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Gajus urodził się w przedd1ień kalcd \HZ{'Śniowych, za konsulatu swojego ojca Germanika 
. i G. Fontejusza Kapitona. (J 1.mt 12 r.n.c) \liejsce urodzenia nie ustalone wskutek rozbież
ności źródeł. ( ... ) 

W żarcie obozowym otrz~ mal przydomek Kaliguli (Sandałek). ponieważ wychowując się 
wśród wojska nosił strój prostego żołnierza. ( ... ) 

Towarzyszył ojcu jeszcze podczas wypraw)· do Syrii. Stąd powróciwszy mieszkał najpierw 
w domu matki (Agrypin~·). następnie J>0 jej zesłaniu był pod opieką swej prababki Liwii Au
gusty. Gdy zmarła, ( ... ) zamieszkał z kolei u babki Antonii. W dziewiętnastym roku życia 
wezwany został przez Tyberiusza na Kapri. Tego samego dnia wdział togę męską i ostrzygł 
brodę. ( ... ) 
Jakoś niedługo potem zaślubił Junię Klaudyllę. córkę( ... ) M.Sylana. Następnie został wy

brany augurem na miejsce swojego brata Druzusa. A ponieważ dom cesarski opustoszał i nie 
miał już żadnej innej1 pod por), na domiar tego Sejan popadł wówczas w podejrzenie i wkrótce 
został stracony. z wolna oswajano Kaligulę z nadzieją uzyskania władz)·. Po stracie małżonki 

Junii w czasie porodu Kaligula, chcąc trwalej zapewnić sobie tron, uwiódł żonę Makrona, 
ówczesnego dowódc~ kohort pretorianów, Ennię Niwię, obiecawszy małżeństwo w tym przy
padku, jeśli osiągnie władzę cesarską. Według niektórych źródeł wkradł się za jej pośrednic
twem w łaski !\i1akrona i podsunął Tyberiuszowi truciznę oraz jeszcze żyjącemu ściągnął 
pierścień. ( ... ) 

Tak uzyskawszy tron. spdnił najgorętsze życzenia narodu rzymskiego, ( ... )jako władca 
szczególnil' upragniony przez większość mieszkańców prowincji i żołnierzy. ( ... ) 

Zaledwie wjechał do Rz~mu. senat wraz z publicznością, która wdarła się do kurii, natych
miast powierzył mu władzę najwyższą nad wszystkim. ( ... ) 

Sam ponadto wzniecał jl'szcze życzliwość powszechną dla siebie, zabiegając wszelkimi spo
sobami o przypodobani(.• się ludowi. 

Ze wszystkimi swymi sio"itrami obcował fizycznie. ( ... )Spośród nich Druzyllę posiadł po
dobno jako dziewicę. sam .i(.'S/(.'Ze pacholęciem będąc. Gdy Druzylla ( ... )została wydana za 
mąż za Lucjusza Kasjusza Longina. byłego konsula. odebrał mu ją Kaligula i jawnie żył jak z 
prawowitą małżonką. („.) Po śmierci Oruzylli ogłosił całkowite zawieszenie wszystkich są
dów. w czasie którego za sprawę gardłową poczyt)·wano: śmiać się, myć się, obiadować z ro
dzicami albo żoną lub dziećmi. '\'ie panując już nad swoim smutkiem, pewnej nocy opuścił 
stolicę. przeleciał przez Kampanię. podąż)· ł do S)·rakuz i znowu stamtąd z równym pośpie
chem powrócił, nie strl) gąc włosów ani brod). 

Gajus Swetonius7 Trankwillus: Żnrnrr Ct'::a
rriir. 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
wyd . 6. Wrndaw 1987 



KALIGULA 
dramat papierowy czy tragedia zbuntowanej jednostki? 

I 

Nigdy nie dowiemy się, co powodowało działaniem Gajusa Kaliguli. który z powszechnie popieranego 
przez lud i senat władcy, stał się na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu władcą znienawidzonym przez 
poddanych do tego stopnia, iż dopuścili się na nim aktu bestialskiego morderstwa. a zwłoki zawlekli po kry
jomu do ogrodów Lamii, (opalili ) na byle jakim stosie i ( pr::ykry li) cienką 11 ·arst11 •ą darni. 

Znaczną część winy za wszelkie zbrodnie, jakich się dopuścił przypisać należy „zwyczajom" panującym w 
owym czasie w Rzymie na cesarskim dworze. Nie tłumaczy to jednak do końca jego wyjątkowego okrucień
stwa i determinacji w działaniu. 

Wiele z cech postaci autentycznej odnaleźć można w głównym bohaterze dramatu Camusa. Z jednym 
wszakże bardzo istotnym wyjątkiem. O ile współcześni Gajusowi dostrzegali w nim liczne objawy szaleń
stwa. o tyle Camus zaopatreył „swoją" postać w niezmącony rozum , nadał jej sens i logikę działania. szaleń
ca przeobraził w buntownika wypowiadającego wojnę zastałemu porządkowi świata. 

Uświadamiając sobie w pewnym momencie (śmierć Druzylii) fakt, iż życie ludzkie w żadnym wypadku nie 
daje pełnego zadowolenia, lud::ie umierają i nie są szczęHiwi, brak związku między porządkiem istnienia i po
rządkiem powinności , niezgodność między logiką i moralnością Kaligula odkrywa jednocześnie wielką pust
kę i bezsens, którym nie umie inaczej się przeciwstawić jak tylko poprzez otwarty bunt. 

Podejmując więc na własną rękę heroiczną walkę z ludźmi, bogami, kulturą, a nawet naturą , rozpoczyna 
od ukazania poddanym wszelkich absurdów z jakich składa się życie. Postano1rilem hy{ log ie:. ny - mówi do 
senatorów - i, skoro mam ll'ladzę. ::.obac::ycie ile będ::.ie kos::towala logika. · 

„Czy Kaligula, uświadomiwszy sobie absurdalność własnego, ludzkiego losu , staje się buntownikiem? W 
pewnym sensie tak. Kwestionuje przecież ład świata, odrzuca normy moralne. bluźni bogom i urąga prawu . 
Działaniem swoim próbuje jakby sprawdzić. czy istotnie wszystko jest dozwolone i czy granice są tylko kwe
stią konwecji. („.) Jego atak kieruje się przede wszystkim przeciw wartościom. jakie wyznają inni - sobie i 
innym dowodzi w ten sposób, że są to wartości niestabilne. („ .) 

Ale czy to rzeczywiście Jest bunt? W C::lowieku ::huntoll'anym Camus bardzo dokładnie wyjaśnił, oym w 

jego rozumieniu bunt róini się od resentymentu (a to pojęcie z kolei przejął od Maxa Schelera); pisał, że w 

h1111cie c::lo1rick pr::e::Hycw::a sit( ku innrm. gdy tymczasem resentyment to samozatrucie. zgubne wewnętr::.ne 
1l'nl::iela11ie 11agromad::o11ej he::silno.i'ci albo delektowanie się zadawanym cierpieniem. Istotą buntu jest afir
macja. istotą resentymentu - destrukcja; można właściwie powiedzieć, że resentyment to jakby patologia 
buntu. Ka/iglu jest właśnie opisem takiego chorobliwego skrzywienia; zbrodnie cesarza tyleż są protestem 
przeciw porządkowi świata. co rozpaczliwym wyrazem poczucia niemocy i samotności. 

Bo władza. którą Kaligula tak się szczyci, oczywiście także ma granice . Najłatwiej demonstrować ją wo
bec poddanych i bohater dramatu sam to przyznaje; sprowokowawszy głód przez wstrzymanie rozdawnic
tw;.i iywności. stwierdza dość cynicznie: ostatec::nie nie mam tak dużo sposobów, żeby udowodnic:, że jestem 
11 0/11.r. Natomiast rzeczywistość pozaludzka stawia cesarzowi opór. Do czego mi posluiy ta ll'ladza tak zdu-
111ie1rnjąrn.je::eli nie mogę ::mienie: por::ądku r::.ec::y. jeśli nie mogę sprawić, żeby słońce zaszło na wscho{i=ie , ::e
hr cierpienia ::ma/air. a .:y1re istoty nie umierały - skarży się Kaligula już na początku swego eksperymentu. 
Symbolicznym znakiem ograniczenia jest dla cesarza księżyc. Kaligula żąda księżyca i to żądanie pozostaje 
nie 1aspokojone. 

A czy wierzy. że mógłby go otrzymać? Chyba nie; najpewniej zresztą nie wierzy również w to, by nawet w 
plastyczniejszej sferze społecznej nie istniały żadne ograniczenia . Jego działania to przecież ciąg prowokacji: 
ik ci ludzie jeszcze wytrzymają , na ile się zgodzą, kiedy osiągną granicę, za którą zaczyna się determinacja, 
oy zdołam w końcu zmusić ich do tego. żeby mnie zamordowali? Kal'igula Camusa jest jakby przypadkiem 
g.r:inicznym: nie jest buntownikiem sensu stricto, ale nie jest również nihilistą, ponieważ zło, które czyni, czy
nione Jest w poszukiwaniu wartości . Kaligula prowokuje bogów przez bluźnierstwa: gdyby zareagowali, był
by to dowód. że w absurdalnym świecie istnieje przecież jakaś wyższa racja . Kaligula prowokuje ludzi przez 

·swe zbrodnie: jeśli pobudzi ich do oporu. będzie to dowód, że wyznawane przez człowieka wartości nie są 
całkiem względne ani umowne. Cios. jaki w finale zada cesarzowi Cherea, jest niczym innym jak przywróce
niem światu sensu: Kaligula osiąga więc, czego pragnął. chociaż ceną tego sukcesu jest śmierć.'' 

II 

Prapremiera Kaliguli w Theatre Hebertet w 1945 r. z Gerardem Philipe w roli głównej stała się wielkim 
wydarzeniem artystycznym; już jednak 13 lat później po wznowieniu sztuki przez Nouveau Theatre Marca
hru napisał kwaśno : Wrgląda na to.jakhr Camus nie 1ried::ial. ie od idei do cz/owiekajes! bardzo daleka dro
ga. Ogrunic::a sif do idei uhranrch 1r kostiumy. 

W Polsce z podobnym brakiem entuzjazmu potraktował Kaligulę w 1963 r. Ludwik Flaszen: Kaligula jest 
::re1rnl ro1u111y111 in te lek u ralistą mies::.c::misk im. Tacy nie wier::ą jui, być może, w skuteczna.fr'· swej misji, wier::ą 
jednak 1rjei 11T.wkie ::nac::enic. Nie mają ::lud::e11 co do Śll'iata - lecz żywią jeszcze ::.łudzenia co do własnej roli 



1r .1pull'C::e1l.1nrie. Nie s4d::f, :<! .~1riarj<!sf dohry: sqd::.ę jednak.:(' ni<!jest na tyle ::ly. hy mrów nim 11'.1·1r::ą.111ą(:. 

r „. J „KaliKula „ - to d::iclo o ::namionach 1rielkości, nicll'qtpli1rie . I o pe1rnej nie.1·rosoll'n<!) tonacji, ska::ie sff
/11: arcrd::ielo papiamn'. Cudac::.ne ::.jawisko, chyha tylko li'<! Franlji mo:/i11'l'. taka 11·i<!lko.fr 11· papiermrn.\:ci. 

Czy tak jest jednak w istocie? 
Czy Ka/1)~11/a to dzieło bezpowrotnie dla nas „umarłe"'? 

II I 

Szalony świat w jakim żyjemy. coraz wyraźniej roztacza przed nami widmo totalnej zagłady. Coraz bar
dziej skazani na własną samotność poszukujemy wartości. które mogłyby zapewnić nam rację bytu. a jedno
cześnie nadać L:yciu głębszy sens. W kraju takim jak ten staje się to z dnia na dzień coraz trudniejsze. w świe
cie takim. jak ten. 

Powodowani potężną niemocą oddalamy się od siebie. a wszelkie uczucia prócz strachu i zwątpienia zjed
nej strony. z drugiej zaś szalonej nienawiści stają się dla nas coraz bardziej obce. 

Działanie ukazane w patologicznej postaci. uświadamia nam nagle do czego doszliśmy. Czyż bowiem nie 
przypominam y bardziej niż kiedykolwiek patrycjuszy. Scypiona. Cherei. Caesoni, wielu innych postaci dra
matu .'! 

Nie znam żadnej recepty na wy?:wolenie się spod fatalnego wpływu boga-zniszczenia. prawdopodobnie 
nikt jej nie zna. Wiem jednak. że uświadomienie sobie każdej z tych rzeczy. która burzy w nas wewnętrzny 
ład. nazwanie jej po imieniu. stwarza małą szansę zmierzenia się z nią. w więc z naszą słabością. obojętnoś
ci•!· nien<l\\ iści<1. przeciwstawienia się jej. I niekoniecznie w taki sposób jak chciał uczynić to Kaligula. 

Nie musimy burzyć starego porządku. aby osiągać upragniony spokój. Przez ponad czterdzieści lat. przez 
prawie dwa 1ysi<1ce lat świat zupełnie się nie zmienił. a ludzie grają wciąż te same role. 

Zapomniana nieco. jedna z najbardziej popularnych sztuk Camusa czeka wciąż na swojego odkrywcę. 
B;,,d;i nim i ty SZANOWNY WIDZU. 

Jer/\ Ciutarowski 

W te be ie I\~ kLl11yst.alcm fragmenty nast.;pu1acych 11 ~ dawnicl w: 

„ Dialog" Kninika nr -l i2:'iX 
Ludwik 1:1aszcn. lculr sku~a11r 110 111t1gir. WL. Kraków-Wrocław J 9X3 
Alhert Camus. Ort11111111. Po.1/01\'i<' (l\.Lil~HH7ala S1pakll\\Ska) WL. KrakÓ\\ JLJl'\7. 



ODCHODZĄCY 

Jak dall'ko rr::.eha ode;.\/ . 
ahr li'll sp1c111atyc:11r. 1rr::.ask!ill'y . dygoc::.ący 
chaos ::.ohat"::.r( : - ::. jak daleka -
jtiko spokojnr . c:ysl.l' . nie1r::.ruszo11y 
1r::.ór. Jaki d r.Hans 1rrpros1u;e ll'ijqce się 

linie. usiali ks::. rally , ohrrsuje 
::.gielk. Jak daleko. 1rysok o, cy 1rywrc:y 
umr::.e1: . c:y j es::.c::.e 
dal ei 

Bronisław Maj, Jak (z tomu Zmęc::.enie) 

I. 

W naszych czasach robić Ca/igu/ę Alberta Camusa. Dramat pisany w latach 1938-44. Pooklejany etykiet
kami . Niewidoczny już prawie pod ich natłokiem- szumem interpretacji przytwierdzających do czasu mar
twego. Czy istnieją podskórne prądy potrafiące go z nich wyrwać aby pokazać drgnienia tego czasu? Ileż ra
zy można bowiem powtarzać za Puzyną: Po jaką ::.res: tą cholerę w ogóle pisać o teatr::.e je.W nie po to , by pisa(: 
o życiu? Po jaką w ogóle cholerę robić teatr skoro nie mówi się o życiu? Życiu, w którym kostiumy i dekora
cje coraz bardziej zużyte chociaż znowu domalowano starym liberiom złocenia by służyły nowym-starym lo
kajom ciągle zdezorientowanym do jakiego stolika podawać najpierw a o jakim całkiem zapomnieć . 

Ten wywód ma swój cel. Królikiem z kapelusza ma być antyczny cezar Caliguła przyprawiony w sosie z 
końca lat osiemdziesiątych . Jaki ma on jednak być? Autor eksperymentów opartych na nietzscheańsim kul
cie przemocy . Ujarzmicie! niemożliwości . Wszechmocny tyran . Bankrut. Perwersyjny morderca. Odkrywca 
absurdu. Kto'! 
Może Caligula-lustro, w którym strach się przeglądać . Wielki samotnik z wyboru. bo nie ma kogo wybie

rać. Ćwiczący zapamiętale życie wolne od wszelkich więzów. tych. które nam nakładają i które nakładamy 
sobie. Gardzący rzeczami tego świata, oschły we wzgardzie dla karłowatych stworzeń. Dążący do destrukcji 
świata płaszczących 5ię kreatur . Czy to nie za dużo. czy nie słychać w tym znanych już melodii. Demaskowa-

\ , 

nie. odsłanianie fałszu . Wyzwalanie spod popiokrn bct\\laJu sił prtl'L'I\\ \\szechog;1rniai<!1.·l·j n1koc11111o~u . 

To zadanie jest niewykonalne nawet tak drast ycznymi środkami po jakie Ca ligula sii;gn<!I. R;1i<!l'll dr;istyu
nymi . Aż po prowokację spisku i końcowego mordu z prześmiewc;ym zdaniem: .fr.1/1 ' 111 )1'.1::.c:::c :r11r . l ~

miech Syzyfa z samego szczytu słyszącego łoskot spadającego kamienia. i\ jednak uśmiech ( M · os111111i111 irk11 

Cali[?ida, \'miej<! się i charc:::qc wyje) i niekończące się zejście w dół zbocz~t. Czy zwyciężył'! Czy można /\\ ycii;
żyć kiedykolwiek w cieniu tego zbocza stojąc oko w oko z głazem wygładzonyn~ od przesuwania po nim r<!k 

2. 

Pękanie skorup. pękanie konwencji, rozpad dotychczas prowadzonej egzystencji .. wydrążonych ludzi'". 
Przyzwyczajonych do ukłonów i potakiwania. Każdy z nich postawiony zostanie w sytuacji wyboru. Wybór 
heroicznej próby opowiedzenia się za wartościami z pełną świadomością przegranej luh uspakajający banał i 
również przegrana. Pytania stawiał będzie Caligula nie dając możliwości rozwiązań kompromisowych . Ist
nieć będą tylko skrajności. Nęci go zdzieranie masek i odsłanianie rozchybotanych szal lub konstatacja bez
ruchu . Bezruch jest śmiercią„ brakiem oddechu . On się dusi. potr1ebujc oddechu, który jest. jak chce tego 
Stanisław Baraiiczak : I ... ) nie tylko :::1rycięs11rc'111 :ądnych s1rohodr plucjcd11os1ki nad dus:::nrm .1:1riate111 spo

lci ·::: 11.rch 11 wclwn i::: 1111 i li': je st I ak ::e . .. 11 '_n/ar1r111 ro::: pac:::r · · ::: 1r_r< 'irrnrcm nad Ili<! la/ i :::re::: 11ą .1amo t no.<;c ią. na /.;, 11i
rą sku:::uic 1w.1 ohoJ°{'/11_1' kosmos. 

3. 

Czy nie jest to odwieczny konflikt młodości i starości? Caligula jest młody. C<;iesonia również„ .. ró~nież 
Scypion i Helikon. Patrycjusze są o około 30 lat starsi. To inne pokolenie. Wydają się wyrastać z tego same
go podłoża. a jednak istnieje pomiędzy nimi nieprzekraczalna granica. Granica niezrozumienia. fra1esów. 
pustych gestów, nic nie znaczących min . Odpowiedzialności·za magmę rzeczywistości. w której trzeba żyć . 

Caligula wyolbrzymi ją, doprowadzi do monstrualnego rozdęcia aby przekłuć ów halon pozostawiający 
po sobie sflaczałą powłokę pokrytą starczymi zmarszczkami. 

On jest destruktorem ale i obserwatorem poszukującym geometrycznych kształtów rzeczywistości będą
cych zaprzeczeniem chaosu. Stąd fascynacja kulą Księżyca, którym chce zawładnąć. Z każdą chwilą wsącza 
się w jego świadomość przekonanie o nieistnieniu prostych linii i niewzruszonych wzorów. Dlatego zacznie 
się oddalać. izolować, aby z daleka nie widzieć wydrążeń tylko pełne kształty . Jak to jednak osiągnąć? Nie 
wystarczy uciekać na godziny od obowiązku wysłuchiwania pochwał i donosów. Nie wystarczy uciekać v. 

ramiona kobiet. Nie wystarczy urządzać poetyckie konkury na temat śmierci . Dystans 1awsze jest 1byt knll
ki. Stąd myśl o jego ostatecznym powiększeniu . O śmierci. 



4. 

Nasze odchodzenia od spa::nwtrc::nego. 1l'r::askli11·ego, dygoc::qcego chaosu, ucieczki na oślep i wykalkulo
\\ ane zwiększanie dystansu . Bez nadziei na wyprostowanie wijących się linii, ustalenie kształtów i znalezienie 
ni ewzruszonych wzorów. Może są tylko mirażem. 

Czy istnieje możliwość zahaczenia „odchodzącej'" postaci młodego cezara w świetle reflektorów końca lat 
,1~1emdziesiątych. Bez uprzedzeń i krzywych zwierciadeł hi storyków. Może w tym odchodzeniu obliczonym 
na wale;ienie innej perspektywy będzie choć ekunda czasu teatralnego zbiegająca się z prywatnym czasem 
11 iJ ;ów. 

Wojciech Bonisławski 

o 



ALBERT CAMUS „NOT A TNIKI'' 

Styczeń (1937) 
(pierwsza aluzja do „Kaliguli": pierwszy zarys rozwiązania) 

Kaligula albo sens śmierci. 4 akty. 
I - a. Dojście do władzy. Radość. Cnotliwa mowa (por. Swetoniusz). 

b. Lustro. 
Il -- a. Jego siostry i Drusilla. 

b. Pogarda dla wielkich. 
c. Śmierć Drusilli. Ucieczka Kaliguli. 

III - Zakończenie: Kaligula zjawia się rozchylając kurtynę: 
„Nie, Kaligula nie umarł. Jest tutaj i tutaj. Jest w każdym z was. Jeśli władza jest wam 

dana, jeśli macie serce, jeśli kochacie życie, ujrzycie, jak wyzwala się ten potwór czy anioł, 
którego nosicie w sobie. Nasza epoka umiera, bo wierzyła w wartości, ponieważ uwierzy
ła, że świat może być piękny i przestać być absurdalny. Żegnajcie, powracam do historii, 
gdzie od tak dawna trzymają mnie w zamknięciu ci, co obawiają się :za bardzo pokochać." 

Czerwiec ( 1938) 
Kaligula: „Nie zrozumiecie nigdy, że jestem człowiekiem prostym". 

Grudzień ( 1938) 

Do „Kaliguli": Nic bardziej irytującego w teatrze jak anachronizm. Dlatego Kaligula 
nie mówi w sztuce jednego zdania rozsądnego, które mógłby powiedzieć: „Jedna myśląca 
istota, i świat jest pusty." 

„ 

Kaligula: „Chcę, żeby ludzie wokół mnie milczeli. Chcę ciszy ludzi i niech ustanie ten 
okropny zgiełk serca." 

Listopad 39 

Postaci absurdalne. 
Kaligula. Miecz i sztylet. 
„Zdaje się. że nie zrozumiano mnie dobrze przedwczoraj, gdy zabiłem kapłana drewnia

nym młotkiem, którym miał on ugodzić jałówkę. A jednak było to bardzo proste. Chcia
łem raz wreszcie zmienić porządek rzeczy - żeby zobaczyć, krótko mówiąc. Zobaczyłem. 
że nic się nie zmieniło. Trochę zdumienia i przerażenia ze strony widzów. Co do reszty, to 
słoóce zaszło o zwykłej godzinie. Wywiodłem z tego, że zmiana porządku rzeczy jest spra
wą obojętną." 

Ale dlaczego słoóce miałoby pewnego dnia wstać na Zachodzie? 

września 1943 

Dodać przy korekcie „Kaliguli": Tragedia jest skończona, klęska zupełna. Odwracam 
się i odchodzę. Wziąłem udział w tej bitwie o niemożliwe. Czekamy na śmierć wiedząc z 
góry, że śmierć nie wybawia od niczego." 







Ccu zł 200,...: 








