
ALBERT CAMUS 

„Żyć i umrzeć 

przed lustrem", 

mówi Baudelaire. 

Nie dość zwraca się uwagę 

na to „i umrzeć'' . 

Żyć, do tego wszyscy są gotowi. 

Ale stać się 

panem swojej śmierci -

oto cała trudność. 

ALBERT CAMUS „NOTATNIKI" 



Albert Camus - eseista, po
wieściopisarz, dziennikarz i dra
maturg francusk i, laureat lite
rackiej nagrody obla z roku 
1957 - urodził się 7 listopada 
1913 r. w Mondovi w Algierii , 
zginął w wypadku samochodo
wym 4 stycznia 1960 r . w Vile
blevin we Francji. 
Dzieciństwo, młodość i lata stu
diów spędził w Algierii - był 
synem francuskich osadników 
w Algierii . Wczesna śmierć ojca 
zmusiła go do pracy zawodowej; 
uprawiał wiele zawodów, był 
sprzedawcą, urzędnikiem, rne
teorologiem, aktorem, kierowni
kiem własnej trupy teatralnej. 
Marzył o karierze naukowej; 
doktorat uzyskał na wydziale 
filozoficznym na podstawie pra
cy na temat Plotyna i św . 
Augustyna . Widmo gruźlicy nie 
pozwoliło mu jednak na konty
nuowanie swoich zainteresowat'l 
naukowych. 
Pierwsze eseje o poezji ogłasza 
w „Alger Republicain" w wieku 
24 lat, nie mając jeszcze lat 
trzydziestu - wydaje powieść 
„Obcy", następnie esej „Mit 
Syzyfa", w roku 1947 - „Dżu
mę", w 1956 „Upadek" , Jest 
autorem kilkunastu dram atów, 
z których „Kaligula" w kolej
nych redakcjach tworzony od 
1938 po rok 1945, uznany został 
za najwybitniejszy utwór tea
tralny Camusa. 
W wersji z roku 1945 sztuka 
ukazała się w „Dialogu" z lipca 
1956 r. w tłumaczeniu Wojcie
cha Natansona; prapremiera 
polska odbyła się 27 września 
1957 r . w Teatrze im. St. Że
romskiego w Kielcach w reży 
serii Tadeusza Byrskiego . 
Do bardziej znanych utworów 
teatralnych Camusa należą : 
„Nieporozumienie" (1941), 
„Stan oblężenia" (1948), „Spra
wiedliwi" (1949) i kilkanaście 
adaptacji m.in. Faulknera, Do
stojewskiego. 
Po prapremierze „Kaligulę " w 
Polsce wystawiało kilkanaście 
Teatrów : w Koszalinie, Byd
goszczy, Opolu, Teatr Polski we 
Wrocławiu, Teatr im. St. Jara
cza w Łodzi, Teatr Dramatycz
ny w Warszawie, Teatr Współ
czesny w Szczecinie, Teatr Pol
ski w Poznaniu. Jedną z najbar
dziej znaczących była realizacja 
Lidii Zamkow w Starym Tea
trze w Krakowie w r. 1963. 
Wersja pierwsza dramatu, od
kryta przez prof. Jamesa Arnol
da, opublikowana została w wy
dawnictwie Gallimard w roku 
1984, i z niej też pochodzą teks
ty w tłumaczeniu Bożeny Sęk. 

Praprc1uiera Ś\\' i atowa „ Kaliguli" w teat.rze Hebc rtot (1945) w reż . Paula Oettly ; 
Gera rd Philipe w roli t.ytulowej 

Camusowskie „braterstwo w absurdzie" - intuicyjnie 
przeczuwane j,uż przez nadrealistów - jest jedyną więzią 
możliwą w świecie, który pozbawiony został zarówno pra
widłowości mechanistycznych, jak i ostatecznego fina
lizmu. ( ... ) 

„Braterstwo w absurdzie" - to pierwszy z Camusowskich 
paradoksów. Kaligula staje się mordercą z miłości do ludzi, 
Marta płaci samobójstwem za miłość do matki, Diego umie
ra dla tej, dla której jedynie warto było mu żyć, a jedyni 
w tym świecie Sprawiedliwi nie byli na właściwej drodze. 
Autor „dochodzi do kresu" - robi dalszy krok naprzód, 
znajdzie się na pozycjach moralisty, by z kolei osiągnąć po
nowną samotność, która... umożliwia porozumienie. Nie 
wiem, czy udało mi się „ wytłumaczyć" dramaturga z tych 
niekonsekwencji. Być może on sam zapytany odpowiedziałby 
prościej, użyłby słów sędziego Clamence: „Mój zawód jest 
dwoisty jak człowiek, ot i wszystko", człowiek - istota za
wieszona pomiędzy „solida i re" i „solitaire". 

Gdzieś tutaj należy szukać źródeł „paradoksu teatralnego" 
Alberta Camusa: te czynniki, które zadecydowały o jego za
interesowaniu się teatrem., uniemożliwiają właśnie powstanie 
„dzieła doskonałego". Owa „cała estetyka i cała moralność", 
które zdaniem autora winny cechować człowieka teatru ( ... ) 
są właśnie w teatrze niemożliwe. Dramaturgia moralisty, 
który widział w polityce moment zagrożenia, staje się jesz
cze jedną wersję „sztuki z tezą"; podlega tym samym nie
bezpieczeństwom i ograniczeniom, które artysta dostrzegł w 
sztuce zaangażowanej politycznie. „Dopiero gdy zrównowa
ży się to, czym jestem, z tym, co piszę - ledwie śmiem 
o tym mówić - będę mógł stworzyć dzieło, o którym ma
rzę." Być może nigdy to nie nastąpi. 

Nie wiem, czy Camus w swym teatrze „wyraził epokę". 
Wiem jednak, że nie w doskonałym dziele prozaika, lecz 
właśnie w mniej doskonałej dramaturg·ii siebie wyraził naj
pełniej. To drugi paradoks. „Trzeba sobie wyobrazić Syzyfa 
szczęśliwym": to trzeci paradoks Camusa. 

A ndrze j Fa lk iewic z , T eatra lny paradok ' 
AllH:.•rla Carnusa (w:) iW it Orestesa, Po
zna ,·, !D67. 



FRANCK JOTTERAND 

Jednym ze sposobów przybliżenia teatru Camusa Jest porówna
nie jego najlepszej sztuki, Kaliguli, z Przy drzwiach zamkniętych 
Sartre'a oraz zwrócenie uwagi na rolę luster w obu dramatach. 
Nad kominkiem w pomieszczeniu, gdzie są zamknięci bohatero
wie Sartre 'a, lustro ograniczone jest do ram i nie odzwierciedla 
niczego: człowiek widzi się w spojrzeniu drugiego człowieka . Ka
ligula, przeciwnie, z upodobaniem przegląda się w zwierciadle -
widz dramatu stworzonego i r ealizowan ego przez samego siebie, 
Narcyz wypytujący swoje odbicie aż do logicznego rozwiązania : 
jednoczesnego unicestwienia lustra i aktora. Narcyz jednak zanu
rzył się w fal e, aby się połączyć ze sobą absolutnie niewinny. Ka
ligula umiera oddzielony od tego, czym chciał być, na pró-lno 
tłucze na kawałki lustro niczym aktor targający tekst, gdy spo
strzegł, że pomylił role - po śmierci swego sobowtóra rzęzi : 
,.Jeszcze żyję!" Rozpaczliwy to krzyk człowieka, który kona sam, 
na pustej scenie, przy wyludnionej sali, gdy zapadła kurtyna. 

Pogodzić się z własną śmiercią . Większość bohaterów Camusa 
będzie próbowała poprzez tę formę wybawienia zaprzeczyć absur
dowi świata, nadać jakiś sens swojemu upadkowi w nicość. Spra
wiedliwi umrą, aby zapewnić ludzkości lepszą przyszłość; Diego 
ze Stanu oblężenia poświęci się dla swojego miasta; matka 
z Nieporozumienia połączy się z synem 1,v rzece . Tylko Marta 
i Kaligula umierają w samotności; ich krzyki głuszą miłosną 
pieśń, obwieszczają okrutną prawdę : żadna ofiara nie powstrzy
ma nasze j zagłady fizycznej, śmierć razi nas jak rzeźnicki nóż. 

Lustro Kaliguli mówiło nam równi eż o gwałtownym przywiąza
niu człowieka do swojego ciała . 

* 

Fizycznie Kaligula staje przed nami pod postacią Gerarda Phi
lipe'a. To obraz ostateczny. Wspomnijmy tylko jego królewski 
krok, oto rzuca się naraz w przód, wyciąga ręce, włosy ma 
wstrząsane śmiechem; potem opisuje księżyc z zaśpiewem w gło
sie na końcówce słowa . Teatr idei, powiedział ktoś'? Posłuchajcie, 
co Kaligula mówi o rozpaczy: „Jak wszyscy myślałem, że to cho
roba duszy. Ale nie, cierpi moje ciało. Członki mnie bolą. Skóra 
nmie boli. W głowie mam pustkę . " Camus wielką wagę przywią
zywał do doboru wykonawców, którzy mieli wyrażać lęki duszy 
i ciała. Znał wartość gestu; lubił precyzyjne ruchy piłkarza i po 
scenie poruszał się jak po boisku, aby zaznać przyjemności kie
rowania się według pewnego schematu, zaakceptowanego przez 
wszystkich, który jednak pozwala poszczególnym osobom na to, 
by go do siebie odpowiednio dopasować. Był przez to wierny 
śródziemnomorski emu humanizmowi , jednającemu ducha i ciało 
w dwóch mie jscach, które si ę uzupełniają i przez sam swój 
kształt są do siebie podobne: grecki stadion i grecki amfiteatr. 

Odtąd zrozumiały się staje fizjologiczny strach, jaki budzi groźba 
totalnego zniszczenia. U Kaliguli skok w niemożliwość przypo
mina przerażony sus w bok zwierzęcia, które poczuło zapach 
śmierci. Marta w Nieporozumieniu mówi z twarzą wykrzywioną 
przerażeniem o „ tej zwartej ziemi, pozbawionej światła, gdzie 
człowiek odchodzi, by się stać karmą dla ślepych zwierząt". Nieco 
później Camus wynajdzie egzorcyzmy. Lecz w tych dwu drama
tach nie ma żadnej nadziei, tylko „niedorzeczna szczęśliwość ka
mieni"; albo teatr . 

• 
Kaligula wybrał teatr. Aż do śmierci siostry źył w szczęśliwym 
królestwie młodości, w stanie „preegzystencji", tak świetnie opi-

o 
TEATRZE 
ALBERTA CAMUS 
sanym przez Hugona von Hofmannsthala. Naraz śmierć , kosmicz
na katastrofa , dezorientuje go. Jedyny sposób obrony to· negacja 
śmierci. odrzucenie świata, w którym ona istnieje i osiągnięcie 
królestwa niemożliwości, gdzie „ludzie nie umierają". Jak tego 
dokonać? Jego pozycja, jako głowy państwa, ofiarowuje mu wyj
ś ci e : rozciągnąć swą władzę do granic możliwości, przekroczyć 
je nawet, zrównać się z bogami. Od czasów Miltona wiemy jed
nak , że przejawem wszechwładztwa buntu może być wyłącznie 
zło i zniszczenie; że wtedy si ę tylko naśladuje, parodiując, gesty 
władzy absolutn e j. Kaligula „gra w teatrze", jest do tego zmu
szony. 

J ego postawa , co widać , przybliża si ę do postawy innego nega
tora , Don Juana. Sztuka zresztą przywołuje na myśl Moliera po
przez następujące po sobie kole jno sceny, w których wyszydza 
się religię, miłość, przyjaźń, honor. Lecz w Don Juanie [ ... ] dra
mat wspiera się na dwóch filarach: Don Juanie i Sganarellu . 
Kaligula nazbyt gardzi ludźmi, aby z nimi prowadzić dyskusje , 
i oto dochodzimy do owej oi::yginalnej pary: człowieka i jego 
odbicia. 

Kaligula, napisany w roku 1938, należy do solarnego świata mło
dości . Wraz z następnymi sztukami przechodzimy do wieku doj
rzałego. Bolesne to przejście : „J akże trudno, jak gorzko jest sta
wać się mężczyzną", pisze Camus. W świ ecie zaryglowanym przez 
śmierć szuka wyjścia. Ludzka solidarność? Ale co si ę dzieje , 
kiedy ludzie nie chcą człowieka uznać? Tematem Nieporozumie
nia są te właśnie pytania i jak zwykle u tego autora , nie jest po
wiedziane nic, co nie zostało przeżyte. Czytając te stronice, od
najdujemy wspomnienie długich okresów milczenia między Ca
musem i jego matką; uczestniczymy w odkrywaniu Europy, „tak 
smutnej"; morze się oddala , aby si ę przerodzić w marzeniach 
Marty w obraz nieosiągaln ego raju. Jakie przyjęcie mogło na tej 
niespokojnej ziemi czekać obcego przybyłego z kraju, „gdzie 
słońce zabija pytania"? Zostaje zamordowany dla rabunku, ale 
także, ze szczyptą ironii, dla uchronienia przed rozczarowaniem 
jego pięknej duszyczki, niewinnej i „spacyfikowanej" . Jakiś sta
rzec jest świadkiem morderstwa, służący obojętny jak głaz. Czy 
to symbol Przeznaczenia? A może Bóg? 

Trzy lata później w stworzonym we wrzeniu Theatre Marigny 
Stanie oblężenia nadal trwają te poszukiwania: Diego bierze na 
siebi e grzechy miasta, a jego poświęcenie zapewnia wszystkim 
ratunek . Lecz ten sprawiedliwy przypomina Spmwiedliwych, d1a 
których szczęści e znaczy szczęście wspólnoty i polega na grupo
we j walce w celu osiągnięcia zwycięstwa ideału. Camus zderza 
się wtedy ze strasznym problemem Brudnych rqk: czy rzucając 
bomby na despotów anarchiści o czystych duszach nie zbrukają 
sprawy, której bronią? Jak usprawiedliwić morderstwo politycz
ne? Sartre daje na to częściową odpowiedź wykazując , że nikt 
nie jest niewinny. U Camusa bohaterowie oczyszczają się po
przez miłość ... i poprzez śmierć. [ ... ] 

Gwiezdną trajektorią, którą nagle przecięła śmierć, teatr Ca
musa prowadzi nas zatem od obłąkanego buntu Kaliguli do buntu 
braterskiego Sprawiedliw ych, którzy walczą o szczęście świata 
i równocześnie starają si ę uchronić wartości indywidualne, za
chowując nietknięty obraz siebie samych, jaki sobie stworzyli. { ... ]1 

Przełoży ła BOŻENA SĘK 



Władza i posiadanie są potencjalnymi źród
łami lęku. Człowiek bo· się, że może stracić 
to, co ma, że ktoś może mu to odebrać. Lu
dzie wokół są zawsze potencjalnymi wrogami, 
gdyż nie można wykluczyć, iż dybią na naszą 
władzę i nasz stan posiadania. Trzeba ich pil
nie śledzić, uczyć się nimi manewrować tak, 
aby nam nie szkodzili, by nad nimi panować , 
zawczasu ich unieszkodliwić. Człowiek czu.ic 
się bezpieczniejszy, gdy oni też stają się 
przedmiotem naszego posiadania i władzy. 
Gdy występują jako niezależny podmiot, 
wówczas nam zagrażają, gdyż nigdy nie wia
domo, co taki podmiot może myśleć, i czy 
nas nie zaatakuje ( ... ) 

ANTONI Kl·IPlŃSh.! „l.F;l{" 

Pragnienie pracy w teatrze, a następnie tea
tralna pasja, ogarnęły mnie pod wpływem 
historii teatru Vieux Colombier i pism Jac
ques Copeau. Do teatru zgłosiłem się w 
związku z ogłoszeniem, że teatr objazdowy 
poszukuje młodego człowieka .iako aktora do 
dzieł francuskich klasyków.„ Miałem wtedy 
dwadzieścia lat. 
Później sam założyłem teatr. Zespół L'Equi
pe, który założyłem w Algierii, wstąpił pod 
znaki Copeau. Wystawiałem repertuar teatru 
Vieux Colombier ... Byłem i jestem nadal pe
łen podziwu dla Jacquesa Copeau. Do dziś są
dzę, że właśnie Copeau zawdzięczamy refor
mę teatru francuskiego i że dług, jaki zaciąg
nęliśmy u niego, jest nie do spłacenia. 

ALBERT CAMUS 1956/57 

LIST DO DYREKTORA PISMA „LA ~EF" 
(STYCZEŃ 1946) 

Szanowny P ani , 

Przeczytałem artykuł , jaki Henri Troyat raczył posw1 ęc1c Kali
guli w osta tnim numerze „La Nef'' . Dzięku j ę za przesłanie mi 
egzemplarza. Wyczułem intencje Troya ta i ku rtuazję jego tonu. 
Zaczyna mnie jednak lekko (bardzo lekko) niecierpliwić ciągle 
trwające pomieszanie p ojęć , przez które łączy się mnie z egzy
stencjalizmem . Dopóki nieporozumieni e obejmowało dzienniki, 
i zecz nie była zbyt pow żna. Ale fakt, ż e dzisi a j doci era także do 
czasopism, wystarczająco dowodzi niedoinformowania, w jakim 
tkwi krytyka . 
Ponieważ Troyat pisze: „Cała sztu ka C imusa jes t tylko ilustracją 
egzystenc jalistycznych założeń Sart re 'a ... , czuj ę si ę zmuszony wy
jaśnić trzy sp awy : · 
1) Kaligula napisany został w roku 1938. Wt dy egzystencjalizm 
francuski nie istn i a ł jeszcze w swe j postac i obecne j, to znaczy 
ateistycznej. W tym czasie Sartre jeszcze ni c opublikował dzie ł , 
w których mi ał nadać kszta it te j filozofii. 
2) Jedyna książka filozoficzna, jaką w ogóle na pisałem, JWit Sy
zyfa, wymierzona była właśnie przeciwko filozofom egzystencjal
nym. Część tej kry tyki nadal s ię odnosi , w moim pojęciu, do filo
zofii Sartre 'a . 
3) Człowiek ni e kceptu je filozofii egzy:;tencjalne j tylko dlatego, 
że twierdzi, iż Ś\v i at jest absurdalny . :r dyby tak rozumować, to 
80°/o pasażerów metra - jeśli wierzy ' rozmowom, jakie tam sły
szę - to egzystenc j li ś ci. I ie mogę doprawdy dać t emu wiary. 
Egzystencjalizm j st całą filozofi ą, wiztą świata, k tóra zakłada 
istnienie pewn j metafizyki i moralności . Mimo że dostrzegam 
historyczną wagę tego ruchu, nie dość ufam rozumowi, aby wejść 
w ten system. J es t to do tego stopni prawdą , że manifest Sartre'a 
w pierwszym numerze „L es Temps modern es" wydaj e mi się nie 
do przyjęcia. 
Zadaniem czasopisma jest - nie wprowadzać zamieszanie, (dosko
nale robią to dzienniki), lecz ujawniać niuanse. Przypuszczam 
zatem, że ani Troyat, ani Pan nie bPdziecie mieć mi za złe tych 
uściś l e11. . Pragn ę podkreślić, iż nie mam za wielkich zludze1\ co 
do wartości Kalig u. li . Osta tecznie jednak lepie j być krytykowa
nym za to , czym si ę Je ·t rzeczywiści e . 

Z wyrazami poważ c nic 
ALBERT CAMUS 
P rzełożyła Bożena S~k 

Prapn.•n1iera polska II wersji \\ Teatrze i111. SL żci-orr1skiego w Ki e lcach (1957), 
w reż. Tadeusza B y rskiego; scena zbiorowa fot.: r\ . r>rozdowski 
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- Czy wcześnie zaczął pan myśleć o teatrze? 

Albert Camus: Tak. Założyłem zespół, inscenizowałem sztuki, 
w których sam grałem. Pchany potrzebą, wziąłem również udział 
w tournee profesjonalistów i grałem klasyków w całej francus
kiej Afryce Północnej. Od dwudziestu już lat teatr, we wszys t
kich swych formach, pasjonuje mnie i uczy . 

- Kiedy i dla kogo napisany został Kali-gula? 

Albert Camus: Kaligulę napisałem w roku 1938. Miałem 25 lat. 
Nasz z espół, „L'Equipe", liczył już sobie wtedy kilka lat. Dotąd 
zawsze stawialiśmy sobie za cel duże przedsięwzięcia : Aischylosa . 
teatr elżbietański, Dostojewskiego, Malraux, Gide'a . Kaligula był 
tylko próbą i pod pewnymi względami, sztuką reżysera. Miałem 
grać rolę Kaliguli. Lecz okoliczności sprawiły, że stało się ina
czej. Przyszła wojna, a razem z nią pewien rodzaj życia, który 
był piękny, zakończył się . 

- Czy uważa pan, że doświadczenia na scenicznych deskach, 
jako aktora i reżysera , przydały się panu później w twórczości 
dramatycznej? 

Albert Camus: Oczywiście. Przede wszystkim nauczyłem się, ź.e 
istnieją , jak to się mówi, prawa tea tru , a następnie, że prawa te 
zostały stworzone, aby je gwałcić. Często zdarza mi się czytać, 
że ta czy tamta sztuka nie przestrzega praw teatru. Wyzywam 
tych, co stale o owych prawach mówią, aby je zdefiniowali. Je
żeli zdołają zdefiniować rzeczy oczywiste, które wszyscy znamy, 
zauważymy wtedy, że ani tragicy greccy, ani Szekspir, ani Molier 
praw tych nie trzymali się w poszczególnych przypadkach. Ale 
na deskach nauczyłem się, że teatr niewielkie ma wymagania: 
trochę płótna na dekoracje, a jeśli chodzi o samą sztukę, to cha
raktery i język. 

- Niektórzy kryt ycy upierają s ię przy tym, aby widzieć w Ka
liguli ilustrację (przyznając zresztą, że wspaniałą) teorii filozo
ficznych. Dla mnie jest to racze j studium charakteru i obraz 
dzikiego rozdarcia, jakim jest prze j ście z wieku młodzieńczego 
w dojrzały. Chciałabym, aby pan powiedział , czy i ja jestem 
w błędzie. 

Albert Camus: Kaligula jest rzeczywiście tylko portretem cha
rakteru, takiego, jaki pasuje do t eatru : uproszczonego i dopro
wadzonego do ostateczności, przedstawieniem „nieznacznego ru
chu". Jeśli chodzi o resztę, to nie wiem, co znaczy sztuka filozo
ficzna. Wystarczy, żeby dzisiaj człowi ek odrobinę wzniósł się nad 

,,K a lig ula" w reż . Lidii Zamkow w S ta rym Teatrze w Kr a kowie (1963); Kałigu'a 
(L . H e rdegen), Cezonia (L. Zamkow) fot.: w. P lewinski 

ł(,żko , a zaraz wołają, że to m etafizyka . Proponował bym pani jed
nak trzy tematy do pr7.-2myślenia : 1. W teatrze współczesnym 
ni e ma więcej , raczej mnie j , idei ogólnych niż u Aischylosa czy 
Szekspira. 2. Jeśli nawet słyszy się ni eki edy wykłady filozoficzne 
w teatrze, to na naszych scenach bulwarowych. 3. Ludzie mylą 
teatr pisany i teatr idei. Jeśli tylko autor nie używa żargor,u 
i onomatopei, co s tanowi podstawę ospałych konwersacJi , J eśli 
stara się pisać poprawnie, wtedy od razu staje si ę myślicidcH1 . 

Ale to nieistotne. Pozostaje faktem, ż e ni e ma teatru bez wic i 
kiego języka. W tym właśnie celu ... (ni ezrozumiałe) Copeau jako 
pierwszy to pojął. Dzięki ni emu właśnie teatr wydobyty został 
z półwi ecznego okresu wulgarności i stał s i ę tym, czym jest rze
czywiście : wyższą formą sztuki lite rackie j. 

Prze łoży ła BO ŻENA SĘK 

Każdy mówi drugiemu, że nie jest bogiem; tu 
kończy się romantyzm. W tej godzinie, kiedy 
każdy z nas musi napiąć łuk, aby dać miarę 
swej wartości, zdobyć w historii i przeciw 
niej to, co już posiada - skąpy plon ze swych 
pól, krótką miłość tej ziemi - w godzinie, 
kiedy rodzi się wreszcie człowiek, trzeba po
rzucić epokę i jej młodzieńcze szaleństwa . 
Łuk się wygina, drzewo skrzypi. U szczytu 
najwyższego napięcia wytryśnie prosta strza
ła i wzbije się w locie trudnym i wolnym. 

A L BERT CA:V!US „czt..O W! E K Z BU N T O W AN Y " 



ANDRZEJ F ALKIE\VICZ 

KALIGULA 

żel>y pokazać uczom ludzkim, co ma 
w brzuchu piękny manekin, któ1·cgo pa
kazywałem wszędzie, chciałem go strza~
kać. („Upadek"). 

Fabuła „Kaliguli" zaczerpnięta jest z „Żywotów Cezarów" . 

Sylwetka Camusowskiego bohatera bli .;.sza j es t może historycz rw j 
prawdy, niż się powszechnie przypuszcza, być może zaniyka w so
bie tę prawdę psychologiczną, której nie dostrzegł Swetoniusz; 
taka mogla być mentalność cesarza okresu dekadencji. Ta cnuaf'1 
ma oczywiście charakter marginesowy: prawdę postaci scenicz
nej mierzy się nie jej prawdopodobieństwem historycznym, czy 
psychologicznym, lecz możnością kontaktu, j2ką stwarza widzowi. 

Pierwsze zetknięcie się publiczności paryskiej z dramatem nastą
piło tuż po upadku Hitlera, pierwszy k ontakt z jego pełnym teks
tem publiczności polskiej - w 1956 roku. W obu w ypadkach od
czytano sztukę jako opowieść o tyranii i jej mechanizmie. Do
strzeżono oczywiście wielkie uogólnienie i brak doraźnych aluzji 
politycznych, krytycy powiedzieli więc, że Camus zajmuje si ę 
tyranią jako produktem czystym, że interesuje go ona nie jak.: 
konkretny proces historyczny, lecz j1ko przypadek oderwany; 
śmierć Kaliguli zrozumiano jako moralne potępienie tyranii 
(„.] Moim zdaniem „Kaligula" nie jest jednak sztuką o tyranii , 
a w każdym razie nie jest nią przede wszystkim. [„./ 

Camusowski Kaligula postawę swoją nazywa „my.śleniem aż clo 
kresu". Motyw ten przewijać się będzie w całej twórczości Ca
musa, w toku dalszych wywodów nabierze jednak znaczenia od
miennego, okaże się , że wbrew odczuciu widowni i sugestiom kry
tyków rację miał wlasnie Kaligula, le cz Camusowskiej „my.~ ii 
doprowadzonej do końca" nie zrozumiał . W tym tkw i jegc 
dramat. 

„Kaligula" jest historią mądrego i spokojnego młodzieńca, który 
został cesarzem: można by mu zarzucić jedynie to, że „nie miał 
dość dobrego smaku, by pozostać do końca urzędnikiem": parał 
się Literaturą. Zainteresowania literackie skłoniły młodzi e ńca do 
obserwacji świata i doprowadziły do wniosków dziwacznych a dla 
otoczenia niezrozumiałych: odkrył, że ludzie umierają i nie sq 
szczęśliwi. „To jest prawda całkiem prosta i całki em, jasna, nieco 
głupia, lecz trudna do odkrycia i ciężka do zniesienia" . Dostrzegł 
podstawowy absurd ludzkiego życia: sprzeczność między porywem 
człowieka ku wieczności a skończonym charakterem jego egzy
stencji, rozdźwięk między dążeniami ludzkiego ducha a naturalną 
skłonnością ciała: zobaczył wypływającą stąd głęboką i bez
względną dwoistość ludzkiej natury. Zresztą nie trzeba aż tak 
wnikliwego myślenia: wystarczy spojrzeć na otoczenie Kaliguli, 
na małość tych ludzi, ich rozpustę i zakłamanie; dowód absur
dalności świata przeprowadzony został bezbłędnie . 

Młody cesarz nie poprzestaje na swym odkryciu. U!egając 
skłonnościom właściwym swojemu wiekowi, chce przekonać 
o własnej prawdzie wszystkich; s tanowisko cesarza zadanie t.o 
ułatwia. Ponieważ wszyscy ludzie skazani są na śmierć, porządek 
egzekucji nie ma znaczenia; ponieważ bogowie są okrutni, aby 
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przekonać ludzi o okruci ii tw ie bogów , i ·11su zy być tak okrut
n ym jak oni; aby prze konać Indz i f1 US Lc rrl.:1Lnośc i .~w iata, wy
starczy być do końca logiczn ym. T n koiic:: y s ic; lż. t e ru t ura, a za
r.:z yna argumen tacja bezpo.frednia . 

W pm1 stwie Kalig ul i 1.;; inni s ą wsz yscy . Od czasn do czasu, w spo
sób dość chaotyczny władca wydaje wyroki. „Nie dotyczył mnie 
żaden sąd, powie wiele lat później sędzia Clamence, nie znajdowa
łetn się na scenie trybunału, ale gdzie indziej, nad sceną jak owi 
bogow ie, których prz y pomocy maszyn opuszcza się od czastl do 
L'Zasu, by zmienić akcj ę i nadać je j sens" . Sensem akcji jest dla 
Kaliguli „prawda tego swiata, która polega na tym, że prawci·!:J 
nie ma" . Samo w yda wan ie w yroków jest właściwie przenośnią: 
władca wyręcza tylko niekiedy los i de cyduje o porządku egze
kucj i.: t y przekonać otoczenie o okrucieństwie losu, staje się jego 
uosobieniem; znajduje kamień filo zoficz ny: „brak bezpieczeństwa 
- oto, co zmusza do myslenia". [„. / 

Jakie jest wyjście z sy tuacji in t.e lektvalnej, którą stwarza ta 
sztuka? 

Cała iwórczosć Camusa jesl próbą odpo wiedz i na to jedno 
pytanie. 

Dotychczas 

A n drz ej Falkiewic z: :vli l Ore~. t f'~ .a . 
Poz n a1\ 1907, s . :15- :!7. 

możn było opowiadać o nim 

.iako o władcy, 

odtąd 

muszę mówić 

jako o potworze. 

G A! US S WETO !U:SZ T R A :Sl W ILL U :-; 
„ŻYWOTY C E Z ARO W " 
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Jean Grenier, nauczyciel Alberta Camus i pierwszy krytyczny czytelnik 
Kaliguli, nie był zachwycony sztuką, która napisana w roku 19:33, w t1 zy 
lata później miała, w zamierzeniu autora, stanowić trzecią częśc ,,·yptyku 
o absurdzie wraz z Obcym i Mitem Syzyfa. Słusznie jednak powiedział, iż 
sprawiedliwej oceny można będzie dokonać: dopiero na podstawie jej insce
nizacji. 
Warunek ten, który przez długie lata wydawał się nierealny, został wre3z
cie spełniony. W listopad.zie roku 1983 znany włoski reźyser, Maurizio 
Scaparro, tą właśnie sztuką postanowił zainaugurować swoją uziałainP,ić· 
na stanowisku dyrektora jednego z rzymskich teatrów. 
Wystawiony w Rzymie Kaligula w nie znanej dotąd wersji piu wolnej 
z .roku 1941, w doskonałym przekładzie Franca Cuomo, zyskał sobie po
wszechny aplauz włoskiej krytyki teatralnej. Różnica między pierwszy1n 
Kaligulą i jego następcami została zauważona przez krytyków, którzy wi
dzieli próbę generalną 23 listopada 1983 w Teatra Argentina. Paul Louis 
Mignon, krytyk z rozgłośni France-Inter, w swoim sprawozdaniu nadanym 
27 listopada powiedział, jak bardzo duch i znaczenie pierwszego Kal.igulz 
wydały mu się odmienne. Przy tej samej okazji Scaparro wypowiedział 
się na temat śródziemnomorskiego ducha sztuki oraz jej aktualności. Zwró
cił uwagę na nadzwyczajną zmysłowość tekstu, która mocniej u·,vypuklc; 
brak uczucia, na jaki cierpi Kaligula, co z kolei czyni zeń potwo1 a. 

Zasługą Scaparry jest to, że dokonał wyjątkowo wyważonej real!zacJi sce
nicznej, do czego w znacznym stopniu przyczyniły się archi tektura:ue de
koracje Roberta Francii, kostiumy o luźnej inspiracji śródzicmnomorokie.i 
projektu Emanuele Luzzatiego oraz muzyka sceniczna, niezwykle dyskret
na, Giancarla Chi.aromella. We wszystkich pracach scenicznych kierowano 
się dotyczącą dekoracji wskazówką Camusa, zawartą w wersji z roku 
1941: „Może być wszystko z wyjątkiem stylu «rzymskiego»". Ta wierność 
wobec intencji autora bardzo pomogła w podkreśleniu pierwotnej wymowy 
sztuki. Dyskrecja i oszczędność scenografii sprawiły również, źe uwypuklo
ny został tekst Camusa, który w interpretacji zespołu Scaparry 0dn10sł 
wielki sukces. Kaligula, świetny aktor Pino Micol, potrafił w doskonały 
sposób oddać wielkość tragedii bohatera. Światowa prapremiera pierw;:;zego 
Kaliguli charakteryzuje się na koniec owym szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności, kiedy to tekst i reżyser wydają się być stworzeni dla siebie. 

Wypada się jednak zastanowić, dlaczego tak długo publiczność musiała 
czekać, aby się zapoznać z pierwszym Kalig1llq? Otóż przyczyn było kilka. 
Pierwsza chronologicznie to zarzut stawiany przez Greniera, nauczyciela 
autora, że główny bohater jest zbyt romantyczny, co jego zdaniem pomniej
szało wartość dramatu. A niedługo potem wybuchła wojna i ona stała 
się głównym powodem, dla którego Camus postanowił dokonać przeróbek 
sztuki, koniecznych w ówczesnym świecie, chociaż, jak sam wyznał, 
sprzecznych z jego własnymi poglądami. 

W roku 1945 odbyła się prapremiera Kaliguli w wersji już przerobionej, 
która nadal uległa zmianom, aż w roku 1958 opublikowany został tekst 
ostateczny sztuki (B), jakże odmienny od pierwotnego (A). 
Pierwszą rzeczą, jaka uległa modyfikacji, była sama postać Kaliguli. 
Z Nietzscheańskiego nadczłowieka w wersji A, jednostki cierpiącej i nie
szczęśliwej, samotnej, zagubionej, nie mogącej samej siebie pojąć, Kaligula 
w B staje się tyranem. W tym celu Camus usunął świetny monolog Kali
guli przed lustrem, który w A wyznacza cały ciężar dramatyczny wspom
nienia o Druzylli. Na jego miejsce wprowadzony został monolog K.:.liguli· 
-lunatyka. Jaki był tego skutek? Pierwotną przyczynę tragedii Kaliguli -
niezdolność do odczuwania miłości po stracie ukochanej kobiety - zastą
piło szaleństwo, którego przyczyny nie można było dokładnie dociec. Wraz 
z tym monologiem znikła główna sprężyna akcji dramatycznej, jaką była 
śmierć DruzyUi. 
Niewątpliwie także w imię zdrowego antyromantyzmu Camus usunął z E3 
wspaniały dialog miłosny Kaliguli z cieniem Druzylli w scenie 11 aktu I. 
Odtąd symetryczność struktury, która sprawiała, że dialog ze Scypionem 
na końcu aktu II przypominał wyimaginowaną rozmowę z Druzyllą 
w akcei I, jest zupełnie zburzona. I znowu fakt ten wpłynął na zniekształ-

„Kaligula" w Teatrze Współczesnym w Szczecinie w reż. 
scena zbiorowa 

Bogdana Cioska (1982); 
fot.: J. Fijałkowski 

ceme motywów szalenstwa cesarza, który jawi s ię widzowi wyłącznie jako 
obłąkany potwór, spragniony władzy 1 krwi tyran. A w . dodatku tam. 
gdzie Helikon określał Kaligulę Ja ko sentymentalnego, Jego .wypowiedz 
przybrała formę negatywną - · „G a1usz me Jest sentym nta!lly co do 
reszty odarło bohatera z roma11t zm u. . ... 
Pracując nad zmianami v szt.~ ce, w. roku HH:3 ~a,rr,i,us pisał \;' l!sci~: 
Mocno zac1eśmłern tekst woko1 głuw11ego tematu. I ematem O\\ ym by I 

bunt przeciwko tyrano\Vl. Nie trzelJa mówić , Jak ~ill.tualnc to było w. roku 
1943. Wystarczy poruwnać killia fragmentuw \versJ1. A z pC>L.meJszy~1'.'. up. 
akt III, scena 2: Camus u :, unq! czę sc wypowiedzi Kallgu11 na:,tępu;ąc.1 po 
zdaniu : „.„wystarczy być równie oll.rutnym JaK om'_, w usta bcyp10na zas 
włożył słowa: „Wystarczy stać się tyranem". Wczesmej am temat. tyrana, 
ani opozycja Scypiona wobec Kaliguli w . imię ludzkiej_ so,lidarno~:1 były 
nie do pomyślenia, zważywszy na całą onentacJc; sztuk!. Camus. s~cnę. tę 
raz jeszcze przerobił, być moze w korekcie \Vyda111a ·.z roku. 1944'.. i Scypion 
wtedy wypowiada się przeciwko tyrarm: „.i'lienawbc me Jest 1owna me· 
nawiścL \Vładza nie Jest rozwiązaniem. A ja znam Jeden tylko sposob zll· 
kwidowania nienawisci na swiecie." W_ akcie 1 V zas Ka!lgu1a. przyzn~Je_., 
Poszedłem niewłaściwą drogą, idę do rnkąd. MoJa wolnosc me Jest dobra. 

~~- 0 zaparcie się siebie narzuca bohaterowi przyu1ame się do moralnego 
błędu i jest absolutmc sprzeczne z p1erwotnym1 intencjami s_ztuki. _ 
Reorientacja polityczna Kaliguli pociągnęła za sobą takze zmianę w struk
turze postaci Cherei. W wersJi A Jest on tylko liti:;ratem kłopoczącym się 
wył<lCznie 0 własną wygodę, może zatem powiedz1ec: „Gdybym tylKO 1~11aJ 
władzę Kaliguli, postępowałbym jak orL„" (Il, 2). Wersja B pokazuJe Che
reę-bojownika, antagonistę nowego Kal1gul1-tyrana. I to, co wczesmeJ było 
buntem jednostek przerażonych rnozliwosc1ą utraty zyc1a, tutaj jest bun
tem kolektywnym przeciwko tyranii. Uczyniwszy to, Camus w zdecyd?
wany sposób przekształ(Oił, a właściwie znwsł logiczne przyczyny okruc1en-
stwa bohatera. . . . . . 
Warto zatrzymać się jeszcze na jednej sprawie_ zw1ązancJ z omowwnymi 
wyżej. Wiadomo, Jaką wymowę w początkoweJ fazie ksztaitowama f1lozof11 
absurdu Camus przypisywał „dżumie", „zarazie" -· powoduje ona, ze Jed
nostka wyżs.za zyskuJe na sile i pogłębia znajomoś(· sameJ siebie. Tak Jest 
w wersji A, która zgodnie z pierwotnym_ zamysłem auto_ra miała na,lez:c 
do tryptyku 0 absurdzie. Rzecz jasna,_ w sw1e tle wydarzen _II, wojny sw1a~ 
tow ej Camus pogląd ten diametralmc zmody fi kowal. . Wer s.1a B Kaliguli 
jest zatem ilustracją poglądu późniejszego, tego, . ktory zaprezent~':'any 
został w Dżumie - nacisk położono na korzysc1, Jakie społcczenstwo, 
a przynajmnieJ jego najbardziej świadomi przedstawiciele osiągaJą ZL 

wspólnej walki z „dzumą", czyli tyramą. . . . . . 
Wersja B miała pewne zadanie i w odpowiedrum cza_sie Je spelmła: Nawo
ływała do walki z totalitaryzmem, do wspołclz1ałama ludzi w teJ. w~lce. 
Czy należy jednak zapominać o tym, co Jest tak bliskie ezł~"':ickow1 wszy
stkich epok'? o nieosiągalnym ideale? o ci21g1ym poszukiwamu ! o b10logicz
nym orukcieństwie świata, z którym mu_simy się upor?ć? . Warto chyba 
w związku z tym „wrócić do źródeł'', _a więc do ~:1łodz.rencze1 wersJ1_ Kali
guli. Chociaż sformułowanie „młodziencza sztuka moze się_ wyd?WdC de
precjonujące w wielu wypadkach, bo muw1 _Jakby o medoirzałosci. Tym: 
-:;zasem ta sztuka jest po prostu świeza tą sw1ezosc1ą charakterystyczną _dla 
pierwszych utworów Camusa, jeszcze me . skazanych spo_łeczną. rolą hte
ratury i sztuki przejawiającą się w komccznosci kszta!towama postaw_ 
Przemawia do człowieka jako jednostki, bo traktuJe o Jednostce, o pewneJ 
jednostce symbolizującej ponadczasowy dramat. czlowieka samot;1_ego uwi
kłanego w absurdalny świat i nie mogąceg_o. się \V mm odnalezc. WersJl; 
z roku 1941 odbiera się ponadto jako bardz1eJ naturalną, spontaniczną, lo
giczną i koherentną, a przy tym oczywiście odmienną w wymowie. 

• 
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Albert Camus, autor Dżumy i Obcego, wyznawca absolutnej wol
ności i szczerości, który w połowie lat pięćdziesiątych, obnażając 
wypaczenia stalinizmu, rzucił wyzwanie klanowi swego przyja
ciela Jean-Paul Sartre'a - swego czasu sam, surowo ocenzurował 
własny tekst. Otóż jeden z jego najgłośniejszych utworów, Ka
ligula - his toria pierwszej próby vprowadzenia absolutne j 
i krwawej dyktatury w cesarstwie rzymskim - okazał sic; owo
cem radykalnych przeróbek, których dokonał Camus przed w~· · 
słaniem tekstu na scenę , aby lepiej przystosować go do klimatu 
politycznego i połecznego, jaki panował tuż po wojnie w iOnie 
lewicy i aby oczyścić go z n admiaru erotyzmu. 
Dopiero dziś, po upływie 40 lat, odkryto oryginalny teks t Kali
guli, daleko odbiegający od wersji „oficjalnej ". Odkrycia tego do
konał profesor literatury francuskiej na Uniwersytecie Virginia, 
James Arnold, jeden z najwybitniejszych badaczy twórczości Ca
musa . Zanim jeszcze nowy tekst Kaliguli, poprzedzony obszer
nym esejem prof. Arnolda ukaże się nakładem Gailimarda (tekst 
ukazał się w roku 1984, uzup. E.M.), będzie miał światową p~· e 
mierę we Włoszech, w Teatra di Roma. Spektakl wyreżyseruj e 
świeżo upieczony dyrektor teatru , Maurizio Scaparro, kLóry row
nież, dzięki pewnemu zbiegowi okoliczności, miał w ręku orygi
nalnego Kaligulę. 
Historia zaprzepaszczonego i odnalezionego Kaliguli przypomina 
jakby przygodową powieść. Tam zwłaszcza , gdzie kole je losu 
jednego z najwybitniejszych pisarzy naszego wieku spla tają si t; 
z obawami i pruderią francuskiej lewicy, przeczuciami słynnych 
aktorów, a nawet życiem osób prywatnych. [ ... ] 
Pasjonująca historia zniknięcia Kaliguli rozpoczyna się w 1943 
roku w Paryżu zajętym przez nazistów. Albert Camus, młody , 
mało jeszcze znany pisarz, urodzony w Algierii w rodzinie osadni
ków francuskich, pracuje nad tekstami, które, jest tego pewien, 
przyniosą mu sławę. Są to: krótka, enigmatyczna i przesycona 
niepokojem powieść Ob cy, ese j Mit Syz yfa i utwór dramatyczny 
Kaligula. Camus pragnąłby, aby Gallimard, wydawca, któ :·y zu 
namową dwóch znanych już intelektualistów, Pascala Pia i .Jean 
Paulhana, zdecydował się opublikować: jego utwory, zebra! wszy
stkie trzy pozycje w jeden tom, zatytułował Cykl absurdtl. Wl)j
na szaleje, a wydawanie kogoś nieznanego samo przez sit; Jc.:; t 
już pewnym ryzykiem. Gallimard przyjmuje powieść i esej, ale 
utwór dramatyczny, nigdzie nie wystawiony, wydaje mu się zbę
dnym dodatkiem. Również zaufani przyjaciele , którym Camus 
daje do przeczytania KaLiguLę , nie są jak.os całki em do niego prze
konani . Ten młody i światły cesarz, który oszalał po śmierci swej 
siostry i kochanki Drusilli, ten tyran, którego erotyczna ekstaza 
zmienia sit; w napad szalu i który z tą samą iron iczną obojętno
ścią posyła na śmierć rzymskich senatorów i przed ich oczami 
zabawia się z ich żonami, prawdopodobnie obu rzył tycn , i:tórzy 
przeżywali na co dzień koszmar hitleryzmu. I prawdoµouobni c 
Camusowi też się wydawało, że przeciągnął strun ę, skoro raz jesz-· 
cze wziął tekst do ręki, by gruntownie go przeredagować. W nu
wej wersji Kaligula ma wymiar symbolu , w większym stopniu 
niż inne postacie. Camus usunął prawie cal owicie wąt ek kazi -
rodztwa, wpraw · dził nowe osoby i uwydatnił postać zabójcy ty
rana, Cherei, którego postawę autor w istocie utożsamia z Ru
chem Oporu . 
Kaligula, wystc wiany na scenie we wrześniu H145 roku był pier\V
szym sukcesem tea tralnym wyzwolonej Francji . Ale szybko wy· 
łoniła się pewna niejasność . Wykonawca roli tytułowej Gerard 
Phihpe (dla którego rola ta była chrztem bojowym) , 23-letni chło
pak „piękny jak anioł", jak zauważyła Simone de Beauvoir, przy
czynił się do triumfu przedstawienia, tworząc ni ezapomn ianą syl
wetkę szalonego cesarza. Wyposażył ją jednak przy tym w p~

wien odcień demoniczny, którego w nowej wersji już nie było. 

CAMUS 
I 2 X "KALIGULA" 

Krytyka była rzeczywiście trochę zbita z tropu, w gruncie rzeczy 
nie rozumiejąc dobrze końca sztuki. „Powody, dla których mnie 
chwalą, są gorsze od powodów, dla których mnie krytyiwją. Tyl
ko parę głosów autentycznych i przejętych" - żalił si~ Camus 
nazajutrz po premierze, czytając recenzje w dziennikach. Od tej 
chwili Kaligula opublikowany w wydawnictwie Gallimard wraz 
z innym dramatem Camusa Nieporozumienie, wszedł oficjalnie do 
historii teatru . 

W tajemnych archiwach Camusa spoczywał jednak inny Kaligula, 
o wiele silniej pulsujący życiem i namiętnością, o wiele bardziej 
wybujały i liryczny. Kaligula, który zaczynał nabierać kształtu 
w ł938 roku, we wspaniałym, zawieszonym nad morzem gabine
cie pisarza w Algierze. W tym okresie perspektywa wojny wy
dawała się jeszcze bardzo odległa, choć można było dostrzec 
pierwsze jej zwiastuny. Wydawała się odległa zwiaszcza Camu
sowi, sympatyzującemu z partią komunistyczną, lecz zafascyno
wanemu Nietzschem i jego Narodzinami tragedii, którą u'>Vielbia
ły też dziewczyny opiekujące się na wyścigi dwoma kotami pi
sarza, nazwanymi ironicznie Kali i Gula. W twórczym chao:.i:.: 
gabinetu, gdzie krzyżowały się wątki namiętności, zazdrości 
i zdrady, narodził się, niewątpliwie pod wpływem Nietzschego, 
cesarz Kaligula, bliski bohaterowi romantycznemu ,a jak najdal
szy od wszelkiej działalności społecznej i politycznej. Camus 
znów pracował nad tekstem w latach 1941-1942, by zmienić nit: 
tyle jego treść, co formę, która wydawała się za mało teatralna. 
W 1942 roku dał ostateczną wersję rekopisu do przepisania na 
maszynie jednej ze swych dziewczyn, urodziwej Christiaoe Ga
lindo, która sporządziła 3 egzemplarze dramatu, jeden 118. zwy
kłym papierze, dwa na przebitce. 

Ale dlaczego poprzedni tekst, piękny i wykoi1czony, nie ukazał 
się również wtedy, gdy powody skłaniające do jego ukrycia były 
Jeszcze odlegle? Oto bodaj jedyne brakujące ogniwo w łańcuchu 
całej historii. Wiadomo, w każdym razie, że Kaligula towarzyszył 
jego autorowi przez całe życie, przeobrażając się i starzejąc ra
zem z nim. W 1957 roku, po gorzkim zerwaniu z Sartre'em, gdy 
wena pisarska Camusa jakby go opuściła, pisarz raz jeszcze wziął 
do ręki Kaligulę, aby samemu wyreżyserować sztukę na festi
walu w Angers. Camus zmodyfikował nieco tekst, by postać ce
sarza stała się bardziej wieloznaczna. Obsadzony w roli tywło
wej Michel Auclair nie chciał jednak podporząd~owaL~ się tej 
koncepcji bohatera. Niedługo potem Camus wystawił spektakl 
w Paryżu, powierzając tytułową rolę Jean-Pierre Jorrisowi 
i znów wprowadzając pewne zmiany do tekstu. W tym szczegól
nie ponurym okresie życia Camusa śmierć Kahguli nosiła cechy 
przemyślanego samobójstwa . Ale prasa stwierdziła, że spektakl 
był „słaby". 

W parę dni po tragicznej śmierci Camusa i jego wydawcy Mi
chela Gallimarda w wypadku samochodowym odbyła się w No
wym Jorku wystawna, lecz chłodno przyjęta premiera Kaliguli 
w reżyserii Sidney Lumeta . W pierwszym rzędzie jedno !uzesło 
puste, które powinien by zajmować Camus. Amerykańsirn wersja 
spektakl.u była najmniej wierna osobowości autora, różniła ;,;i~ 
najbardziej od tekstu spoczywającego w archiwach . 

Przełom w historii zaprzepaszczonego Kaliguli nastąpił w roki.;: 
1970, kiedy to badacz Camusa, profesor James Arnold, postanowił 
z żoną pójść na Kalignlę, w wykonaniu zespołu francuskiego. 
Mówi James Arnold : „Z miejsca przykul mogą uwagę młodzwtki 
aktor występujący w roli tytułowej . W Jego interpretacji cesarz 
był człowiekiem z krwi i kości, niemal fizycznie odczuwato si•; 
jego rozpacz i cierpienie. Przeczucie mówiło mi, że coś musi się 
kryć wewnątrz powszechnie znanego tekstu i że ten chłopak za-



warł to coś, rzec można, między wierszami." Od tej chwili Arnold 
oddaje się studiowaniu młodzieńczej twórczości Camusa. Po dłu
gich naleganiach, uzyskuje od wdowy po pisarzu, Francine, z~~o
dę na przejrzenie jego archiwum. W 1975 roku Arnold przenosi 
się do Francji i rychło trafia na szkic pierwotne.i wersji dramatu 
z 1938 roku zatytułowanej Kaligula - graczem. Ale jest to tylKo 
szkic. Rękopisu w archiwum nie ma, bo Camus, zgodnie ze swym 
zwyczajem, sprzedał go pewnemu kolekcjonerowi. Okazało si.;, 
że ów kolekcj1oner już nie żyje , ale Arnold, po żmudnych pcsz:.i
kiwaniach, odnajduje jego córkę, od której odkupuje teKst. Prze
szukując archiwum Camusa Arnold odkrywa również tezy rc.a
szynopisy, które przed 40 laty sporządziła Christiane Gc.;li11·io . 
Dwie przebitki aż roją się od poprawek zrobionych n~ką Can,c.tsa 
Pierwszy egzemplarz, nienaruszony, to właśnie Kaligula, któn~go 
Arnold tak długo poszukiwał. To niepowszednie odkrycie dostar
czyło profesorowi wiele emocji. „Poza wartością historyczną, tekst 
ma ogromną wartość literacką, teatralną. To Camus z Obcego, 
mniej związany z chwilą bieżącą , doskonalszy ." Arnold z miejsca 
nawiązuje kontakt z Robertem Gallimard, który w CAHIEhS 
CAMUS stopniowo publikuje nie wydane dotąd teksty. On rów
nież jest oczarowany. 
„Z tych stronic, które przeczytałem ze wzruszeniem, wylania si~ 
Camus młodszy, może mniej precyzyjny i opanowany, ale w pew·· 
nym sensie bogatszy. Są tam pewne liryczne wzloty znamienne 
dla jego charakteru, które w jego późniejszej twórczości pozosta
wały w cieniu" - powiedział Robert Gallimard w redakcji „Pa
norama", zapowiadając opublikowanie odnalezionego Kaliguli na 
wiosnę 1984. 
Historia dobiegłaby kresu, gdyby na scenę nieoczekiwanie nie 
wkroczył nowy bohater - Maurizio Scaparro. Do niedawna 
współdyrektor, obok Giorgio Strehlera, Teatru Europy, a obecnie 
nowo mianowany dyrektor Teatro di Roma, postanowił zainaugu
rować swe rządy wystawieniem Kaliguli w swej własnej reży
serii. Scaparro sięga więc po tekst tak uwielbiany za młodu, ale 
on również napotyka wątpliwości i znaki zapytania. Tymczasem 
żona Camusa umiera i teraz nad prawami autorskimi ojca czuwa 
córka Camusa, Catherine, niedostępna i antykonformistycznie na
stawiona dziewczyna z Nicei. W rozmowie z Catherine Scaparro 
dowiaduje się, że niejaki profesor Arnold odnalazł młodzieńczą 
wersję Kaliguli. Sumienność zawodowa każe mu zwrócić się 
z prośbą o udostępnienie mu rękopisu. „To był ni ezwykły szok. 
To dzieło o wiele pełniejsze, poetyckie, znacznie bliższe współ
czesnej wrażliwości niż Kaligula, jakiego wszyscy znamy - opo
wiada Maurizio Scaparro. Od razu postanawia, że tekst ten za 
wszelką cenę musi być wystawiony. Zaprasza do Rzymu James 
Arnolda jako głównego doradcę, powierza przekład pisarzowi 
Franco Cuomo, w roli tytułowej obsadza Fino Micola. 
Premiera światowa odnalezionego Kaliguli, przewidziana na listo
pad, poprzedzi o parę miesięcy publikację tekstu we Francji : 
jest to proceder niespotykany w całym świecie Ii terackim. „Bę
dzie to Kaligula niemożliwej miłości, dzieło tragiczne, ale zarazem 
komiczne i ponure, gdzie gwałtowne porywy uczucia młodego 
Camusa nie będą stępione przez autocenzurę" - powiada Sca
parro. A Franco Cuomo: „Postaramy się zwrócić Camusowi coś, 
czego sam chciał się pozbawić: I co ma pełne prawo należeć do 
jego historii. I może również - do naszej." 

I przedruk z: I 11 F oru1n" , z dnia 3 listo
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„Kaligula" w Teatrze Polskin1 w Pozna
niu w reż. .J. Pa.zdro (1986); Kt11ii;ula 
(W. Kalino"ski) 

„PANORAMA": Urodziła się pani, tak jak pani bliźniaczy brat 
Jean, 5 września 1945 roku, dokładnie w dniu premiery »Kali
guli«. Gdzie był ivtedy pani ojciec, w klinice czy w teatrze? 

CATHERINE CAMUS: Oczywiście w teatrze. Chyba interesował 
się wtedy o wiele bardziej „Kaligulą" niż nami. Alo nie przeszko
dziło mu to być wspaniałym ojcem. 

P: Czy czytała pani >>Kaligulę « za życia Camnsa? 

C.C.: Tak, to jedyny jego utwór, jaki wtedy czytałam. Ojciec 
nigdy nie dawał mi do ręki swoich książek. Krążyły po domu, 
razem z tysiącami innych tomów. W tym czasie my, dzieci, nie 
wiedzieliśmy nawet, że nasz ojciec jest sławnym pisarzem. Od 
małego wstydziłam się przyznać w szkole, jaki ma zawód. Za
zdrościłam koleżankom, których ojcowie byli strażakami czy no
tariuszami. Pisarz - to było słowo niewiele znaczące. 

P.: Czy >>Kaligula" szę pani podobał:' Czy rozmawiała pani o nim 
z ojcem? 

C.C.: „Kaligula" podobał mi się od razu, bo przypominał tatę ... 
Gdy tata zapytał mnie, co myślę o tym dramacie, odpowiedziałam, 
że wydajem mi się komiczny, że bawiłam się, czytając go. Był 
zdziwiony. „Ale zastanów się na chwilę" ·· ·- powiedział. Wydaje 
mi się, że jedną z rzeczy, która mu najbardziej dokuczyła, był 
całkowity brak ironii w inscenizacjach jego tekstów. 

P.: James Arnold, badacz, który odkrył młodzzeńczq wersję »Ka
liguli «, twierdzi, że pani ojciec, przeredagownjqc utwór, ocenzu
rował samego siebie. 

C.C. : Nie wydaje mi się . Każda z dwóch wersji »Kaliguli " przed
stawia charakter ojca z innej strony. W »Kaliguli« odnalezionym 
jest liryzm, umiłowanie życia, pierwiastek zmysłowy, bardzo 
u ojca silny. »Kaligula « drugi -- to jakby pragnienie umartwia
nia się. Charakter ojca tkwi w sprzeczności mit;dzy tymi dwoma 
aspektami . 

P.: Camus nze tylko pisał dla teatru, ale też zajmował się reży
serią. Dlaczego tak umiłował świat. sceny? 

C.C.: To świat, w którym wszystko jest niepowtarzalne, wszystko 
jest dzianiem się i gdzie ojciec czuł się w swoim żywiole. Myślę 
że wręcz fizycznie lubił scenę, kulisy, jedyny w swoim rodzaju 
zapach tych miejsc. Tata był naprawdę rozluźniony i szczęśliwy 
tylko w teatrze i na boiskach piłkarskich. 



P.: Podobno kilka razy sam grał, zastępując niedysponowanego 
aktora. 

C.C.: Tak, aktorstwo było dla niego rozrywką. Kiedyś wręcz na
mawiano go, by zagrał główną rolę vv filmie »Moderato cantabile «, 
obok Jeanne Moreau. Bardzo mu to pochlebiało. Kusiła go pers
pektywa pracy u boku tej, która uchodziła wówczas we Francji 
za wcielenie kobiecego wdzięku. Ale potem musiał zrezygnować, 
ze względu na swe obowiązki. Rolę objął Jean-Paul Belmondo. 

P.: Czy poznała pan·i osobiście Sartre'a? 

C.C .. : Nie, albo tego nie pamiętam. Mój tata często opowiadał, że 
gdy urodziliśmy si ę , ja i mój brat ,Sartre powiedział mu: „Co za 
szczęście, że masz dwoje dzieci, w ten sposób bc; dzi emy mogli zo
stawić w spadku nasze biblioteki po jedne j każdemu z nich ." 
Korci mnie, by przypomnieć tę obietnicę Sirnone de Beauvoir. To 
byłoby nie byle co ... 

P.: Mówi pani z goryczą o tym środowisku. 

C.C.: To prawda. Ale wydaje mi si ę , ż e rodzina Sartre'a ponosi 
główną odpowiedzialność za to, że we Francji Albert Camus stał 
5ię nieomalże tematem tabu. Niedawno przeglądałam podręcznik 
literatury mego syna, który chodzi do liceum. W zestawie wiel
kich pisarzy XX wieku figurował, oczywiście, Sartre, Margue
rite Duras, ale mego ojca nie było. Zapanowało wokół niego ja
kieś milczenie. 

P.: Czy jest pani tego pewna? 

C.C.: Zdarzają się rzeczy wprost niewiarygodne. Gallimard opu
blikował korespondencję taty z Jean Grenierem, jego profesorem 
filozofii. Są to niezwykle interesujące listy, ale nawet LE NOU
VEL OBSERV A TE UR, którym kieruje przecież Jean Daniel, blis
ki przyjaciel ojca, nie wspominał o tym ani słowem. Ale taka 
postawa występuje tylko u intelektualistów. Czytelnicy uwiel
biają Camusa. „Dżuma" i „Obcy" - to książki, które dziś jeszcze 
we Francji biją rekordy popularności, Ale nikt o tym nie pisze. 

P.: Czego ojciec nallcz yl panią w ciągu tych lat, kiecly byliście 
razem? 

C.C.: Szacunku dla innych. Znaczenia skromności . Umiłowania 
życia, ziemi, morza i piękna. Ale tego samego nauczyłam się też 
od matki, która była kobietą niezwykłą, pod pewnymi względa
mi bardzo do ojca podobną . Wielu brało ich za rodzeństwo . 

P.: Czy trudno być córką Camusa? 

C.C.: Tak i nie. Trudno w kontaktach społecznych. Ale w życiu 
prywatnym - Camus był ojcem cudownym, czarującym, wspa
niałym i wymagającym. Niektórzy twierdzą, że nie powinien był 
mieć dzieci, że z ich powodu cierpiał. Ale to jest jedna z wielu 
bzdur, jakie o ojcu krążą. Jestem pewna, że było inaczej. 

(przedruk l'.:I 11 Foru1n" , z dnia J lis to
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organizacja widowni: 58-89-67, kasa biletowa: 59-93-60. 
Główny księgowy HENRYK l\IROZEK, kierownik muzyczny HALINA KALI
NOWSKA, koordynator pracy artystycznej BOGUl\llLA KURCAB-KARKOSZKA, 

kierownik organizacji widowni WIESLAW PYTLASIŃSKI 
Kierownik techniczny STANISŁAW HOŁÓWKA. Zastępca kierownika technicznego 
JAN SZANCA. Kierownicy pracowni technicznych: elektroakustycznej STEFAN 
SKROBISZ oświetlenia EUGENIUSZ GRZONDZIEL, krawieckiej damskiej EWA 
KERGER, krawieckiej męskiej STANISŁAW KLECKI, _krawieckiej młodzieżowej 
ALFRED BLUKACZ, perukarskiej MARIA BEM, szewskiej JOZEF WILK, stolars
kiej WALDEMAR NOWAKOWSKI, malarskiej I modelatorskiej KONRAD CUDOK; 

rekwizytor KAZIMIERZ RAWSKI, brycadier sceny ROMAN KLYTA. 

W REPERTUARZE TEATRU 
DUŻA SCENA 

WITOLD GOMBROWICZ 

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 
I scenografia : Reżyseria : 

ANNA FRANTA JÓZEF CZERNECKI 
Plastyka ruchu: Muzyka: 
HENRYK KONWIJ:llSKI ANDRZEJ ZARYCKI 

GEORGE BERNARD SHAW 

Scenografia: 
BARBARA ZAWADA 
Opracowanie muzyczne: 
HALINA KALINOWSKA 

Scenografia: 

PIGMALION 

llŁAWOMIR MROZEK 

TANGO 
Reż:vserla: 

BARBARA ZA W ADA JERZY ZEGALSKl 

BAJKA DLA DZIECI 
ZBIGNIEW NIEMCZYNOWSKI 

ŻOŁNIERZ I KRÓLEWNA 
WG BASNI H. CH. ANDERSENA 

Scenografia: Reżyseria: 

BARBARA PTAK 
Ruch sceniczny: 

HENRYK TARCZYKOWSKl 
Muzyka: 

JULIAN HASIEJ HALINA KALINOWSKA 

SCENA KAMERALNA 

Sceno&rafla: 
JERZY MOSKAL 

Scenografia : 
WIESŁAW LANGE 

Scenografia : 

SAMUEL BECKETT 

KOŃCÓWKA 

MICHAŁ ROSIRSKI 

ZWARIOWAĆ MOŻNA 

WIESLAW MYSLIWSKI 

ZŁODZIEJ 

JEAN GENET 

POKOJÓWKI 
ANDRZEJ WITKOWSKI 

Scenografia: 

MAREK DOMAŃSKI 

KOBIETA W TRUDNEJ SYTUACJI 
WACŁAW KULA 

15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa 
Teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz po
niedziałków) w godzinach 10.30 do 13.oa I od 16.00 do 18.30; w niedziele od 
11.30 do 18.30 I dodatkowo n a godzinę przed przedstawieniem, w przypadku 

poczęcia przedstawienia przed godziną 16.00. 

EWA .MORON, redakcja graficzna JERZY MOSKAL, 
technic•my MICHAŁ GRĄGLEWSKI. 

Skład programu wykonała linotypistka w. Kubacha. Strony do druku zmonto
wał zecer M. Grąglewskl. Druk wykonali maszyniści typograficzni: J. Chabrowski 

I H. Plechulik. 
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EWA MOROŃ 
KRZYSZTOF KARWAT 

ANDRZEJ LINERT 

ALBERT CAMUS 

___ IGULA 
(KALIGULA) 

PRAPREMIERA PIERWSZEJ WERSJI 

PRZEKŁAD : BOŻENA SĘK 

OBSADA: 

Kaligula • JERZY GŁ YBIN 
Cezonia • JOANNA BUDNIOK-MACHERA 

MARIA STOKOWSKA-
-MISIURKIEWICZ 

Helikon • JACENTY JĘDRUSIK 
Młody Scypion • WIESŁAW KUPCZAK 

Cherea • JAN BÓGDOŁ 
Stary Senator • EDWARD SKARGA 

Merea • JERZY KOZŁOWSKI 
Mucjusz • ANTONI GRYZIK 
Zarządca • HENRYK TARCZYKOWSKI 

Pretekstus • MARIAN SKORUPA 
Lucjusz • TOMASZ RADECKI 
Kasjusz • ADAM BAUMANN 

Żona Mucjusza • JOLANTA STRZELECKA 
Strażnicy • WIESŁAW SŁAWIK ZBIGNIEW WRÓBEL 

REŻYSERIA: 

JERZY ZEGALSKI 
S CENOGRAFI A: 

WACŁAW KULA 
M UZYKA : 

JERZY MILIAN 
C l-IOREOG RAFIA : 

HENRYK KONWIŃSKI 
OPRACOWANIE WOKALNE : HALINA KALINOWSKA 

ASYSTENT REŻYSERA : DANUTA MORAWSKA 
I NSPICJENT: K RZ YS Z TOF PAŁASIŃSKI 


