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Amelia Szymansl·w 
wykonawczyni roli MATKI 

Karel Capek i }ego dramat „Matka" 
Karel Capek (czyt. Czapek) urodził się 9 lipca 1890 r .. jako syn leka

rza w niewielkim mieście Male Svatonovice w Czechosłowacji. Po stu
diach na Uniwersytecie w Pradze i zagranicą poświęca się literaturze. 
Działalność literacką rozpoczął zrazu wespół z bratem swym Józefem, ma
larzem i pisarzem. Samodzielne utwory Czapka zaczynają się pojawiać 
u schyłku I wojny światowej i bezpośrednio po niej (1917 - opowiada
nia .,Boża męka", 1920, komedia „Zbójnik"). Stopniowo za jmuje on w li
teraturze czeskiej poczesne miejsce jako powieściopisarz i poeta, drama
turg, felietonista, autor rozpraw z zakresu filozofii. Utwory jego tłuma
czą na obce języki. 

Juliusz Fuczik uważał Czapka za jednego z najwiekszych. pisarzy 
czeskich i w artykułach swych podkreślał rewolucyjne idee wielu jego 
utworów. Piękne wspomnienie pośmiertne napisał o nim 19. I. 1939 r. 
Ale Fuczik wskazywał też na brak konsekwencji ideowej w twórczości 
Czapka. Brak ten nie pozwalał Czapkowi na wyciągnięcie ostatecznych 
wniosków z wnikliwie i ostro przeprowadzonej krytyki kapitalistycznego 
ustroju, mimo że dostrzegał on wszystkie gr0żne dla wolności człowieka. 
cechy tego ustroju. Czapek bowiem nie był człowiekiem politycznym, 
bojowym: chciał być tylko - jak mówił - spokojnym ogrodnikiem. Ale 
nadeszła burza, która zaczęła wyrywać , jedno po drugim, drzewa w ogro
dzie marzeń wypielęgnowanym przez poetę. O miedzę od jego kraju rosła 
potęga faszyzmu i było rzeczą oczywistą , że Czechosłowacja prędzej 
czy później stanie się ofiarą napaści. Tymczasem ' Czechosłowacji re.i 
wodzili ludzie niezdolni do zdecydowanego oporu wobec faszyzmu lub lu
dzie skłonni do ugody z nim. To też w ostatnich utworach zaostrza się 
krytycyzm Czapka w stosunku do ustroju, w którym żył. Wskutek tego 
Czapek stawał się dla kół reakcyjnych coraz bardziej niewygodny, niena
wistny. Oczerniano go i szczuto zaciekle. Nie umiał się bronić. Złamany 
chorobą, pełen troski o przyszłość narodu przeżył jeszcze hańbę Mona
chium, lecz wstrząs ten przyspieszył katastrofę. 

W grudniu 1938 r. w niecały tydzień po ukazaniu się artykułu profa
szysty Durycha, artykułu obelżywego wobec pisarza - Karel Czapek 
zmarł. śmierć zastała go w pełni sił twórczych. 

K. Czapek znakomity pisarz bratniego narodu czeskiego, znany jest 
w Polsce przede wszystkim jako powieściopisarz i nowelista. .Jego po-
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wieści „Fabryka absolutu", „Krakalit". „Inwazja .Jaszczurów", trylogia: 
„Hordubal", „Meteor", „Zwyczajne życie" oraz „Księga Apokryfów", a tak
że „Humoreski" w znakomitych przekładach Hulki-Laskowskiego i Grusz
czyńskiej-Dubowej cieszą się zawsze dużą poczytnością. 

Państwowy Instytut Wydciwnic:>:y przewiduje wydanie w roku 1956 
dramatów K. Czapka, którego twórczość dramatyczna jest niemniej bogata 
i ważna jak twórczość powieściowa. 

Swój pogląd na faszyzm i imperializm jako wroga pokoju wypowie
dział Czapek przede wszystkim w powieści „Inwazja jaszczurów" oraz 
w dramatach „Biała zaraza" i „Matka" . Jeśli w „Inwazji jaszczurów" pi
sarz ostrzega przed niebezpieczeństwem faszyzmu, to w dramacie „Matka" 
wyraźnie wzywa do walki z nim na śmierć i życie. 

Akcja „Matki" rozgrywa się w jakimś małym kraju. Lud rewolucyj
nie nastrojony powstaje przeciw uciskowi i tyranii. Ale podczas wojny 
domowej napada znienacka na ten kraj armia potężnego sąsiada w celu 
,.zaprowadzenia porządku". Bohaterką sztuki jest matka, która straciła 
w wojnie kolonialnej męża. Giną też tragicznie czterej jej synowie: 
dwaj z nich. Piotr i Kornel w wojnie domowej. Pozostał jeden jeszcze syn. 
najmłodszy, najukochańszy. którego matka pragnie uchronić przed wojną. 

W ciągu akcji pojawiają się na scenie obok żywych także umarli 
mąż i synowie, jako ucieleśnienie myśli matki, jako symbol tego, że czyny 
umarłych żyją i po ich śmierci. 

Matka, w ciężkiej walce ze sobą. stopniowo zaczyna rozumieć, że nie 
posłać ostatniego syna na pole walki znaczyłoby zdradzić umarłych. Z ra
dia odzywa się głos innej matki, ojczyzny. która krwawi i wzywa wszyst
kich swych synów na pole walki. A gdy głos z radia oznajmia, że zdra
dziecki wróg morduje dzieci i że storpedował szkolny okręt z kadetami 
na pokładzie. w duszy matki zwycięża poczucie obowiązku wobec ojczy
zny - sama wręcza karabin synowi. 

W „Matce·' wysunął też Czapek po raz pierwszy jasno w swej twór
czości zagadnienie walki klasowej. Spośród dwóch synów bohaterki sztu
ki Piotr jest bojownikiem o sprawiedliwość społeczną i rewolucyjne prze
tworzenie świata. Kornel natomiast znajduje się w obozie kontrrewolu
cjonistów. .Jakkolwiek ideologia Piotra nie stanowi przewodniej idei 
sztuki, to jednak sympatie autora są wyraźnie po jego stronie. Konflikt 
pomiędzy Piotrem a .Kornelem przebija się w ciągu całej sztuki. Osta
tnie słowu ma Piotr, który przepowiada, że wojnę rozpętaną przez kapita
listów skończy lud rewolucją: kontrrewolucja nie ma za sobą ludu, ma 
tylko oficerów. 

„Matka" mimo całego swego tragizmu przeniknięta jesl optymizmem, 
wiarą w zwyciestwo słusznej sprawy - wolności człowieka i pokoju. 

„Matkę" widziałem w r. 1953 na scenie Artystycznego Teatru Wojska 
Czechosłowackiego w Pradze, którego kierownikiem artystycznym był 

wtedy E. F . Burian, znakomity teatrolog. Sztuka wywarła na mnie 
ogromne wrażenie. Często wracałem do meJ w dyskusjach z czeskimi 
pisarzami i ludźmi teatru . Namawiali mnie, ażebym przetłumaczył „Mat
kę' na język polski. Twierdzili, że słowo Czapka '\vywołuje głęboki 

oddźwięk na widowni. Czapek bowiem ukazuje idee i konflikty, w któ
rych niejednokrotnie jeszcze odbija się nasza epoka. 



I istotnie wydaje się, ze wprowadzenie dzisiaj najlepszych utworów 
Czapka na scenę polską może mieć wielostronne znaczenie. Są to bowiem 
dzieła nieprzeciętne pod względem artyzmu, bliskie nam ideologicznie . 
aktualne jeśli chodzi o konfrontację z naszymi czasami. Wśród nich 
„Matka", którą zobaczymy na s1;enie, zajmuje niewątpliwie pierwsze 
miejace. 

Czesław Soiecf1i 

Sakic dekoraoji „Matki" Proj. A. By1troi1 

-·-- "4-, 

\\ {!; r~sunku tuszem Kiith„ Collwil~ 

\11tonJ Rp.lliilron 



<( 
~ 
UJ 

" 
KAREL CAPEK 

MATKA 

ł\ATKA 

OJCIE 
ANDRZEJ 
JERZY 
KORNEL 

PIOTR 

ANTOŚ 
DZIADEK 

OD AUTORA 
GŁOS MĘSKI 

GŁOS KOBIECY 

SCENOGRAFIA 
Antoni Bystroń 

INSPICJENT 
Józef Michalcewicz 

Dramat w 3 aktach 
Przeli/ad Cze~ \\' Sojecki 

OSOBY : 

.\SYSTENT RiŻYSERA 
Teresa W atras 

Amelia SZYMAŃSHA 
Zbigniew KOCZANOWICZ 
Medard PLEWACKI 
.Tan ZDROJEWSKI 
Jan CYBULSKI 

f Jacek ŻAK 
l Eugeniusz SZAT KO WSK I 
Romana KAMI1VSKA 
Józef MIHALCEWICZ 

Ewa Jff\RKIE\VJCZ 

Wojciech ZAGÓRSJil l 
l111lina JEZIERSK1\ J 

artySci sce n 

stołecznyc„ 

INSCENIZACJA 1 REŻYSERIA 
Zb igniew Koczanowicz 

filEROWNICTWO LITERACKI! SUFLER 
Barbara Lewandowicz: Zdzisław Giżejewski 

m 
~ 
)> 



Zastępca dyrektora do spraw administracji 
Andrzej Romańczak 

Kierownik techniczny: 

Obsługa sceny: 

Pracownie: 

Ryszard Krajewski 

Władysław Lisowski - szef oświetle
nia i efekty akustyczne 

Janusz Prus - bryg. sceny 

Alojzy Gotz - rekwizytor 

Irena Zwierzyiiska - garderobiana 

stolarska - Stanisław świątek 

malarska - Waldemar J odkowskt 

krawiecka d. - Olimpia Godlewska 

krawiecka m. - St. Pochanke 

perukarska - Czesław Tomczak 

modelatorska - Tadeusz Rogowski 

tapicerska - Tadeusz Waszkiewicz 

Organizacja widowni i objazdu: 
Stanisław Litwin . Zdzisław Mojsiczyn, Eugeniusz Kowalski 

Na p rób iP sytu cyjncj .. Matki·· 

Picn!SZl w , ·,ta w icn ic . c·z li prapremiera .. Matki" ' odbyła się w roku 
193lJ n a s1.. ·nic• t eatru w Brat t sławie, stolicy Słowacji. Sztuka grana była 
we \.\'S":Y~l ·ich w:qkszych n~iastach Słowacji, wszędzie spotykając się 

z u znan iem pub !iczno"-c1. W r oli „Matki" wystąpiła wówczas Otylie Be
nii; ' O\'a (czy t. Ben ". zk owa). Aktor kt:; t ę posiadającą obecnie tytuł ,,artystki 
lu owe.i CSR'" zobacz ·I i w idzow ie ponownie w tej samej roli na scenie 
.Ąrrn::iom t: me eck e Divadl o (Teatru Artystycznego Armii Czechosłowa
c·kic j) w Pradze . P rernic·ra odbyła się 12 lutego 1953 r. w reżyserii F . Ste
pa nl<a i scenog rafi i V. N~· vl!, i K. Crnirala. 

„ Iatkę- · wystaw ian o również w ZSRR, gdzie twórczość K. Capka jest 
zn an a i ce n iona. !\1. in. g 1 d! y .. Matkę" teatry w Leningradzie, Odessie 
i Swi l'rd ł owsku. 

17 l<w i , tn.ia 1935 r . odbyła s ię premiera „Matki'' na scenie studyjnej 
Teah·u M i j ski go w Lipsku , NRD. Reżyserował H. Meier. Scenografia 
G rt rudy Hin ze . W roli „Matki" wystąpiła Lola Chlud. 

Państwowy Teat r Ziie mi Lubuskiej wystawia „Matkę" jako _pierwazy 
teatr w Polsce, stąd wi;;c użycie w programie i na afiszach stos;owanei:o 
w takich wypad kach określenia - „prapremiera polska". 
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Z prz er1'1arrierzia „ \!rtlhi" Tl' Ter1tr-z,e A rt,1:.-1. Armii C-:,ccl10.,/ow11chiej 

w PrrtdLe 

Czq wiecie~ że ... 
część interesujących materiałów źródłowych i ilu
stracyjnych dot. K. Capka i „Matki" otrzymał 
nasz teatr z Teatru Artystycznego Armii w Pradze 
za uprzejmym pośrednictwem Ambasady Repu
bliki Czechosłowackiej w Warszawie. 
Pomyślnie rozwii a się korespondencyjna współ

praca z Teatrem R jon owym w Dobeln k/Lipska 
w NRD. Nastąpiły już wz · mne wymiany pro
gramów i afiszy tcatraln eh . Zawiązuje się kores
pondencj a indywic' ualna pom·ędzy poszczególny
mi członkami ob zespołów . 

10. XI. 1759 urodził się Frycler: k Schiller. Zma ·ł 9 maja 1805 r. 
Stopiećdzies i ą.tą rocznicę Jego ~1 1ierci uczcili 
wszyscy, którzy mih1j _ piękno walczącej poezji 
Wielkiego Romantyka . Państwowy Teatr Ziemi 
Lubuskiej jeszcze w tym sezonie p rz widuje wy
stawienie jednego z na jbardziej zn anych drama
tów F. Schillera, a m i nowicie „Intrygę i miłość". 

15. XI. 1890 a więc stopięćdziesiąt la t temu urodził sie dosko
nały rosyjski ktor dramatyczn P . S . Moczałow . 

Należy on do pokolen ia aktorów-realistów. 
17. XI. 1863 zmarł Józef Korzeniowski, au t or licznych i do 

dziś bardzo chętnie czyta11ych powieści historycz
nych. Napisał też kilka u tworów scenicznych, 
z których korne ia p t. „Sta ry ka aler" znajduje 
się w plan ie ·epertuarowym zielonogórskiego 
teatru. · 

26. XI. 1855 zmarł Adam Mick iewicz. s Lną rocznicę jego 
śmierci odbyła się na scenie Państwowego Teatru 
Polskiego w Warsza i premiera „Dziadów" w in
scenizacji i reżyserii Aleksan dr a Bardiniego. Sze
reg teatrów wystawia sztuki o Mickiewiczu. Akto
rzy Państwowego Te tru Ziemi Lubuskiej biorą 
udział w imprezach e t radowych i wieczorach 
poetyckich poświęconych Wielkiemu Poecie. 

28. XI. 1907 zmarł Stanisław Wyspial'l.ski, autor „Wesela", 
„Warszawianki'', „Nocy List opadowej" i in. utwo
rów. „Wesele" grane .iest obecnie w Teatrze Domu 
Wojska Polskiego, mającego swą siedzibę w Pała
cu Kultury i Nauki w Warszawie. 
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NAJBLIŻSZA PREMIER A 
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JERZY LUTOWSKI 

• 
OSTRY D YZUR 

sztuka w 3 a k tac h 

SClNOGRAm 
4rlnm Stnńknws l.i 

REŻl ERJ~ 
ln rl rze j llit/..01nl,i 
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Cena zł l,50 

Reuakcja i ul;:!ad g~ar. programu: Zdzic;.kłw Giż.eJcwski 
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