
„ idią, Za;mkow i~:;:cenizując „Kaligu
lę'' udowodniła, że Camus jest wściekl~ 
drąmatyczny, teatralny. Trzeba tylko 
tę ..t·eątrąlnQsć urnieć zobaczyć, wyłu
skać i przekazać j ęzykięm właściwyrn 
współczesnym odczuciom. Powsz€chnie 
kursujące opinie , -obowiązujące sądy, 
że „Kaligulę" lepiej się czyta niż oglą-
da na scenie, zostały podważone. Nie 
ma w tym przęqstawieniu nic z literac- · 
kości, nic z chłodnego intelektualizmu, 
nic z ukostiumowanej filozofii. ,,:R,oz
wa~ania" toczą się tu jakby mimocho
dem, przy okazji, między jedną a dru:

,gą sytuacją. Lidia Zamkow nie pisała 
nówego scenariusza do Camusa; w ma
ksymalny sposób wyzyskała tylko te 
możliwości, jiakie n iesie jego tekst. By 
się o tym przekonać, wystarczy prze
analizować d idaskalia zawar te w ,,_Ka-
-1igu,H».~a··-t eJw'faliZie-ma~-SFęWFaze~ 
że ~reżyser był jedynie posłusznym wy
konawcą wizji teatralnej, skreślonej. już 
do syć dokładnie przez dramaturga. A 
jednak z · tą wiernością tekstu róinie 
bywa. I stniej€ wierność zła i wierność 
dobra. Zła - niesie zawsze spłas-żcze
nie i pomniejszenie widzenia autorskie
go. Dobra .-... ukazuje rozległe hory
zonty tego widzenia. -

zjawia 'stę Kaligula w groteskowym 
kostiurqi~ bogini :W~@s. KaliguU towa- · 
rz:n•zą Cf!e~Qpia (Lid~;a Ząrnlrnw) i Hę
liJ:\Qn, (Jęuy Nowąk). Ca,ęs~mią wyS.tę
P\lj~ w ko~stiumię ąniQfk;ą', Ohiga bią[a 
suknia. R07:pu~zczcnę włOS.Y· · Wokół 
skroni wiariu·~~ek z różowych różyczek , 
takich, jakie się wyeiha · z bibułki i 
stroi zimą na wsi figurki świętych . He
likon przebrany jest za rirniępa 1 Peruka. 
Brązowy habit, pol{ryty srel:;>rnyrni wo
tami .,.,.- serCfl, ocue.wy rą~, nó~. Przy,.. 
pomin_a ż?'wą f~tirkę barokowego świę-. 
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W KAMERALNYM 
tego. Następuje „adoracja" bogini We
nus. Zgromadzeni klęltają. Odzywa slę 
muzyka kościelna. Scena ta gra znów 
p0dwójnością: . celebra i parodia teJ ce
lebry. ReżYser wprowadza tutaj pew
ne elementy z syµibąliki .chrz.eścijańs
kiej1, aby tym mocniej zaakcentować 
bluźnierstwo Kallguli ,· aby . je uczynić 
żywym dla widza przez system nowych 
skojarzeń, aqy przygotować grunt pod 
wielką dyskusję ideową, która bezpo
średnio po tej scenie ·wybuchnie mię
dzy Scypioner:µ a Kaligulą . 

w sobie powagi cesarskiej. Idzie prze~ 
, scenę zgarbiony. Ubrany w podró*ny, 
wypłowiały :głasz~z. K~ligula Herdęgę„ 
n~ ma clwie twarze: je~t tnl~iezny 1 
groteskowy. Zastanąwia się n~d naturil 
życia i śmierci . (rozmowy :z;ę Scyplo'! 
nem), porządkiein świata, by nątycnl'." 
miast go burzyć, niszczyć . W stos4ii}{µ 
do innych potrafi się zdobyć je.dynie 
na pogardę. Poddanych traktuje - jako 
mi_erzwę. Są winni, bo są poddani Kali
gqli. Popełnia się całkowita klęska Ką
liguli, kiedy odrzuca pomoc l\idzi Jllll 
bliskich -- Scypiona ()5: tóry JUógłby być 
jego sprzymierzeńcem w dobrejn), caę~ 
sonii (która ratowaja go pried samo-: 
tno;śCią) . Po odrzuceniu miłości Caeso„ 
nii Kaligula nie ma już nic. Choć ~i
nie od mieczy innych, sam właściwie 
wyaał na siebie wyrok. Kaci są tylko 

,_i,. ,.,,... ..,,„ „..,~~ ~~ .... ~ . wvroku, 

Herdegen ma chwile jk~Pf;ni~buQO;' 
wania postaci od wewnątrz - i te ma
menty są najciekawsze w więlkiej in
scenizacji błazenady. Z pozostałych 
kreacji za bardzo interesujące frze\ni 
uznać: Caesonia (Lidia Zaµikow), ~Chę
r ea (Kazimierz . Witkiewicz), Hęlikop 
(Jerzy Nowak), Scypion (Wojciech Zię~ 
tarski). · · 
Reżyser w „Kaliguli" buduje scęny 

polntowo. Każdy obraz, każda otjsłpn !ł 
kończy się jakimś mocnym, ekspresyj
nym akordem. Lidia Zainkow dba ·o 
każdy szczegół w przeds.Jawieniu. 0 
kontrastowanie nastroju; patetycznegµ 
z groteskowym (uczta), wzniosłego ·z 
banalnym (Po „adoracji" następufe sce
na gry miłosnej. Kaligula i Caesoni;ł 
występują w tej scenie w pidżarpacp.) 
Troszczy się o staranne zakomponow~
nie ruchu scenicznego, uk!adó,_w sytUa
cyj nych. Nerwo,wy, dramatyczny kr9k 
patrycjuszy w odsłonie pierwszej, świe,
tnie kontrastuje z bezruchem ~ Heli
kona jedzącego spokojnie jabłko. Ząa
komicie wyreżyserowana jakby \Vy
rzeźb iona scena ostatnia ___,. śmierć Ka
liguli. Nie widać Kaliguli. Widać tylkn 
koło stłoczonych ludzi, zwierajace S\l:j 
coraz ciaśniej. Las rąk groźnych, w_y
c iągniętych , najeżonych sztyletami. Po
dobnych zabiegów teatralnych nioipa 
by przytoczyć jeszcze wiele. 

Bardzo ładna jest oprawa piastyczn~ 
Skarżyi1skich . Spokojna, dyskretna, w 
pierwszych obrazach. Podporządkowa
na całkowicie nakazom tekstu. Kolor 
ścian sali pa-łacowej: spatynowane zło. 
Złocone graniastosłupy (w miarę 
narastania temperatury dramatycz;n~j 
zmieniają się układy i stosunki między 
t.ymi słupami). Na scenie podest. 
U góry ekran harmonizujący kształtem 
a kontrastujący ustawieniem z podes
tem u dołu. · Aktorzy maj ą podwójny 
kostium. Stylizowane pj.aszcze rzyms
kie, narzucone na garnitury. Ta pod
wójność znaczeń ujawni się także w · 
scenQ>grafii. Złocone sztukaterie wy
glądają w pewnej chwiH jak grudki 
błota. Scena uczty (akt II) wyreżysero
wana jest na wzór „orgiastycznych" li
bacj1i ,.., loka} ::ich nocnych. Stół nakryty 
bbłym atłasowym obrusem, udrapowa
nym ·w wymyślne fałdy , wygląda jak o
grom!1~· tort. '1dekorowany dziesiątka
mi tu.te!ek z krzykliwymi etykietkami. 
Ta śr.ieżna biel obrusu pod . wpływem 
zrnbny oświetlenia nabiera koloru sza
rego, brudnego, jakby pogniecionego. 
Znów skojarzenia. 

Kapitalne są dwie sceny (akt E): ucz
ta - szaleńczy taniec, rozwijający się 
w jazzowych rytmach na stole wśr6d 
butelek - i lnscenizacja jarmarcznego 
widowiska (akt III). N~jpierw podnosi 
się jedna !Girtyn&. Oczon~ widzów u
kazuje siP. esfrada. Wokół estrady sku-
pie:1i ludzie. Czekaj ą w na bożnym sku
pfoniu na pojawienie się aktorów. Roz
suwa się zasłane. na~niotu. Na estrądzie 

W interprętacji Herdegena Kaligula 
jest człowiekiem · wewnętrznie · skłóco
nym, targany!lł sprz~cznymi namiętno
ściami. ·Jego bu:pt przeciwko śmierci i 
nieszczęściu np~i znamiona buntu szla
chetnpgo. Ąl~ · dqżen{ę. . by to, co nie
możliwe, stało się możliwe , jest już od 
pocżątku s~p.zan~ p.a klęskę. K aligula 
nie dostanie księtyc?. fierdeg~n ul.fazu
je narastani~ t ej klęski. Jej mecha 
nizm. Kieqy Kaligula wchqdzi na scenę 
po raz ·pi~+wszy , wygląpa jak człowiek 

. ogromnie zdrofory, zmęczony. Nie ·ma 

Artystyczny sukces ,,Kaliguli" w Te .., 
atrze Kameralnym, nie pomniejszając 
w niczym zasług ' scenografa, muzvkq.. 

· aktora, je st przede wszystkim qziełem 
reżys era. I to należy _ za akcentować. 

BRONISŁAW MAMON 
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Albert Ca mus: , Kaligula". Przekład: W oj
ci€ch Natanson. 
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Reżys~r ia: Lidia Zamkow 
-Słomciyńska. Scenograf ia: Lidia Minticz 
i Jerzy Sk arżyńsk i. Muz vka: Lucjan M. Ka
s,zycki. _ Choreograf ia : Zof ia w:ęcławówna. 
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