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„Nieszczęściem ludzi biorących się do 

Rzymu (a nie lubiących sobie łamać głowy) 

jest to, że właściwie nie wolno opierać się 

bezkrytycznie na źródłach. Zostały nam 

właściwie same pudła„. Dzieła tak wykrę

cone i kłamliwe, że trzeba całej przytom

ności umysłu, ażeby wyczytać między llnla

mi, co oznaczają. To wszystko żywoty wiel

kich dla młodzie:ły„. albo robienie kariery„. 

Oto chwasty i cienie, wśród których szukać 

trzeba prawdy. Trzeba z głodnego moraliza

torstwa, z głodnej sławy historii, z kurtyza

neril, plagiatorstwa i świątobliwych kłamstw 

»dla wy:łszych celów« wyłonić kilka koste

czek I kilka włosów, z których trzeba re

konstruować całego człowieka. /„./ Bez tej 

dźwigni emocjonalnej, jaką się staje nego

wanie Innych dzieł, nie powstanie w twór

cy jego własne dzieło". 

KAROL HUBERT ROSTWOROWSKI, 

(z listu do Adamowej Grzymała-Siedleckiej) 

KAJUS CEZAR KALIGUIA - -



JAN FEUSETTE 

PUSTO NAD TYM KRZYŻEM 

'Po wojnie dopiero po raz trzeci „Kajus Cezar Kaligula" pojawia się oto 
na deskach scenicznych. Mówiąc językiem muzycznym (wszak Rostworowski 
był też kompozytorem) - morny do czynienia z rzadkim wykonaniem drama
turgicznej symfonii, zasługującej na miejsce znaczniejsze, niż to, jakie zaj
muje w dziejach naszego dramatu i teatiru. Rzecz nie tylko w ilości wysta
wień, ale i w publikacjach historycznoliterackich, gdzie obok pewnego sza
cunku do tzw. warstwy artystycznej (atrakcyjne role, precyzyjna, partyturowa 
„reżyserio" w didaskaliach) dominuje ton sceptyczny wobec wartości filozo
ficznych, etycznych czy historiozoficznych dramatu. Określenia w y k o n a n i e 
używamy nieprzypadkowo. Zawiera się w nim deklaracja pietyzmu wobec 
scenicznej wizji autora, wobec jego niezwykle bogatych teatralnie wskazó
wek, wywierających nie tylko piętno estetyczne, ale i decydujących o wymo
wie ideowej wielu scen i sytuacji. Tym niemniej warto chyba nie zaniechać 
możliwości nowego spojrzenia na treści, jakie dziś może nam uświadomić 
ten utwór. „Dziś" nie oznacza tu żadnej płytkiej aktualizacji, nie oznacza 
doraźnego: „na dziś". 

Krytycy, idąc za samym autorem, na ogół kojarzyli „Kajusa Cezara Ka
ligulę" (1917) z „Judaszem z Kariothu" (1913), który przyniósł wielki sukces 
artystyczny i wywołał znaczący rezonans ideowy. Po „Judaszu" zaliczono 
Karola Huberta Rostworowskiego do nurtu literatury, inspirującej się chrześci
jańskim systemem wartości i chrześcijańską tradycją kulturową. A więc „Ka
ligula", osadzony w rzeczywistośc i jeszcze „pozbawionej dogmatu", miał 
być obrazem jednostkowo i społecznie rozumianej duszy, której nie dane 
było poznać Boga prawdziwego. I biblijny zdroje.a, i okrutny cezar to jed
nostki z jednej strony wybitne, z drugiej zbrodnicze, a chrześcijańskie spoj
rzenie na ich tragiczne losy pełne jest zrozumienia i litości. 

Taki schemat porównawczo-'interpretacyjny, przyjęty jako oczywisty, na
tychmiast implikuje zasadnicze zastrzeżenia ideowe - przy czym „Judasz" 
jest na nie znacznie bardziej odporny, bo to z niego bierze się sama zasada 
czytania Rostworowskiego. Powierzchowne a nawet pozorne podobieństwa 
skazują z kolei „Kaligulę" na cierpkie komentarze nawet tych badaczy, któ
rzy niezwykle wysoko cenią artyzm dramatu, jak choćby Janusz Goślicki, 
który w „Obrazie literatury polskiej" zawarł w podsumowaniu swego szkicu 
znamienną formułę: „Obiektywne słabości koncepcji Rostworowskiego nie 
powinny przesłaniać wybitnych walorów »Kaliguli «". Walory te widzi Goślicki 
(obok świetnego warsztatu dramaturgicznego) w „autonomicznych kreacjach 
psycholog·icznych bohaterów, przeciwstawiających się porządkowi społecz
nemu swoich czasów". Dramat Judasza rzeczywiście wynika z jego politycz
nego spojrzenia no posłannictwo Chrystusa. Zdrada jest sk 1utkiem zawiedzio
nych, skądinąd w porządku społecznym szlachetnych idei, tragicznego nie
porozumienia z „porządkiem boskim", o w końcu całkiem realnego strachu 
przed politycznymi represjami. Najwyższa pozycja Kaliguli w politycznej 

hierarchii władzy, jego zbrodnicze uwikłanie w realną historię Rzymu skła
nia oczywiście do czytcnia dramatu w podobnym, polityczno-socjologicznym 
porząd~u. Znamienne są tu uwagi Marii Czanerle ze wstępu do „Wyboru 
?;·amatow" (Wyd. Lit., 1967), zakończone taką oto konkluzją: „Literackie 
1 . ~ydumane wydają się dzisia j historiozoficzne problemy, jakie Rostworow
ski odnalazł w panowaniu jednego z najckrutniejszych d€spotów. Przekorna 
i antydia :ektyczna metafora, w której autor pragnie wywołać współczucie 
d!a tyrana i pogardę d!a jego ofiar w zrozumieniu najszerszym, obejmującym 
~aly naród, .mu~i .z~dźwięczeć fałszywie w czasach, kiedy narody decydu
ją o tylu naJwazniejszych sprawach, a tyrania przysporzyła światu tylu nie
z?pomnianych nieszczęść". Łatwo zauważyć, jak niepostrzeżenie wychodzi 
się tu ~oz~ auto_no~i~~ną tr~ść utworu w strefę przekazu historycznego. 
. Jeśli więc osm1elil1śmy s·1ę wspomnieć o konieczności nowego spojrze

~1a n? . dramat, . to na plan pierwszy chcielibyśmy wydobyć - jako naj-
1st~tmejszy - jego porządek filqzoficzny. W tej sferze sama konsta
tacja norm chrze~cijańsk ich wnosi bardzo niewiele, bowiem istnieją 
one przede wszystkim n a z e w n ą t r z utworu, w samych intencjach mo
ralnych autor?, a. nie f_unkcjonują w sferze psychologii postaci, która tym
czcsem wydaje się byc no tyle uniwersalnie ujęta, że wchodzi właściw ie 
w _ sferę refleksji ogó'.nohumanistycznych, w dziedzinę antropologii filozoficz
nej, czyli po prostu filo;::Jfii człowieka. 

Mówi ~ię, iź dzi~ ~' z:' no ~a istnieje ponad systemami filozoficznymi, jest 
tak stara, jak lu~zko~c, choc urz~czywistnia się w postaci konkretnych prą
dó_w myśl'?wy~h 1 kul~u~owych. Uniwersalna problematyka, jaką da się odczy
toc z. losow 1 psyc~1k1 . bohatera dramatu - Kaliguli, ma naszym zdaniem 
znamiona (w obrębie literatury nie tylko naszej) prekursorskie w stosunku 
do tok ważkiego systemu antropologicznego, jakim był w XX wieku e g z y s
t e n c j a I i z m. 

Kiedy Ros.tw?rowski ~isoł swój dramat, egzystencjalizm był już zapew
ne w europejskim„. powietrzu. Heidegger i Jaspers stawiali pierwsze kroki 
w nauce. Co zn?mienne :-- Ja~pers zaczynał od psychiatrii. Ich najwożnlej
~ze .P,race _b~ły jeszcze. nie . napisane. Sartre i Camus (późniejszy autor „Co
ligul1 ) byli jeszcze dz1ećm1. Tymczasem we Lwowie w 1914 roku ukazał 
S·i ę „Wybór pism'.' wiel~·iego prekursora egzystencjoliz~u Sorena Kierkegaar
da: Ro~tworow~k1 przezywał właśnie sukces „Judasza", właśnie rozpoczął 
zbieranie . materiałów do nowego dramatu - z historii Rzymu wybrał jedną 
~ postaci, _uc~odzących za . psychopatyczne„. Myśl zmarłego w 1855 roku 
filozofa dunsk1ego, zapomnmna w okresie pozytywizmu, w dekadenckim 
mod~rnizmie z~c~ęła odży"'."oć. Cierpienie wyzwala krzyk, dekadencja po
głębiona °.kruc1enstwem świata (I wojna) wyzwalała ekspresjonizm. Krytycy 
wybrzydz.ają na „młodopolszczyznę" wiersza w „Kaliguli", a przecież jest 
w tym wierszu dystans - dystans litości dla lęku i krzyku bohatera, dystans 
sarkazmu, czasem pogardy wobec spiskującej zbiorowości. 

Wspó!czesno psy_chologia odróżnia lęk od strachu. Ten pierwszy jest 
stanem niemal metafizycznym -:- n.ie wy"".'ołanym żadną konkretną przyczy
ną, konkre~nym, realnym zogrozeniem. Kierkegaard pisał o takim właśnie 
lęku człowieka: °. „bo!ożni. i drżeniu", o „chorobie no śmierć", która płynie 
z rozpaczy przypisanej kazdemu człowiekowi, myślącemu o sobie w kate-



gorloch uniwersalnych, ogólnych, o jednocześnie w kategoriach własnej 
skończoności śmierci. Tako rozpacz jest w normach chrześcijańskich 
grzechem, czymś najbardziej ludzkim, choć nieraz Innych (jakiś dwór cezara) 
prowadzącym do realnego, niemal biologicznego strachu. Człowiek przepeł
niony lęk·iem, którego się nabawił sięgając b:uźnierczo po atrybuty boskośc i , 
szuka strachu jako jedynej ulgl, przepędza straże i wystawia pierś na szty
lety; ludzie przepełnieni strachem są jak sparaliżowani, nie potrafią działać 
zgodnie - tu dopiero, o nie w samym władcy, ogniskują się, skądinąd dru
gorzędne, problemy społeczne dramatu. 

To nie przypadek, że Camus napisał po lotach „Coligulę", że jego „Nie
porozumienie" ma niemal identyczne założenie ideowe, jak „Niespodzianka" 
Rostworowskiego. Maria Czanerle pisze, że Camusowskl „Coligula" jest 
o wiele bardziej frapujący, bo wyraża uporządkowaną świadomie ideolog i ę. 
Można by powiedzieć: bo jest wyrazem już sformułowanego egzystencja
lizmu, podczas gdy „Kajus Cezar„." to dopiero genialne przeczucie - ole 
czy w tej niepełnej świadomości nie bardziej t~aglczne? W ateizmie Sartre 
i Camus widzieli heroizm i nakaz moralny człowieka. K'ajus Cezar widział 
jeszcze tylko rozpacz. 

'Kierkegaard pisał o Neronie: „On nie pokazuje się pełen dumy i ces or
skiego majestatu, lecz porusza się jakby był słaby i bezsilny, ale ta bezsil
ność niepokoi poddanych jeszcze bardziej. Podobny jest do konającego, 
jego oddech jest płytki, ole jednocześnie jest cesarzem wielkiego imperium, 
jest panem życia i śmierci. f„.7 Gdyby nie był cesarzem rzymskim, może 
popełniłby samobójstwo; jest to bowiem jedynie inny sposób wyrażenia jed
nej i tej sprawy, tok samo jak wtedy, gdy cesarz Kaligula życzył sobie, aby 
wszystkie głowy osadzone były no jednej szyi po to, by można było wszyst
kich ludzi uśmiercić za jednym zamachem". W konkluzji wielki Duńczyk, 
który sam całe życie cierpiał na metafizyczny ,lęk „melancholii", stwierdza: 
„nieszczęście człowieka nigdy rrie wynikało stąd, że nie panował on nad 
zewnętrznymi okolicznościami, zwłaszcza że to dopiero by go unieszczęśli
wiło. Czym więc jest melancholio. Jest to histerio ducha". Kiedy się otwiera 
dzieła K1ierkegaorda, na każdej niemal stronie są zdania, które mogłyby 
stanowić motto „Kojusa Cezara Kaliguli". „Każdy się łudzi - mówi cezar -
kto myśli, że zabijam. Nie - Jo tylko »grzebię « " Starożytny - ponad epo
kami ~ polemizuje z Kontem: „N ad gł o w q pusto, żadnych 
pro w". Oto źródło „choroby na śmierć" i ludzki je) wymiar: „Nie ma go
dziny w dniu, żebym się inie spodziewał »już « , nie ma kąta na ziemi". Na
wet ta złudna nadzieja nieśmiertelności - dziecko, jego oczy i usta wy
wołują refleksję jak w najbardziej pesymistycznym teatrze absurdu: „pood
dycha, popołyko, trochę patrowi, trochę połzawi„. i wszystko to się poza
myka". 

Wkładanie twórczości Rostworowskiego do szufladki z napisem: „chrześci
jański moralisto" jawi się wobec powyższych konstatacji jako grube uprosz
czenie. Mamy nadzieję, iż spektakl nasz pomoże odsłonić i tę prawdę -
nie wiem, czy jest to prawda biblijna, esencjalna - że u boku Zbawiciela 
cierpi za grzeszną ludzkość, za Judasza, za przepełniony strachem „dwór" 
i toki łotr, jak Kaligula. Jest to wszakże prawdo egzystencjalna. 

JAN FEUSETTE 



ALEKSANDER KiłA WCZUK 

KALIGULA 
W OCZACH HISTORYKA 

Jak ,wyglądał cerorz~ Odrafojqco, jeśli w'ierl.t)'Ć pisarrowi, który go znał i widywał. „Ta
ka ohydna była u r.i~o bladość poliez11<ów, 2:dradżbjących szaleństwo, ta.lro odstrasz:ając a 
dzi,kość oczu ukrytych p.od czołem storej kobiety, ~a.fa bnzydota łysej głowy, popstr.Zonej tu 
i ówdzie włosa:mn, i ~o .ja:k gdyiby :wyiebrony.ml. Dołcu:z do tego ka•rik gęsto za.rosły szczec.ią, 
chudo:cizinę piSizczeli za1<ończonych stopami potwor<!'." To sio.wa Seneki z jego tro·ktatu 
„o niezłomności mędrca" (prze1<łarl L. Joachi:mowioza). 

MoŻina za1rZ1uC:ić temu portreto,wi, ie malowała go ja:wna 1nienawiść, do której Seneko 
miial z;resrtq swoje powo0y. Ale i wyobraieinia :współczesne, ~oszcza rzezby, dioć z ikolei 
na pewno pochlebio.ne, jak zwyilde kaŻidego· rwladcy, ·równ1ież .nie ukazują sympotycme90 
IMizerun:ku Ka1LiguH. Jego fosy ukła:doły 1się od lat chłopięcych tak n·ieszczę5nie 
i wyrastał on w środowislku tak skażonym morahifo, że musiaioby to wy1Nrzeć swoje pi~tno 
fiiz:ycZ1ne .i psychi1cZ1ne ina.wet .na 1najzdn~ws.zej, •najodponniejszej osab.owości. 

Unodził się w Ancjum, nadmO'T"S'ki.m 1mfosteczku w pobliżu Rzymu, w dniu 31 sierpnia 
1roku 12 in.e„ r>li rodzi.nie •Wówczas najdostojniejszej, jolko najmłodszy z trze.eh chłopców; ofi
cja:hn•ie zwał s·ię Gajusz Juliusz Cezar, KaJiguki bowiem to póin1ejsre przezwisko. P·o mieczu 
jako o ·S)'ln Germanika :byl ipra,wnukiem cesarzowej Uwii z jej .pienwszego małżeństwa, po ką
dzieli zoś, p.ro:ez mo,tkę Agrypiinę Sta.~q. p:rawnukiiem samego cesa•r·LO Augusta, ole· ta:kże 
tii>um'Wim Ma1'ka Anton1·us:M. Wrnet po jego .pnzyjśd;u ina świo1 Germani1k musiał wyjechać 
nad Ren, dowodzlił b.owiem ta1mtejsz:q Olnmiq, i zabrał calq liczną rod.zinę: trzech synów 
i trzy córki. 

Wla•Śllie .w obozach no.d Renem GaJusz zy5koł żartobl.iwe pnzewisko, pod 1którym prze
s,zedł do hi<s:to.Tiii i •zySikał 1niesl.awę na wielki. Częs:to mianowicie poka.zywono chłopca w stm
ju żo~nierslki11T1, wdz:iewając mu nowet budlki wojskowe. Pirzy.krywały one p.alce i stopy, po
desZ!WY mi.ały naJbite gw.oźd.zJiomi, a do ·nóg były mocno prl)IWiąmne a.em'ieniami. Zwały 
5'1ę „ca1f.iga" •i właś;nlie stąd poszedł .pnzy.domek chłopca Ca·ligula cryli Bucik. Oczywiście 
nigdy !'\ie używa.no go ofiojailrl<ie. 

W roku 17 rod.ziina p.rzen:iosla. się do j:>r.owi.ncji wschodnich, gdzie Germanik otrzymał 
nowe zad01r.i.a, od 1swego stryja, cesa.rza Tybel.iusza. Ale i.ze.ledwie w dwa lota później wó.dz, 
uwiel1biiamy przez 1a•rmię i lud, 121morl w sy,ryj:s:kiej Antiochi1, szeroidebn.i Kaligula został w.raz 
z no.dzeństwem siiero.tq. 

Odtąd miesZ!ko~ wraz Il motką, .b.ra6mi i siosMami w samym ~zymie, gdzie był bezsil
nyim świadkiem stro.s.z:l'i1wych ciosów ja1kie spadały ina rodz.i1nę głównie S1kutlciem :z;brodniczych 
in.bryg ~eohwłodnego u bolku cesa,rro 'Seja,no, ,prefekta p.retoriornów. W roku 29 zesła.no 
na wysepkę •Pondoterię matkę, Ag1rypinę Starszą, gdzie zmarła w 1k.i.~ka lot póŹlniej zodrę
ozona ii zagłodz:ona. Podobny los spotkał obu sta,rszyoh briaoi KaHguli; jeden zg,i.nął ina 
wysepce Ponti.i, drugi zaś zma.rl z głod·u ina sam)'lm Polafy~ie. 

1~all i.gula unatowal się tyl1ko dzięki temu, że uwod:ano go za n:iema·I dziecko. Z rodziny 
najbt.ifszej p.oZ!ostaly mu tylko siostry, fote.ż darzył je rzeczywi.śoie serdeoz:nym ucwciem, 
co późl'l'iej dolo podstawę plotkom o r.zekomych zwią.zkach kotz'i nodozych. Na.js.tarszo z niich, 
Agry1pi.na Młodsza, poślubiło Gnej.usza Domitjusza, a syn kh. miał później panować_ j~ko 
cesar.z Nel'Oln. Sredr.ia, Dru.zylla, wycho.d.zila za mąż dwuk·rotme, a była .zawsze ulub.1emcą 
Gajusza. Wreszcie najmlodszo, Jufia Liwilła, izostała żonq Marka Winicjusza, 'którego •na
zwisko dał Sienkiewicz lbohaiterowi „Quo va.dis". 

Osieroconym cołkowic.ie chłopcem Qpie!ko.woła się najpierw bobka Ar.tonie, a.le już 
w ,roku 31 cesarz Tybe~iusz wez;wal go do swego pałacu na wyspie Kaprei, obecnej Caipri, 

w Zatoce Neapolitańskiej, gdzie przebywa/ stale i nieprzerwanie juź od lat, pe/en n;ena
wiści do ludzi, pogrążając się coraz bardziej w wyrafinowa•nej rozpuście. 

Na Kaprei Ka ligula, mający wtedy lat 19, miał za towarzysza dwunastoleniego wnuka ce
sa~za. Tybeor iusza Gemellusa. Chłopcy byli tu w istooie więfoia,mi wśród niewiarygodnego 
przepychu i potwornej depra.wacj.i. Stale otoczal,i ·ich donosiciele, czujni na każde słowo. 
W tej sytuacji Ka·ligula sprytnie udawał, że sprawy polityki w ogóle go nie interesują, że 
nie obchodzi go nawet los matki i braci. Bawił się, tańozył i śpiewał. Ale podobno obser
wował też, i to z lubością, torturowa·nie s·ka.zańców. Nawet dorosły człowiek musiałby w ta
kich wa.runkach ulec poważnym deformacjom psychicwym. Zważmy zaś, że Kol.igula prze
bywa/ na Kaprei aż sześć lat! Tak, sześć lat u bolcu zwyradnia.lego sta1rca, wśród orgii 
i najwymyślniejszych rotkos·zy, ole w ciągłym poczuciu zagrożenia życia. Albowiem właś
nie on byl obok Tybe.riusza Gemellusa jedynym ewentualnym ,następcą tronu, co budziło 
podejrzliwość i cesar.za, i wrogów cesarza. 

W ro-leu 33 Kal.igula poślubił swoją pierwszą żonę Junię; :z;morło najpóźniej w trzy lota 
potem podczas porodu, wraz .z dzieckiem. 

Jednocześnie młody człowiek wszedł w tajne .porozumie.nie z Mahonem, spmwującym 
urząd prefekta pretoria.nów po upadku Seja1na. Obo.j zdawa.li sobie sprawę, że Tyberiusz 
nie będz,ie już żył długo, obaj więc wzajem się potrzebo.wali. Kaligula pragnął zasiąść na 
tronie przy pomocy Makrona, ten zaś utrzymać się na swym sta.nowisku u boku nowego 
cesa·rza. Gwarancją porozumienfo .stała się Ennio, żono Mo·krona, a za.ra,zem .kochanka 
Ko liguli zo wiedzą męża; małżeństwo z Junią nikomu w niczym .nie przeszkadzało. 

Tyber<iusz zasłabł 16 marca roku 37 w Misenum, miejscowośoi na·d ZatO'ką Neapolitań
s~<ą. Zasłabł, ale nie uma,rł, choć dworacy już witol1i radośnie Kaligulę ja1ko nowego pono. 
Gdy więc ktoś krzyknął, że cesa.rz żyje, Kaligula i Mohon n•ie mieli wyboru, mus1ieli star
ca uśmiercić. Prawdopodobnie dokonali tego dusząc go poduSZ1komi pod pozorem niesie
nia pomocy, ale już sta.rożytni nie z;nali ża.dnych szozegółów i podawal:i różne relacje. 

W dniu 18 mmca, nim jeszcze Kaligula przybył do Rzymu, senat uroczyście przelał nań 
wszyst1kie godnośai i tytuły formoLnie i zwyczajowo przysługuje cesarzowi. Stolica witała 
go entuzjastycznie. Wyda.wolo się wszystkim, że po grozie starczych rządów nadchodzą 
wre.z z młodym władcą, synem tak lubianego Germanika i nieszczęsnej Agrypiny, nowe 
dob.re czasy. O Tyberiusw Gemellusie nikt nie myślał, choć Tyberiusz uczyni/ go w swym 
testamencie wspólwładcą obok Kaliguli. Ale senat ten punkt osta.tniej woVi zmo1r/ego po 
prostu unieważnił. 

Ta•k więc wiosną i lotem roku 37 miasto przeżywa/o szał radości. Kol.igula zdawał się 
spełniać wszel1kie oczekiwania. Hoj.nie obdarował pretorinnów i wojs·ka, uczci/ swegD po'" 
przedni1ko mową pochwol·ną, osobiście wyjec:hoł na wysepki Pandatenię i Pontię, oby przy
wieźć prochy matk.i ·i brata, które uroczyście pochował. Był to piękny dowód rodzir1nej 
miłości. Pomięć ojca uhonorował poprzez uchwalę senatu zmieniającą nazwę września 
September na Germa·nicus. Obsypywał też wszelkimi przywilejami swe si.ostry. 

Najważniejszy jednak był1 jego l·iberaliZim w sprawach państwowych. Odwołał osoby 
wygnane z przyczy,n politycznych i umorzył procesy jeszcze trwające. Rozka.za/ spalić pu
bl.icmie a•kta procesu motki i bra.ci, aby nikt .n.ie żywił obaw, że ,zostanie pociągnięty do 
odpowied1zlialność z powodu złożonych wtedy zeznań. P.olecił też odszukać i opublikować 
dzieła h•isto1ryków opozycyjnych, 1które palono za czo.sów Tyberiusza. Ponowił publikowanie 
rachunków państwo.wych. Wprowadz,ił z,noczne ulgi podatkowe. Wygnał ze stolicy osoby 
ma.ne z ekscesów seksua•lnych. Posłom miast greckicn, którzy zgłosili gotowość wystawie
nia mu posągów, odpowiedział, że byłoby to zbyt kosztowne, wystarczą mu tylko cztery 
co prawda jeden z ·nich w Olimpii. Poświęwjąc świątynię Augusta na Palatynie wydol ku 
radośoi ludu wspanfole ignzysla w sierpniu roku 37. 

Ale już w paźd:z;ierniiku ciężiko ,za,niemógł. Przerażenie ogarnęło cafy Rzym, całe i mpe
rium. Tłumy nocow(l/y u stóp P.olaty.nu, trwo~nie oczekując wieśoi z pałacu. Znaleźli się 
tacy, którzy ślubowa·li, że gotow1i są umrzeć, byle ocalał władca umiłowany. Składano 
ofia1ry z tysięcy zwie.r.ząt. I Kaligula wyzdrowiał, ale był już innym człowiekiem. 

Najpierw wystoi o~icerów do Tyberiusza Gemellusa z poleceniem, by popełnił samobój
stwo, alb.owi em wiązał osobiste no dzieje ze śmiercią cesarza; co chyba nie mijało się 
z prawdą. Tak zgi. nąl jedyny pozostały przy życiu potomek Tyberi uszo. 

Następnie Kaligula zażądał, aby wszyscy dokładnie wywiązali się ze ślubów, jakie 
składali podczas jego choroby, gdyż niewypełnienie ich stanowiłoby jawne krzywoprzysię
s·two i obmzę bogów. Rrzy sposobności zmusił do samobójstwo ojca swej zmar/e1j już żo
ny Juni·i. Pod koniec zaś roku będąc świadkiem ślubu Pizona i Orestylli tak sobie upo-



doboł 1JJ'O •nnę młodą, że po prostu zabrał jq podczas ceremonii j ako swoją żonę - i wkrót
ce równ:ie nagle odprawi ł. 

W połowie roku następ nego, 38, zmarła nagle ukochano siostro cesarza Druzylla. Ogło
s.zo.no żafobę publicrną. Sam Kal igula odczuł tę śmierć tok boleśnie, że nawet nie chci ał 
w.lli ąć udziału w pogrzeb ie. D ruzylla .została of icjaln ie uzinona rn bóstwo, a ~enotor, który 
oświadczył, że wi dz i ał ją na wło s·ne oczy wstępującą do nieba, otrzyma! 250 OOO sesterców 
nagrody. Należy tu dodać, że wspólcześni pisarze, nawet wrodzy Kaliguli, nie wspominają 
nic o jego związkac h ka zirod czych z D ru zy llą, bardzo dużo natomiast mówi o tym au 
torzy późniejsi, chyba zmyślając. 

W kil1ka m i esięcy potem cesa rz poślub i ł Lolli ę Raulinę, kobietę p1iękną i bogatą, do
tychcms żonę Memm iusm Regulusa, nam iestni k.a Maced oni i. Ale w tymże czasie zmus i ł 
do popełnienia samobójstwa Makrona, .któ remu tyle zawdzięczał, o raz jego żonę Ennię, 
n i egdyś swoją kochan kę. Te śm i erci rozpoczęły cały !oń-c uch procesów przeciw nojrna•ko
mi,tszym osobom. Oska rża,n o je najczęści ej o to, że n i egdyś były wrog ie matce i braciom 
cesarza lub też że zbyt powśc i ągl iwi e o,kazywały żal po zg o.nie Druzylli. Przy sposobnośc i 
owych procesów wyszło na jaw, że a kta sprawy Agryp iny Starszej i jej synów nie zostały 
zniszczone, jak to of icjaln ie twierdzono, w samych początkach panowa•nia, spal ono zaś 
wówczas tylko jakieś s .z,pargały. 

W roku 39 rozpoczęły się kłopoty finamowe, cesarz bowiem lekkomyślnie roztrwonił 
w ciągu 1kilku1nastu mies i ęcy zasoby pozosta wio,ne w skarbcu przez gospodarnego Tyberiu
sz.a. Za •najłatwiejszą d rogę poradze ia sob ie z trudnośc i ami uznał Kaligula konfiskaty ma
jątków prywatnych. Wyszukiwano więc przeróżne preteksty, aby zagarniać niby to legolnie 
mien:e bogaczy. Znowu poja wi ły się ta k osławi o•n e i znienawi dzone os karż~n ia o obrazę ma
jestatu władcy. Z.resztą sam cesarz za.powiedział to bez osłonek w mowie programoNej 
wyglmzonej przed ,senatem, który odwdzięczył się ustanawi ając corocz,ne święto dla upD
miętn i enia fo,ktu, że program tak zbawi enny dla państwa został obwiesz.cz.ony ustami ta k 
dostojnymi. 

W tymże roku Kaligula wyjechał do Syrakuz na Sycylii, a po drodze .za.trzymał się mod 
Zatoką Neapol i tańską, gdzie kazał zbudować rodzaj mostu pontonowego pomiędzy dwoma 
przylądkami i przejeżdża/ po nim konno i na rydwonj e tam i z powrotem, a za nim dwór 
i p.retorianie. Może chciał w ten sposób zaćm i ć si o.wę owego mostu, którym król perskj 
Ksenkses sp i ął przed wiekami brzegi Hellesp 0ontu? 

W połow: e września był już nad Renem, nosił si ę bowiem z zamiarem wielkiej wypra
wy 1pTZeoi w Germo;nom. Ale tymczasem wyk ryto w otoczeniu cesa rza p.rzygotowania do za
machu stanu; był to spisek rzeczywi sty. Jego przywódcy, senato rzy, ponieśli śmierć, a sio
stry Kaliguli, pośredn i o wmieszone w tę sprawę, Agryp i na Młodsza i Jul ia Liwilla, poszły 
no wygnanie. 

Cesarz wpmwdz:ie tylko dotknął stopą germańskiego brzegu po tamtej stronie Renu, 
ole dwór uznał to •nat ychm iast za ol ś niewające zwyc i ęstwo. I podc.zas gdy prawdziwe wal
·ki toczył namiestnik Golbo, późniejszy cesarz, Ka li gu la z i mował i zbytkował w Lugdunum 
czyl i obecnym Lyonj e, Tam rozstał się z Lollią Paul i ną i poślubił Cewnię, kobietą wpraw
dzie nieszczególnej urndy u obarczoną tnojgiem dzi ec i z poprzed niego małżeństwa lecz wy
wierającą nań wielki wpływ z powodu swej pomysłowości w rozpuśc~ e; już w 30 dni po 
ślubie unodzilo córecllkę, którą on uznał za swoją. 

Powróciwszy ino pewien czas do stolicy Kal•igula zapros i ł tam ,i wspaniale przyjąt króla 
Maurelto,ni i Ptolemeusza, swego 1k uzyna, pradziadkiem bowiem ich obu byl triumwir Marek 
Antoniusz: Urażony j ed no,k 1tym, że król wystąpił w zbyt świ etnej szocie podczas igrzysk 
i ściąg.nął 1ym oczy wj dowrni tylko ~io siebie, 1 rozkazał uwięzić go i śoiąć, a jego ziem ie 
wciel i ł do impenium jo.ka ,nową prowi ncję. Nabyte•k, można by rzec, prawie bezkrwawy. 

Wiosną roku 40 Kaligula poprowadził leg iony ku północnym wybrzeżom Galii, niby to 
przygotowując wyprawę do Bryta1ni i, wciąż 1jeszcze niepodbi tej przez Rzymian. Było to tyl
ko demonstrac ja, ole ponieważ zjawi ł s i ę przed cesarzem książę zbiegły z wyspy, poszły 
szero,ko wieści o wielkim zwyc1 ęstwie i powracający do stol i cy władca od był ta,k zwaną 
owacę, czyli wjazd triumfal,ny w skromniejszym wym ia1rze. 

A przez cały ten czas wciąż toczyły s i ę procesy, bo też wykrywa.no wciąż nowe spiski, 
niektóre prowdziwe, rzeczywi ste, bowiem terror 1i poczucie zagrożen i a sp rzyjały nastrojom 
opozycyjnym zwłaszcza w kręgach se:ntolfS kioh. Wytworzyło się błędne koło, spiralo zła, 
odpowiednik potęgującego się obłędu władcy. 

Wśród osób, którym groziła skazonie, znalazł się także sławny ,wówczas pisarz i mów
co Seneiko. Uratował się tylko dzl ęki temu, że uznano go za suchotrlika, który juz niemal 

dogorywa i cesa rz ułas kawi ł c zł owie k a ska zaneg o przez s a mą natu rę . A tymczasem Seneka 
prz.cżyl rządy szaleńca i od malował potem z .zems ty j ego jadowity port re t, przytoczony pa
wyzeJ. 

Zresztą cesa rz nara~i ł się pisarzowi i przez to, że bardzo zło ś liw ie, o nie bez racji 
schora'k.teryzował jego aforystyczny styl, określając go jo.l<o pia sek bez wapno. Kaligula 
bowiem mimo swego dość powierzchownego i p rzypadk owego wyksz.t ałcenia cechował 
si ę niekiedy bystrośc i ą i celnością spostrzeżeń w róż n ych spra,wach. Al e w swych upodoba
n iach cod !Ziennych ni czym si ę nie różnił od plebsu. Uwi elbiał walki gladiatorów, sprofoe 
sz.tuk i teatra lne, ła,twe piosenki, wyuzdane popisy ta neczne. Najbardziej jednak pasjonował 
się wyści gami rydwanów. Całe d nie przesiadywał w staj ni, a swego ulubionego kon ia po 
dobno chciał mia1 no,woć kon sulem. Zamiar ten można by też rowm ieć j Olk·o 
szyderstwa wobec senoito·rÓw, których rola sprowadzała s i ę jedyn ie do przy klas ki wania noj
bord?Jiej szaleńczym, zbrodn iozym ri glu p jm pomystom władcy. Czy w tQkiej sytuacji -
mógłby rzec Kaligula - nie jest zupełn i e oboj ętne, kto piastuje najwyższe godności pań
stwowe: koń, osioł czy człowi e k ? 

Natomiast sameg.o siebie u.znal za boga. Wymagał odpowiedniej czci, indentyfikowoł 
s ię z ·róinymi nieb ianami, najchętni ej chyba z Jowiszem. K azał 1wz: 11 i eść sobie świąty.nię w sa
mym Rzymie, WY'znaczył kopia.nów do składania ofiar, wś ród nich s.wego stryjo Klaudiusza, 
który~ s~cze nz~ gord~i!, .pon i eważ i nteresowały go tylko ks i ążki ri historio. Lecz ,i w tym 
szolenstw1e ubostw1arno s ię bywa rp ewna metoda, albowiem za przymusowy zaszczyt ka,płań
stwo wyb.r.ańcy mus ieli p łaci ć swemu bogu i panu miliony. 

Ghyba jednak nojwj ęcej wrogów przysparzały Kaliguli nic jego zbrodnie ~ błazeństwa, 
ole jeg.a skłonności i usiłowa .nia, by wykp i ć, wyśmiać i upokmzyć każdego. Tego nikt nie 
do:ruje. Tę cechę cesarza trafn ie zauważył Seneka pisząc: „Pomiędzy innymi występkami, 
ktorych mnóstwo popełnia/, lub i ł naśmiewać się z i nnych i dziwną polał chęcią, aby każ
dego w jakiś sposób wys.zydzić - choć sam był •niewyczerp o nym źródłem szyderstwo." 

Wystawiał tuk no pośm i eMli s ko również ofi cerów swej straży rp rzybocmej, wśród nich 
zwłaszcza Kasjusza Chereę . P ~zychodz i ł.o to tym łotwiej, że Cherea miał głos słaby i mięk
ki, niemal kobiecy, ca cesarz u znał za wspo , ni ały materi ał do la.twych żartów. Ilekroć więc 
przychod zii ł da Kaliguli z prośbą ·O wyzna czenie hasła, s łyszał j a k i ś wyraz sp rośny i zwią
za,ny z erotyką, jakby prawdziwy mężczyzna kpił sobie z k ogoś zni ewie ściałego. A przecież, 
wskazuje Seneka, on sam nosił się j atk k>0 bieta, „u brany w przeświecającą sza itę, obuty 
w greckrie sandały, obwies.Z'O·ny złotymi ozdobam i". 

Tak więc Cherea zawiązo,ł sp isek, w s·kłod którego wcho:::l?Jił m,i,n. oNcer Ko~neliusz 
Sab i,nus, równi eż pałający nienawi ścią do bła.z nującego zbrodniarza. Wyczekiwał stosow
nego mOJme.ntu. Nadszedł on w dni u 24 styczm ia, gdy no Palatyn ie odbywały się igrzyska 
dla uczczenia pamięc i Augusto. 

Kal,igula oglądał przedstawienia od rana i \ll)'szedł z tea t ru dopiero w porze południo
wi;j, oby ,wypocząć w .pałac~. P.op ~zedzoł go Klaudiusz wraz z ·dwoma senatorami. Ci trzej 
si<~ er>0wa'1 się wprost do glownego ,gmachu, natom iast cesarz wra z z jednym tylk10 sena
torem zboc:zył ku krytemu przejśc i u, gdzie stali chłopcy przybyli z Azii, o m0jacy wystąpić 
pozn1ej. Wdał się z nimi w rozmowę i w tym momencie Che reo za.dal mu z tylu cios mie
czem. Ostrze ześl i zneło si ę z obojc.zyka, Kal igula jęknął i p rzebieg ł kilkanaście kroków, ol'e 
droge zastąpił mu Sabinus wbijając miecz prosto w pierś. Na leżqceao już cesarza rzu
ciło s.i ę reszto spiskowców za .da,j ąc mu łączn i e około trzydzi estu ran. W chwilę potem za
bi<to też jego żonę Cezonię i córeczkę. 

Oto podstawowe fakty z życia i panowania Kaliguli. By! on niewątpliwie psychopata, 
ozłowiek'i em umysfowo chorym, o objowv szaleństwo potęgowały s ię z kaii:dym miesiące~ 
i rokiem, zwłaszcza od jesieni roku 37. Pod tym wzgl ędem problem tego cesarza i jego rzą
dów wydaje się łatwy do określen i a i ,klasvfikacji. Pozostaje natomiast kwesti o 1nno, po
ważniejsza i może bardziej pouo.z ająco. Oto ste-r rządów wie l,kieqo mocarstwo dzierży! 
przez cz,tery lota ktoś niemal obłąka"1 y a mimo to w pa ń stwi e wszvstko funkcjonowało nor
mo•lnie. Dzi ało się tak dla.tego, że machi na administracy jno i wojskowa była świetnie zor
ganizowano, u1 rzędnicy i oficerowie wypełniali swe obowio zki wzorowo, z zewnątrz zaś nie 
groziły żad ne niebezpieczeństwo lub poważn i ejsze naciski . Szaleństwa władcy były czvmś 
godzacym tylko w osoby z jego otoczen ia, naitomi ast mies Zik o ńcv stolicy i miast imperium 
w oaóle ich nie odc.zuwałi. I moało to trwać chyba ieszcze całe lata„ , 

No tym polega istota sprawy Kaliguli - w oczach historyk a. 

ALEKSANDER KRAWCZUK 
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ROSTWOROWSKIEGO 
(Próba charakterystyki) 

Gdy zmarł w lutym 1938 roku , śmierci jego towarzyszyło przekonanie niezależ
nie od poglądów ideowych i orientacji politycznych tych, którzy je wyrażali - że 
kulturze polskiej ubył człowiek wybitny: „wielkie serce, prawy charakter, indy
widualność niepowtarzalna", jak to sformułował w swoim Epitafium (1938) o .Ka
rolu Hubercie Rostworowskim Stanisław Pigo1'l, a nade wszystko twórca „niezni sz
czalnych" dziel: w mniejszym stopniu publicystycznych, w tym krytycznoliterackich, 
i drobnych form wierszowych, ujętych w zbiory Tandeta \1901) i Zygzaki„. Wier
sze różne (1932), oraz poematów hymnicznych - Pro memoria (1907), Maya (1908) , 
.1nte lucis ortum (1908), Saec1L!um solutum (1909), Via crucis (1911), w głównej na
tomiast mierze utworów dramatycznych. Utwory te zapoczątkowały: Pod górę. Dra
mat w trzech obrazach (1910). Echo. Studium dramatyczne w trzech aktach (nie pu
blikowane, wystawione w Krakowie w 1911 r .), Żeglarze. Studium dramatyczne w 
tr:::ech aktach (19121; niejako ukoronowały: Judasz z Kariothu. Dramat w pięciu 
aktach (1913) i Kajus Cezar KaUgu.la. Dramat w czterech aktach (1917) oraz dopeł
niły: Bratnie dus: e. KrotochwHa w trzech aktach z prologiem <komediowa przeróbka 
Pod górę, nie drukowana, wystawiona w Krakowie w 1913 r.), Mi!osierd: ie, M i ste
rium w trzech ob-razach :: prol.ogiem (1920) , Straszne d:::ieci, Bajka w tr:ech aktach 
(1922), Zmart wychwstanie. Fanta zja dramat yczna w czterech częściach ku c:ci Ada
ma M i.ckiewicza (1923), Antychryst. Tragedia w tr:ech aktach (1925), Niespodzianka. 
Prawd ziwe zdarze11ie w czterech aktach (1929). Przeprowadzka. Sztuka w czterech 
aktach (1932), U mety. S tuka w czterech aktach z epilogiem (1932), C zerwony mars.:. 
Fantazj a dramatyczna (1932 - fragmenty, w całości wydana. wraz z Preluchum, w 
1936 r .), Don Kiszot za kul.isami, nie sko1'lczona komedia , której fragmenty były 
drukowane w roku 1938. 

Już na podstawie samego zestawienia całokształtu dorobku pisarskiego autora 
Kaju.sa Cezara Kal i guli (zostały tu pominięte jedynie prace publicystyczne pisarza) 
można się pokus ić o kilka wstępnych spostrzeżeń. K. H. Ro stworowski związany 
jest w równym stopniu z literaturą okresu Młodej Polski, zwłaszcza z je j późną 
fazą rozwoju , wyznaczoną nazwiskami m. in. Jana Augusta Ki sielewskiego, Adolfa 
Nowaczyńskiego, Tadeusza Micińskiego, Leopolda Staffa. co i twórczością lat mię
dzywojennych, w zakre.sie dramatu wybijającą się nazwiskami Stanisława Ignacego 
Witkiewicza i Jerzej!o Szaniawskiego. W jego pisarstwie dominuje - i to zdecy
dowanie - twórczość sceniczna. genologicznie i tematycznie dalece zróżnicowana , 
choć n ie najobfitsza pod względem ilościowym. Pisarz posłużył się k s ztałtem tra
gedii, dramatu „właściwego" , komedii (również w jej odmianie farsowej ), miste
rium, fantazji i baśni dramatycznej. Sięgną! do źródeł ewangelicznych i hi ·torycz
nych , podjął współczesną sobie problematykę polityczną, społeczną i · obyczajową. 
Odwołał się do konwencji dramatu realistyczno-naturalistycznego; n ieobce mu 
przy tym były wzory synkretyczneiro dramatu epoki Mickiewicza, Słowackiego i 
Krasińskiego, a zwłaszcza czasów Wyspiańskiego , dramatu łączącego w jednym 
kształcie wypowiedzi artystycznej elementy weryzmu literackiego, symbolizmu i 
ekspresjonizmu, prawdopodobieństwa życiowego i różnych odmian wizyjności, ele
menty słowne, plastyczne i muzyczne. 

Pisarz - ceniony przez w półczesnych, choć nie przez wszys tkich i w n iejedna
kowym stopniu za wszy tkie utwory, w latach międzywojennych uhonorowany 



członkowstwem Polskiej Akademii Literatury (1933) i uczczony głośnym jubileuszem 
z okazji trzydziestopięciolecia twórczości literackiej (1936) - po drugiej \vojnie 
światowej nie znalazł większego uznania w gronie badaczy literatury i teatru pol
skiego, ani tym bardziej edytorów naszego piśmiennictwa artystycznego. Pisarstwo 
Rostworowskiego .nie doczekało się monografii. Żadna też oficyna wydawnicza nic 
ułożyła dotąd utworów pisarza w ciągu „dzieł zebranych'', choćby tylko dzieł dra
matycznych. Najpoważniejsze przedsięwzięc ie edytorskie i badawcze zarazem os
tatniego czterdzies tolecia związane z twórcą Judasza z Kariothu stanowią jego 
Dramaty wybrane, dwutomowa całość Wydawnictwa Literackiego opatrzona roz
ległym i dobrze udo:kumentowanym Wstępem autorstwa Marii Czanerle . Na uwagę 
zasługuje też studium Janusza Goślickiego: Rostworowski. Portret au ;ora drama
tycznego, zawarte w pierwszym tomie Z problemów Literatury polskiej XX wieku 
(1965), z pewną modyfikacją „powtórzone" w Obra.zie literatury polskiej XIX i XX 
wieku (w II tomie Li'.eratury Młodej Polski, 1967). Wszystko inne, co można by 
wydobyć z bibliografii przedmiotowej Karola Huberta Rostworowskiego, to drobne 
wzmianki rozsiane w rozmaitych opracowaniach, najczęściej kompe ndiach history
cznoliterackich. Warto jeszcze zauważyć, że tuż po wojnie Ludwik Solski parokro
tnie sięgał po Judas.za z Kariothu, grając w nim - tak jak to czynił .wcześniej -
- rolę tytułową. W ko1'lcu lat pięćdziesią tych Teatr „Wyb-rzeże" wystawił Kajusa 
Cezara Kaligulę. Tę samą sztukę przed paroma Jaty zaprezentował publiczności 
„Teatr Telewizji". Kilka teatrów zagrało ponadto Niespodziankę i Prz eprowadzkę. 

Skąd ten przeciągający się stan niepamięci już nie tylko gene racji synów, ale 
i pokolenia „późnych wnuków" w stosunku do twórcy wiele znaczącego w dziejach 
naszego drama tu i teatru narodowego? 

Niełatwo o pełną ani tym bardziej ostateczną odpowiedź na to pytanie. Z pew
nością w latach Polski Ludowej Rostworowskiemu - pisarzowi zaszkodziła repu
tacja, jaką miał Rostworowski - szermierz ideologii narodowo-chrześcijańskiej 
(trafna uwaga Marii Czanerle). Nad autorem Antychrystusa i Czerwonego marszu 
z.aciążyło miano, przydane mu zbyt skwapliwie, zaprzysięgłego antysemity i nie
mniej żarliwego wroga wszelkiej rewolucji socjalnej. Wielu wciąż nie może wy
baczyć dramaturgowi polemiki, „krucjaty'', jak to s ię niekiedy formułuje, przeciw
ko Stefanowi Żeromskiemu , przeprowadzonej w roku 1925 na lamach krakowskie
go „Głosu Narodu" w artykułach: Kilka uwag o „Przedwiośniu" Zeromskiego i 
Czemu zwalczam „ Przedwio śnie"? Niektórym z wypowiadających się o Rostworo
wskim jawi się on - bezzasadnie oczywiście - jako twórca wtórny wobec \vielu 
autorów polskich, m. in. Mickiewicza i Krasińskiego, Kasprowicza, Przybyszew
~kiego i Wyspiańskiego , oraz co najmniej kilku pisarzy obcych , w tym głównie 
Ibsena, Strindberba i Dostojewskiego. Są i tacy, których razi - rzeczywista bądź 
rzekoma tylko - skłonność „Sokratesa chrześcijańskiego" (jedna z nazw przyda
wana ongiś Rostworowskiemu) do występowania, zwłaszcza w latach mię dzywo
jennych, w roli przywódcy duchowego narodu - po wielkich romantykach i Sta
nisławie Wyspiańskim. 

Karola Huberta Ro stworowskiego trzeba przyjąć takim, jakim był: z jego za 
letami i wadami zarówno człowieka , jak i twórcy, twórcy prze de wszystkim, z 
których to przymiotów i uchybień, zwłaszcza uchybień pisarskich , sam dramaturg. 
poeta i publicysta oraz wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek okazję wypowiedzieć 
'ię rzetelnie na temat jego osobowości i twórczości literackiej, zdawali sobie do s
konale sprawę. 

„Miałem zostać rolnikiem - wspominał Rostworowski na kartach „Kuriera War
szawskiego" w 1935 roku - i w tym celu, licząc 21 lat, udałem się na politechnikę 
w Halle. Marzyłem natomias t o muzyce, której pragnąłem się poświęcić. Ale już 
tam - sam nie wiem, skąd to się wzięło. - zacząłem pisać wiersze. Zebrało się 
ich kilkanaście, które następnie po powroc·ie do Krakowa wydałem własnym ko
sztem. Tytuł tego zbiorku był Tandeta. Tytuł bardzo trafny i odpowiedni". 

Jak debiutancki tom poezji, w którym pobrzmiewają tony liryki młodopolskiej : 
lito ść dla cierpiącej ludzko ś ci, niechęć do filisterskiego tłumu i „sen o potędze" 
twórczej, podobnie surowo osądził Rostworowski po latach swoje poematy hymi
czne i pierwsze sztuki sceniczne, nie wyrażając zgody na wcielenie ws pomnia
nych utworów do całościowej edycji swoich prac, przygotowywanej przez Ferdy
nanda Hoesicka. 



W l iście do Hoesicka Ro stworowski tak pisał o swoich pierwocinach scenicz
nych: „ Zeglarze, wydane w „Museionie", !nigdy n ie grane, Z. P.]; Pod górę , wła
sny nakład, generalna klapa, k siążka wycofana przeze mnie z księgarń; Echo, nie 
wydane, wystawione. druga klapa". 

W zdobyciu sceny dramatycznej pomógł Rostworowsk iemu Ludwik Solski, od 
1905 roku dyrektor Teatru Miej skiego w Krakowie. Pisarz spotkał się z ogromną 
życzliwością ze strony znakomitego aktora. Po niepowodzeniu u public.:ności pierw
szej sztuki i upadku drugiej (w Echu główną rolę grał sam „mistrz Ludwik") nie
tor:tunny GJŁJbrr otrzymał mową zachętę ;:e ·trony niczym niezrażonego Sol ·kiego: 
.,Napisz pan nową sztukę i zgłoś się pan z nią do mnie" (słowa ze wspomnień dra
maturga). Ro stworowski po słuchał dobrej rady. Napisał Juda!::::a ;: Karioth.u - i zy
. al powszechny poklask. 

Na sukces dramatu (j ego premiera odbyła się 22 lutego 1913 roku) złożyły s ię 
- jak zaświadczają w - półcześni: wyborna gra S olskiego i ewi dentne zalety samego 
dzieła. 

Karol Hubert Ro : tworowski w utworze o apostole-zdrajcy nawiązał do nieod
l e głej tradycji monumentalnego dramatu Stanbława Wyspiańskiego , unikając jed
nakże epigonizmu, o którym ewentualnie można mówić jeszcze w przypadku wido
wiska Pod górę. Twórca Wesela i Nocy !is ;opadowej był plastykiem, człowiekiem 
wrażliwym na kształty , barwy i ruch. Jego wizje sceniczne kształtował ~łównie 
malarsk i typ wyobraźni. „Samodzielny kontynuator teatru Wyspiańskiego", jak 
Rostworowskiego nazwał Juliusz Kleine r . muzyk-kompozytor (opracował on m. in . 
melodie do pieśni Henryka Heinego). a nade wszystko muzyk-odtwórca, wyjątko
wo silnie o dczuwał potrzebę nasycania dzieł teatralnych elementami słuchowymi . 
.. Już ten pierwszy z wie lkich dramatów Rostworowskiego - pisał w 1938 roku o 
.Judaszu Zdzisław Jachimecki - przekonał ;1as, że forma jego wierszy i scen wzięła 
swój początek z prz:y;kładów kompozycji muzycz:nych. [ ... ] W kompozycji zachodzi 
pokrewieńst\vo formalne z dramatem muzycznym. a nawet operą. Obok treści i 
pia ·tyki życia scenicznego domin uj e w dramacie Rostworowskiego motyw akusty
czny [ ... ]. Operując całą skalą dynamicznych odcieni, z pianissimem grup i for
tissimem so lów, wprost zdaj e i ę in s trumentować 'wój dramat, ninzadko zaś ko
rzysta z kakofonii, ze zniek szta łcenia dźwięków" . 

Judasz ::: Kariothu zadziwił odbiorców zwłaszcza polifonią licznych : cen zbio
rowych, z najlepszą sceną drama tu: kłótni saduceuszy z faryzeuszami. Zaintrygo
wał przy tym złożonością problematyki psychologicznej i społeczno-obyczajowej. 
W dzie le tym pisa rz nie podjął tem a tu szczególnie oryginalnego. Warto może przy
pomnieć , że postać Judasza pojawia .· ię np. w trzech W)"bitniej szych utworach pi
sarzy młodopolskich: w jednym z hymnów Jana Ka sprowicza (1901), w powieści 
Maria Magdale·na Gustawa Daniłowskiego (1912) i „Tragedii w czterech aktach" 
Kazimierza Tetmajera, napisanej około 1913, a wydanej w 1917 roku. Kasprowicz 
w dwunastym apostole dopatrzył się nie ·zczęśnika żebrzącego o odrobinę ludzkiej 
lito ści. Daniłowski i Tetmaier skojarzyli Judasza z biblijną jawnogrzesznicą. Ucze1i 
zdradza Mistrza , gdy ten zwraca na drogę cnoty Marię Magdalenę. Rostworowski 
odrzucił wersj e swoich poprzedników, traktując je jako „literackie wybryki". Nie 
przyj ął też ewangelicznej koncepcji człow ieka, w którego wstąpił .~zatan. ani też 
innej sugestii , pochodzącej z tego samego źródła. że Judasz był złodziejem i przez 
cały czas swojego apostołowa nia potencjalnym kandydatem na zdrajcę. 

Tytułowe~o bohatera utworu uczynił pisarz „małym" człowiekiem, który nie 
udźwign ął ciężaru wielkiej idei. Nie zrozumiał właściwego sensu wypowiedzi Chry
stusa, i ż jego „królestwo nie z tego świata" . Pragnął ułatwić Jezusowi zdobycie 
tronu żydowskiego , by zrobić przy n im karierę: swój sklepikarski mieszek •napeł
nić złotem. Gdy to się nie udało, s tchórzył i zdradził. Przeżył bardzo ludzki dra
mat zawiedzionych na dzie i, pogłębiony dodatkowo śmiercią ż-0ny Rachel, wiernej 
nowej nauce. 

Dzieło Ro ·tworo wskiego osadzone jest mocno w realiach epoki , której dotyczy. 
Jego tło , zdaniem komentatorów Judasza z Ka·rioUm i znawców biblii zarazem . to 
wierny hi , toryc znie przek rój ówczesnych stosunk ów: społeczno-politycznych i psy
chologiczno-relie;iinych. Adam Grzymała-Siedlecki w tragedii Karola Huberta Ros
tworowskiego dosłuchał : ię ech rewolucji lat 1905-1907. „Rzeczywis tość polska -
pisał - zapadająca w e wrażliwość a r tysty , ta rzeczywistość , wypełniona wielkimi 



zbrodniami. 1.udzi n;a_łych, u~talała Rostworowskiemu jego Judasza, bezbronnego 
w:obec s':"'oJeJ małosci, postać ludzką, arcyludzką, jednego z bezliku naszych bliź
mch, więc postać czasem budzącą Mość" 

Ten sa_m krytyk - przy ~ym, po L~dwUrn Solskim i Lucjanie Rydlu. dyrektor 
k_rakowskiego Teatru Mieiskiego ~ zaimuiąco wypowiedział się również 0 Kaju
sie Cezarze Kaliguli, którego premiera odbyła się w Krakowie 31 marca 1917 roku 
po cz)'lm rzecz! prze:szła triumfalnie przez sceny teatralne Łodzi, Warszawy, Poz~ 
na111a i Lwowa. 

„Nareszcie nadszedł czas, kiedy trzeba było wystawić świeżo napisanego Kali
gulę [„.]. Rostworowski miał fenomenalne wyczucie aktora i obsadę swoich sztuk 
widział nię mniej wyraźnie od dyr~ktora •teatru i reżyserów. Tak było i w tym 
wy_padku. Na, wszystkie role znalezh się bez trudu odpowiedni wykonawcy ze 
swietnym . Boncz.ą (Leonardem Bończą - Stępińskim), jako Kabgu.lą na czele. 
. Rzecz Jasna, że tytułowa postać sztuki, Cezar Kaligula, taki sam miałby sens 
i takie same · naczelne kontury, gdyby wówczas Bończy w teatrze krakowskim nie 
było, ale wie~zę _i mógłbym 1;1dowodnić, że .w granicach tych konturów Kaligulę swego 
Rostworowski pisał dla Bonczy. [„.] Kal1igula . .tak był pisany »pod Bończę«, jak 
»pod_ Solskiego« pisany b_ył Judasz. W obu tych wypadkach potwierdziła się praw
?a. ze rasowy drama_topisarz (czy komediopisarz) musi mieć w sobie żywioł re-
zysera, Jak rasowy rezyser zmysł autora sztuk scenicznych". . 

,Historia wydała go na za~a~ę i ruinę rodu ludzkiego" - taką opinię wydał 
Seneka Młodszy o Caiusie Iuhusie Caesarze, który po śmierci Tiberiusa obrany w 
roku 37 władcą ,rzymskim, zginął w 41 ·roku z ręki trybuna pretorianów Cassiusa 
Chaerei . Wybitny filozof, pisarz i retor uznał Kaligulę za potwora w Judz'kim ciele 
Sąd ten potwierdzH Swetoniusz i inni autorzy rzymscy. Karol Hubert Rostworow~ 
ski w swoim dramacie „uczłowieczył" tyrana i zwyrodniałego despotę. Wbrew 
przekazom historycznym uczy111ł go władcą, który był ongiś szlachetny ale który 
poznaws.z_Y nędzę natury Judzkiej i nikczemność świata zmienił się gruntownie. 
Korzysta·iąc z bezkarności. jaiką zapewniały mu rządy abso.lutne, kompromitował Ju
dzi. _ze swego otocze111a. Odsłaniał, ich małoś~, podłość i głupotę. Zginął z rąk spa
rahzowanyc? s_trachem, ~pis_kowcow, sa_m me bez strachu wychodząc naprzeciw 
własnei śmierci, wyrazme Ją prowokuJąc. Zginął, zyskując ze strony dramaturga 
stygmat człow1ieczeństwa. 

Sweg? rodzaju _rehabi.litacja_ Kaliguli,. dokonana przez Rostworowskiego, wy
wołała .zY"'."ą reakcJ~ krytyki literackie] 1 teatralnej już od momentu pierwszego 
wystawienia dr~matu pisarza. z_arzucano twórcy, że zbyt rewizjonistycznie potra
ktował !akty histo~yczne, podłosć cezara przenosząc na jego otoczenie. Miano mu 
za. z_łe. ze apoteoz~Je tyramę, co pozostaje w sprzeczności z jego ideologią chrześ
ciia_nską. :i;ylko mehc~m autorzy konstatowali, iż dobrym prawem poety jest mo
dyfikowarne postaci historycznych; rzecz tylko w tym, aby je psychologicznie upra
wdopod.obmć. W przypadku Ka1usa Cezara Kaliguli cel poetycki został spełniony 
z nawiązką. 

„Ze Kalig~la jest niektórym ludziom sympatyczny, to nie moja wina - pisał. 
Rostworowski w Pro domo mea (1917), włączając się w polemikę. jaka rozgorzała 
w_okół utworu. Ze1 na.d Ka1U.e:u1ą więksmść się lituje, to moja chluba. Bo litdfoi 
n~e. trzeba umieszczać tam. gdzie duch spokojny, a umysł na straży godności Judz
kie], ale tam , gdzie brak życiowego dogmatu krwią serdecz.ną mózg zalewa a móz-
giem serce oziębia''. ' 

W _tym sa.mym _szkic~ z _1917 roku, odpowiadając jednemu z krytyków na za
rzut, ze po smierci Kahguh w utworze :na jego temat pozostaie jedynie pustka 
etyczna, dr~maturg wvjaśnił, iż „pustkę wewnętrzną" wprowadził na scenę jeszcze 
przed, P?d.111es~:me_m kurtyny. ponieważ „naiważniejszą osobą" sztuki jest „etyka 
chrz.e~cnans~a . Nie_ wszystkich to przekonało. Wilhelm Feldman w VII wydaniu 
swoie1 Wspol:czesne1 literatury polskiej pisał na przykład: „Teatr jest instytucją 
prawdy: wierzymy tylko w to, co w nim widzimy". 

Naw~t najwi,ęks i. przeciwnicy etyki autora Kaju.sa Cezara KaLigu.!i nigdy nie 
negowail _walorow literackich te~o dzieła. Dwa sądy historycznoliterackie dla po
tw1erdze111a tak sformułowanej opinii. 

Dramat Rostworowskiego stwierdził Janusz Goślicki , jest ,.nieprzerwanym popi-

sem warsztatu dramaturgicznego autora. Bezu.<;tanna dynamika, napięcie drama
tyczne. działanie kontrastami grup ,j jednostek .sprawiają, że widz znajduje sit; 
w stanie ciągłej fascynacji utworem". 

Lesław Eustachiewicz (Dramaturgia Młodej PoLski, 1982) wskazał na dynamikę 
akcji Ka!igu!i, celność zamknięć poszczególnych aktów, umiejętne operowanie na
pięciami scenicznymi, elementem permanentnej wręcz niespodzianki. W utworze 
tym, konkluduje rzetel·ny badacz i znawca dziejów dramatu polskiego, „Rostworow
ski osiągnął szekspirowską uniwersalność i rangę arcydzieła". 

„Jest-że się poetą, czyli raczej tylko bywa się?" - pytał Cyprian Kamil Norwid, 
podnosz.ąc kwestię godną rozważenia w odniesieniu do wielu autorów, w tym rów
nież do Karola Huberta Rostworowskiego, zwłaszcza jako twórcy z okresu między
wojennego. 

Pierwsze dramaty pisarza powstałe w warunkach Polski niepo<lległej : Miłosier
d2ie i Straszne dzieci - zostały poświęcone tematowi rewolucji socjalnej. Zestawił 
ją Rostworowski ze średniowieczną wizją o końcu świata. Perspektywa rewolucyj
nych działań mas ludowych w kraju, który powstał do życia po 123-letniej niewoli, 
wyraźnie go trwożyła , jeśli wręcz nie przerażała. 

Z tym samym tematem autor Miłosierdzia związał jeszcze dwa inne utwory, jak 
wcześniejsze o wyraźnym zacięciu pamfletowym: Antychrysta i Czerwony marsz. 
W pierwszym z nich za niepokoje społeczne w kraju Rostworowski obwinia zorga
nizowaną mniejszość obcoplemienną, w danym przypadku żydowską, i wyrokuje 
wprost: 

„ ...... . ....... . . Bo nie ma zgody, 
gdzie w jednym kraju żyją dwa żywe narody. 
Pragnień im nie odejmiesz, ziemi im nie dodasz 
jeden musi ustąpić - gość albo gospodarz!" 

W następnym - na przykładzie wydarzeń francuskich z 1789 roku i kilku lat póź
niejszych „odkrywa" absurdalny mechanizm błędnego koła historii ludzkości. W łos
kocie gilotyny spadają głowy Ludwika XVI z królewskim otoczeniem, żyrondystów, 
Dantona i dantonistów, wreszcie Robespierre'a a i jego zwolenników. Szaleństwu. 
którym kieruje Koryfeusz, reżyser komedii ludzkiej, a którgo świadkami są Talley
rand i Cambaceres, przedstawiciele warstwy wysługującej się każdej sile, kładzie 
kres Napoleon. „Cały lud, zgięty pod jarzmem wolności", wita przyszłego cesarza 
jak zbawcę. 

Przypomniane tu utwory - wszystkie, jak Judasz i KaLigu.la, niepozbawione uro
ku nowości, a przede wszystkim pieczołowicie opracowane scenicznie - spotkały 
się ze zróżnicowaną, na ogół nieprzychylną oceną bieżącej krytyki literackiej, nie 
mówiąc już o późniejszych badaczach twórczości dramatycznej Rostworowskiego. 

„Tchnienie czarnego mistycyzmu jest w tym widzeniu rewolucji. [„.] Tylko wy
obraźnia wizjonerów średniowiecznych tarzała się w takich sabatach" - pisał 
o Miłosierdziu., po jego zaprezentowaniu w warszawskim Teatrze Polskim, Tadeusz 
Rabski. 

Straszne dzieci zdecydowana większość publicystów literackich określiła, jako naj
zwyklejszą kompromitację wybitnego skądinąd dramaturga. 

„Trudno jest pisać o tym dziele niebywałym w dorobku pisarza bądź co bądź 
nieprzeciętnej miary - uniosła się wprost przy interpretowaniu Antychrysta Ma
ria Czanerle, autorka wcześniej wymieniana, choć dotąd nie cytowana. Gdyby kto 
próbował znaleźć utwór skupiający najbardziej wsteczne i zaściankowe właściwości 
rodzimej kultury, to Antychryst byłby chyba klasycznym egzemplum. Jeśliby sce
nę Przechrztów wydzielić z Nieboskiej i ująć jako niezależne dzieło - byłby to 
jeszcze utwór łatwiej dający się obronić niż ta endecka agitka pisana w formie 
narodowego dramatu''. 

O Czerwonym marszu tak wypowiedzieli się Wojciech Natanson i Henryk Zy
czyi1ski: 

„Wielka Rewolucja nie była jedynie morzem krwi, ale - mimo wszystko -
- także i wieLkim krokiem naprzód w dziejach ludzkości. Przypomnijmy sobie też, 
że [„.] dla wierzących jest Łaska, a dla niewierzących - wiara w postęp i czło
wieka" (Chwyty i zachwyty, 1935). 

„Wielkie zjawisko dziejowe ujął [Rostworowski, Z.P.] jako opętany, szaleńczy 
taniec i opracował na spo-ób muzyczny: tempo wzmaga się , pot~żniej e , o iąga wój 



szczyt [ ... ]. Okropn~ć tb.- iąca \ naturze samego lematu zo stała złagodzona przez 
formc; mar ionetkowego ujęcia" 
( Twórc.::o.ść Karola Jluberta Rostworowskiego, 1938). 

Z obojętnością publiczności teatralnej i taką samą reakcją krytyki spotkało się 
Zmartwychwstanie, widowi ko o ożywionym Mickiewiczu, który podejmuje piel
grzymkę przez Polskę niedawno wydźwigniętą z niedoli narodowej i jak Gustaw 
z Dziadów, cz. IV przeżywa godzinę miłości, rozpaczy i przestrogi w kontaktach ze 
wzajemnie sk łóconymi rodakami. 

„Wi ęcej było osób na scenie niż na sali" - wspominał spektakl Zmartwychwsta
ni a w Teatrze Polskim Tadeusz Boy-Żeleński. Ganiono pisarza za „zbeszczeszcze
nie Mic kiew icza" (Stanisław Pieńkowski) i sam pomy;;ł trawestacji jego wierszy 
Stefan PapeeJ. 

Prawdziw·ą „niespodzianką" dla \Vspółczesnych Ro~tworowskiemu , który przed 
rokiem 1918 podejmował głównie problematykę uniwersalną, przewartościowując 
przy okazji mity lub zdarzenia dziejowe, po które sięgał, natomiast w pierwszym 
dziesięcioleciu lat międzywojennych s tarał się wspiąć na zobowiązujący i w sumie 
niewygodny piedes tał wieszcza narodowego, było wydanie przez dramaturga - na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych - trylogii scenicznej, zgoła niepodob
nej do ws.zystkiego, co pisarz wcześniej miał do powiedzenia swoim odbiorcom, 
zwłaszcza w obrębie „rzeczy polskich". 

Pierwszy człon trylogii, N iespod zianka, przynosi historię opartą na zdarzeniu 
z życia wiejskiego. Matka-chłopka walcząc o szczęście jednego syna morduje dru
giego syna, którego przed zabójstwem nie rozpoznaje w zamożnym „gościu z Ame
ryki". Tragizm bliski antyc znemu s ą s iaduje w tym utworze z okropnością, jakiej 
w ce lach rabunkowych dopuszcza s ię bohater Zbrodni i kary Dostojewskiego. 

Fabularną kontynuację Niespodzianki s tanow.ią: Przeprowadzka i U mety, w za
myśle autora dramaty społeczne, w odbiorze czytelniczym i scenicznym raczej tra
gifarsy ze sporą dozą karykatury i groteski. Sztuki pisane językiem prozy (podobnie 
jak Niespodzianka, w innych dramatach Rostworowski posłużył się wierszem) przy
noszą wiele celnych scen obyczajowych ze środowiska lumpenproletariatu i „strasz
nych mieszczan'', niemałą szczyptę komizmu, obcą raczej wcześniejszym utworom 
pisarza, przy tym wcale dosadną krytykę tego świata, w którym pieniądz i „pozy
cja" li czą s ię najbardziej - i to niezależn ie od tego, na jakiej drodze zostały osią
gnięte . 

Opiniodawcy dorobku li te rackiego Karola Ro: tworowskiego najprzychylniej od
n ieśli się do Niespodzianki. Porównywano ją z Klqtwq i Sędziami Wyspiańskiego. 
Matkę-zabójczynię zestawiano z mitycznymi, poddanymi obróbce dramaturgicznej 
przez wielkich tragików greckich, po tac iami Edypa, Medei i Fedry. Zachwycony 
utworem Adolf Nowaczyń s ki wy~ tąp ił w pros t z dytyrambem na cześć Rostworow
skiego: 

„Znów s ię dożyło i a systowało przy r ealizowaniu na scenie polskiej utworu naj
wyższej rangi i klasy ~ ... ]. Jednak między nami żyje i współcześnikiem naszym jest 
p eta sceny równy najtęższym i najs łynniej szym dramatykom europejskim, kapłan 
i prorok swego kunsztu ... " 

Chłodniej przyjęto Przeprowadz kę . U mety znów uznano za dzieło wybitne. Tym 
razem zestawiano Rostworowsk iego z Balzakiem (T. Boy-Żeleński) , Tołstojem 
i S zekspirem (K. Irzykowski). U mety - zauważyła M. Czanerle - „jest chyba 
najżywszym z całej trylogii utworem dla dzisiejszego teatru. Żywy pozostał ów, 
jakże w szechstronnie tu pokazany problem mieszczańskości - jej infiltracji w men
talność i obyczaje awansujących warstw czy jednostek". 

Karol Hubert Ro stworowski, mający w swoim dorobku twórczym prace wybitne, 
utwory godne uwagi jedynie ze względu na ich walory sceniczne i teksty zgoła nie
udane, n ie był z pewnością Poetą w Norwidowskim rozumieniu tego słowa ,a więc 
arty tą niezmiennie wielkim, niezawodnym we w szystkim, co wyszło spod jego pió
ra. Takim artystą autor Kajusa Cezara Kaliguli - najbardziej teatralny, obok Sta
n isława Wysp i ańskiego, . pośród wszystkich dramaturgów polskich - raz po raz ... 
tylk o bywał. 
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