistší benátský typ, na který jsem se zrovna omámil, 
povídala svému kavalírovi: „Da, da, jasnyj mój;“ a já byl 
zas o iluzi chudší. – Mohl bych vypočítat nejmíň tucet 
věcí, které se mi nelíbily, ale spěchám již – okřídlen ra-
dostí – k tomu, 

II. co se mi líbilo. 1. Nejprve a snad nejvíc spací vůz, 
krásná mašina na spaní, plná takových pěkných mosaz-
ných pák, tlačítek, knoflíků, vypínačů, klik a všelija-
kých aparátů. Když na to zmáčknete nebo za to zatáh-
nete, hned se udělá nějaký spací komfort, vynález nebo 
vymoženost. Celou noc jsem se bavil tím, že jsem na 
všecko kolem tlačil nebo za to tahal; někdy, například 
u takových jakýchsi věšáků, bezvýsledně, patrně ná-
sledkem své neobratnosti. Snad se tím dají dělat rajské 
sny či co. 2. Italští žandarmové hned od hranic. Chodí 
vždycky po dvou, mají na šosech vyšitou hořící pumu 
a na hlavách takové lodi, jako dřív nosívali gymnaziální 
profesoři, jenže posazené napříč. Jsou nadmíru sympa-
tičtí a směšní a pořád mi – nevím proč – připomínají 
bratry Čapky. 3. Benátské uličky, kde nejsou zrovna 
kanály nebo paláce. Jsou tak spletité, že doposud ne-
jsou všechny prozkoumány; do některých snad dosud 
nevkročila lidská noha. Ty lepší jsou široké celý metr 
a tak dlouhé, že se do nich vejde kočka i s ocasem. Je 
to labyrint, ve kterém bloudí dokonce i minulost a ne-
může nikudy ven. Já, který se chlubím, že mám instinkt 
pro směr, jsem včera chodil dvě hodiny dokolečka. Šel 
jsem z náměstí svatého Marka na Rialto, což je dob-
rých deset minut; po dvou hodinách jsem se konečně 


