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OD REŻYSERA 

tosunek teatru do tradycji literackiej nie może polegać 

na jej mechanicznym powtarzaniu. Teatr nie jest muzeum lite
ratury, więc nie obowiązują go hierarchie ustalone w historii 
dramatu; interesuje go tylko to, co bezpośrednio dotyka wsp6l
cze.mej wrażliwości estetycznej i moralnej - tylko to, co może 
kształtować współczesną wyobraźnię i emocjonalny stosunek do 
życia. Dlatego w decyzji teatralnej podjęcia nowej realizacji 

„Kajusa Cezara Kaliguli" elementem ubocznym jest rola K. H. 
Rostworowskiego w rozwoju polskiego neoromantyzmu, natomiast 
elementem istotnym jest żywotność scenicznych środków wy

razu, użytych przez dramaturga. 
Najbardziej wyraziście rysuje się sens powrot.u ,_.Kaliguli" na 

scenę warszawską po długiej jego nieobecności w retrospektyw-
11ym repertuarze od strony ekspresji. Rostworowski. oparł własną 
technikę dramaturgiczną o fundament szekspirowski, o spraw
dzalną obiektywnie psychologię postaci, o wypracowane erudy

cyjnie tlo historii. Nie ograniczył się jednak do kontynuacji. za
równo podstawowego modelu. do którego odnieść można jego 
dramat, jak i romantycznej modyfikacji tego wzorca. Jeśli -
znęceni ogólną formulą rzymskiej historii - spróbujemy zestawić 

„Kaligulę" z „Irydionem", dostrzeżemy bez trudu zasadniczą róż
nicę w kształtowaniu osób dramatu, akcji, dialogu. Arcydzielo 
Krasińskiego ujawnia wyraźnie liryczne źródła swej nastrojo
wości, swego monumentalnego patosu, swoich refleksyjnych 
akcentów. Rostworowski wyprowadza własną konstrukcję dra
maturgiczną z ducha muzyki, przy czym tej genealogii nie nale
ży rozumieć' wyłącznie w wymiarch metafory. Jest ona stwier
dzeniem dosłownym, jeże li pamięiamy, że poeta studiował teorię 

muzyki i. jeśli zwrócimy uwagę na po!i.foniczne traktowanie 

~cen zbiorowych, na wyjątkowo finezyjne rzutowanie wza.jemne 
poszczególnych fragmentów dialogu. 

Nie tylko jednak w tej matematycznej precyzji języka - obok 
której niekiedy zdarza.jq. się retoryczne strumienie słów, zgodne 

Kajus Cezar K a ligula w wieku młodzieńczym 
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z konwencją Młodej Polski, ale zazwyczaj podporządkowane na
czelnej zasadzie oszczędności efektów - tkwi atrakcyjność „Ka

ligul i " dla teatru. Jest nią również stopniowanie napięć (jak 
w słynnej scenie gaśnięcia lamp na początku aktu II), jest nią 
kunsztowne odsłanianie sfery motywacji psychologicznej poprzez 
fabularny układ akcji (jak w kończącej akt I, scenie Lollii z Ro
gulusem lub w scenie między Kaligulą a Chereą w akcie Il). 
Im dłużej obcujemy z tekstem Rostworowskiego, tym bardziej 
podziwiamy tę marmurową maestrię, która łączy obiektywny 
chłód dystansu autora wobec tworów jego fantazji z namiętnie 
pulsującym rytmem zdarzeń, z egzystencjalną perspektywą ludzi 

postawionych wobec podstawowych rozstrzygnięć, wobec defini
tywnych decyzji o własnym i nie tylko własnym, lecz formują
cym historię, losi e. 

Wielki, zaskakujący ni.espodziankami, art·yzm dzieła to wy
starczająca przesłanka dla pracy nad nim. Ale w „Kaliguli" od
naleźć można skupienia analiz refleksyjnych, które bliskie są 

naszym dzisiejszym (czy w ogóle nowoczesnym) sposobom war

tościowania - by wskazać choćby na scenę śmierci Regulusa, 
w i stoc ie dobrowolnej, a zatem heroicznej, będącej protestem 
przeciw zni kczemnieni u otaczającego go świata, a taki protest 
stać się może zalążk iem odnowy. To bogactwo skojarzeń etycz
nych, które kryje się w niejednej scenie dramatu, jest wewnętrz
nym ogni em t ego n i esamowitego i niepospolitego dzieła. 
Grać dziś „Kaligulę" w ten sposób, w jaki realizowano go na 

1)rapremierze krakowskiej w r. 1917, byłoby anachronizmem 

formaln·ym. Toteż decyzja reżyserska przenosi wiele spraw z pła

szczyzny werystycznej dosłownośc i na arenę syntezy. Jednolita 
zasada scenografi czna ze~pala kilka różn·ych miejsc akcji. Po
traktowane z należnym szacunkiem realia kostiumów i środki 

aktorskiego wyrazu nie mają być imitacją rzymskości tak jak ją 
rozumiałby teatr wyrosły bezpośrednio na propozycjach Meinin
geńczyków, lecz powinny być ekwiwalentem kolorytu historycz

nego, przełamaniem się jego muzealności w nadrzędnej wizji 
plastycznej czy inscenizacyjne j. To założen ie ma swoje kon

sekwencje także i w interpretacji postaci. Demetrius np., filozof 
ze starożytn ej szkoły „cyni.ków", szukający jak Diogenes z latar
nią człowieka, nie jest starcem; banalny to zresztą sposób -
kojarzeni e filozofii ze starością. Jest młod·y, bo reprezentuje ja-

kiś pozahistoryczny sens zjawisk. Przypomina raczej bóstwo -

Hermesa, przewodnika dusz zmarłych. Na tę koncepcję postaci 
naprowadza fakt, że zjawia się ona - troc1ię jak antyczny deus 
ex mach i na - zawsze tylko wtedy, gdy coś się kończy, gdy 
umiera Regulus, gdy ginie Kaligula .. 

Trudno w podobny sposób uzasadniać każdą interwencję 

w tekst Rostworowskiego i każdy etap przemyśleń zdążajqcych 
do nadania dramatowi aktualnej formy scenicznej. Sqdzić wolno 
wszak.że, że wybrane przykłady sygnalizujące niektóre momenty 
problematyki i artyzmu „Kaliguli" tlumaczą w sposób dostatecz
nie oczywi sty celowość podjęcia tego właśnie zadania artystycz
nego. Ma ono dwa aspekty: jeden zwiqzany z realizowanym 
d ziełem, drugi z twórczością Rostwor,owskiego w szerszym za
k r esie. Ze j est to twórczość, którą warto przeanalizować z punktu 
w idzenia praktyki teatralnej , o tym świadczy społeczn11 rezonans 
„ Niespodzianki'' zarówno w telewiz ji polskiej, jak i węgierskiej. 

Odwaga _ p isarza, który potrafił w latach międzywojennych 

w brew ograniczeniom własnej klasy społecznej dostrzec glębokie 

żródła konfl i któw w życiu ówczesnej wsi i nadać im monumen
talną formę tragedii, jest i z naszej perspektywy historycznej 
c zymś pobudzającym do myślenia. Artystyczna koncepcja „Ka
l igul i." j est też swoi st ym aktem prekursorskiej odwagi, dającej 

si ę dialektycznie transponować na inne u,klady ekspresji i ref

l eksji. 



GAJUS SWETONIUSZ TRANKWILLUS 

„ŻYWOTY CEZAROW" 

\\" h Fragment końcowy rozdziału o Kaliguli 

'Nobec takich szaleństw i rozbojów niejednemu przyszło 
na myśl zamordować go. Jeden i drugi spisek został wykryty. 
Inni chętni zwlekali z braku sposobności. Dwaj obywatele wspól
nie powzięli plan i wykonali go, nie bez wiedzy najpotężniejszych 
wyzwoleńców i dowódców przybocznej gwardii cesarskiej. Mia
nowicie oni sami, chociaż niesłusznie wymieniono ich wśród 

uczestników jednego spisku przeciw Kaliguli, czuli się już odtąd 
podejrzani i źle widziani przez niego. Oto natychmia,1t (po wy
kryciu owego spisku) wziął ich Kaligula na bok i zapewnił, do
bywszy miecza, że „sam gotów sobie życie odebrać, jeśli także 

weclle ich zdania zasługuje na śmierć". Czym wywołał straszną 
ich nienawiść. Odtąd nieustannie oskarżał jednego przed drugim 
i waśnił wszystkich między sobą. Wreszcie postanowiono napaść 
na niego, gdy będzie wychodził w południe z igrzysk palatyń
skich. Wówczas Kasjusz Cherea, trybun oddziału proterianów, 
zażądał dla siebie pierwszej roli, ponieważ Gajus miał zwyczaj 
piętnować tego starszego już oficera przezwiskiem niedołęgi 

i baby, obrzucając wszelkimi obelgami. Gdy ten pytał o hasło, 

dawał: „Priapa" lub „Wenerę". Gdy dziękował mu za coś, po
dawał dłoń do pocałowania, nadając jej sprośny kształt i ruch. 
Przyszły mord zapowiedziały liczne znaki wróżebne. W Olimpii 

posąg Jowisza, który Kaligula postanowił rozebrać i przewieźć 

do Rzymu, wybuchnął nagle tak gwałtownym śmiechem, że ru
sztowania runęły, wskutek czego rzemieślnicy się rozbiegli. 
Wkrótce nadszedł pewien człowiek, imieniem Kasjusz, zapew
niając, że we śnie otrzymał rozkaz zabicia wołu na ofiarę Jowi
szowi. W Kapitol kapuański uderzył piorun w sam dzień idów 
marca , również w Rzymie w miejsce święte Apollina Palatyń

skiego, strażnika atrium. Niektórzy przypuszczali, że jedna 
wróżba zapowiada niebezpieczeństwo grożące panu od jego sług, 

druga jakieś ważne zabójstwo, podobne do tego, jakiego doko
nano niegdyś w tym samym dniu. Gdy Kaligula prosił astrologa 
Sullę o postawienie mu horoskopu, ten najbardziej stanowczo za-
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powiedział, że zbliża się niechybny mord. Wyrocznia Fortuny 
w Ancjum ostrzegła go, aby miał się na baczności przed Kasju
szem. z tego powodu wydał Kaligula rozkaz zgładzenia Kas
jusza Longina, ówczesnego prokonsula Azji, zapominając, że 

Cherea nazywa się także Kasjusz. W przeddzień śmierci miał 

sen, że jest w niebie przy tronie Jowisza a ten palcem prawej 
stopy popchnął go i zrzucił na ziemię. Także inne zdarzenia, 
które przypadkiem miały miejsce tego właśnie dnia, a tuż przed 
mordem, uznano za wróżebne. W czasie składania ofiar Kaligula 
obryzgany został krwią flaminga. Aktor pantomimy Mnester wy
stąpił z popisem tanecznym w tej samej tragedii, którą niegdyś 
zagrał aktor tragiczny Neoptolem w czasie igrzysk, na których 
został zabity król macedoński Fi1ip. W przedstawieniu mimu 
pod tytułem „Laureolus", gdzie aktor główny, wydobywający 

się spod zgliszcz, bluzga krwią, liczni aktorzy drugoplanowi na 
wyścigi pokazywali swą biegłość w tej sztuce i cała scena spły-

Pta. skorzeżba przedstatda jq ca sc en~ - polou;anici 



nęła krwią . Na następną noc przygotowywano widowisko, 
w którym scenę piekła mieli odegrać Egipcjanie i Etiopowie. 

Dziewiątego dnia przed kalendami lutego koło godziny siódmej 
namyślał się właśnie Kaligula, czyby nie wstać i niE wybrać 

się na śniadanie . Lecz czuł się jeszcze ociężały po wczo
rajszym posiłku. Dopiero ulegając namowom przyjaciół wyszedł. 

Tymczasem w krytej galerii , przez którą należało przejść, przy
gotowywały się do występu pacholęta znakomitych rodów, spro
wadzone z Azji na popisy sceniczne, Kaligula przystanął, aby 
im się przyjrzeć i dodać odwagi. Gdyby kierownik trupy nie 
powiedział, że czuje się zziębnięty, Kaligula z pewnością za
wróciłby i kazał im zaraz urządzić przedstawienie. Co się dalej 
stało, dwojako jest podawane. Jedni twierdzą, że gdy cesarz 
rozmawiał z chłopcami, Cherea z tyłu w kark ugodził go śmier
telnie mieczem, wołając: „bij", następnie Korneliusz Sabinus, 

Pła skorzeźba 7>r,edstawiając(I blt1X·<l 
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drugi ze spiskowców, trybun, z drugiej strony przebił mu pierś. 
Inni znowu podają, że najpierw wtajemniczeni centurionowie 
usunęli tłum, potem Sabinus zwyczajem wojskowym przystąpił 

do cesarza po hasło, a gdy Gajus odpowiedział „Jowisz", w tej 
chwili Cherea zakrzyknął: „Niech się dzieje pomsta!" i rozplatał 
mu szczękę, gdy Kaligula usiłował spojrzeć wstecz. Leżąc już 

cały w skurczach, wołał, „że jeszcze żyje". Reszta spiskowców 
dobiła go trzydziestoma ciosami. Mianowicie hasło wszystkich 
hr:z.miało: „Powtórz". Niektórzy wbili żelazo nawet w organy 
męskie. Na pierwszy odgłos walki zbiegli się na pomoc traga
rze lektyki z drągami oraz przyboczna gwardia germa1'iska i po
łożyli trupem niektórych spośród morderców, nawet kilku nie 
wtajemniczonych senatorów. 

Kaligula żył lat dwadzieścia dziewięć, pa.nowa! trzy lata, 
osiem miesięcy, osiem dni. Zwłoki jego zawleczono po kryjomu 
do ogrodów Lamii, opalono tylko na byle jakim stosie i przy
kryto cienką warstwą darni. Później dopiero jego siostry, po
wróciwszy z wygnania, wydobyły ciało, spalily i prochy pogrze
bały. Jest rzeczą zupełnie pewną, że zanim się to stało, dozorcy 
ogrodów ciągle byli niepokojeni przez mary, także w tym domu, 
gdzie umarł, nie minęła jedna noc bez jakit!jś strasznej zjawy, 
wreszcie sam dom spłonął w pożarze. Razem z Kaligulą zginęła 
żona jego, Cezonia, przeszyta mieczem przez centuriona, córkę 

roztrzaskano o ścianę. 

Jakie to były czasy, łat\„·o mógłby każdy wywnioskować nawet 
z tego, co nastąpiło. Oto gdy rozeszła się wieść o mordzie, na 
razie nie dano jej wiary podejrzewając, że to sam Gajus zmy
ślił nowinę o swym zabójstwie i puścił ją w obieg, aby w ten 
sposób wybadać nastroje umysłów względem siebie. Spiskowcy 
także nie wyznaczyli nikogo na cesarza. Senat okazał tak jed
nomyślną wolę przywrócenia wolności , iż konsulowie zwołali 

pierwsze posiedzenie nie do kurii, gdyż nosiła nazwę Juliuszowej, 
lecz na Kapitol. Niektórzy senatorowie postawili wniosek, żeby 
w ogóle wymazać z pamięci ludzkiej imię Cezarów oraz świą
tynie ich z.burzyć. Zauważono przy tym i zapamiętano sobie 
szczególnie, że wszyscy Cezarowie noszący imię Gajus ginęli od 
miecza, począwszy już od tego, który zgładzony został z.a czasów 
Cynny. 

Przełożyła 

Janina Niernirska-Pliszczyńska 



Z PROBLEMÓW ARTYSTYCZNYCH „KALIGULI" 

C zwartego lutego 1938 r. zmarł Karol Huóert Ros1.worowski, 
dramaturg uznany przez współczesnych za kontynuatora tradycji 
romantycznej, w szczególności Zygmunta Krasińskiego, oraz tra
dycji Wyspiańskiego. Wychodząc z założeń poetyki neoroman
tycznej wprowadził Rostworowski do swej dramaturgii także 

akcenty inne, z jednej strony naturalistyczne (w „Niespodziance", 
.,Przeprowadzce" i „U mety"), z drugiej ekspresjonistyczne (zwła
szcza w „Miłosierdziu") . Dzisiejsza ocena twórczości Rostworow
skiego jest bardziej chłodna i krytyczna niż to miało miejsce 
w latach dwudziestych i trzydziestych, ale każdy uważny 

i obiektywny powrót do analizy dorobku pisarskiego autora 
„Judasza z Kariothu" pozwala dostrzec wartości artystyczne, 
wobec których nie tylko historia literatury, ale teatr, nie 
może zająć postawy obojętnej. 

W roku 1938 - w roku śmierci Rostworowskiego - na innym 
niż Kraków krańcu obszaru objętego promieniowaniem kultury 
antycznej rozpoczął pracę nad dramatem o Kaliguli pisarz ce
niony dziś powszechnie jako reprezentatywny obserwator i ana
lityk egzystencjalistycznego buntu w świadomości europejskiej, 
Albert Camus. Są dwa interesujące momenty zbieżne w zakresie 
tematyki między Camusem i Rostworowskim: fabuła „Niepo
rozumienia" („Malentendu") przypomina „Niespodziankę", a tło 

historyczne wiąże w sposób oczywisty oba dramaty o Kaliguli. 

„Caligula" Camusa dojrzewał przez szereg lat, by definitywny 
kształt otrzymać dopiero w roku 1945. Paralela obu dramatów 
otwiera ciekawe perspektywy komparatystyczne. Podkreślić trze
ba , że w grę rozważań nie wchodzą jakiekolwiek sprawy lite
rackich zależności i że nawet chronologicznie bezsporne prekur
sorstwo Rostworowskiego nie jest elementem istotnym przy po
równawczej charakterystyce artystycznych koncepcji obu drama
turgów. Dramat Rostworowskiego również formował się przez 
szereg lat i były to lata o tyle podobne do genetycznego okresu 3 



wizji Camusa, że i w nich w kontemplacyjną samotność artysty 
wkraczała burząca jej ład groza doświadczenia historycznego. 
Doświadczenie młodości Camusa było ostrzejsze niż doświadczenie 
epoki Rostworowskiego, ale pamiętać warto, w jak wysokim 
stopniu twórcza wyobraźnia wyprzedzić może konkrety swego 
czasu i dostrzec nadchodzące jutro. Z uwzględnieniem takiej 
poprawki łatwo wyrównać się daje szale zestawień. 

Camus odcina się wyraźnie od erudycji historycznej. W tekście 

jego dramatu znajdujemy nawet - zapewne świadomie - ana
chronizmy. Rostworowski opiera swój zamysł o wieloletnie stu
dia, dokładną znajomość Tacyta, Swetoniusza, wielu dzieł źród

łowych i wielu opracowań historycznych. Ta szczegółowa wiedza 
pozwala mu na rekonstrukcję faktów; jeśli od nich odstępuje, 

to tylko wtedy, gdy taka zmiana ma precyzyjnie określony cel 
artystyczny. 

Dla Camusa Kaligula jest pretekstem do filozoficznej dyskusji 
o egzystencjalnych przecznościach („Ten świat taki, jaki istnie
je, jest nie do zniesienia"). Dla Rostworowskiego nie jest proble
mem zasadniczym struktura świata, lecz obserwac ja destrukcyj
nych sił w człowieku i historii. Najbardziej znamienną wypo
wiedzią samego pisarza, często cytowaną w komentarzach do 
„Kaliguli", są następujące sformułowania: 

„Że Kaligula jest niektórym ludziom sympatyczny, to nie moja 
wina. Że nad Kaligulą większość się lituje, to moja chluóa. Bo 
litości nie trzeba umieszczać tam. gdzie duch spokojny, a umysł 

na straży godności ludzkiej, ale tam, gdzie brak życiowego 

dogmatu krwią serdeczną mózg zalewa, a mózgiem serce oziębia". 
W tych kilku zdaniach , gęstych refleksyjnie, ważny jest każ

dy kolejny akcent autointerpretacji. Dramaturg stwierdza, że 

sympatia dla postaci Kaliguli nie jest jego zamiarem. Działa 

tu jednak podstawowe prawo sztuki: im bardziej plastyczna, 
bogaciej wyposażona literacko jest postać , tym silniej oddziałać 

może na wrażliwość czytelnika lub widza, tym łatwiej wywołać 
potrafi odruch zrozumienia, a nawet swoistej emocjonalnej soli
darności. Z kolei Rostworowski rozwija tezę moralistyczną 

o skutkach zakłócenia równowagi psychicznej, gdy człowiek rozu
muje pod wpływem namiętności („krwią serdeczną mózg zale
wa"), a deformuje swą postawę etyczną i uczuciową pod wply
\Vem abstrakcyjnego zastosowania logiki („mózgiem ser ce ozię-
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bia"). Ta abstrakcyjna logika, doprowadzona do krawędzi absur. 
du, stanowi konsekwentnie przeprowadzony rys charakteru Ka
liguli u Camusa. Camus połączył w Kaliguli cechy poety 
i okrutnej maszyny, Rostworowski oparł konstrukcję swego bo
hatera o tradycję psychologicznej analizy sięgającej do wzorów 
szekspirowskich. 

W świetle słów Rostworowskiego trzeba odczytywać finał. Na 
krzyk Lollii, splątany wewnętrznie, ambiwalentny, bo przecież 

Lollia i kocha i nienawidzi: „Potwór!!" - odpowiada Demetrius 
z ponadludzkiej perspektywy: „Tylko człowiek". Można to sprzę
żenie słowne rozwiązać stylistycznie tak: Kaligula nie był po
tworem, był tylko człowiekiem, potworem uczyniło go życie. 

Tak rozumuje Caesonia w akcie III, gdy mówi do Regulusa: 

Słuchaj. O jca mu zabili, 
@rata glodem zamorzyli, 

matkę do śmierci zmusili, 
a wreszcie władcą świata ogłosili, 

to na jednego za wiele! 

Ale można proponować inną interpretację słów Demetriusa: 
Każdy człowiek jest potworem, każdy nosi w sobie ziarno po-

Uroczystości religijne przed świ.q tynfri Jowisza 
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twornych możliwości, każdy jest potencjalnie Kaligulą, z czego 
jednak nie wynika, że każdy musi być Kaligulą. 

W programie „Kaliguli" w r. 1937 (krakowskie przedstawienie 
w dwudziestolecie prapremiery r. 1917) pisał Stanisław Pigoń : 

„Groza tragiczna »Kaliguli« jest nie w bezpośrednim losie 
<·•bohatera ». Jest w wybijającej się spoza dramatu złowrogiej 

wizji świata i ludzkości, poddanych przemocy zła i osuwających 
się ku zatracie, według kamiennego prawa historii". I dalej: 
„Groza jest więc potęgi drugiej, bo dotyczy nie jednostki, ale 
toku dziejów, z którego i my sarni wyrwać się nie pctrafimy' '. 

W tej sferze historiozoficznych uogólnień dramat Rostworow
skiego jest bardziej spoisty niż dramat Camusa, który z kolei 
fascynuje innymi walorami: klimatem lirycznym, grą efektów 
dysonansowych. 
Choć historiozofia i moralistyka Rostworowsldego mają więcej 

-0dcieni i są bardziej nowoczesne, niż to wydaje się niektórym 
komentatorom „Kaliguli'', to jednak przydatność tego dramatu 
dla teatru jest przede wszystkim sprawą jego walorów arty stycz
nych. Janusz Goślicki w tomie II „Literatury okresu Młodej 

Polski" (Warszawa 1967) tak o „Kaliguli'' pisze: 
„Jest on nieprzerwanym popisem warsztatu dramaturgicznego 

autora. Bezustanna dynamika, napięcie dramatyczne, działanie 

kontrastami grup i jednostek - sprawiają, że widz znajduje się 

w stanie ciągłej fascynacji utworem". 
Prowadzenie wątków i postaci świadczy o stale obecnym 

v..: zamiarach kompozycyjnych Rostworowskiego rytmie. Akt I 
to akt Lollii , jej indywidualności, jej aktywnego działania; akt II 
to akt Kaliguli, który reżyseruje swój wielki teatr pogardy dla 
świata; akt III to akt Regulusa. który w ciągu godzin prze
żywa całą skalę doświadczeń od energii młodzieńczej po gorycz 
rozczarowania i heroiczną decyzj ę zgody na własną śmierć; 

akt IV to akt psychologii tłumu, falującego nastrojami aż do 
momentu panicznego strachu, gdy spiskowcy sami przeciw sobie 
wzywają straż germańską i gdy mordują Kaligulę \V transie, 
w szale , w którym żaden świadomy cel już nie działa , a ludzie 
stają się ślepym narzędziem własnej podświadomości. Ten akt 
ma właściwie dwie pointy ; jedną jest zbiorowy szept: „Uciekać ! ' ', 

drugą olimpijska refleksja Demetriusa - filozofa, poety, sym
bolu bóstwa. 

Interesujące dla poznania warsztatu Rostworowskiego jest po
równanie pierwszego wydania „Kaliguli" z wydaniami później

szymi. Zmiany tekstu są drobne, ale dotyczą właśnie pewnych 
elementów konstrukcji i uściśleń intencjonalnych. Pierwotna 
wersja finału aktu I dawała ostatnie słowo Regulusowi; mówił 
do Lollii: „Bez przebaczenia zabiję, więc idź" a Lollia - według 

informacji w tekście pobocznym - „spuszcza głowę i wolnym 
krokiem zaczyna iść w lewo". W wersji definitywnej akt zamyka 
Lollia. Regulusowi pozostało tylko: „Bez przehaczenia zabiję", 

replika „Więc idź" przeszła do roli Lollii , która mówi te slowa 
„podnosząc głowę i wskazując wyjście, nagle, twardo". Logika kon
sekwencji ekspresyjnej nakazała pisarzowi zaostrzyć psycholo
giczne zakończenie aktu , w którym Lollia była protagonistką. 

W akcie II wersja druga tekstu przesuwa wyraźnie postać 

Demetriusa ze sfery realistycznej w symboliczną; Rostworowski 
zrezygnował z torby żebraczej jako rekwizytu wędrownego filo
zofa ze szkoły cyników, a wprowadził Diogenesowy motyw 
latarni, który ma zarazem funkcje metafory<:zne . 

Ograniczmy się do drobnej grupy refleksji. Powinny o;ie jed
nak być ilustracją bardzo prostego stwierdzenia: dramaturgia 
polska nie jest retrospektywnie tak bogata, by wyrzekać się 

w teatrze pisarza, który tak rozumiał reguły ekspresji scenicznej 
jak autor „Kaliguli' ', „Miłosierdzia" , „Strasznych dzieci". 

L. E. 



-

§1§] 

DRAMAT ROSTWOROWSKIEGO 

A TŁO HISTORYCZNE 

latach 1909 -1914, po studiach muzycznych i filo
zoficznych, zajął się K. H. Rostworowski historią starożytną. 

Uzyskał w tym zakresie dużą erudycję. Pisany w latach następ
nych dramat o Kaliguli nie jest historyczną rekonstrukcją od
powiedniego rozdziału z dziejów Rzymu, lecz oryginalną kon
cepcją poetycką, dążącą do psychologicznej analizy i moralistycz
nej refleksji o charakterze niemal egzystencjalistycznym. Z hi
storii wziął jednak pisarz ogólną atmosferę, wzorowaną na 
Tacycie i częściowo Swetoniuszu; zaczerpnął również wiele ele
mentów szczegółowych, przy pomocy których kształtuje posta
:::ie uczestniczące w dramatycznych wydarzeniach dnia 23 i 24 
stycznia (według naszej rachuby czasu) 41 roku n.e. Związek 

fabularny dramatu Rostworowskiego z historią uzasadnia wpro
wadzenie na tym miejscu kilku informacji o żydu Kaliguli 

osobach z jego otoczenia. 

Kaligula - Caius Julius Caesar Calig·ula (12 - 41), • ), .:esarz 
;:zymski w I. 37 - 41. Syn Germanika i Agrypiny Starszej, przez 
matkę prawnuk Augusta, wychowywał się początkowo w woj
skowym obozie ojca nad Renem, od żołnierskiego buta - ca
Ega - nazwany został przez żołnierzy zdrobniale Caligula i pod 
tym imieniem jest znany. Udało mu się uniknąć tragicznego 
losu matki i braci, skazanych przez Tyberiusza. W 37 r. , po 
śmierci Tyberiusza, dzięki w ybitnej pomocy prefekta pretoria
nów, Sertoriusza Makrona , wystąpi! na tron. Przez kilka mie
sięcy sprawował rządy ku zadowoleniu wszystkich, przywrócił 

cześć pamięci matki i braci, umorzył tak częste za Tyberiusza 
procesy o obrazę majestatu. Potem jednak, podobno po ciężkiej 

chorobie, nastąpiła nagła zmiana: dla arystokracji rzymskiej 

*) Tekst hasła \V "Słowniku biogr aficznym histori i pow s zechnej" , 

Vviedza Powszechna 1968. 21 



i senatu stał się okrutnym tyranem. Na jego polecenie zgładzony 
został Tyberiusz Gemellus, wnuk cesarza Tyberiusza i ewentualny 
konkurent do korony, potem zginął Makron, któremu K . tyle 
zawdzięczał. Odrzucił zdecydowanie zasadę Augusta - współdzia

łanie z senatem; chcąc ośmieszyć to dostojne grono mianował 

senatorem konia i nadał mu nawet godność konsula. Uważał się 
za władcę absolutnego i domagał się czci boskiej. Wśród sza
leństw i hulanek szybko wyczerpały się nagromadzone przez 
Tyberiusza zasoby. K. nałożył więc nowe podatki, zmuszał do 
zapisywania mu spadków, wznowił procesy o obrazę majestatu 
celem konfiskaty majątków skazanych. Inaczej natomiast przed
stawiała się jego działalność w stosunku do prowincji. W prze
ciwieństwie do swych poprzedników nadawał często prawo oby
watelstwa rzymskiego, wprowadzał ludzi pochodzących z pro
wincji do stanu rycerskiego, a nawet do senatu. Panowanie jego 
upłynęło pokojowo, przedsiębrał jedynie niewielkie wyprawy prze
ciw Germanom i do Bry~anii. W części Palestyny osadził wnuka 
Heroda W. , Agrypę, odnowił w Syrii księstwo Komageny, zlikwi
dował natomiast królestwo mauretańskie w Afryce. W 41 roku 
zawiązał się przeciw niemu spisek oficerów gwardii i K. padł 

z ręki Kasjusza Cherei, trybuna pretorianów. Był ostatnim 
przedstawicielem rodu Juliuszów. 

Informacje o innych postaciach dramatu opierają się o ko
mentarze: Mieczysława Brożka (do dzieł Tacyta) i Janiny Nie
mirskiej-Pliszczyńskiej (do „Żywotów Cezarów" Swetoniusza) : 

Miłonia. Caesonia: żona Kaliguli - została zabita przez cen
turiona bezpośrednio po zgonie Kaliguli. 

Lollia Paulina: wnuczka konsula Lolliusza, znanego polityka 
i wodza za cz.asów Augusta; była najpierw żoną Regulusa Mem
miusza, konsula w 31 r., zarządcy Achai, Macedonii i Mezji. K. 

zmusił ją do rozwodu z mężem, poślubił, a później porzucił. 

Lollia zginęła w r . 49 (z.a panowania Klaudiusza), ponieważ byla 
rywalką Agryppiny Młodszej. 

Callistus - były niewolnik, wyzwolony przez Kaligulę , po 
~mierci Messaliny doradzał Klaudiuszowi małżeństwo z Lollią 

Pauliną. 

Sextus Papinius - prawdopodobnie syn konsula z 36 r., legata 
Tyberiusza. 23 



Caius Cassius Chaerea - znany jako centurion w Germanii 
w r. 14, potem trybun pretorianów przy Kaliguli. 

Quintus Pomponius - konsul zastępczy w 41 r., brat poety 
Pomponiusza Sekundusa. 

Lucius Vitellius - w czasach Tyberiusza zarządca Syrii, ojciec 
późniejszego, krótkotrwałego cesarza po śmierci Nerona; za cza
sów namiestnictwa w Syrii Vitellius prowadził zręczną politykę 

i skłonił króla Partów Artabana, do złożenia hołdu znakom 
honorowym legionów rzymskich. 

Tiberius Claudius Nero - stryj Kaliguli i jego następca; pa
nował w latach 41 - 54, dbał o interesy ludności Rzymu, bu
dował wodociągi, kanały, przebudował port w Ostii. Interesował 
się badaniami historycznymi, opracował dzieje Etrusków i dzieje 
Kartaginy. 
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Z DZIEJOW SCENICZNYCH 

„KAJUSA CEZ~RA KALIGULI" 

rapremiera dramatu Rostworowskiego odbyła się w Kra
kowie 31 marca l!H 7 r„ reżyserował Stanisław Stanisławski, 

który grał też rolę Kaliguli na zmianę z Leonardem Bończą

-Stępińskim. Na pierwszym przedstawieniu w roli Kaliguli wy
stąpił Bończa-Stępiński. Gościnnie za grał Kaligulę Ludwik Sol
ski w kilka miesięcy później. Lollię grały Róża Łuszczkiewicz 

i Jadwiga Turowicz Caesonię - Konstancja Bednarzewska, 
Chaereę - Zygmunt Noskowski, Minucianusa - Ferdynand Feld
man, Regulusa - Bolesław Mierzejewski. 

Premiera warszawska (11XII1917) była reżyserowana prz.ez 
Solskiego, który wystąpił przy tym w roli t ytułowej. Scenografię 

zaprojektował Karol Frycz, Lollię grała Ewa Kunina, Caesonię -
Irena Renard, Chaereę - Edmund Gasiński, Regulusa - Bo
lesław Mierzejewski. 

W dwadzieścia lat po prapremie rze Kraków grał ponownie 
dramat Rostworowskiego w r. 1937 w reży serii Wacława Radul
skiego, z dekoracjami Karola Gajewskiego. Kaligulę grał Józef 
Ka rbowski, Lollię - Zofia Jaroszewska, Caesonię - Teresa Su
checka. Dalsza obsada przedstawiała się następująco: Kazimierz 
Fabisiak (Minucianus). Tadeusz Burnatowicz (Callistus), Kazimierz 
Opaliński (Cornelius Sabinus), Stefan Turski (Sextus Papinius) . 
Władysław Wożnik (Chaerea), Włodzimierz Macherski (Aquilas), 
Jerzy Kaliszewski (Vatinius) , Tadeusz Kondrat (Asprenas), Zyg
munt Modzelewski (Regulus) Mieczysław Węgrzyn (Pomponius). 
Jadwiga Kopijowska (Quintilia), Wacław Nowakowski (Protoge
ncs), Roman Wroński (Arruntius), Antoni Fuzakowski (Claudius) , 
Tadeusz Białkowski (Demetrius), Apolinary Possart (Sabinus) , 
Grzegorz Senowski (Homilos). Była to - jak dotąd -- ostatnia 
inscenizacja krakowska. 

Warszawa nie oglądała „Kaliguli" od r. 1934. Premierę w Teatrze 
Narodowym (16 maja) reżyserował Leon Schiller. Dekoracje były 
Stanisława Śliwińskiego, muzyka Jana Maklakiewicza, tańce przy-
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gotowała Tacjanna Wysocka. Kaligulę grał Kazimierz Junosza
-Stępowski, Lollię - Irena Eichlerówna, Caesonię - Maria Gor
czyńska, Minucianiusa - Tadeusz Chmielewski, Regulusa - Jan 
Kreczmar. W pozostałych rolach wystąpili: W. Biegański (Calli
'stus), Z. Karpiński (Cornelius Sabinus), J. Pichelski (Sextus 
Papinius), K. Justjan (Chaerea), K. Kijowski, (Aquilas), St. Żeleń
ski (Vatinius), A. Bogusiński (Asprenas), S. Grolicki (Pomponius), 

Leonard Bończa-Stępiński w rol i Kajusci Cezara Kaliguli 

27 



z. Szaniecka (Quintilia), B. Samborski (Protogenes), Z. Przeradz
ki (Arruntius), L. Jabłoński (Vitellius), J. Kalinowski (Claudius), 
A. Socha (Demetrius), J. Józefowicz (Sabinus), M. Zajączkow

ski (Homilos). 
W najbliższym nam ćwierćwieczu po „Kaligulę" sięgnął tylko 

teatr gdański w r. 1959. Wystawiono dramat po przeszło dwu
dziestoletniej przerwie w jego życiu scenicznym w reżyserii Zyg
munta Hiibnera i scenografii Alego Bunscha. Kaligulę grał Bo
gumił Kobiela, Lollię - Mirosława Dubrawska, Caesonię - Kry
styna Łubieńska, Minucianusa - Kazimierz Talarczyk, Callistu
sa - Edmund Fetting, Protogenesa - Eliasz Kuziemski, Regu
lusa - Zenon Dądajewski. 

Tych kilka szczegółowych przypomniet'l nie wyczerpuje obrazu 
dziejów scenicznych dramatu, celowo zaś pomija na tym miej
scu problem rezonansu. Nawet jednak fragmentaryczny schemat 
zestawień unaocznia, jak wielu wybitnych artystów współdzia

łało w tworzeniu teatralnej tradycji dzieła Rostworowskiego. 

Teatr im. J. Stowack!ego w Krakowie. Prapremiera „ Kajusa Cezara Ka

liguli" - 31.III.1917 r. W roli tytutov:ej Leonard Bończa-Stęphiskt. 

KAROL HUBERT ROSTWOROWSKI (1877 - 1938) 

'lrodzony w Rybnej (w powiecie krakowskim), do gimnazjum 
uczęszczał w Krakowie, rozpoczął następnie studia rolnicze, po
rzucił je dla filozofii i muzyki. W literaturze debiutował jako 
liryk w r. 1901, a jako dramaturg w r. 1910 sztuką „Pod górę"', 

którą wystawił teatr krakowski w styczniu 1910 r . Sztukę zdjęto 
z repertuaru po trzecim przedstawieniu, ponieważ protestowały 

przeciw niej sfery konserwatywno-ziemiańskie . Nową wersję, 

przesuniętą w tonację ściśle komediową, opracował autor w ro
ku 1918 i wystawił pt. „Bratnie dusze". 

Ludwik Solski, który jako dyrektor teatru krakowskiego umoż
liwił młodemu pisarzowi próbę sceny, wystawił 1 kwietnia 1911 
roku kolejny dramat Rostworowskiego - „Echo" ; był to ponury 
obraz erotycznych powikłań, tworzony pod wyrażnym wpływem 
obsesji wprowadzonych do literatury przez Przybyszewskiego. 
Trzeci utwór dramatyczny Rostworowskiego - „żeglarze" - nie 
znalazł się na scenie, drukowało go tylko czasopismo „Museion" 
w marcu 1912 r. 

W dwa lata po klęsce teatralnej „Echa", w r. 1913, premiera 
„Judasza z Kariothu" stała się triumfem autora, teatru krakow
skiego i Solskiego, który rolę Judasza grywał później przez 
wiele lat ,zachowując ją w swym repertuarze aktorskim jako 
jedną z najbardziej reprezentatywnych. 

W Krakowie również odbyła się 31 marca 1917 r . prapremiera 
„Kajusa Cezara Kaliguli". Po dwóch wielkich tragediach neoro
mantycznych, opartych o długoletnie studia historyczne, realizu
jących poetykę dramatu psychologicznego, zastosowal Rostwo
rowski ekspresjonistyczną metodą konstruowania dzieła teatral
nego w „Miłosierdziu". I tym razem pierwszą realizację sceniczną 
podjął Kraków (23 marca 1920 r.). W poszukiwaniu wciąż nowych 
form posłużył się pisarz w „Strasznych dzieciach" deformacją 

groteskową (prapremiera : Kraków, 17 grudnia 1921 r.). Po chy
bionych próbach alegorii scenicznej w „Zmartwychwstaniu" (1922) 
i powierzchownej publicystyki w „Antychryście" (1925) nastąpiło 29 



kilka lat milczenia pisarskiego, przerwanego w roku 1929 rewe
lacyjną odnową techniki dramaturgicznej w „Niespodziance". Ten 
naturalistyczny z pozoru dramat z niezwykłą odwagą społeczną 

ukazał obraz ówczesnej wsi polskiej, jej nędzę i ciemnotę. 

„Niespodzianka" była moralistycznym ostrzeżeniem i protestem, 
stała się wstrząsem, torującym drogę świadomości, że wieś doj
rzała do radykalnych, rewolucyjnych przemian swej struktury. 
Kontynuacją losu rodziny Szywałów były dwa dramaty, fabular
nie powiązane z „Niespodzianką": „Przeprowadzka" (1930) 
i „U mety" (1932). Utwory pisane w ostatnim okresie życia pisa
rza pozostały w kształcie fragmentarycznym. Są to: „Czerwony 
marsz" - urywek dramatu historycznego na tle Wielkiej Rewo
lucji Franeuskiej - oraz „Wesoły jubileusz" (inny tytuł: „Don 
Kichot za kulisami"), pisany dla uczczenia pracy aktorskiej 
Solskiego. 
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REPERTUAR 

TEATR KLASYCZNY 
Pałac Kultury Nauki 

lt. H. Rostworowski: Kajus Cezar Kaligula 
R. del Valle-Inclan: Rogi porucznika Astete 
M. Bałucki: Dom otwarty 
J. Słowacki: Horsztyński 
L. Budrecki, I. Kanicki: Dziś do ciebie przyjść nie mogę 

W przygotowaniu: 

H. Ibsen: Budowniczy Solness 
A. Sztej1n: Hotel „Astoria" 

TEATR ROZMAITOŚCI 
ul. Marszałkowska 8 

A. Fredro: Gwałtu, co się dzieje! 
E. Scribe: Szklanka wody 
J. Patrick: Każdy kocha Opalę 

T E A T R M Ł O D Z I E Ż Y „W I D Z I A D Ł O"' 
Pałac Kultury N a u ki 

wg F. H. Burnett: Tajemniczy ogród 
Opracowanie sceniczne: Z. Rzuchowski, Z. Wróblewski 

w przygotowaniu: 

L. H. Morstin: Kopernik 

Przedsprzedaż biletów prowadzą wszystkie placówki „Orbis" oraz Kasy 
Teatralne Spatif (Al. Jerozolimskie 25) i kasy teatrów. Kasa Teatru Kla-
5yczne go i Teatru Młodzieży „Widziadło" czynna w godz. 10-15 i 16-19, 
w poniedziałk i 10-16; w niedziele 12-19; tel. 20-02-11, w. 2941 kasa Tea
tru Rozmaitości czynna w godz. 10-14 i 15-19; (poniedziałki 10-16); 

tel. 28-43-77, 28-28-64 . 
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M u zy k a : 

TADEUSZ BAIRD 

Plastyka ru h u: 

L EON G R ECKI 

K i rowr.i k muzyczn) : 

\ 
Asystent r żyscra : 

HELEN CYWI. SKI\ 

PRĘM 1 E R ·::· •T .\ R Z E C l !'.! 'i l 

am 
I!] 
im 
l!J 
l!J 
Im 
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O B S AD A: 

KAJUS CEZAR KALIGULA 

MILONIA CAESONIA, jego żona 

LOLLIA PAULIN A, jego 7J i en csza 
żona . 

AEMILIUS REGULUS 

PROTOGENES . . . 

MARCUS JUNIUS CALLISTUS, 
u;vzwoleniec Kaliguli 

CASSIUS CHAEREA 

l 
-~ ;:3 
;3 ·o 
o ~ 

CORNELIUS SABINUS ~ .~ 
~ ..... 
,0 D 
;>t.., 

SEXTUS PAPINIUS 
>- O) .., 5. 

ANNIUS M INUCIANUS, senator 

FUBLIUS N ONJUS ASPREN AS, 
senator 

VATINIUS, senator 

QUINTUS POMPONIUS, senator 

QU JNTILI A , jego koclwnko .. 

IRENEUSZ KANICKI 

IRENA JUN 

ALEKSANDRA KONCEWICZ 

KRZYSZTOF KALCZYNS KI 

.JERZY KOZAKIE WICZ 

GABRIEL NEHREBECKI 

JANUSZ KILARSKI 

BERNARD MICHALSKI 

JERZY DUSZYŃSKI 

\\"IESŁA W DRZEWICZ 

SATURNIN BUTKIEWICZ 

ZYGMUNT MACIEJEWSK I 

WITOLD KAŁUSKI 

WIESŁAW A NIEM Y SKA 

TIBERIUS CLAUDIUS NERO, str1;j 
Kaliguli ..... 

LUCIUS VITF.LLIU S, buty yfro kon-
sul 

PAULUS ARRUNTIUS. dworak 

AQUILAS, cen turion 

SABINUS, ek s-gladiator 

IJ OMILOS, cu bicularius 

DEMETRIUS 

SŁAWOMIR LINDNER 

.J<.)ZEF WIECZOREK 

EDMUND KARWAŃSKI 

ZBIGNIEW STAWARZ 

DOGDAN ŁYSAKOWSKI 

STANISŁAW MICHALIK 

JERZY MATAŁOWSKI 

oraz : JERZY FELCZYŃSKI, JACEK .JAROSZ , STEFAN KNOTHE, 

WIESŁAW NOWOSIELSKI WOJCIECH ZAGÓRSKI 

Nagranie: Zespól l n:;trumentalny pod dyrek cją Bogusława Madeya 

Chór hlopców i dziewczą t pod dyrekcją Romualda Hazgi 

Prze ds ta wie nie prowadz i Józef 13okota 

Ki erow n ik literacki: 

LF:SŁAW EUSTACHIEWICZ 

Zastępca dyrektora: 

JÓZEF KOBUS 



Ma k i rzeż bili: 

M ŁGORZATA I MACIEJ JĘDRYSIKOWIE 

Ki e row ni k technic zny : 

STEPAN SAWI KI 

Kabi na el k try c:zn a: 

PAWEŁ I WOJCIECH REBVI EVVICZOwn· 

Kabin a akustyczna : 

ANDRZEJ ZAGÓHSKI 

Brygadier sceny : 

A N DRZEJ SOBOLEWSJG 

Kie ro wnil:y pracown i: 

kraw ieck iej d amskiej - - Józefa K elle r 

k r aw ieckiej męskiej Mieczysław Winnicki 

m ala rsk ie j Henr11k Pa!is: 

mo delators ki e j Wacław Tr:-ecirJk 

p e ruka r ki 

stolarski e j 

szewskiej 

ślusar ·k i e j 

t apicersk i j 

.l er zy GodLewski 

Jan Li.lw rek 

Rom an 'l' ymi1iski 

I l enryk Borow~ki 

C:.esla i i; Le1 icki 

Przeclsprzednz biletów p rowadzą w.,zy"lkie pin cu \\ h1 „ Orbis" oru1 
Kasy Te;itralne Spali[ (Al. J rozol ims!<ic 2 ~ ) l kosy teatrów . Kas;i 
Teatru Klasycznego i Tentrn M lodzic1.y .. \dd71ll<iło'' czynna w gn 
dzin~ch 10 - 15 i 16 - 19, w ponkclzialki 111-16; w ni dziele 
l2 - 19; tel. 20-0. - l 1, w . 29qJ, ka a T · c tru Rozmalto:ki czynna 
w godz. IO - 14 i 15 - 19 ; (ponicclzirolkl JO - 1 : tel. 28-~. -77, 28 -26-eq. 




