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KAROL HUBERT ROSTWOROWSKI 
urodził się 3 listopada 1877 w Rybnej pod Krakowem, 
w rodzinie ziemiańskiej, jako syn Joachima i Heleny 
z Moszyńskich . Ukończył Gimnazjum Św. Anny 
w Krakowie i szkołę rolniczą w Czernichowie. Podjął 
studia rolnicze, które przerwał dla nauki w 
konserwatorium (Halle, Lipsk, Berlin) w łatach 
1898-1908. Podróżował po Włoszech i Francji. W 1909 
osiadł na stałe w Czarnkowach nad Nidą w gościnie 
u krewnych Pusłowskich, gdzie zajmował się studiami 
nad literaturą (Dostojewski), a także sam pisał. 
Po wybuchu wojny przeniósł się do Krakowa i podjął 
współpracę z „Głosem Narodu" oraz obozem endeckim. 
Słynna była jego polemika ze Stefanem Żeromskim na 
temat .,Przedwiośnia". Był prezesem krakowskiego 
oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich. 
W 1932 otrzymał państwową nagrodę literacką za 
„ Niespodziankę" , a w 1933 powołano go do Polskiej 
Akademii Literatury, z której wystąpił w 1937 na znak 
protestu przeciwko atakom prezesa PAL Wacława 
Sieroszewskiego na kardynała Adama Sapiehę 
w związku z pogrzebem Józefa Piłsudskiego. 
W 1936 obchodził jubileusz literacki. 
Zmarł w Krakowie 
4 lutego 1938. 

Twórczość rozpoczął od wierszy i cyklu hymnicznego 
powstałego pod wpływem Jana Kasprowicza. W 
pierwszych dramatach (..Żeglarze", „Echo", „Pod górę"), 
w których podejmował tematykę obyczajową i społeczną, 
zaznaczają się wyrażne wpływy Henryka Ibsena 
i Augusta Strindberga, szczególnie w ujęciu determinizmu 
woli człowieka. Przełomem stał się „Judasz z Kariothu" 
(1913), napisany na zamówienie Ludwika Solskiego. 
W portrecie biblijnego zdrajcy Rostworowski odszedł 
od tradycji ewangelicznej , akcentując przede wszystkim 
motyw kariery politycznej Judasza. Podobnie odstąpił 
od tradycji historycznej w „Kajusie Cezarze Kaliguli" 
(1917), przedstawiając własne współczesne widzenie 
historiozoficzne władcy absolutnego . W misterium 
„ Miłosierdzie" (1920) dal alegoryczny obraz rewolucji 
komunistycznej. Natomiast w „Strasznych dzieciach" 
(1921) posłużył się wielką metaforą, w której świat 
przedstawił jako cyrk. W „Zmartwychwstaniu" (1923) 
wieszcz Adam Mickiewicz zstępuje z pomnika, by udzielić 
upomnienia politykom i społeczeństwu . W „Antychryście" 
(1925) zajął się emigracją Żydów z Polski. W 1928 na 
konkurs w Teatrze im. J. Słowackiego w ciągu trzech 
tygodni napisał „Niespodziankę", pierwszą część trylogii 
rodzinnej Szywałów. Prapremiera nagrodzonej sztuki 
odbyła się 23 lutego 1929 w reżyserii Józefa 
Sosnowskiego. 18 pażdziernika 1929 „Niespodziankę" 
wystawił Teatr Narodowy w Warszawe w reżyserii 
Ludwika Solskiego. Informację o „zdarzeniu prawdziwym", 
na której pisarz oparł sztukę, uzyskał ponoć z doniesienia 
prasowego z Wileńszczyzny, historycy literatury odwołują 
się jednak do siedemnastowiecznej opowieści z Pułtuska, 
opisującej tragiczne wydarzenie w tym mieście w 1618 
roku . Dalsze losy Franka i Marysi Szywałów przedstawione 
zostały w „Przeprowadzce" (1930), noszącej już cechy 
komedii społecznej i „U mety'' (1932) - realistycznej 
groteski. 
W 1930 roku powstał fragment dramatyczny „Czerwony 
Marsz" o Wielkiej Rewolucji Francuskiej , a w 1938 
komedia „Don Kiszot za kulisami" pisana dla Ludwika 
Solskiego na jego jubileusz; aktor wystąpił jednak 
w „Judaszu z Kariothu". 

(Red.) 

Karol Hubert Rostworowski (rys. Edwarda Głowackiego) 

KAROL HUBERT ROSTWOROWSKI 
O SOBIE 

(w 25-lecie pracy literackiej) 

W tradycyjnych przekazach o Rostworowskim używa się 
wielokrotnie sprawdzonych etykietek: pisarz endeci<i, katolicki, 
„Sokrates chrześcijański", spadkobierca Wyspiańskiego i innych. 
Podkreśla się zapalczywy ton uprawianej przez niego 
publicystyki politycznej. Lecz coraz rzadziej pamięta się o tym, 
ze był to człowiek pogodny, zrównoważony, o subtelnej naturze 
mimo nękającej go przez lata grużlicy. Dlatego poniżej 
zamieszczamy fragmenty wywiadu udzielonego w kwietniu 1935 
roku na łamach „Kuriera Warszawskiego", a przedstawiającego 
pisarza od tej właśnie mniej znanej strony. 

Nie należałem do tych, którzy niemal od lat dziecinnych 
myślą o laurach pisarskich i okazują wyjątkowy pociąg do 
literatury. Miałem zostać rolnikiem i w tym celu, licząc lat 
21, udałem się na politechnikę w Halli. Marzyłem 
natomiast o muzyce, której pragnąłem się poświęcić. Ale 
już tam - sam nie wiem w tej chwili, skąd się to wzięło -
zacząłem pisać wiersze. Zebrało się ich kilkanaście , 

które następnie, po powrocie do Krakowa, wydałem 
własnym kosztem. Tytuł tego zbiorku był„. „Tandeta". 
Tytuł bardzo trafny i odpowiedni. 



W r. 1900 pojechałem na wieś do wujostwa Pusłowskich 

do majątku Czarnkowy w powiecie pińczowskim. Grałem 

tam dużo na fortepianie . Pewnego dnia powiedział mi wuj , 
żebym porzucił ro lnictwo, a oddał s i ę wyłącz nie muzyce. 
Przyj ąłem tę życzl i wą radę z uczuciem głębokiej 
wdzięcznośc i . Dz i ęki pomocy mater ialnej wuja mogłem 
udać się na studia do Lipska. Uczyłem się pilnie , ale po 
niejakim czasie przyszedłem do wniosku, że klasa, do 
której mnie zapisano, jest zbyt wysoka w stosunku do 
mego przygotowania. Jednocześnie słabła we mnie chęć 
zostania wirtuozem, o czym przez kilka lat ciągle 
marzyłem . (.„) Wtedy zacząłem komponować. („ .) 
Pon ieważ w tym czasie studiowałem także filozofię , więc 

pięć poematów, które w Lipsku napisałem , były jak gdyby 
krytyką czystego rozumu. Wśród tych utworów 
najciekawszy niewątpliwie był poemat pod tyt. „Maja". 
Gdy go w kilkanaście lat póżniej odczytywałem , nie 
zrozum i ałem z niego ani jednego słowa „ 

(„ .) Znowu znalazłem się w Krakowie, a póżnieJ 
w Czarnkowach. Miałem tam być trzy tygodnie, 
a przesiedziałem do roku 1914. W Czarn kowach miałem 
do dyspozycji wspaniałą bibliotekę i idealne warunki do 
pracy umysłowej . (. .. ) 
Pewnego razu omawialiśmy przy kolacji pewne 
wydarzenie, które zaszło w okolicy. Zauważyłem 
wówczas ż artem , ż e możnaby napisać na ten temat 
i n teres ujący dramat. Myśl tę przyjęto z uznaniem. 
Zacz ąłem pisać i wtedy z rodziło się we mnie przekon anie, 
które mnie już nigdy nie opuściło , że powołan iem moim 
1es t pisać dramaty. ( ... ) 
Muszę przyznać, że pisanie mi.„ zasmakowało . Wkrótce 
zacząłem pi sać drugi dramat, któ remu dałem tytuł „Pod 
g ó rę". Poczęto mnie namawiać , abym podjął się 

zabiegów o wystawienie dramatu. Dyrektorem teatru był 
wtedy Ludwik Solski, kierownikiem literackim Adam 
Grzymała -Siedlecki. Ponieważ nie mi ałem odwagi pójść 
sam do nich , wyręczył mnie jeden z kuzynów. (.„ ) Po 
pewnym czasie dostałem od Solskiego wiadomość , że 

s ztukę wystawi. Jednocześnie prosił mnie o wzięcie 
udziału w próbach. Przypominam sobie, że znaczna 
część aktu li została skreślona. Na próbach i w ogóle 
w okresie przed premierą chodziłem jak w gorączce . Nie 

tylko nic nie j adłem , ale nawet kropli wody nie mogłem 
przełknąć . („ .) 
Na premierze pierwszy akt - sukces, drugi - jeszcze 
sukces, a w trzecim generalna klapa, jakiej nie tylko nie 
widziałem , ale nawet nie p rzeczuwałem . Część 

publ i czności opuściła widownię , głośno wyrażając swe 
niezadowolenie. Byłem tym śmiertelnie zmartwiony. 
Zdecydowałem się jednak pójść do Solskiego, aby ~o 
przeprosić za zawód i podziękować . Nie przypominam 
sobie wszystkiego, co wtedy mówiłem, ale , zdaje się , że 
rzuciłem pytanie, co teraz będzie. I usłyszałem wówczas 
odpowiedż, której nigdy nie zapomnę : 

- Nic nie będzie . Napisze pan nową sztukę i zgłosi się 
pan z nią do mnie. 
Rzeczywiście w kilka miesięcy później znalazłem s ię 

znowu w kancelarii teatralnej ze sztuką „Echo". Solski nie 
tylko ją przyjął , ale sam w niej grai główną rolę . Grała 

w niej także Irena Solska. Znowu katastrofa i znowu ta 
sama odpowiedź Solskiego na moje obawy 
i wątpliwości. („ .) 
Potem przyszedł „Judasz" , poprzedzony trzyletnimi 
studiami nad zagadnieniem żydowskim. Od „Judasza" 
z aczął się właściwie zwrot w mojej karierze pisarza 
dramatycznego. Stałem s ię wówczas kimś w tej 
dziedzinie . Jedni mnie chwalili, inni nie szczędzili słów 

ostrej krytyki, ale wszedłem ju ż do teatru, pisząc 
i wystawi ając coraz to inne dramaty, których dotychczas 
uzbierało s ię sporo . 
- Który ze swoich dramatów uważa pan za najlepszy? 
Zanim odpowiem na to pytanie, musimy s ię porozu mieć 

co do tego, co ja uważam za najlepsze. Dla mnie ten 
utwór jest najlepszy, z którego mi dyrekcja teatru nie 
skre śl a i którego pu bl iczność słucha spokojnie, 
i z zainteresowaniem, nie kichając, nie kaszląc i nie 
opuszczając przed końcem przedstawienia widowni. Ten 
ideał osiągnęły dwie moje sztuki : „Miłosie rd zie" 

i „Niespodzianka". Jeś li jednak chod ziłoby o to , które 
z tych sztuk lubię najbardziej, to na pierwszym miejscu 
musiałbym wymienić „Judasza", następnie 

„Przeprowadzkę" i „U mety". 
(„Kurier Warszawski'', nr 104, s. 11z15. 4. 1935. 

Rozmawiał A. D.) 

' J 
Ludwik Solski Jako Ojciec w . Niespodziance" 

JACEK POPIEL 

Zb rodniczy czyn Matki zna1du1e w u worze wielos tr onn 
ośw1 etle n1e Jest on tragicznym finał em ca łego pasma 
c1erp1enia 1 nędzy. Ros tworowski tak kons ruuie dz1eie 
rodziny Szywałów . że mimo woli czytelnik odnosi 
wrazenie iz zbrodnia - owa tragiczna katas trofa -
mus i a ł a zna le źć si ę na lin ii przeznaczenia Matki Żywot 
Szywałowej to stopniowe stacza nie się z pozyq1 
.. gospod arskie) córkr" na dno s połecz n e i moralne. Matka 
była niegdy · „p a nią 1 gospodynią" . w domu Szywał 1est 
„d z i adówką 1 sirotą· Zapomn i ał . co to radosć . zna tylko 
smak biedy. fi zycznej harowki i upokorzenia Na jeJ 
barkach spocz ywa c i ę ż a r utrzymania chłopsk i e 1 rod ziny. 
( ) Z n i e nnw1 sc 1 ą 1 pog a rd ą odnosi się do męża i ca ł ego 

sw1a ta . ale dla swych dz1ec1 ma bezgran iczną miłosć 

Krytycy słus zn ie wielokrotnie podkreślali , że zbrodnia 
Szywałowej to spotęgowany przejaw miłości 
macierzyriskiej, przekształcającej matkę w drapieżne 
zwierzę ki erujące się instynktem. 
(. „) Tragizm stworzonej przez Rostworo wskiego postaci 
prze1awia s ię przede wszystkim w tym , że Matka w i mię 
miłosci macie rzyńskiej zab ija człowieka. W mniemaniu 
bohate rki dramatu zbrodnia mi ała przełamać fatalizm 
losu , jaki dos ięgnął rodzinę Szywałów, i zapewnić 
dzieciom lepsze jutro. Tymczasem los mści się za 
pogwałcen ie porządku etycznego świata okrutną 

niespodzianką: Matka podnosi siekierę na rodzonego 
syna. W zbrodniczym czynie re alizuje się istota węzła 
tragicznego : ta sama siła , która zmus iła Matkę do 
podniesienia siekiery, w tymże samym działaniu (w akcie 
morderstwa) prowadzi do pozbawienia najstarszego syna 
życia . Bezgraniczna m iłość macierzyńska sąsiad uje ze 
skrajnym zaprzeczeniem właściwości teiże miłości . 

( ... )Wina Matki ujmowana w kategoriach moralnych jest 
tak jednoznaczna, że właściwie unicestwia winę 

tragiczną. W świecie , w którym bohater sam decyduje 
o swych czynach, nie ma tragedii. Konsekwentn ie 
zrealizowana realistyczna konstrukcja osobowośc i 

lud zkiej un iemo ż li wi a tragiczną wizję życi a . W „Judaszu 
z Kariothu" Rostworowski uratował tragizm tytułowej 
postaci przez wprowadzenie do realistycznego dramatu 
woli s zatańskiego demonizmu i biblijnego przeznaczenia. 
W „Niespodziance" nie zastosował tego typu artystycznej 
wo lty. Ponad światem bohaterów nie ma żadnych 
nadprzyrodzonym sił zmuszających ludzi do określonego 
działania . Jest natomiast wymierny w kategoriach 
medycznych, ale istotny przede wszystkim w kategoriach 
interpretacji tragicznej - obłęd Szywałowej . W zamierzeniu 
Rostworowskiego ma on podstawowe znaczenie 
w konstrukcji dramatu. (.„) Wpisując w portret Matki 
symptomy choroby psychicznej Rostworowski 
uniemożliwił wprawdzie jednoznaczną moralną 
klasyfikację morderstwa, na pewno jednak nie zastąpił 
w pełni winy moralnej bohatera winą tragiczną. 

(„Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego" 
Wrocław 1990, s. 66-70) 



KRYTYCY O „NIESPODZIANCE" 

Adolf Nowaczyński 

(. .. ) znów się dożyło i asystowało przy realizowaniu na scenie polskiej 
utworu najwyższej rangi i klasy ... To jest spokojne, krytyczne 
stwierdzienie faktu, jaki się zdarzył i chęć zwrócenia uwagi ogółu na 
to, że jednak między nami żyje i współcześnikiem naszym jest poeta 
sceny równy najtęższym i najsłynniejszym dramatykom europejskim, 
kapłan i prorok swego kunsztu. 

Tadeusz Boy-Żeleński 

(1928) 

Henryk Życzyński 

Matka przypomina tu los Edypa, który zabija ojca na tej właśnie 
drodze, na jakiej chciał tego uniknąć. ( ... ) 

Zbrodnia kobiety natomiast rodzi się jako pewnego rodzaju akt 
samozaparcia się, jako tak spotęgowany przejaw instynktu 

macierzyńskiego, że przybiera formę drapieżnego zwierzęcia, uzbraja 
się w pazury jastrzębie i zęby tygrysa. W tym sensie matka 

z „Niespodzianki" zbliża się do takich symboli, jak Medea Eurypidesa 
i Fedra Racine'a. 

(„Twórczość Karola Huberta Rostworowskiego", Lublin 1938, s. 45-46) 

Rostworowski znakomicie demaskuje w tej biednej duszy chłopskiej jej 
nierealny stosunek do życia, przerost fikcji, graniczący z jakimś 
somnabulizmem na jawie, zdolny jakże łatwo mroczny sen tej duszy 
o życiu zczerwienić posoką zbrodni. 

(„Flirt z Melpomeną") 

Maria Czanerle 

A naprawdę nie jest to żaden somnabulizm ale naturalny instynkt 
życia, społecznie zdrowe dążenie do wyrwania się z mroków ku 

światłu. Ten sam instynkt, zaprawiony społeczną świadomością, dałby 
oczywiście całkiem odmienne rezultaty, ale autorem takiej sztuki nie 

byłby już pewnie hr. Rostworowski. 
(Wstęp do .Dramatów wybranych" K. H. Rostworowskiego, 

Warszawa 1967) 

POGRZEB ROSTWOROWSKIEGO 

W piątek 4 lutego 1938 około godziny 5 nad ranem zmarł 
Karol Hubert Rostworowski. Przed trzema miesiącami 
ukończył on sześćdziesiąty rok żyda. Jego odejście po 
silnym krwotoku grużliczym było nagłe, lecz poprzedzone 
dług ą chorobą. Od młodości kruchego zdrowia, 
Rostworowski ciężko zachorował w lecie 1932. Po 
rocznym pobycie w beskidzkim sanatorium w Bystrej za 
radą lekarzy przeprowadził się ze swego mrocznego 
mieszkania przy ul. Św. Jana 20 do słonecznej willi na 
wzgórzu salwatorskim, przy ulicy Gontyna 1 O. W czasie 
ostatnich pięciu lat żyda bardzo rzadko opuszczał 
Salwator. ( ... ) Z okien swojego domu miał rozległy widok 
na Wisłę, Krzemionki i Wzgórze Błogosławionej 
Bron isławy, z widocznym jak na dłoni zboczem 
cmentarza. Do swoich bliskich mawiał: „Tam mnie 
pochowacie". 
W ostatnich miesiącach już nie opuszczał mieszkania, 
do którego co sobotę przychodził z Najświętszym 
Sakramentem wikary salwatorskiej parafii - ks. Józef 
Zwardoń . Oczekiwał tego sobotniego Odwiedzenia, 
kiedy w piątkową noc wypadło wezwać księdza do 
umieraj ącego . Pospiesznie przybyły proboszcz 
salwatorski, ks. Ferdynand Machay, mógł udzielić już 
jedynie Ostatniego Namaszczenia. 
Otrzymawszy wiadomość o śmierci pisarza Prezydium 

Miasta Krakowa podjęło decyzję o pochowaniu go 
w Grobach Zasłużonych na Skałce. Prezydent 
Mieczysław Kaplicki udał się do wdowy, która jednak 
powiadomiła go o salwatorskim życzeniu zmarłego. 
Przekazała również wolę, aby nie było żadnych mów 
pogrzebowych oraz żeby zamiast wieńców i kwiatów 
składano ofiary na Zakład Brata Alberta i Bursę Młodzieży 
Rękodzielniczej ks. Mieczysława Kuznowicza. Pogrzeb 
autora „Mi/osierdzia" i „Niespodzianki" miał mieć charakter 
czysto kościelny, a także wiejski. Moja matka ustaliła 
z ks. metropolitą Adamem S. Sapiehą, że będzie jedynie 
kazanie żałobne, wygłoszone przez ks. Konstantego 
Michalskiego. Unikając karawanowej pompe funebre, 
miano przewieźć z kościoła do cmentarza na 
wyścielonym jedliną chłopskim wozie z podkrakowskiej 
Ruszczy (póki zdrowie pozwalało, Rostworowski spędzał 
tam letnie wakacje). Towarzyszący temu wozowi rusieccy 
chłopi, ubrani w sukmany (wtedy to jeszcze nie była 
cepelia), mieli złożyć trumnę w ziemnym grobie. 
( ... )W dniu 7 lutego kondukt pogrzebowy poprowadził 
książę metropolita „poprzedzony przez 700 kapłanów 
i alumnów seminariów duchownych" („Czas", 8 li 1938). 
( ... ) 
Akcent tego pogrzebu stanowił też liczny w nim udział 
dzieci i młodzieży( ... ) Trumnę przenieśli z kościoła na 
rusiecki wóz uczniowie Szkoły Rolniczej w Czernichowie 
(tę podkrakowską szkołę Rostworowski ukończył przed 
40 laty). Na czele konduktu szła orkiestra wychowanków 
Zakładu ks. Kuznowicza, za nią dzieci z ochronek, 
delegacje i poczty sztandarowe szkół, studentów, 
sodalicji, korporacji, sokołów. ( ... ) Nie było mów i poza 
kazaniem ks. Michalskiego, słyszało się jedynie pieśni 
religijne i wtórujące Zygmuntowi dzwony krakowskich 
kościołów. 

Po zasypaniu grobu ks. Machay zaintonował „Anioł 
Pański". Ten śpiew, kończący wiejskie pogrzeby, został 
podjęty przez zgromadzony na cmentarzu tłum. A był to 
tłum w znacznej części przedmiejsko-zwierzyniecki, 
zasilany też głosami przybyszów z Ruszczy i z Rybnej -
wsi rodzinnej Rostworowskiego. 

Emanuel M. Rostworowski 
(„Tygodnik Powszechny" nr 6 z 7 11 1988, s. 5) 
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