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Dramaty Karela Capka na scenach polskich 

1922 - 18 lipca premiera RUR. Warszawa, Teatr Rozmaitości. Reż. 

E. Chaberski, scen. W. Drabik 

1924 - 21 czerwca, RUR w Teatrze Miejskim im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. Reż. Piekarski, scen. A. Pronaszko. 

1926 - 12 listopada Sprawa Makropulos w Teatrze Miejskim w Łodzi. 

1928 - 18 maja Sprawa Makropulos w Teatrze Polskim w Poznaniu 
(pod zmienionym tytułem - Kobieta 339-letnia). 

- 27 lipca Sprawa Makropulos w Teatrze Polskim w Wilnie. 
Reż. M. Godlewski, scen. J. Hawryłkiewicz. 

1929 - 30 stycznia RUR w Teatrze Polskim w Poznaniu. Reż. N. Mło
dziejowska-Szczurkiewiczowa, scen. Jarocki. 

1936 - 1 lipca Rozbójnik w Teatrze Miejskim im. J. Słowackiego 

w Krakowie. Reż. W. Biegański, scen. K. Frycz. 

1965 - 7 grudnia premiera Matki w Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielo
nej Górze; Reż. Z. Koczanowicz, scen. A. Bystroń. 

1966 - 13 lipca Matka w Teatrze Wybrzeże. Reż. W. Lachnitta, scen. 
M. Kołodziej. 

- 15 czerwca Rozbójnik w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. 
Reż. L. Benoit. 

- 1 grudnia Matka w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego 

w Katowicach. Reż. J. Wyszomirski, scen. A. Cybulski. 
- 8 grudnia Matka w Teatrze Kameralnym w Warszawie, reż. 

M. Wiercińska, scen. Z. Strzelecki. 

1958 - 16 października Rozbójnik w Teatrze Klasycznym w Warszawie 
Reż. T. Chmielewski, scen. J. Szeski. 

1959 - 24 listopada RUR w Teatrze Kameralnym w Warszawie. Reż. 

M. Wiercińska, scen. O. Axer. 

1961 - w styczniu Matka w Teatrze Popularnym w Grudziądzu. Reż. 
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M. Szcz.ęsna. 

Bialą zarazf jako słuchowisko wielokrotnie nadawało Polskie 
Radio. 

KAREL CAPEK 



V 

O twórczości Karela Capka 

Karel Capek rozpoczynał karierę pisarską w sposób dość wielo
stronny: uprawiał dziennikarstwo i esej, nowelistykę i filozofię. Już 

wówczas, zwłaszcza w najlepszych nowelach z tego okresu, Smutnych 
opowieściach czy w filozoficzno-literackiej Krytyce slów zarysowały 

się cechy talentu Capka: intelektualizm, doskonale opanowanie formy, 
bogactwo treści psychologicznej. Zarysowały się ponadto pierwsze roz
wiązania problemów, które będą jeszcze wi.eloktotnie przetwarzane 
w ciągu dwudziestoletniej pracy. Na razie jednak częstym rozwiązaniem 
jest właściwie jego brak. Pozycje ideowe Capka wyznacza specyficzny 
katastrofizm oraz Pragmatyzm czyli filozofia praktycznego życia, jak 
zatytułował swoją· pierw,zą książkę. 

A jednak .w 1920 r. pisze Capek komedię Rozbójnik, bezinteresowną 
i spontaniczną pochwałę młodości. Nie znajdzie później czasu na po
dobny utwór; Rozbójnik pozostaje wyjątkiem w jego twórczości i to 
bodaj stanowi o ·znaczeniu Rozbójnika. Chwila młodzieńczej beztroski 
we wczesnej twórczości C:apka kończy się szybko i gwałtownie. Ale 
równie szybko i gwałtownie przychodzi sława. Rozbójnik bynajmniej 
nie pozwalał przewidzieć jej charakteru. 

W 1921 r. C:apek napisał dramat RUR (Rossoms Universal Robots). 
Osiągnął zawrotne powodzenie; w krótkim czasie sztukę zagrano w te
atrach · kilkunastu krajów, a przełożono ją w sumie na kilkanaście języ
ków. Roboty przyniosły C:apkowi wiele sławy. Samo słowo „robot''. 
wzbogaciło słownik, w powieści pierwszy użył go Aldous Huxley w No
wym wspanialym świecie. Potem przyszła cała fala utworów o robotach. 
Grozę budziły roboty podobno już w RUR. Trzeba przyznać, że sam 
pomysł utrafiał w prekursorski sposób w wiele społecznych lękó_w 

i przeczuć · XX wieku. Dziś, w okresie cybernetyki i mózgów elektro
nowych, wciąż jeszcze, mimo maniery stylistycznej ekspresjonizmu 
wydaje się żywy . 

Capek dopuszcza zawsze możność zarazem interpretacji filozoficznej 
i społecznikowskiej . Właśnie w okresie od RUR do Adama-Stworzyciela 
(1927) · twórczość jego zawierać . będzie najbogatszy wachlarz tej pro
blematyki, przekazywanej przez Capka z właściwą mu błyskotliwością 
formułek. 

Postęp techniczny, jak pragnął dowieść dramat RUR, nie uszczęśliwi 
ludzkości. C:apek nie rezygnuje jednak, próbuje od nowa. Może inny 
cudowny wynalazek? W powieści Krakatit (1924) pewien inżynier do
konuje takiego wynalazku. Jest nim materiał wybuchowy o niezwykłej 
sile. Wkrótce jednak inżynier musi uciekać przed reflektantami na 
taki towar. Szybko dostaje się do nieba, gdzie sam Pan Bóg tłumaczy 
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mu, że lepiej zostawić świat w spokoju. Może zatem „odnowa moral
na"? W Fabryce absolutu (1922) wytwarza się cudowny preparat, „abso
lut", zaszczepiający ludziom wzniosłe, religijne uczucia. Cała sprawa 
kończy się niestety ogólną bijatyką o prawdę absolutną. W tej fan
tastycznej, wellsowskiej powieści Capka jest dla odmiany wiele z po
wiastki filozoficznej>. Ale wniosek wszędzie ten sam. 

Charakter powiastki filozoficznej ma także dramat Sprawa Makro
pulos (1921). Długowieczność śpiewaczki Eliny Makropulos (sk;utki 
eliksiru) - 300 lat młodości, miłości i sukcesów, staje się dla niej 
przekleństwem. Toteż umiera z radosnym okrzykiem „Ha, ha, koniec 
nieśmiertelności". 

Dramat-balet Z życia owadów (1922) napisany przer. Karela ćapka 
wspólnie z bratem Józefem, jest alegorią zarówno w ogólnym pomyślc 
jak i w szczegółach. Owady to społeczeństwo - - a więc salonowe 
motyle, materialistyczne, zmilitaryzowane mrówki, zapobiegliwe dro
bnomieszczańskie świerszcze. Sztuka kończy się dość charakterystycznie. 
Zmordowany nocnymi koszmarami owadów, włóczęga umiera na skraju 
lasu. Jest ranek. „Jaki piękny dzień" - mówi Drwal i dodaje patrząc 
na ciało Włóczęgi: „Jeden się rodzi, drugi umiera". Znów otrzymujemy 
wariant „pragmatycznego optymizmu" Capka. 

Bracia Capkowie należą w tym czasie do grupy literackiej „prag
matystów". Dość szeroką platformę ideową tej grupy stanowił ogólni
kowy humanizm i poparcie dla młodej republiki. Ta z kolei rewan
żowała się licznymi nagrodami państwowymi. Karel Capek staje się 

pisarzem bardzo aktywnym. Wielostronną publicystykę Capka cechuje 
teraz odpowiadający jego pragmatyzmowi „realizm społeczno-politycz
ny"; Adam Stworzyciel, również pisany razem z bratem, przynosi 
jeszcze raz problem radykalnego ulepszenia świata. Ale tutaj głównym 
motywem i argumentem są już konkretne doświadczenia społeczne. 

Adam anarchistycznie niezadowolony ze świata niszczy go kanonem 
negacji. Na rozkaz Boga odnawia ludzkość, mając nadzieję, że będzie 

lepsza niż poprzednia. Wśród różnych teorii, które ma.ią wynikać z prac 
Adama, jest i solidaryzm, i społeczność organiczna, i konieczność zgody 
społecznej, która pozwoli uniknąć dyktatury. A w ogóle wszystko się 

powtarza. Jest jedna wątpliwa niespodzianka : nadczłowiek Milller 
z karabinem i w masce. Poza tym całe zamieszanie właściwie na nic. 
Trzeba się więc pogodzić z rzeczywistością i jej błędami. Tyle nieuda
nych prób radykalnej naprawy ulepszenia świata. 

W Krytyce slów C:apek pisze: „Kamień to nie tylko kamie!'1, to jest 
także ściana domu, kamień obrazy, przyszły posąg, wszystko, co z nie
go można zrobić. Wszystko jest wielostronne i fascynujące, pełne możli
wości i odmian". To zdanie odkrywa ważny rys filozofii Capka: rela
tywizm, przekonanie o złożoności świata. 

Konstruował on złożony - treściowo i formalnie - obraz rzeczy
wistości jeszcze we wczesnej twórczości nowelistycznej. Dopiero jednak 
w swojej Trylogii (Hordubal, Meteor, Zwyczajne życie) ta skompliko
wana forma osiągnie ową doskonałą jedność z treścią, kiedy to po 
prostu staje się nieodzowną częścią zawartości myślowej dziela. Tutaj 
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zaangażowanie autora w temat indywidualności ludzkie.i .icst tak wiel
kie, że wyklucza wszelkie inne typy zaangażowania. W poprzednie.i 
swojej twórczości C:apek zajmował się głównie problemami społeczel'l

stwa i ludzkości; w Trylogii osiąga piękną koncentrację nad samą 

ludzką osobowością. Psychologizm Capka pojawia się nagle „czysty" 
w swoich ambicjach intelektualnych i filozoficznych. 

[W roku 1935 Capek pisał]: „Nic na to nie poradzę, ale litera
tura, która nie troszczy się o rzeczywistość, ani o to, co się naprawdę 

dzieje ze światem, która nic chce reagować na to z siłą, jaka dana 
jest słowu i myśli - taka literatura to nie moja specjalność". W roku 
1935 mógł mieć Capek ową absolutną pewność, że sprawiedliwość jest 
po tej stronie barykady, gdzie i on się znajduje. 

W Inwazji. Jaszczurów (1935) ostrzega pisarz przed nowym niebcz
pieczel'lstwem: hitleryzmu. Capek miał często znacznie mniej złudzet1 

niż wielu ówczesnych mężów stanu. Aby ostrzeżenie było dostatecznej 
siły, przedstawia jeszcze jedną zagładę ludzkości. Zagładę najbardziej 
ze wszystkich serio, logiczną i konsekwentną, najtrudniejszą do unik
nięcia: „To trudno, prawdopodobnie świat zaginie. Ale przynajmniej 
stanie się to z ogólnie uznanych przyczyn natury polityczne) i gospo
darczej. Ale przynajmniej dokona się przy pomocy wiedzy, techniki 
i opinii publicznej, z wykorzystaniem wszelkich wynalazków ludzkości! 
Nie byle jaki tam kataklizm kosmiczny, lecz względy państwowe, go
spodarcze i tak dalej ... " Bezpośrednim sprawcą zagłady są Płazy. 

Problemy, instytucje, poglądy współczesne przetwarza Capek na quasi
-rzeczywistość, odnosząc wszystko do Płazów: odezwę Międzynarodówki 
i działalność Armii Zbawienia, wywiady czeskich dziennikarzy i lan
sowane w Niemczech hasło „Od Płaza do Nadpłaza" z racji wykrycia 
tam wyższego typu płaza nordyckiego. W końcu Płazy występujq 

przeciw ludzkości. W zakot1czeniu „autor rozmawia z samym sobą". 

Znajduje wyjście: Płazy wyniszczą się w bratobójczych walkach. Ukry
ci w górach ludzie zaczną odbudowę. „A dalej? - Dalej nie wiem„." 

W 1937 powstaje Biała zaraza. Agresywne totalitarne pa11stwo go
tuje się do wojny. I wtedy spada na kraj tajemnicza „biała zaraza". 
Był to już okres Monachium. Capek przeciwstawia niebezpieczel'lstwu 
faszyzmu swój pacyfizm. Naiwny, bezradny, żywiołowy pacyfizm Ber
tranda Russela. 

Po młodzieńczym Rozbójniku dramaturgia Capka skupiła się na 
tema tyce ekspresjonistycznej. Była silnie zintelektualizowana: alego
ryczna, społecznikowska i filozofująca. Psychologia pełniła w niej 
rolę ilustracyjną, podobnie jak w równoległe.i czasowo powieści. Do
piero Trylogia odnawia w prozie zainteresowanie problemami psycholo
gicznymi człowieka, znamienne jeszcze dla pierwszych nowel. W In
wazji Jaszczurów i Bialej zarazie Capek ponownie nawiązuje do swej 
twórczości ekspresjonistycznej z początków lat dwudziestych: próbuje 
adaptować dla aktualnych warunków politycznych swoje zdobycze for
malne i myślowe z tamtego okresu. W Matce (1938) natomiast po raz 
pi'erwszy, choć nie całkowicie, uwalnia się od przewagi ekspresjc,ciizmu 
w swoim dramacie. 
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Sprawa, dla której Matka posw1ęca syna jest równa wymiarem 
i prawdą je.i miłości i cierpieniu, jest ogólnoludzka. „Idź", a więc jest 
droga. Koniec złudzeń i zwątpień. Nie ma rzeczy bliższych, ważniej

szych niż walka z najeżdźcą: ani rodzina, ani sztuka ani konflikty s po -
łeczne. Bagnet na brol'l! Walka, która się wówczas nie odbyła. Kiedy 
Karel C:apek umierał, 2.5 grudnia 1933 roku, sztandar ze swastyką 

łopotał już nad Pragą. 

[„Dialogio nr 6/ l95!J] 

PABLO PICASSO: RYSUNEK DO OBRAZU „GUERNICA"' 



Jules Supervielle 

• • Woina i pokói na z1em1 

(fragment) 

Umarli na wojnie, aby się nie spóźnić na skromnit uroczystość 
powszechną, 

Czwórkami zstępują po niekończących się schodach, 
W olbrzymim, niemym, milczącym tumulcie 
Obrabowani z życia biegną, rozpychając się, gestykulując, 
Rekwirują w nas w pośpiechu jakieś, jakiekolwiek miejsce, 
Aby zobaczyć oczami, które jeszcze widzą, 
Twarze żywych w owej chwili, kiedy Pokój pewrócił nareszcie na ziemię. 

Przełożył Zbigniew Bief1kow•ki 

MARCEL GROMAIRE: WOJNA (1925) 



Halina Janaszek-lvanickova 

Cape,k wobec inwazii faszyzmu. Matka 

„Jesten1 pewny, że jeśli mant jeszcze coś do powiedzenia, 1nuszę to pon•ie· 
dzieć jako frondysta, ,jako pisarz, który bije sic; za sirbie, za swą wiarę; myślc, 
że leży to w intere~ie tych prawd i tej wiary: filozoficzne.i i politycznej, przy 
które.i trwam. Już samo to, że będę mógł się potyłtac, jest wiele warte, jestem 
w wieku, kiedy nie czas jeszcze na bezczynne zakładanie r'lk" [Karel ( ;apel</. 

W lecie 1936 roku (:apek udaje się wraz z żon'! do krajów skandynawskich. 
w drodze powrotnej do !<raju pisarz dowiaduje się u wybuchu wojny domowe.i 
w Hiszpanii. Wiadomo~ć tę przyjmuje jako spełnienie swych najgorszych obaw, 
wyrażonych w „Inwazji Jaszczurów". „Abisynia, Hiszpania, a 1>0tem my" - mówi 
i oblicza, jak wiell<ą armię może wystawić Czechusłuwacja przeciw wojskom 
faszystowskim, Z obliczeń tych wynika, że najwyże,i 1,5 miliona - 12 do 15'/• 
calej ludności; niewiele, lecz nie zmienia to przekonania Capim, iż przeciw t>rze
mocy należy się bronić do ostatka. Trzeba rozbudzić w narodzie uczucie bo
haterstwa, nie wolno poddac się Plazom. 

Po powrocie do kraju zgłasza się do współpracy z wo.iskiem. A!;ituje w „l.i
dovych Novinach" za \\'zmocnienient obronności kraju. Na forum międzynaro· 
dowym broni praw CzeC'hoslowacji do samodzielnego bytu. Wysyła apele do 
zagranicznej prasy. Staje się sprzymierzei1cem ideowym rewolucji hiszpańskiej. 

Ogłasza \V „Lidovych Novinacłt" „Bajki o \vo,inic do1nowej \V Hiszpanii"; z gorz
kim sarkazmem matuje w nich bestialstwa, jal<ich dopuszczają się generałowie 

reżimu Franco na „jego" 1nurillo\\'Skich dzieciach i „jego" dumnych senio· 
rinach. Tragedię hiszpańskiego ludu, opuszczonego przez zachodnie demoluacje, 
przeżywa bardzo głęboko i bardzo osobiście - obawia się, że stanie się ona nie
bawem udziałem jego narodu. Dlatego tal< namiętnie protestuje przeciwko 
wszelkiej wojnie. Protest ten zna.idu.ie na.ipcluiejszc odbicie w dramacie „Biała 
zaraza"e 

W miarę rozwoju wypadków len humanistyczny i pacyfistyczny pisarz 
utwierdzał się coraz bardziej w przekonaniu o kouicczności walki Czecho
słowacji przeciw hitlerowskiemu barbarzyi1stwu. Przekonanie to sl<ryslalizowalo 
się w artystycznej formie w dramacie „Matka", do l<lórcgo napbania bezpośredni 
impuls wyszedł od Olgi Scheinpflugowej-(;aplrnvej. Pomysł zrodził się w czasie 
ich wspólnej podróży do Francji w czerwcu 1937 roku na kongres PEN-Clulrn 
w Paryżu. Na kongresie tym ('ałtek usiłował przekonać zebranych, że istuicnie 
niezateżnej, demokratycznej Czechosłowacji jest warunkiem zacltowania wolności 
i pokoju w Europie, nawoływał do zjednoczenia się przeciw fa ~<zyzmowi w obro· 
nie europejskiej kullury. Jego apele przyjęte były 11rzez zgromudzenie (a znaj
dowało się tu wiele emigrantów z Niemiec i Hiszpanii, którzy na własnej skórze 
doświadczyli „dobrodziejstw" faszyzmu, m. in . Lion Feuchtwanger, Tomasz Mann, 
Franz Werfel) z pewnym zrozumieniem, ale bez jakiejkolwiek rękojmi pomocy. 

Po drodze do starego miasteczka Rouen, dokąd udali się po kongresie na 
krótką wycieczh;ę, żona pisarza obserwowała francuskie dzieci i kobiety, ufnie 
i beztroslrn korzystające z rozkoszy Jata, które miało być ostatnim spolrnjny m 
latem. Widziała je w niedalekiej przyszłości mordowane tak okrutnie jak hisz
pańskie dzieci, o których tragedii opowiada! jeden z delegatów kongresu. Te 
wizje wywołały w niej z kolei obraz matki, l<lóra straciła już kilku synów 
w obronie różnych idei i chroni rozpaczliwie najmłodszego przed udzialem 
w wojnie - gdy jednak widzi, że nieprzyjaciel zabija nie tylko żołnierzy, lecz 
i · małe, niewinne dzieci, sama posyła go do boju. Pomysł żony Capek wykorzy
stuje w swej sztuce „Matka", aktualizuje go i za jego pośrednictwem rozwija 
szereg problemów natury filozoficznej politycznej, absorbujących go od 
dawna. 

FERN AND LEGER: POKOJ (CERAMIKA) 1953 

„Matka" jest [wyrazem] bohatersldej gotowości do walki o słusz~ą spra_wi:. 
wystawienie sztuki w teatrze 12 lutego 1938 rolm ma ch~rakter mamfe&ta~Jt 
wojska Hitlera gotują się już do marszu na CzechoslowacJę. W trzy tygod~te po 
premierze „i\latki" nzesza anek t uje Austrię. Potworne salamandry staJą na 

granicy. . . ó 
Równocześnie wzmaga się penetracja Niemiec na tereme czeskich Sudel w. 

Heinlein, przywódca suclecl<ich Niemców, chce przyłączyć do R~eszy teren_y ~o· 
graniczne 0 dużym znaczeniu strategicznym dla CzechoslowaCJJ. Rządowi cze
chosłowackiemu przy pomocy armii udaje się chwilowo opanować sytuację i zmu
sić hitlerowców do wycofania swoich wojsk z pogranicza. Sprawa Sudetów 
pozostaje jednak nadal punktem zapalnym w polityce europejskiej.. . . . 

Obecnie _ pis7 e (:'apek w· „Lido''YCh Novinach" - przekonanie, ze 1uc s1~ 

nam "nie może stać, ponieważ my mamy rację, i że reszta świata weżmie t.o P?~ 
uwagę i będzie bronić naszych praw, jest krzepiącą bajeczką. W rzeczyw1stosc1 
tych praw trzeba bi;dzie stale dowodzić zarówno czynam'., jak i sl~w.ami", alb?· 
wiem „z przemocą walczy sit: rękan1i i bronią, ale przeciw falszo\v1 1 bezprawiu 
wojuje się słowami i sun1ieniem". 
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PABLO PICASSO : WOJNA (1952) 

Sprawa uciszenia sudeckich Niemców, rozumnego załatwienia sporów po· 
granicznych i zdementowania oszczerstw Heinleina nalety w tym czasie do zadai1 
pierwszorzędnej wagi. Misji tl.'j podejmuje się sam pisarz. Staje się nieoficjalnym 
pośrednikiem w rokowaniach między przl.'dstawicil.'lami sudeckich Niemców a rzą
dem czechosłowackim. Wbrew swym zwykłym psychicznym oporom do wystę· 
powania na szerszym forum w)•głasza przez radio w l\til'lniku apel do sudec· 
kich Niemców. 

„z odrobiną cierpliwości - mówi w słynnej audycji radiowej z 22 czerwca 
1938 r. - wszyscy ludzie mogą się porozumieć, jeśli razem mówią o prostych 
i dla wszystkich zrozumiałych sprawach życia i jeśli mają dobrą wolę". Tej 
dobrej woli brak jednak było w sposób oczywisty po stronie sudeckiej Deutsche 
Partei. o jakimkolwiek porozumi~niu nie mogło być mowy, gdyż partii jej 
w ogóle o porozumienie nie chodziło, (;apek wil.'rzyl jednak do końca, że będzie 
je motria osiągnąć, że „niemiecki prosty człowiek" nie ulegnie zbiorowej psy
chozie hitlerowskiej, że zdoła wbrew najsilniejszej choćby demagogii zachować 
zdrowy rozum i zdolność sprawiedliwej oceny. 

Silną agitację rozwinął pisarz w czasie Zlotu Sokołów, zorganizowanego 
w Pradze w lipcu 1938 roku, w którym wzięli udział także przedstawiciele sprzy
mierzonego bloku: Jugosłowianie, Bułgarzy i Rumuni, a który miał być pokazem 
„gotowości sportowej" - jak zwykło się wówczas określać - Czechosłowacji na 
wypadek wojny. Równocześnie ze Zlotem odbywał się w Pradze międzynarodowy 
kongres PEN-Clubu, w którym brali udział sławni pisarze zachodni, m. in. we· 
terani z ł wojny światowej, jak Jules Romains i H. G. Wells. 

„Francja nil.' złamie danego słowa'', „W Wielkiej Brytanii przl.'jrzano kłam· 
!itwa niemieckie o C:.echostowacji", „Granice Anglii są na Wełtawie" - pisah1 
prasa ówczesna. 

Po lipcowym Zlocie Sokołów, który natchnął opt.ymizmem patriotów cze· 
choslowacklch, w polityce europe,iskiej zaległa złowroga cisza. Nie trwała ona 
długo. Niebawem na widownię wypłynęła ponownie kwestia sudecka. Wizyta 
an&ielskiego lorda Rusinmana w Czechosłowacji jako przedstawiciela międzyna· 
rodowego arbitraliu, powołaneco do zbadania stosunków niemiecko-czeskich wew
nątrz kraju, wywołała zrozumiale zaniepokojenie ze względu na jawne prohi· 
tterowskie sympatie „arbitra". Zaczęto więc się domyślać, że sprawa została 

z góry ukartowana, decyzje podjęte i że cale jego „badanie" kwestii sudeckiej 
jest tylko komedią pozorów. Pod naciskiem mas rząd, uprawiający już od kilku 
miesięcy politykę lawirancką, przeprowadził błyskawicznie mobilizację. Hitlerow
ski pucz w Sudetach zo!ital w ciągu kilku dni rozcromiony, sam Heinlein uciekł 
do Niemiec. 

22 wrzesnia 193M roku ministrowie Anglii i Francji, któr:.y :tiechali się w Gil· 
teborgu wystąpili do rządu czechosłowackiego z postulatem przyjęcia żądan 
Hitlera' odnośnie do Sudetów oraz uwzględnienia pretensji terytorialnych Wę
gier i Polski. Zagrożono przy tym, że w razie odm~wy r~ą~y A~~lil i, Fran~ji 
nie mogłyby przyjść z pomocą na wypadek oC2ek1waneJ mwazJl WOJSk me
mieckich. Czechosłowacja warunki te przyjęła. W powszechnym zamęcie, jaki 
nastąpił po Gllteborgu, publiczność nie orientowała się zbyt dobrze w. la1icuchu 
przyc:.yn i skutków; wietrzono zdradę rządu, ale ostatecznie cały. gniew ~padł 
na sojusznicze państwa. (Jednakże) nacisk maa zmusił rząd do zmiany gabinetu 
w ciągu jednej nocy. Na czele rządu stanął generał SyrovS" oglouon? m~
bilizację. Były to jednak znowu tylko manewry, mające na celu uc1szen1e 

ludności. 
„Gllteborg" nazwa ta wkrótce stała się symbolem zdrady, przeżył pisarz 

jako osobistą klęskę, jako generalną utratę zaufania do Zachodu, akt przekre· 
ślający wszystkie nadzie,ie. „Rozpadł się iwiat, w który wierzyłem, ni~ ma 
po co pisać" - notuje jego słowa jeden ze iwiadkó\\ wybuchu rozpac:.y pisarza 
w tragic:.ny wieczór, gdy otrzymano wiadomość z Gllteborgu. „ , „ 

30 września 1938 roku na spotkaniu w 'Monachium premierzy Anglu 1 FrancJ1 
pr:.ypieczętowują ostatecznie swą krótkowzroczną zradę. Podpisują traktat, wed
ług którego jedna trzecia terytorium Czech i Slowac.ii :znaleźć się ma w obrębie 
Niemiec. Rząd czechosłowacki bez sprzeciwu przyjmuje dyktat Zachodu. Do 
reszty okrojonego kraju zaczynają dobiera<: się sąsiedzi. . __ 

[Gdy/ powstała tzw. Il Republika, najbardziej reakcyjny tw6r w h1storn 
Czechosłowacji, poczęto prześladować wszystko, co postępowe, Dzieła (:apka zna
lazły się na indeksie, a on sam został uznany ~rzez rodzi~ych ~~szystó~ za 
wroga narodu. Partia komunistyczna została rozwiązana, a w1ększosc przyjaciół 
(:apka uchodziła w popłochu, przewidując rychłe wkroczenie Hitlera do reszty 
kraju. {:apkowi również proponowano ucieczkę za granicę. Wbrew usHnym na
leganiom pisarz jednak odmawiał. „Oczywiście nie mogę tu pozostac - pr:zy
zn:ije ze skrajną rozpaczą - :ile nie mogę też gdzie indziej żyć". 

Po rozbiorze kraju pisarz zaszył się w swym wiejskim domu. 
swojej wielkiej klęski (:apek nie przeżył do końca. Smierć, która zoatała 

go nad kartami opowieści o Foltynie [„Osiem twarzy mistna Foltyna"/, pogrąllo
nego w zupełnie już idealistycznych rozważaniach na temat moralności arty!ity, 
utrzymanych w tonie biblijnym i proroczym, była następstwem kompłl'tnego 

wyczerpania pisarza, znajdującego się u kresu sil fizycznych i duc~owych. 
{Zmarł/ w pierwszy dzień Swiąt Boiego Narod:.enia 1931 r. Sm1erć oszczę

dziła (;apkowi ostatniej goryczy - w trzy miesljjce później hitlerowskie pla~y 

wkroczyły urocz)·!icie na przystrojone ulice Pra&i. 

[H. J a n a s z e k - I v 11 n i c k o v 11, Karo! Capek, 
War.nawa, 1982, fra&mentyj 
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Paul Eluard 

w pełni • • s1erpn1a 

(fragment) 

W pełni sierpnia zapominamy zimt: 
Jak zapomina się grzeczność zwycięzców 
Ich wielkie ukłony dla nędzy i śmierci 
W pełni sierpnia oszczędzamy naboje 
Słusznie i słuszna jest nasza nienawiść 
- O zerwanie zerwanie konieczne 

Słodycz że żyjemy bolesna świadomość 
Że nasi bracia zmarli byśmy żyli wolni 
Gdyż żyć i dawać życie tkwi w głębi nas wszystkich 
Oto noc oto zwierciadło naszych marzeń 
Oto północ północ punkt honoru nocy 
Słodko i żałobnie jest wiedzieć że dzisiaj 
Myśmy wszyscy razem zaprzeczyli nocy 

Przełożyła Maria castellati 

PABLO PICASSO: OBLICZE POKOJU (LITOGRAFIA) 19.)J 



W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

MOLIER - „SKĄPIEC" 

JULIUSZ SŁOWACKI - „SEN SREBRNY SALOMEI" 

W PRZYGOTOWANIU 

PEDRO CALDERON DE LA BARCA - „ŻYCIE SNEM" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ 

KAREL CAPEK - „MATKA" 
OSCAR WILDE - „WACHLARZ LADY WINDERMERE" 

W PRZYGOTOWANIU 

ARYSTOFANES - „SE.JM KOBIET" 

Spi s tre ś ci : 

Dra m a t y Ka re la C<>pka na scen a ch p olskic h . 
T. Ł u b i e ń s k i, o twórczości K a r ela Capka . . 

Str. 

. J . Super vie 11 e, Wojna i pokó j n a ziemi . 12 
H. Ja n a s zek - Ivan i ck o va, Karet Capek wobec inwa zji faszyzmu . 

Matlrn 
P. E lu a r d, W pełni sierpni" 
Repertua r 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI 
KAZIMIERZ HERBA 
SUFLER 
WANDA JASIUKIEWICZ 
OPRACOWANIE DŻWIĘKOWE 
HUBERT BREGUŁA 
KIEROWNIK TECHNICZNY 
MIROSŁAW DZIKI 
BRYGADIER SCENY 
TADEUSZ KACZMAREK 
ELEKTRYCY 
JAN BARTOSIK 
MIECZYSŁAW WALCZAK 
KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 
JOZEF PRECKAŁO 
KRA W !ECK !EJ DAMSK !EJ 

Nr 4 

WANDA PRECKAł~O 
PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ 
ZOFIA HEJNE 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 
MIECZYSŁAW WOJCZYNSK! 
SZEWSKIEJ 
MIKOŁAJ BRATASZ 
TAPICERSKIEJ 
RYSZARD TKACZYK 
STOLARSKIEJ 
MICHAŁ PRAISNER 
MALARSKIEJ 
TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
MODELATORSKIEJ 
ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 
SLUSARSKIEJ 
RYSZARD MOSTOW'ICZ 
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