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Z MYŚLI ALBERTA CAMUSA 

W POŚMIERTNIE OPUBLIKOWANYCH 

„KARNETACH" 

Styczeń 1942 

Znaj-dzie się zawsze filozofia usprawiedliwia
jąca brak odwagi. 

Luty 1942 

Wielki problem do praktycznego rozstrzygnię
cia: czy można być szczęśliwym - samotnie? 

Maj 1942 

W związku z „Dżumą" : w ludzlaeh więcej jest 
rzeczy godnych podziwu, jak pogardy. 

Grudzień 1942 

W ciągu dnia lot ptaków wydaje się zawsze 
bezcelowy. Dopiero wieczorem zdaje się odzy
skiwać swe przeznaczenie. Ptaki lecą wtedy ku 
czemuś„. Być może, że i my tak samo się za
chowamy - pod wiecz.ór życia„. Ale czy istnieje 
„wieczór życia"? 

Wrzesień 1943 

Dziesięć lat walczyłem o to, by przezwyciężyć 
gorycz zawartą w mym sercu. Ale, przekroczyw
szy ten próg, zamknąłem swą gorzkość w kilku 
książkach . Dlatego będą mnie często sądzić wedle 
tej goryczy, która już nie jest moją. Ale to 
sprawiedliwe. To cena, którą trzeba zapłacić. 

Wrzesień 1945 

Reputację stwarzają nam ludzie mierni. 
I z miernymi ją dzielimy. 

Czerwiec 1947 

Dawniej trzeba było usprawiedliwiać czyny 
złe. Dziś trzeba tłumaczyć się z dobrych. 

Marzec 1950 

Starzeć się, to znaczy przechodzić od uczucia 
do współczucia. 

Sierpień 1950 

Nie lubię cudzych tajemnic. Ale interesuję się 
cudzymi wyznaniami. 

1957 

„.„Dziś każdy artysta zostaje zwerbowany 
i przykuty do galery epoki"„. „„,Jesteśmy na 
pełnym morzu i artysta - jak wszysey - musi 
wiosłować, jeśli pragnie nie ulec zagładzie, ale 
istnieć i tworzyć"„. 

Rrzeklad: WOJCIECH NATANSON 

„ 
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WOJCIECH NATANSON 

ALBERT CAMUS I „KALIGULA" 

Pierwsze informacje o pisarstwie Camusa do

tarły do nas w lutym 1945 r. tuż przed 7..a

kończeniem wojny. Lubelskie jeszcze wtedy 

„Odrodzenie", w artykuliku „Pisarze francuscy 

w walce" wspomniało Alberta Camusa jako 

współpracownika prasy podziemnej w latach 

okupacji. w ten sposób działalność autora „Ka

liguli" ukazała nam się na tle wojny i ruchu 

oporu. Istotnie, pisarz ten został sformowany 

przez tragiczne wydarzenia O\\rych lat. W du

żym stopniu zadecydowały one o kierunkach 

treści, o sensie i znaczeniu tej twórczości. 

Gdy wybuchła druga wojna światowa, Albert 

Camus (urodzony w roku 1913 w Algierii) był 

młodym artystą, poszukującym swej drogi. Kraj

obraz dzieciństwa pozostawił mu silne wspom

nienia; akcja wielu pow1esc1 Camusa (np. 

„Obcego", „Dżumy") oraz niektórych opowiadań 

z tomu „Wygnanie i królestwo" rozgrywa się 

w gorącym klimacie śródziemnomorskim; w ro

ku 1948 dal Camus opis Oranu w jednym z naj

piękniejszych swych esejów z tomu „Noces". Re

portaż opisujący nędzę i głód robotników arab

skich w Kabylii ściągnął na Camusa gniew ko

lonialnych władz; pisarz przedrukował go po

tem w tomie „Actuelles III". Postać ojca, robot

nika rolnego, poległego w roku 1914 na froncie, 

pozostała w myślach i wyobraźni pisarza. 

Pierwszym zawodem Alberta Camusa była 

praca aktorska. Zaangażował się do zespołu 

objeżdżającego większe i mniejsze miejscowości 

Afryki północnej, ze sztukami Moliera, . Ben 

Johnsona, Vildraca, adaptacjami utworów Dosto

jewskiego i Malraux, widowiskiem na temat 

strajków w Hiszpanii. Praktyka ta przydała się 
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Camusowi w przyszłej pracy dramatopisarskiej; 

trudno zaprzeczyć, że np. „Kaligula" jest napi

sany z dużą znajomością sceny, jej sił i środków. 

Praktyka aktorska przydatna też była Camusowi 

jako przyszłemu inscenizatorowi · (tuż przed 

śmiercią v.rystawiał „Kaligulę", jedną ze sztuk 

Calderona i „Requiem dla prostytutki" Faulkne

ra); jako autorowi pięknego eseju o sztuce 

aktorskiej w książce „Mit Syzyfa" sylwetki Ma

deleine Renaud, czy wzruszającego wspomnienia 

o śmierci starego aktora w pośmiertnie wyda

nych „Karnetach". 

Wyczerpująca praca objazdowego aktora nie 

pochłonęła jednak calej energii młodego Camu

sa. Znajduje on jeszcze czas i siły, by uprawiać 

sporty (był nawet bramkarzem w drużynie mi

strza Algieru) - a także przygotować uczoną 

pracę z dziejów filozofii na uniwersytecie algier

skim; równocześnie wydaje pierwsze s"we utwo

ry literackie „Noces" oraz „L'Envers et l'En

droit". Na krótko tylko przerywają tę pracę 

pierwsze, bardzo groźne ataki gruźlicy, która 

będzie potem gnębić pisarza przez cale życie. 

Latem 1940 roku, a więc w pierwszych mie

siącach okupacji, Albert Camus zjawia się w Pa

ryżu. Byłoby może bezpieczniej i spokojniej po

zostać w rodzinnej Algierii, z dala od hitlerow

skiej inwazji. Ale Camusa nęci ryzyko, kusi nie

bezpieczeństwo. Zaciąga się w szeregi powsta

jącego właśnie ruchu oporu najpierw w Lyonie, 

potem w Paryżu; jedna z komórek tego ruchu 

organizuje tajne pismo „Combat"; Camus reda

guje je wraz z przyszłym publicystą lewico\\rym 

Claude Bourdetem i krytykiem literackim, Pas

calem Pia. Dla innego pisma konspiracyjnego, 

„Revue Libre", formułuje Camus etyczno-filozo

fiC2'Jl'le założenia toczącej się przeciw hitlerow

skim Niemcom bezpardonowej walki. Równo-
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cześnie pisze powieść „Obcy", esej „Mit Syzyfa", 

rozpoczyna „Dżumę" oraz sztukę pt. „Nieporo

zumienie". 

Kontynuuje też pracę nad „Kaligulą" , rozpo

czętym jeszcze w Afryce. (W „Karnetach" z lat 

1938-1939 raz po raz zjawiają się wzmiankii na 

ten temat). Liczne aluzje, rozsiane w utworze 

(mam tu na myśli np.: „zadekretowanie głodu", 

kapryśne egzekucje, zbrodnie popełnione dla 

umyślnego sprowokowania sil samozachowaw

czych ludzkości) wskazywały na hitleryzm. 

Gdy „Kaligula" ukazał się na scenie w 1945 r., 

z Gerardem Philipem w roli tytułowej (ta po

stać zapewniła sławę młodemu aktorowi), kry

tyka paryska podniosła, że jednym z uroków 

utworu jest rygor intelektualny, kartezjańska 

logika i konsekwencja. Wyobraźmy sobie czło

wieka, który dąży do tego, aby praktycznie wy

próbować, jak daleko mogą sięgać granice prze

mocy w stosunkach z innymi ludźmi; jak długo 

i do jakiego stopnia, można ludzi pon iżać, nisz

czyć, przerażać, szantażować, upadlać . Oto za

łożenie przyjęte przez Kaligulę jako bohatera 

utworu; zarazem jest to punkt wyjśc ia sztuki 

Camusa. Warunki, w których rozwi ja się ekspe

ryment Kaliguli, są dla niego pomyślne; góruje 

nad otoczeniem przenikliwą inteligencją, silą 

kapryśnej ale zarazem i dynamicznej energ ii, 

logiką, wyobraźnią. Jest tyranem - i to tyra

nem, umiejącym wykorzystać w arunki , p;·zez 

siebie stworzone. Ale sztuka Camusa ukazuje nie 

tylko eksperyment despoty, psychologiczne pod

łoże i filozoficzno-poetyckie perspektywy ta kie

go doświadczenia. Jest to utwór wykazujący 

sprzeczność między zbrodnią a podstaw owymi 

i elementarnymi prawami życia . Instynkt życia, 

który w sztuce ucieleśnia Cherea, obrońca har

.monU świata, musi właśnie w imię podstawo-
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wych praw życia - zwyciężyć samobójczy ekspe

ryment tyrana. 

. .. „Dlaczego jestem pisarzem, a nie filozofem?" 

notował Camus w „Karnetach" . „Ponieważ -

odpowiadał - myślę obrazami, a nie słowami". 

Być może, iż siła myśli, połączona z intensyw

nosc1ą wyobraźni zapewniła Camusowi szybki, 

niemal błyskawiczny posłuch w latach 1945 do 

1955 we Francji. Wymawiano już wtedy jego 

nazwisko na równi z Malraux i Sartrem. Uka

zanie się „Dżumy", a potem „Upadku" oraz 

„Wygnania i królestwa" ten wpływ umocniło. 

W 1957 roku otrzymuje pisarz nagrodę Nobla. 

W świecie anglosaskim, w Austrii, w krajach 

arabskich i Jugosławii szczególnym uznaniem 

cieszy się dramaturgia Camusa. Gdy zespól z Tu

nisu po raz pierwszy występował w Theatre des 

Nations, przywiózł ze sobą „Kaligulę". Na wy

stępy do Polski w 196:3 r . przybył z t·ą sztuką 

tea tr słoweński z Lubla ny. Poprzednio grał ją 

Jugoslowiai1ski Teatr Dramatyczny i chorwacki 

w Zagrzebiu. Ten sam u twór uznany został za 

najbardz iej wartościowe dzieło Camusa przez 

powie ciop isarza i redaktora „Lettres Francaises" 

- Pierre Daix·a. 

W grudniu 1959 rnku Camus pisał do .iedncgo 

ze swych przyjaciół lrancuskich, że wybier:t się 

do P olski, której intelektualny klimat ba rdu.· go 

rn leresuje. Nie znał zapewne naszego kraju, choć 

tuż p rzed wojną dużo podróżowal , zwi ,dzi! 

Austrię i Czechosłowację ; a w 1943 roku, w pod

ziem nej prasie francuski ej mówił o architekto

nicznym pięknie Krakowa, jako o jedn ym z. wiel

kich skarbów współczesnej cywilizacji europej

skiej (zapewne znal Kraków z opowiadań i opi

sów). 

Warto dodać, że Conrad-Korzeniowski byl jed

nym z pisarzy, którzy łączyli myśl Camusa z na-
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ALBERT CAMUS 

Kaligula 
(Caligula) 

PRZEKŁAD WOJCIECHA NATANSONA 

Sztuka w czterech aktach 

KALIGULA 
CAESEONIA 
HELIKON 
MŁODY SCYPION 
CHER EA 
STARY PATRYCJUSZ 
MEREIA 
MUCJUSZ 
INTENDENT 
I PATRYCJUSZ 
ŻONA MUCJUSZA 
METELLUS 

Reżyser 

BOHDAN PORĘBA 

Asystent reżysera 

ANDRZEJ JURCZAK 

OBSADA: 

CZESŁAW STOPKA 
EW A KŁOSOWICZ-STUDENCKA 
JERZY GLIŃSKI 
ANDRZEJ JURCZAK 
WACŁAW ULEWICZ 
HENRYK ABBE 
HIERONIM ŻUCZKOWSKI 
STANISŁAW JAROSZYŃSKI 
RYSZARD WILDA 
JÓZEF CZERNIAWSKI 
ELŻBIETA GORZYCKA 
ANDRZEJ WOHL 

Scenograf 

ANTONI MUSZYŃSKI 

Choreograf 

KAZIMIERZ PRZYBYLSKI 

Opracowanie muzyczne 

GRZEGORZ KARDAŚ 

Premiera dnia 15 stycznia 1966 r. 



-szą wielką tradycją literacką, także i roman

tyczną. Paralelę „Upadku" z Conradowskim 

., ,Lordem Jimem" potwierdził pisarz w wywia

dzie dla „Nouvelle Revue Francaise". Ponadto: 

jeden z bohaterów dramatu Camusa „Les Ju

-s tes" rewolucjonista rosyjski z czasów Aleksan

dra III, nosi polski pseudonim „Janek". 

Ale nie danym bylo Camusowi do nas dotrzeć, 

4 stycznia 1960 roku jadąc z przyjacielem z po

ludnia Francji do Paryża - zginął w katastro

fie samochodowej. Śmierć nastąpiła na miej

scu. Dziwnym trafem lekarz, który stwierdził 

z_gon, też nosił nazwisko Camus. 

CAMUS O KALIGULI 
Jest to człowiek, którego pasja życia pro

wadzi do szału destrukcji. Który wskutek 
wierności sobie jest niewierny ·wobec czło
wieczeństwa, który zaprzecza wszelkim 
wartościom. Lecz jeśli prawda polega na 
negowaniu bogów, błędem jest negowanie 
ludzi. Nie można niszczyć wszystkiego, nie 
niszcząc samego siebie. Jest to historia naj
bardziej ludzka i najtragiczniejsza z po
myłek. 



KALIGULA 
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GAJUS SWETONIUSZ TRANKWILLUS 

GAJUSZ KALIGULA 
(fragmenty „Żywotów Cezarów") 

XXII. Dotychczas można było opowiadać o nim 
jako o władcy, odtąd muszę mówić jako o po
tworze. N~e dość, że przybrał w ielorakie przy
domki (nazywano go „pobożnym" , „synem obo
zu", „ojcem wojsk", „największym i najlepszy m 
Cezarem"), lecz, gdy raz królowie, którzy przy
byli do stolicy złożyć mu hołd, podczas uczty 
u niego sprzeczali się na temat znakomitości swe
go rodu, on wówczas, słysząc to, zawoial po 
grecku : 

Jeden tu tylko władca, jeden ma być król. 
(Horn . Iliada, II 204) i omal nie włożył natych
miast diademu królewskiego, oraz nie zmienił 

formy pryncypatu na u.strój królewski. Dopiero 
przekonano go uwagą, że przecież jego władza 
przewyższyła świetność książąt i królów. Odtąd 
zaczął sobie przypisywać majestat boski. Roz\rn
zal sprowadzić z Grecji posągi bogów, wyjątko
wo sławne ze świetności i artystycznego wyko
nania, między nim.i posąg Jov.risza Olimpijskiego. 
Usunąwszy im głowy osadził wszędzie swoją. 

Z kolei część Palatynu rozszerzył aż do forum, 
świątynię Kastora i Poluksa zamieniwszy na 
przedsionek swego pałacu . Zasiadając często mię

dzy braćmi bogami łaskawie pozwalał odwiedza
jącym oddawać sobie cześć po społu z nimi. Nie
którzy pozdrawiali go jako „Jowisza łacińskie
go". Swemu bóstwu wystawił własną świątynię, 
wyznaczył kapłanów i najbardziej wymyślne 

ofiary zwierzęce. W świątyni stał jego posąg ze 
złota, wielkości naturalnej i pcxlobny do niego, 
ubierany codziennie w takie szaty, jakie mial 
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właśnie na sobie on sam. (. .. ) Nocą, ilekroć na 
niebie błyszczała pełnia księżyca, stale zapraszał 
niebieską boginię do uścisków w swym łożu . 

XXIV. Ze wszystkimi swymi siostrami obco
wał fizycznie i w czas.ie uczty, na oczach wszyst
kich gości, każdą po kolei umieszczał tuż poni
żej siebie (na p ierwszym miejscu), żonie pozosta
wiając miejsce (pośledniejsze) powyżej. Spośród 
nich Druzyllę posiadł podobno jako dziewicę, 

sam jeszcze pacholęciem będąc. Nacwet raz pod
czas stosunku z nią przyłapała go babka Anto
nina, u której się razem wychoWYWali. Gdy Dru
zylla wkrótce została wydana za mąż za Lucju
sza Kasjusza Longina, byłego konsula, odebrał 
mu ją Kaligula i jawnie żył jak z praw-Owitą 
małżonką. W czasie swej choroby wyznaczył ją 
także na spadkobierczynię swych majętności 

i tronu . Po śmierci Druzylli ogłosił całkowite za
wieszenie wszystkich sądów, w czasie którego 
za sprawę gardłową poczytywano: śmiać się, 

myć się, obiadować z rodzicami, albo żoną lub 
dziećmi... 

XXV. Niełatwo jest rozstrzygnąć, czy okazał 
się bard:i'liej bezwstydny podczas zawierania 
małżeństw, czy w chwili ich zrywania, czy wresz
cie w samym pożyciu. Oto na przykład zaślubiny 
Liwii Orestylii z G. Pizonem zaszczycił wpraw
dzie swą obecnością, lecz rozkazał odprowadzić 
ją do siebie. W kilka dni zaledwie porzucił. 

W dwa lata później zesłał na wygnanie, ponie
waż wydawało mu się, że w międzyczasie na
wiązała stosunki z poprzednim mężem.. . Go
rętszą i trwalszą namiętnością zapłonął do Ce
zonii, ani wyjątkowo urodziwej ani pierwszej 
młodości, a nawet mającej już z innym mężem 
trzy córki, lecz rozrzutnej i wyuzdanej rozpustni
cy. Nieraz ukazywał ją żołnierzom, cwałującą 

u jego boku, przybraną w chlamidę, tarczę i szy
szak. Brzyjaciołom ukazywał nawet nagą. Za
szczycił tytułem żony. Gdy urodziła mu dziecko, 
uznał się w tym samym dniu za jej męża i ojca 
jej dziecięcia. Niemowlę, nazwane Julią Druzyllą 
obnosił po świątyniach wszystkich bogiń. Wresz
cie złożył na łonie Minerwy, zlecając opiece bo
gini pielęgnowanie. Za najpewniejszy dowód, że 
to jego nasienie, poczytywał okrucieństwo dziec-
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ka, już wówczas tak wielkie, że w czasie zabaw 
drapieżnymi palcami raniło twarze dzieci i wy
drapywało im oczy. 

XXX. Nie dopuszczał, aby kogokolwiek od razu 
zabijano, lecz częstymi .i drobnymi ciosami, nie
zmiennie powtarzając osławioną już przestrogę:. 

„Tak uderzaj, aby skazaniec czuł, że umiera". 
Kiedy przez pomyłkę nazwiska ukarano kogoś 
innego niż polecił, orzekł, że i ten zasłużył na 
podobną karę. ( ... ) 

XXXII. Nawet w chwilach odpoczynku, za
bawy !i uczty okazywał takie samo okrucieństw<> 
w czynach i slowach. Często podczas śniadania 
lub hulanki przypatrywał się, jak torturowano 
badanych nie na żarty podsądnych, albo jak żoł
nierz, biegły w sztuce katowskiej, ścinał głowy 
skazańcom, wleC2'lOIJ.ym na chybi1 trafił z wię
zienia. W Puteoli podczas poświęcenia mostu 
jego własnego pomysłu, najpierw zaprosił do 
siebie liczną publiczność z wybrzeża, potem na
gle wszystki<:h kazał zrzucić w morze. Niektó
rych czepiających się steru spychano do morza 
na jego rozkaz drągami i wiosłami. (. .. ) · 

L VIII. Dziewiątego dnia przed Kalendami lu
tego kolo godziny siódmej namyślał się Właśnie 
Kaligula, czyby nie powstać (był na igrzyskach 
Palatyńskich) i nie wybrać się na śniadanie. 

Lecz czul się jeszcze ociężały po wczorajszym 
posiłku. Dopiero ulegając namowom przyjacióf 
wyszedł. Tymczasem w krytej galerii , przez któ
rą należało przejść, przygotowywały się do wy
stępu pacholęta znakomitych rrodów sprowadzo
nych z Azji na popisy sceniczne. Kaligula przy
stanął, aby im się przyjrzeć i dodać odwagi. 
Gdyby kierownik trupy nie powiedział, że czuje 
się zziębnięty, Kaligula z pewnością zawróciłby 
i kazał im zaraz urządzić przedstawienie. Co się 
dalej stało, dwojako jest podawane. Jedni twier
dzą, że gdy cesarz rozmawiał z chłopcami Cherea 
z tyłu ugodził go w kark śmiertelnie mieczem 
wołając: „Bij", następnie Korneliusz Sabinus, dru~ 
gi ze spiskowców, trybun, z drugiej strony prze
bił mu pierś. Inni znowu podają, że najpierw 
wtajemniczeni centurionowie usunęli tłum, po
tem Sabinus zwyczajem wojskowym przystąpi1 

do cesarza po hasło, a gdy Gajusz odpowiada= 

17 



„Jowisz", w tej chwili Cherea zakrzyknął „Niech 
się dzieje pomsta!" i rozplatał mu szczękę gdy 
Kaligula usiłował spojrzeć wstecz. Leżąc już 

caly ·w skurczach, wolał, „że jeszcze żyje". Resz
ta spiskowców dobiła go trzydziestoma ciosami. 
Mianowicie hasło wszystkich brzmiało „Powtórz". 
Niektórzy wbili żelazo nawet w organy męskie. 
Na pierwszy odgłos walki zbiegli się na pomoc 
tragarze lektyki z drągami, oraz przyboczna 
gwardia germańska, i położyli trupem niektórych 
spośród morderców, nawet kilku niewtajemni
czonych senatorów. 

LIX. Kaligula żył lat dwadzieścia dziew i ęć , 

panował trzy lata, osiem miesięcy, osiem dni. (. .. ) 

Przekład JANINY PLISZCZYŃSKIEJ 

Inspicjent 
STANISLAW JAROSZYŃSKI 

Sufler 
JANINA ROŃSKA 

Kierownik techniczny 
WALERIAN PRZYBYLSKI 

Brygadier sceny 
HENRYK CHRAPKOWSKI 

Oświetlenie 

SYLWESTER KOWALCZEWSKI 

Kierownicy pracowni krawieckiej 
MIECZYSLA W ARNDT 

MODESTA WRÓBLEWSKA 

Malarskiej 
WLADYSLA W GACKI 

Stolarskiej 
ANTONI TROJANOWSKI 

Fryzjerskiej 
STEF AN JENSZURA 

Rekwizytor 
FELIKS HEINRICH 

Przedsprzedaż biletów w kasie „Orbisu", AL 

l Maja 17, tel. 216-86. Zamówienia na bilety zbio

rowe przyjmuje organizacja widowni, tel. 225-98 
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