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KAROL CAPEK - - JEGO DRAMATY 
1 JEGO DRAMAT* 

Pi<;ć dramatów napis1d Karol Cap · s am, t rzy n ast ęp
ne z bratem Józefem. 

Ale jest jeden dramat Capka. którego nie znajdziemy 
w żadnym jego zbiorze. Nie był równ ież grany na scenie. 

Jest tO dramat, który Karol Capek napisał swoim ży
ciem. 

* 
Zaczyna sil: te n dramat na pozór beztrosko. Lir yczn,1 

komedią o śmiałej, zdcbyw ze j mło dośc i roz.b ' j nika -
o młodości, która buntuj e się przeciw wszelk iemu filis
terstwu, któr:c1 musi „z rwać każd<! r óżę " i wesoło bij e 
się ze w szystkim, co jej stc n iE' na d r dz_ . 
Młodość tę przeżyv,rnł auto r przed pi rwsz;:i woj n~ 

światową, ale sztuka o nie j został a n apisana dopiero po 
wojnie. .Jako wspomn ie n ie, a .i dnoczcśnie jako 
pożegnanie z młodośc ią. 

Niechętnie si c; z nią Capek żegnał. Ci żko mu był 
pogod;dć się z tym. że ni - m żw nadal tak wesoł , 
dziko i beztrosko żyć. „Jak·e wiecznie świeże jest bez
prawie, jak bohatersko n osi się ci .ż ;:i r nieo d )OWie dzinl
ności!" 

Sztuka ta, pełn:l liryki i hum ru , sh w i mlo co..~ć, ::i k~ 
kto z::i gł bi si pod powinzchni~· s]()\ . do~l sz '"' Ro::. -

* Artykuł n.1pi sany db Tc~i tru Polskiego. 
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I< O PECK~ 

bójniku nutkę smutku. SmuVku, że nie można stać się 
takim .rozbójnikiem. A tal{że dlatego, że autor sam nie 
wie, którędy trzeba iść. Gorzki ma smak ta miła i za
bawna komedia, a.le właśnie ta gorycz jest jej poezją. 

Pierwsza sztuka była wspomnieniem. Wszystkie n:J
stępne są współczesne, chociaż wszystkie miały utopijny 
charakter. 

Dramat R.U.R. (Rosum's Universal Robots) był sen
sacją. Rozszedł się po całym świecie i był fundamentem 
sławy Capka. Jest to wspaniały obraz zameryka
nizowanej cywilizacji, która jest zdolna wynaleźć sztucz
nego człowieka - robota, ale jej własne wewnętrzne 
prawo, każące uganiać się za zyskiem, doprowadza ją do 
tego, że wynalazek obraca się przeciw niej i niszczy ją. 
Satyryczny dramat, mccny i przenikliwie proroczy. Sam 
Capek nie zdawał sobie sprawy z tego, jak daleko zaszedł . 
Nie widzieli tego również ówcześni krytycy. Dopiero 
pewien dystans, wydarzenia trrzech następnych dziesiąt
ków lat, odkrywają nam robotów Capka jako wzór 
przyszłego człowieka - o i1le b ę d z i e n ad a 1 t r w a ć 
us t r ó j kap i t a 1 is ty c z n y. Cap-ek bowiem odkrył, 
że system produkcji i zysku przedsiębiorcy kieruje roz
wojem społeczeństwa niezależnie od tegG, jakie moral
ne ideały są głoszone. Ludzkość ginie dla dywidend ak
cjonariuszy R.U .R. - mówi sztuka, która jest po dziś 
dzień czymś więcej niż tylko dokumentem i wspaniałym 
spektaklem, więcej niż oskarżeniem. Jest żywą przes
trogą. 

R.U.R. świadczy, że Capek widział, dokąd prowadzi 
kapitalizm. A jednak nie wszczął przeciw niemu walki. 
I mimo że w następnej sztuce, napisanej wespół z bratem 
Józefem, scenicznej feerii Z życia owadów postawił przed 
współczesną kapitalistyczną cywilizacją satyryczne 
zwierciadło tak ostre, że aż wywołał prawdziwą krucjatc; 
przeciw obydwu autorom - przecież zatrzymał się przed 
rewolucyjną drogą . Bał się kosztów, które walka ta mu
siałaby pochłonąć. 

Nie zna innego leku, tylko pomoc od przypadku 
do przypadku. Czuje się w kapitalistycznym śwj<'cJC 
jak cudzoziemiec, czuje s"ię jak „nagi w cierniach z go
łymi rc:kami", czuje swoją słabość i niemożność, by po-
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R OL A P EK •. 

muc śv.'i a tu i ocalić wlas11e ·umien ie , ale nie znaj 
duje innego rozwiązania, jak „zbier.ać tu i ówdZJe ok ruc:ny 
względnego dobra" . Takie są właśnie dwie n astępne sztuki 
lat dwudziestych: Sprawa Makropulos i A dam S t.wor2y
ciel. Pierwsza z nich usiłuj e dowieść , że życie tak ie, jak ie 
jest, jest dobre i człowiek nie powinien starać si ę o jego 
przedłużenie, druga zaś dochodzi do wniosku, że każda 
rewolucja wraca znowu do swego punktu wyjścia i że 
tego świata i jego ustroju nie da się l udzkimi siłami 
przerobić. Radzi więc pogodzić się z nim i wybierać sobię 
z niego to, co go może zrobić bardzie j znośnym. 

A potem dramaturg mi lknie. Milknie na c ałych dzi12-
sięć lat. Jest to milczenie przymusowe, gdyż ni e miał 
w dramacie więcej n ic do powiedzenia. Życ ic w tym 
czasie poddaje próbie tezy z je ao d wóch .3 ta tnich sztuk -
i tezy owe próby n ie wytrzymują. 

Lata te bywają o r ślane jako lata kryzysu pisa rz::i . 
Mogą być jednak również określone jako luta wewn~trz
nego wstrząsu, z którego si ~ rodzi boj wnik . W tych 
trzydziestych latach h is toria sama pi ~ze d ram aty. 
A w Capku wzbierają no rvc siły. Prze j a ·a si . to w roku 
1935 w nowej powie ' c;i satyryczne j pt. „Inwazja jasz
czurów" i wkrótce potem coraz wyraźn !ej w dramach~ 
Biała zaraza, napisany m w labch h i. zpańsk i C' j wojny do
mowej i wzrastającej groźby ze s t rony hit lcrow- kich Nie
miec. 

Biala zara za uci kają a si o f rmy u topii oddaje me-
todą całkowicie realistyczną konfli'kt d ktatury z wolnoś
cią. Konkretnemu niebezpieczeństwu z je cro armatami i 
obozami koncentracyjnymi Cap k przeciwstawia osamot
nionego idealistq, wyn'.łlaZcQ lek u p r zeciw ,,zarazie'', któ
rego bronią są s~rzyk :nvk a do inj ekc.i i i moralne postula
ty humanitarne . Wytykano Capkowi, ż postawił prze
ciwko sobie nie równe . i ły. Dziś rozum ie my, że Capkowi 
chodziło właśn ie o to, b,v pok.'lz- ć, j ~1 l tyl l·o _ga d aj ą cy 
demokraci, nie umiejąc swe j idei \i spólnie z ludem 
przeistoczyć w siłę ma te l'ialną. są właśc iwie w pólwi n
nymi swej porażki i po r::i ż ki . p raw y ludzkości. Na
pis :łł przest ro,r.; " Nic f:vlko pr zed tymi, którzy 
wtedy .przy go<fow va li w o jn c:- . :<lt• rÓ\.v ni ż p rzed t~rn1i , 

'::, „Zoon politilrnn c :~yli o sprawach powszechnych." 
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któ rzy przeciwko s ile sfan a tyzuwanych tł umów nie 
potrafią postawić zjednoczonej siły prawdziwego l ud u. 
N a tym pol-ega i dziś aktualność Białej zara z y i dlatego 
jest wiecznie żywą sztuką na scenach teatrów dzisiejszych. 
Należało jednak powiedz ieć jeszcze jedno słowo, przeJŚĆ 

od przestrogi przed niebezp :eczeóstwem do we z \V a n i a 
do walki przeciw niemu. 
Słowo to powiedział Capek drama tem Matka. Ostatnim 

swoim dramatem. Premiera odbyła się już w tragicznym 
roku 1938 - w roku Monachium, którego c ir;ż aru nie 
udźwignęło już serce autora. W Mat ce Capck poznał nie
przyjaciela. Tam go określił. Ta.m wziął nawet karabin 
do ręki. 

Owo matczyne „i.dź" z zakończen·i a sztuki oznacza po
czątek nowej drogi Capka. To sam Karol Capek chwyta 
za broń. Znalazła sic; droga do ludu. Ale wte dy nadeszła 
śmierć. Tylko w połowie była dziełem choroby. Przede 
wszystkim spowodowali ją ludzie . Ci, którzy w tym 
Capku rozpozn::11i niep rzyjaciela i. na jesieni rn:38 roku 
w ponurych dniach pomonachijskich zaszczuli go n a 
śmierć. 

Dzieło si~ zamknęło. Ale p1·22d dalszym życiem tego 
dz ieła otworzyła się nowa droga. Droga do tych wszystkich, 
do których swymi wewnętrznymi tendencjami zmierzało . 
Do bojowników „za demokracje: czynów". W tych latach 
Juliusz Fucik podał n-;kę Capkowi, a razem z nim caly 
front lewicowy. Ale Monachium, kiedy prawica biła zra
nionego, dumnego człowieka , który tragedię kra ju -i ludu 
przyjął jako tragediq osobistą - Capek nic przet rzymał. 

W ostatnich lat ach chciano z.ro bić z Capka autora bur
żuazyjr..ej p rzesz ł ości. Ale w j go d ziele tkw!ly tendencj e 
ruchu naprzód - i t-en ruch dzinh n::i:dal, chociaż twórca 
nie żyje już od dwudzi stu prawie lat. 
. Dzieło Ćapka n ic jes t dokumente m dnia wczora jsz-cgo. 
Zyje i dziś . Oddziałuje dziś na nas i dz iś do nas przema
w ia. Należy do nowego świata, który sic;! rodzi. Bowiem, 
okólną drogą i z wielu wahani.ami, pcnna !5a ło w obronie 
tego nowego św i ::ltn . 

ł 
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