




KAREL CAPEK: PRZEDMOWA 
DO „SPRAWY MAKROPULOS" 
(tłumaczenie Jan Stachowski) 

P
omysł tej komedii pojawił się trzy
-cztery lata wcześniej, czyli jesz
cze przed powstaniem RUR; wtedy 

jednak koncypowałem ją jako pow1esc. 
Stanowi więc rodzaj literackiego rema
nentu - wciąż niepełnego, gdyż czeka 
mnie jeszcze jedno zadanie związane 

z pozbywaniem się zapasów. Bodźcem do 
jej napisania była bodajże teoria profeso
ra Miecznikowa, głosząca . że starzenie się 
to samozatrucie organizmu. 
Wzmiankuję o tym, gdyż zimą tego 

roku ukazało si ę nowe dzieło Bernar
da Shawa Powrót do Matuzalema, zna
ne mi dotychczas tylko ze streszczenia, 
a które również - tyle że w skali niepo
miernie większej - porusza zagadnienie 
długowieczności. Zbieżność tematyczna 
jest zupełnie przypadkowa, a sądząc ze 
streszczenia także powierzchowna, po
nieważ Bernard Shaw dochodzi do wnio
sków całkowicie odmiennych niż moje. 
Wydaje mi się, że w możliwości kilkuset 
letniego życ ia pan Shaw widzi rozwią

zanie dla gatunku ludzkiego idealne, coś 
w rodzaju przyszłego raju. Czytelnik mo
jego utworu zorientuje się, że opisuje on 

długowieczność zgoła inaczej, jako stan 
nie tylko mało idealny, wręcz niepożąda

ny. Trudno powiedzieć, gdzie leży racja, 
oba bowiem stanowiska nie znajdują, 

niestety, oparcia w osobistym doświad

czeniu. Niemniej można założyć, że teza 
Shawa zostanie potraktowana jako kla
syczne exemplum optymizmu, a teza tej 
sztuki jako beznadziejny przykład pesy
mizmu. No cóż, moje życie osobiste za
pewne nie będzie ani szczęśliwsze, ani 
smutniejsze, gdy przylgnie do mnie łatka 
pesymisty lub optymisty; jednakże okre
ślenie "pesymista" ma w sobie, jak są

dzę , pewną odpowiedzialność publiczną, 

rodzaj cichej pretensj i o postawę wobec 
świata i ludzi. Ogłaszam zatem wszem 
i wobec, że w tym względzie nie poczu
wam się do winy i nie dopuściłem się_ 

pesymizmu, a jeśli nawet, to bezwiednie 
i nader niechętnie. Wręcz przeciwnie, tą 
komedią chc iałem przekazać ludziom 
coś pocieszającego , optymistycznego. 
Nie wiem, czy optymizm zawiera się w 
twierdzeniu, że życie przez sześćdziesiąt 
lat jest czymś złym, za to przez lat trzysta 
i owszem, dobrym; uważam tylko, że 

uznanie sześćdziesięcioletniego życia (tyle 
wynosi średnia) za odpowiednie i dość 
godziwe nie jest przejawem zbrodniczego 
pesymizmu. Zgoda, z pewnością optymi
zmem jest wiara, że w przyszłości znikną 

choroby, nędza oraz upadlająca harówka. 
Lecz jak należy traktować pogląd, podług 
którego współczesne życie, mimo że wy
pełnione chorobami, nędzą i harówką, 

nie jest wcale tak złe ani przeklęte i ma 
w sobie coś n iezmi rnie wartościowego? 
Za przejaw pesymizmu? Nie sądzę. Być 

może istnieją dwa rodzaje optymizmu: 
jeden, który odwraca się od spraw złych 
ku czemuś dobremu, choćby urojonemu, 
oraz drugi, upatrujący w złych sprawach 
coś lepszego, choćby nawet urojonego. Ten 
pierwszy poszukuje prostej drogi do raju: 
dla duszy ludzkiej nie istnieje kierunek 
piękniejszy. Drugi zaś szuka tu i ówdzie 
przynajmniej okruchu względnego dobra: 
mniemam, że taka próba nie jest całkowi

cie bezwartościowa. Jeśli nie jest to opty
mizm. proszę znaleźć inne określenie. 

Powyższe słowa n ie dotyczą tylko tego 
utworu, którego nie chciałbym w żaden 
sposób przeceniać, gdyż n ie stawia on 
wielkich wymagań, a wróciłem do niego 
niejako z upodobania do porządku. Mam 
na myśli przede wszystkim sztukę Z życia 
owadów, która współautora· i mnie na
znaczyła Kainowym p iętnem pesymisty. 
Porównywanie społeczności ludzkiej do 
robactwa to oczywiście przejaw wielkie
go pesymizmu, lecz nie jest ani trochę 

pesym istyczne porównywanie jednostki
-człowieka do Tułacza; ci zaś , którzy za
rzucili autorom, że swoją owadzią sztuką 
szkalują człowieczeństwo, zapomnieli, że 
w swym Tułaczu widzą człowieka i do 
niego przemawiają. Proszę mi uwierzyć : 

autentyczny pesymizm jest jeden, a pole
ga on na załamywaniu rąk; nazwałbym to 
defetyzmem etycznym. Człowiek pracują
cy, poszukujący i realizujący się nie jest 
i nie może być pesymistą. Każda wytrwa
ła działalność oznacza zaufanie, nawet 
bez potrzeby werbalnego uzasadnienia. 
Taka Kasandra mogła być pesymistką. 
ponieważ nie robiła nic - gdyby walczyła 
w obronie Troi, nie byłaby nią. 

Poza tym istnieje literatura pesymi
styczna. opisująca życie jako beznadziej 
nie nieciekawe, a człowieka oraz społe

czeństwo jako coś zagmatwanego i spo
witego nudą. Lecz ów zabójczy pesymizm 
jest tolerowany. 
· czyh brata, Josefa Ćapka - przyp. rłum. 



Ten najsłynniejszy czeski pisarz swo
ich czasów urodził się w 1890 r. 
w Małych Swaton iowicach na Pod

górzu Karkonoskim jako trzecie, naj
młodsze dziecko wiejskiego lekarza. W 
1907 r. rodzina przeniosła się do Pragi, 
gdzie Karel podjął studia na wydziale fi
lozofii, spędził też rok na uniwersytetach 
w Berlinie i Paryżu. Z tego okresu datuje 
s ię jego zainteresowanie filozofią anglo
saską, przede wszystkim pragmatyzmem. 
Pod wrażeniem lektury futurologicznych 
powieści H.G. Wellsa postanawia napisać 
antyutopię w formie sztuki teatralnej. 
Brat Josef sugeruje, by nazwał jej tytu
łowych bohaterów - przypominające do 
złudzenia ludzi automaty - robotami (od 
czeskiego słowa robota - pańszczyzna) . 

D
ramat .R.U.R. (Rossum's Universal 
Robots)" (1920) przyniósł autorowi 
światową sławę, jakiej n ie zaznał 

przed nim żaden czeski pisarz, z wyjąt
kiem Jana Amosa Komenskiego. Capek 
tak tłumaczył przesłanie swojej sztuki: 
.Ci, którzy myślą, że rządzą światem pro
dukcji, sami są jego narzędziami. Wytwo
ry ludzkiego umysłu wymykają nam się 
z rąk". Profesor Rossum, przekonany, że 
ludzkość może się obyć bez Boga i zastą

pić go w dziele stworzenia, doprowadza 
do zagłady gatunku. Nie mniej groźny niż 
uzurpacje nauki jest jednak fanatyzm re
ligijny (. Fabryka absolutu", 1922). 

NAJSŁYNNIEJSZY 

CZESKI PISARZ 
SWOICH CZASÓW 
'V 

C 
apkowi wszelki fanatyzm - zarów-
no ideologiczny, jak i religijny - był 

równie obcy jak wiara w zbawienne 
skutki rewolucji socjalnej . Wierzył nato
m iast, że Czesi mogą stworzyć społeczeń
stwo obywatelskie, takie jak w Anglii czy 
Francji. W 1922 r. został przedstawiony 
prezyden towi Tomasowi Garrigue Masa
rykowi, który pragnął tego samego, i stał 
się jednym z najczęstszych gości rezy
dencji w Llnach, zaś prezydent - stałym 

bywalcem słynnych piątkowych spotkań 

w willi pisarza w ekskluzywnej praskiej 
dzielnicy Vinohrady. 

D orobek pisarski Capka jest wręcz 
nieprawdopodobny. Dramat, po
wieść psychologiczna, biografia 

polityczna, opowieści detektywistyczne, 
felietony, książki podróżnicze i książki 

dla dzieci - nie było chyba gatunku li
terackiego, z którym by się nie zmierzył. 

O jego inwencji językowej i pracowitości 
krążyły legendy. W ciągu zaledwie dwu
dziestu lat aktywności pisarskiej publiko
wał przynajmniej jedną książkę rocznie, 
min. trylogię .Hordubal. Meteor. Zwy
czajne życie" , .Rozmowy z Masarykiem" 
i .Milczenie z Masarykiem", .Opowieści 

z różnych kieszeni", ,.Ks ięgę apokryfów" 
czy wreszcie superprzebój: ..Daszeńka, 

czyli żywot szczeniaka". Jego dramaty: 
.Sprawa Makropulos", .Biała choroba", 
.Matka" wystawiano na scenach całego 
świata . Był pewnym kandydatem do lite
rackiej Nagrody Nobla. 

(fragmenty tekstu Aleksandra Kaczorowskiego 
zamieszczonego w Tygodniku Powszechnym 

26.04.2011) 







„SPRAWA MAKROPULOS" 
TO PIERWSZORZĘDNY KRYMINAŁ! 
rozmowa z reżyserem Pavlem Ondruchem 

Sztuka Karla Ćapka „Sprawa Ma
kropulos" będzie miała w Scenie 
Polskiej polską prapremierę. Jak ten 
fakt wpłynął na pracę reżysera? 
Mobilizował i inspirował czy czułeś 
ciężar obowiązku i wynikające 
z tego ograniczenia? 
Oczywiście jedno i drugie. Początkowo 
traktowałem to j aką ogromną odpowie
dzialność, która przerażała m nie. Czułem 
potrzebę_ szanowania autora. Nawet tak 
bardzo, i ż bałem się ingerować w tekst. 
Chciałem przedstawić Capka napraw
dę jako Ćapka . a nie własne wariacje na 
jego temat, jakąś odległą interpretację_. 

W Czechach, gdzie publiczność tekst tej 
sztuki zna właśc iwie na pamięć, często 

tak właśnie się dzieje. I tu pojawił się_ 

pierwszy problem - co właściwie Capek 
miał na myśli i jak przedstawić „Sprawę_ 
Makropulos· w zgodzie i intencją auto
ra? Poszukiwanie odpowiedzi na te py
tania poprzez pracę_ z tekstem szalen ie 
mnie interesowało. Strach szybko minął, 

zmieniając się_ w zachwyt. Teraz jestem 
szczęśliwy, że spotkał mnie zaszczyt, by 
reżyserować polską prapremierę „Sprawy 
Makropulos". Dodatkowym walorem jest 
również to, że polskojęzyczna publicz
ność w zasadzie n ie zna tekstu tej sztu
ki . I dlatego - w odróżnieniu od czeskiej 
widowni - będzie oglądać przedstawie
nie bez uprzedzeń. Tak samo jak aktorzy 
podczas pierwszej próby czytanej. Kiedy 
czytali tekst po raz pierwszy, ciągle coś 
ich zaskakiwało i okazało się_, że .Sprawa 
Makropulos" to pierwszorzędny kryminał! 
Widzowie, nie znając pointy, będą w na
pięciu oczekiwali zakończenia. 

Capek napisał sztukę przed prawie 
stu laty. Czym „Sprawa Makropulos" 
może zainteresować dzisiejszych 
widzów? 
Nigdy nie wątpiłem w aktualność twór
czości Capka. Przeciwnie, zawsze mnie 
dziwiło, że ktoś w ogóle może to podwa
żać. Capek należy do tych autorów, którzy 
co prawda piszą o czasach im współcze

snych, ale jego twórczość jest jak najbar
dziej uniwersalna. Z drugiej jednak strony, 
ja też - zresztą całkiem niedawno - mia
łem spore wątpliwości dotyczące „Sprawy 
Makropulos". Jednak po kolejnej lekturze 
mój zachwyt był bezgraniczny. To był ten 
szczególny moment jedności reżysera 

i tekstu. Sztuka jest naprawdę wspaniała 

i mówi o problemach, które ja sarn roz
wiązuję, tu i teraz, w XXI wieku. Dlatego 
niezmiennie zaskakuje m nie, jak bardzo 
sztuka o Elinie Makropulos jest sztuką 
współczesną. I to nie tylko ze względu na 
obecność ponadczasowego tematu życia 
i śmierci . Odnajduję u Capka kolejne te
maty, takie jak pustka w hierarch ii war
tości, brak uczuć, odłączenie ciała od du
cha, nieśmiertelność duszy, utrata sensu 
własnej egzystencji, obojętność. żądza zy
sku. Charakterystyczne dla Capka jest mó
wienie o tych niesamowicie trudnych te
matach w formie komediowej. Autor prze
plata czarną groteskę z przejrzystą filozofią 
humanistyczną. I właśnie owa kombinacja 
czyni ze „Sprawy Malcropulos" naj lepszą 

czeską sztukę dwudziestego wteku. 
Jak układała się współpraca z zespo
łem Sceny Polskiej? Czy w trakcie 
prób pojawiły się jakieś bariery 
językowe? 

Mam nieodpartą potrzebę nieustannie pod
kreślać, że aktorzy są wspaniali, pracowici 
i przyjacielscy. Zdolności aktorskie wspa
niałe. Bariery językowe nie były bariera
mi, to raczej niewielkie piaszczyste wały 
- wystarczyło trącić i rozsypały sifi. Reży
serując, stosowałem więcej wykrzykników 
i ~aktorstwo obrazkowe". Tak było prościej . 

Ponadto moje uwagi aktorskie były niewy
konalne. Aktorzy nie mieli więc wrażenia. 
że cokolwiek im narzucam. a dodatkowo 
bawiła ich moja nieumiejętność. 

Czy istnieje różnica między pracą 
z czeskimi a polskimi aktorami? 
Oczywiście istnieje. Polscy aktorzy mają 
w sobie - w najlepszym tego słowa zna
czeniu - ogromną teatralność. Z tego 
wynika większa otwartość emocjonalna. 
Pewien mój wykładowca mówił, że pol
ski aktor we wszystkim szuka prawdy. 
uczucia, a czeski szuka humoru, dystan
su. Te dwa bieguny mają plusy i minusy. 
Najbardziej zaskoczyło mnie, że aktorzy 
Sceny Polskiej od razu przechodzili do 
konkretów. Opowiedziałem swoją wi
zję, a oni po prostu próbowali. Chciałem, 
żeby aktorka z wściekłości zdemolowała 
dekoracje i ona od razu to zrobiła. Fa
scynujące. Czescy aktorzy, poza Cieszy
nem, zazwyczaj potrzebują. by wszystko 
w nich dojrzewało, ostrożnie zmierzają 

do celu. I ponownie: jedno i drugie podej
śc ie ma plusy i minusy. Wspaniałe jest. 
że oba czeskocieszyńskie zespoły - czeski 

i polski - wzajemnie się inspirują. Walory 
wynikające z tej teatralnej rzeczywistośc i 

przeplatają się. a reżyser jest zachwy
cony. Połączenie polskiej uczuciowości 

z czeskim humorem jest niesamowicie 
zabawne i wydaje mi się, że idealnie pa
suje do świata Karla Capka. 
A co sądzisz o polskim teatrze? 
Teatrem polskim interesuję_ się od czasów, 
kiedy studiowałem aktorstwo i pojecha
łem na festiwal szkół teatralnych do Ło
dzi. W ciągu kilku dni zobaczyłem wiele 
spektakli, które zachwyc iły mnie. miałem 
wrażenie, że jestem świadkiem jakiegoś 
cudu. To było pierwsze, i jak się okazało. 
decydujące spotkanie z polskim teatrem. 
Od tego czasu uważnie śledzę_ polskie ży

cie teatralne, czasem nawet z zazdrością. 
Szykujesz dla widzów jakąś niespo
dziankę? 

Ci, którzy nie znają sztuki, będą po pro
stu zaskoczeni tym, jak wspaniałe i trzy
mające w napięciu jest dzieło Capka, i że 
ta "stara klasyka" jest bardziej aktualna 
niż większość sztuk współczesnych. A ci, 
którzy .Sprawę Malcropulos" znają, też 

będą zaskoczeni: opracowaniem tekstu 
i interpretacją. Konsekwentne usiłowanie, 
by czerpać z Capka. oraz moje absolutne 
utożsamienie z tematem zaowocowały 

spektaklem, który - mocno w to wierzę -
w sposób interesujący dołączy do tradycji 
inscenizacyjnych .Sprawy Makropulos". 

ROZMAWIAŁA JOANNA WANIA 
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