
Karel Čapek – CHVÁLA ŘEČI ČESKÉ 

 
    Já nevím, jak si kdo definuje národ. 
 Možná že se definuje rasou; ale když se dívám na lidi běhající po ulici a 
mluvící českým jazykem, vidím chlapíky krátkolebé a dlouholebé, vyloženě dinárské 
nebo vyloženě mediteránní, chlupu černého, plavého i zrzavého, rovného i kudrnatého, 
typu prsního, břišního, svalového i mozkového a všech konstitucí, jaké si jenom můžete 
přát. Ne, s tím se nedá nic dělat; spíše najde profesor Rádl nějaké české národní 
poslání než profesor Matiegka nějakou českou národní lebku s národními indexy a 
rasovými znaky. Znám zapřisáhlé Čechy mongoloidního typu, kteří závodí v národním 
přesvědčení s dokonalým plavým dlouholebcem; netroufám si říci, čí rasová legitimace 
je češtější. Možná že prababička naší maminky byla Němkyně, kdežto jeden český 
básník má za to, že jeho pramáteř se za třicetileté války zapomněla s nějakým Švédem. 
Za těch okolností by se velmi těžko mluvilo o rasovém českém typu. 
 Snadnější je definovat národ společnými dějinami; avšak zdá se mi, že 
prakticky tento motiv mnoho nevydá. Není to požehnaná vláda Karla IV., co mne pojí 
dejme tomu s českým bližním, který mi zasklívá okno; radost ze setkání s krajanem v 
cizině nepramení, pokud mohu soudit, z historického utrpení v době protireformace; 
dokonce nejsou to ani husitské války, co ve mně vyvolává pocit solidarity s mým 
politicky hovorným papírníkem. Nemluvím proti národnímu pokladu dějin; míním toliko, 
že tato veliká hodnota není směnitelná v drobné; je spíše symbolická a lze jí užíti jen 
za slavnostních příležitostí, popřípadě v akademické diskusi. 
 Ani společným osudem v přítomnosti nemůžete vymezit příslušníky jednoho 
národa; myslím, že nezaměstnaný dělník a prezident velkobanky by se nesnadno shodli 
o tom, co v jejich osobním osudu je společné. Profesor Rádl, obraceje pozornost k 
statkům ideálním, by rád definoval národ společným duchovním cílem čili národním 
programem. Bojím se, že v tom případě nejsem z téhož národa jako profesor Rádl; nebo 
naopak neodvážil bych se říci, že kterýkoliv abstinent, jsa nesporně jiného světového 
názoru než většina národa, do tohoto národa nepatří. Dokonce pak už nelze mluvit o 
společné české povaze; od té doby, co (bohudík) vyšel z užívání něžný názor o holubičí 
povaze, nemůžeme se jaksi shodnout o tom, jací vlastně jsme. Posléze nebudeme 
definovat národ ani územní jednotou, už z ohledu k americkým Čechům. 
 Nezbývá nám tedy než říci s moudrostí sčítacích archů, že český národ je 
souhrn lidí, pro něž čeština je řečí mateřskou; ačkoliv ani tato primitivní definice 
nevyjadřuje všechny případy (znal jsem šlechtice z minulých dob, který mluvil, myslil, a 
dokonce básnil německy, což mu nebránilo být nejnáruživějším státoprávním a 
protiněmeckým Čechem), nenajdete myslím nic konkrétnějšího ani obecnějšího než 
jazyk, čím byste vymezili tajemnou podstatu národa. 
 To vše pravím, abych mohl zapěti chválu české řeči, která odlišuje českou 

Karel Čapek – IN PRAISE OF THE CZECH LANGUAGE 

 
    I don’t know how anyone chooses to define a nation. 
 Maybe it can be defined by race, but when I look at the people milling about on the street 
and speaking Czech, I see chaps stubby-skulled and long-skulled, types clearly Dinaric and clearly 
Mediterranean, be-bristled black, blonde and ginger, straight and curly, with physiques prominent of 
breast, belly, muscle or brain and all you could wish for. No, there’s nothing else for it, it is more likely 
that professor Rádl will find some unifying Czech national cause than that professor Matiegka will find 
some Czech national skull with national indices and racial features. I know sworn Czechs of the 
Mongoloid type, who give no ground in nationalistic fervour to the perfect blond Longskull; and I dare 
not say whose pedigree is the more Czech. Maybe our mother’s grandmother was German, while a 
certain Czech poet takes the view that his grandmama forgot herself with some Swede, during the 
Thirty Years’ War. Under such circumstances, it might well be hard to speak of some Czech racial 
archetype. 
 It is easier to define a nation by shared history; yet I feel that this idea will also run out of 
steam. It is not the gracious reign of Charles IV which binds me to that fellow man glazing my 
window; the joy of meeting a compatriot abroad does not stem, insofar as I can tell, from the historic 
suffering endured during the reformation backlash; nor, even, is it the Hussite war period evoking my 
feelings of solidarity with my politically talkative stationer. I speak not against the national treasury of 
history; I only mean to say, that this great wealth is not reducible to small change; it is more symbolic 
and fit for use on special occasions, or for academic debate, perhaps. 
 Neither does a shared fate in the present permit the demarcation of a nation’s fellowship; I 
think an unemployed labourer and a merchant bank president would have trouble agreeing what fate 
they share. Professor Rádl, directing our attention to idealized chattels, would like to define the nation 
by a shared spiritual goal or a national agenda. I fear, in that case I am not of the same nation as 
professor Rádl; for indeed I would not dare to label any abstainer, albeit undoubtedly of a different 
global mindset than the majority of the nation, as not being  a member of that nation. Indeed one 
cannot even speak of a shared Czech character; ever since (and thankfully so) the gentle idea of our 
dove-like nature left our common parlance we have been unable to agree on what we are truly like. 
Finally we shan’t begin to define the nation by territorial integrity, not least out of consideration for 
American Czechs. 
   We thus have no option but to say, with all the wisdom of census forms, that the Czech 
nation is a grouping of people who have Czech as their mother tongue; while this primitive definition 
does not cater for all cases (as I knew an aristocrat of old, who spoke, thought and even composed 
poetry, in German, which fact by no means stood in the way of his being the most sovereignty-
minded and the most anti-German of Czechs), yet I feel you will find nothing more specific and 
general by which to stake out the mysterious entity of a nation than its language. 
 All the foregoing said, let me turn to singing the praises of the Czech tongue, which 
distinguishes the Czech psyche from any other in the world. We call our brother not “bro”, but 



duši ode všech jiných na světě. Neřekneme bratru svému “rácha”, nýbrž “blázne”; i když 
si navzájem nadáváme, činíme to týmž jazykem, a už to je hluboké srozumění mezi 
námi, mocné a kouzelné pouto a zrovna cosi jako jedna duše. Vědomí nás všech myslí 
týmiž slovy; je to, jako by to bylo jedno vědomí ve všech těch paličatých hlavách. 
Řekneme-li třeba “sněženka” nebo “dobrý den”, nikdo jiný nám nerozumí, ale my si 
rozumíme, jako bychom na sebe spiklenecky mrkli. A kdyby to bylo sebe nepatrnější 
a bezcennější slovo, dejme tomu “pápěrka” nebo “padavče”, považte, že to je kousek 
vědomí miliónů lidí, a tedy něco tak ohromného, že se to vylíčit nedá. Řeč je duše a 
vědomí národa. 
 Řeč je jediný autentický projev duše národa. Náboženství, zvyky, národní 
poslání a všechny poměry se mohou zvrátit revolucí; jen v řeči není revoluce, nýbrž 
věčná kontinuita, věčné přejímání, tichý a hluboký vývoj jako v tvořící přírodě. Řeč je 
sama souvislost národa; nedá se uměle předělat, nedá se do ní nepřirozeně zasáhnout, 
může se vyhubit, ale nemůže se převracet; má houževnaté, organické bytí přírodních 
věcí. Tisíciletá minulost protéká každým slovem; děláme něco velkolepě starého a 
historického, když mluvíme česky. A přece každý z nás musel nově a původně objevit 
každé slovo; mateřská řeč je řeč dětství, první řeč duše, poklad prvních dobrodružství, 
nálezů a poznatků; věčně navazuješ na své dětství, mluvíš-li mateřským jazykem. 
 Řeč je sama duše a kultura národa. Její zvučnost a melodie dává svědectví o 
poetických radostech kmene; její skladba a čistota projevuje tajemné zákony myšlení; 
její přesnost a logičnost udává míru rozumových darů národa. Tam, kde skřípá a vrže 
řeč, skřípá a haraší něco v hlubokém bytí lidu; každá nechutnost a jalovost řeči, každá 
fráze a ošumělost je symptomem něčeho zkaženého v kolektivním životě. Myšlenky jsou 
naše, ale řeč patří národu. Každá korupce jazyka porušuje národní vědomí. 
Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi 
všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního. 
 Proto si vážím literatury nad veškeru lidskou činnost. Látka, s níž pracuje 
spisovatel, je samo vědomí národa; každé jeho slovo je  mu předříkáváno ústy národa; 
běda, zneužije-li řeči, aby říkal nízké věci. Věřím, že býti spisovatelem je především 
veliké poslání jazykové; je to úkol udržovat národní řeč a tvořit v ní hodnoty zpěvné a 
rytmické, hodnoty věcné přesnosti, čistoty, formy a souvislosti. Ať jsou kořeny básnictví 
v jakékoli hlubině osobního podvědomí, jeho koruna šumí pojmovým bohatstvím 
národního vědomí. 
 Mezi všemi lidmi se vyznačuje nebo má vyznačovat spisovatel ne tím, že píše, 
nýbrž tím, že umí česky; avšak umět znamená pracovat, stále zkoušet, stále hledat a 
soustředit se; nikdy nebudeš hotov s mateřskou řečí. Básník, udávaje nejvyšší úroveň 
jazyka, udává zároveň nejvyšší stupeň národního vědomí; pravím, že toto dílo není 
méně užitečné než národní hospodářství nebo národní obrana. Říká se, že svatý žije v 
Bohu; spisovatel, jenž obyčejně není svatý, žije přímo v duši národa, neboť žije v jeho 

“chump”; and while bickering, we do so in the same language, which forms a deep understanding 
between us, a powerful and magical bond akin to a common soul. Our conscious minds all think in 
the same words; as though it were one consciousness, in all those blockheads. If we say “snowdrop” 
or “Good morning”, nobody else has a clue, but we understand each other as if we were some 
winking fellow conspirators. And though a word may be the faintest, least worthy of them all, like 
“weakling” or “windfall”, to think that it is part of the consciousness of millions of people makes it 
momentous beyond description. The language is the spirit and self-determinant of a nation. 
 Language is the only authentic expression of the nation’s soul. Religion, customs, national 
mission and every circumstance may be upturned by revolution; yet, only in language is there no 
revolution but eternal continuity, eternal meditation, a quiet and deep evolution akin to the creativity 
of nature. Language is a nation’s causality; it cannot be artificially altered, unnaturally interfered with, 
and while it can be exterminated, it cannot be overturned; it has the resilient organic essence of 
natural things. Millennia of history flow through every word; and we partake in something grandly 
ancient and historic when we speak Czech. And yet, every one of us had to discover each word 
anew and for ourselves; the mother tongue is the language of childhood, the first language of the 
soul, the treasure chest of first adventures, discoveries and revelations; you are forever harking back 
to your childhood while speaking your mother tongue. 
 Language is the very soul and culture of a nation. Its timbre and melody bears witness to 
the poetic joys of the tribe; its composition and purity expresses mysterious laws of thought; its 
precision and logic gives the measure of the nation’s gifts of reason. Where our language creaks and 
grates, there squeaks and rattles an unhinged something, lurking deep down in the common mind; 
each distasteful indolence of speech, every empty phrase and worn out cliché is a symptom of 
something rotten in our life together.  Our thoughts are our own, but our tongue belongs to the nation. 
Each corruption of the language insults our collective awareness. As the nation strives higher, so 
must the language; for it is a living thing, growing with us all, borne aloft by the nation’s striving 
aspirations. 
 This is why I value literature above all human endeavour. A writer’s subject matter is the 
very self-awareness of the nation; every word has been passed down to him on the nation’s lips; for 
shame, were he to abuse the language to express base things. I believe that being a writer is, above 
all, a great linguistic mission; being entrusted with the national language to create values both 
melodic and rhythmic, values of aptness, untainted form and relevance. However deep the roots of 
poetry may be hidden in one’s personal subconscious, the crown above whispers with the conceptual 
richness of a nation’s shared mentality. 
 The writer’s role among people is not made distinctive by the fact he writes, but that he 
knows the Czech language; but to know means to keep working at it, keep trying, keep searching 
and concentrating; for you shall never be all-done with your mother tongue. The poet, who sets the 
high point of language, also sets the heights of national awareness; I say to you that these works are 
no less useful than the national economy, or national defence. It is said, that a saint resides with 
God; a writer, who is typically not a saint, resides in the nation’s soul, alive in its language like a fish 



jazyce jako ryba ve vodě. Nedovedu si představit, že by básník mohl být nenárodní; je 
to, jako by se ryba zásadně vyslovovala proti vodě, jež ji nese a živí. Vše, co dáváte 
řeči, dáváte národnímu vědomí. Učiníte-li řeč zpěvnou a líbeznou, nebo dáte-li jí zvuk 
zvonu či děloviny, nebo učiníte-li ji jasnou a moudrou, pružnou, věcnou, lehkou, logickou 
nebo vzletnou, vnukli jste tyto ctnosti samotné duši národa; ale je-li vaše mluva těžká, 
zmatená, beztvará, obnošená a falešná, buďte zlořečeni, neboť jste se prohřešili na 
duchovním bytí národa. 
 Spisovatel pracuje s mluvící a zpívající duší národa; z praktické řeči činí 
hodnotu duchovní a kulturní; každý nový slovní obrat, každý vyšší stupeň jazykové 
obsažnosti a přesnosti zvyšuje obsah a jasnost národního vědomí. Neznám dobrého 
spisovatele, který by nebyl jazykovým tvůrcem; není dobré literatury bez dokonalé řeči. 
Kdo neumí dát slovu prvotní svěžest nebo hudební valér, myšlenkovou čistotu nebo 
věcnou srostitost, není spisovatel; ať jde a píše úvodníky nebo kazí národ jiným 
způsobem. 
 A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi 
všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, 
nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět 
napsat vše, co dovedeš vyjádřit; chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, 
určitých, živoucích slov, která jsou v tobě. Nikdy jsi mi neselhala; jen já jsem selhával, 
nenacházeje ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti povzletu, dosti poznání, abych to 
vše přesně vyjádřil. Musel bych žít sterým životem, abych tě plně poznal; doposud nikdo 
neshlédl vše, co jsi; ještě jsi před námi, tajemná, překypující a plná dalekých výhledů, 
budoucí vědomí národa, který vzestupuje.  
 
 
  
Z knihy: Karel Čapek – MARSYAS čili na okraj literatury 
 

in the water. I cannot imagine a poet being contra-national; that would be like a fish taking up a 
position against the very water which supports and nourishes it. All you give to the language, you 
give to the nation’s psyche. Whether you make the language melodious and graceful, or give it the 
resonance of a bell or cannon, or make it clear and wise, flexible, practical, light, logical or rousing, 
such are the qualities you have imparted to the nation’s spirit; but if your language is plodding, 
confused, formless, worn-out and false, then be cursed, for you have sinned against the spiritual 
well-being of a people. 
 A writer works with the speaking and singing soul of the nation; turning the language of 
practicality into a spiritual and cultural good; each new turn of phrase, each higher niveau of linguistic 
capacity and precision increases the grasp and lucidity of the public mind. I have not met a good 
writer who has not been a linguistic innovator; there cannot be good literature without perfecting the 
language. Anyone who cannot give a word new freshness and musical charge, make it pure of 
thought and apposite of substance, is not a writer; let them go forth and write editorials, or bespoil the 
nation in some other way. 
 And let me not forget to praise you, you, my Czech language, one of the hardest there is, 
one of the richest in all its meanings and nuances, the most perfect, most sensitive, most adroit of 
cadence of all the languages I know of, or have heard spoken. How I wish I could write all that you 
are able to express; how I wish I could use but once each and every one of the beautiful, particular, 
living words you possess. You have never failed me; only I have failed, in not finding in my 
dunderhead enough awareness, enough exaltation, enough knowledge to express everything as 
should be. I would need to live life a hundred-fold to get to know you fully; none so far has seen you 
in your entirety; you are before us yet, mysterious, bountiful and lush with promising vistas,  
the awareness-to-be of an ascendant nation.   
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