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ВОСКРЕСІННЯ
КАЛІГУЛИ

П'єса «Калігула» (1938) відкриває перший 
етап творчості Альбера Камю, визначений 
ним як «цикл абсурду», ще» включає також 
повість «Сторонній» та широковідомий 
«Міф про Сізіфа» (див. «Всесвіт», 1972, 
№ 8). Працював над цими творами письмен- . 
ник одночасно, починаючи з 1936 року. Був 
він на той час членом алжірської секції 
Французької компартії й очолював Театр 
праці — мистецьке об'єднання бунтуючої 
молоді, активістів лівих партій та політич
них течій, де молодий Камю виступав і як

Альбер Камю.

режисер, і як актор (зокрема зігравши роль 
Івана Карамазова у виставі за романом 
Ф. Достоєвського). Саме на цей період 
і припадає його захоплення Достоєвським та 
Ніцше й вивчення філософії екзистенціаліз
му (праць К'єркегора, Шестова, Хайдеггера, 
Гуссерля, Ясперса).

Вперше ім'я римського імператора Калігу- 
ли зустрічається у щоденникові Камю 
в січні 1937 року. Майбутньому лауреатові 
Нобелівської премії йшов двадцять четвер
тий рік.

П'єса не належить до загальновизнаних 
вершин його творчості, але вже тут знаходи
мо ті основні морально-філософські пробле
ми, що постійно хвилювали видатного 
французького мислителя: пошук «правил 
поведінки», способу життя людини в сучас
ному світі,— проблеми, що стали згодом 
у центрі «Стороннього» і «Чуми», «Падін
ня» і філософської есеїстики. Первісна назва 
п'єси «Калігула, або Гравець» відсилає нас 
до творчості Достоєвськогб, зокрема до його 
теорії «логічного самогубства», проникливо 
розкритої молодим Камю в есе «Достоєвсь- 
кий і самогубство» (під назвою «Кирилов» 
воно увійшло як один із розділів у «Міф про 
Сізіфа»). Але 'зазнаючи неодноразових ав
торських поправок (найсуттєвішими з них 
вважаються редакції 1944 та 1947 років, хоча 
останні сценічні уточнення Камю робив 
навіть 1958 року, незадовго до загибелі), твір 
істотно змінювався як у загальному ідейно
му спрямуванні, так і, особливо, в характе
ристиці головного героя. Ще не позбавлений

у первісному варіанті тексту певної приваб
ливості як бунтар проти несправедливої 
долі людини, приреченої від самісінького 
народження на смерть, у період другої 
світової війни й відразу по ній образ 
римського тирана закономірно пов'язався 
у свідомості автора із кривавою трагедією 
фашизму (знаменно, що під час вистав 
у щойно звільненій Франції глядачі впізна
вали в Калігулі Гітлера). Діалектику цього 
перетворення, як і суперечності, закладено 
від самого початку в образі Калігули, 
найкраще, мабуть, схарактеризував сам 
Камю: «Калігула» — це історія верховного 
самогубства. Історія, вищою мірою трагічна 
й людяна. Вірний самому собі, але неспра
ведливий щодо ближніх, Калігула погоджу
ється померти, збагнувши, що ніхто незда- 
тен врятуватися поодинці і що не можна 
бути вільним супроти інших людей... Якщо 
правда Калігули — у його бунті, то його 
помилка — у запереченні людей. Не можна 
все зруйнувати, не зруйнувавши самого 
себе».

У чому ж вбачає Камю «правду» свого 
героя? Це цікаво тим більше, що «правда 
Калігули» має найпряміший стосунок до 
аналізу «абсурдного» (або, як його ще 
називають, «метафізичного» чи «сюрреаліс
тичного») бунту, без якого неможливо 
правильно прочитати ні перші твори пись
менника з «циклу абсурду», ні подальші, де 
ідея абсурдної свідомості зазнала докорін
ної трансформації.
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Ми знайомимося з Калігулою, коли після 
смерті сестри й коханої Друзілли він відкри
ває «нестерпність світу», «істину», що 
штовхає його до протидії: «Люди поми
рають, і тому вони нещасливі». Один із 
співрозмовників, визнаючи природність 
його бажання здобути все, осягти неможли
ве, зауважує, що ніхто, проте, й не нама
гається здійснити це бажання повністю. «Ти 
про це нічого не знаєш,— відповідає моло
дий імператор. — Хто не намагається 
здійснити його повністю, той нічого не 
здобуде. Принаймні треба бути логічним до 
кінця».

Саме тут трагедія Калігули у Камю 
перестає бути «людяною». Йдучи «до кін
ця», наділений необмеженою владою імпе
ратор приступає до ніцшеанської переоцін
ки цінностей. «Метафізичний» бунт героя 
втілюється в акціях, добре відомих з «Життя 
дванадцяти цезарів» Светонія: від знущання 
з богів і сенаторів до неприхованого терору 
і штучно організованого голоду. «Верхов
ний самогубець» перетворюється в 
надлюдину, справжню «біляву бестію», і, як 
він сам каже, «заміщає собою чуму». Так 
уперше в Камю з'являється це слово, що 
незабаром стане ключовим образом і назвою 
найкращого його твору, символізуючи в 
очах сучасників «коричневу чуму» фашиз
му.

Якщо повернутися до Светонія, чий жит
тєпис Калігули ліг в основу однойменної 
п'єси Камю, то неважко помітити ряд 
відмінностей, насамперед — в оцінці голов
ного героя. Читачеві, звиклому до алюзій із 
сучасною політичною епохою (сам митець 
сприяв такому прочитанню, свідомо осу
часнюючи свій твір), мабуть, цікаво дізнати
ся, що ще римський імператор Тіберій, не 
кажучи про Нерона, котрий на довгі часи 
став символом диктатора, заохочували до
носи. Внаслідок них гинуло чимало безвин
них людей — і не лише з числа сенаторів, 
які, до того ж, були майже повністю усунені 
від участі у державних справах. «Усім відав 
створений імператорами новий бюрократич
ний апарат, в якому велику роль відігравали 
імператорські вільновідпущеники»,— пи
ше радянський дослідник Є. М. Штаєрман 
у післямові до російського академічного 
видання «Життя дванадцяти цезарів». З кни
ги Светонія сучасний читач може довідатися 
й про такі, не згадані у п'єсі Камю, «акції» 
Калігули, як заслання на рудники й дорожні 
роботи, і не за тяжкі провини, а часто лише 
за несхвальні відгуки про його видовища чи 
за відсутність клятви його «генієм», про 
зруйнування статуй уславлених людей (аж 
до мрії знищити поеми Гомера й Вергілія) 
й укладання таємних списків приречених на 
загибель; про спорудження незліченних 
вілл і заміських палаців, у ході якого, 
всупереч здоровому глуздові, «зводились 
греблі у глибокому і бурхливому морі, 
у кремнієвих скелях прорубувались тунелі, 
долини насипами підносили до гір, а гори, 
перекопані, зрівнювалися з землею...»

Парадокси історії, в якій «життя цезарів» 
повторилося впродовж XX століття серією 
кривавих диктатур, як і політичні причини 
такого повторення, ще не виступили, однак, 
на перший план у початковій редакції 
«Калігули», хоча її автор не міг не бачити 
все нових ознак зловісного наближення

справжньої, не метафізичної «чуми». Але 
в 1936—1938 роках він обмежується лише 
моральним осудом, і тільки трагедія понево
леної Франції (Камю стає активним учасни
ком руху Опору), «епідемія» другої світової 
війни, що охопила Європу, кардинально 
змінюють його ставлення до проблеми 
«Абсурд і Влада», котру, як свідчить запис 
1941 року в його нотатнику, письменник мав 
намір розглянути на прикладі Гітлера.

«Коли бачиш, скільки горя й біди прино
сить чума,— каже лікар Ріє у «Чумі»,— 
треба бути божевільним, сліпцем чи просто 
негідником, щоб з нею змиритися».

«І це вже не голос індивіда, який бореться 
тільки за власне право жити чи самотньою 
втечею рятує рештки внутрішньої гідності, 
віддаючись спогадам про масштаби лише 
власного нещастя й відчаю»,— коментує цю 
письменникову позицію польський філософ 
Єжи Коссак.

Можна, звичайно, по-людськи співчувати 
Калігулі або Ніцше (белетризований образ 
одного і конкретно-історичний іншого вияв
ляються у творчості Камю надзвичайно 
спорідненими), чия «голгофа розуму» опла
чена безумством, але, як зазначає письмен
ник в есе «Людина бунтівна» (1951), «сама 
течія, що вже дужче захоплювала Ніцше, 
мала свою логіку й закономірність, якими 
пояснюється криваве перелицювання його 
філософії... Проповідь надлюдини увінчала
ся методичним виготовленням недолюдей».

Можна поспівчувати Калігулі — літера
турному героєві, котрий без опору віддаєть
ся в руки убивць, усвідомлюючи: «Я не 
знайшов істинного шляху, ні до чого не 
прийшов. Моя свобода не була повна... Ми 
винні довіку. А ця ніч тяжка, як людська 
скорбота». Наше співчуття тим дужче, що 
оточення Калігули не викликає ні наймен
шої симпатії — лицемірні й боягузливі пат
риції дбають не за народні інтереси, а лише 
за власне багатство й благополуччя, погруз 
у найрізноманітніших пороках — від кро- 
возмішань до зловживань владою.

Але й важко не погодитися з антагоністом 
Калігули Хереа (за Светонієм, його колиш
нім наставником і другом), котрий, попе
реджуючи патриціїв: «Я не служитиму
потім жодному з ваших інтересів» (як цё 
схоже на самого Камю, що називав себе 
«вільним стрільцем»!), • наполягає все-таки 
на вбивстві тирана: «Бачити, як втрачається 
розумність життя, зникає сенс нашого бут
тя,— ось що нестерпно. Жити без сенсу не 
можна... Я можу змиритися з тим, що з вас 
глузують, та не можу погодитися, щоб 
Калігула робив те, що він марить зробити... 
Він виразив свою філософію в трупах».

У «Кирилові», що створювався одночасно 
з «Калігулою», віддаючи належне майстер
ності Достоєвського, завдяки якій у «при
страсному світі байдужості, що гримить 
у душі» його «абсурдних героїв», «ми 
пізнаємо свої звичні томління», Камю гово
рить про моральний вибір свого великого 
вчителя. Достоєвський, на його думку, 
«протиборствує власним героям», протис
тавляючи формулі «життя — неправда, або 
воно вічне» іншу формулу: «життя — не
правда, і воно вічне». Неважко прочитати 
між рядками «Калігули», що подібний вибір 
робить і молодий Камю. Його теорія «аб
сурдного бунту» навіть в часи свого розквіту
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не ставала апологією насильства. А з часом 
«логічному самовиправданню злочину» в 
його філософських концепціях все послідов
ніше протиставлятиметься «таке ж логічне 
виправдання вибору на користь добра» 
(«Людина бунтівна»).

Сьогодні, на щастя, ми вже відмовилися 
від таврування французького письменника 
як песиміста, котрий не вірить у перемогу 
добра й справедливості на землі, і тим 
більше — як буржуазного антагоніста со
ціалістичної революції (хоча зовсім недавно 
ярлик «ренегата» ще досить міцно висів на 
його репутації, а присудження йому Нобе
лівської премії 1957 р. викликало в нашій 
пресі приблизно ту саму реакцію, що 
й присудження невдовзі цієї премії Борисові 
Пастернаку). /

Виявляється, не так усе просто з життям, 
філософією і, тим більше, художньою твор
чістю Альбера Камю. До самої трагічної 
загибелі в автокатастрофі він і справді не 
зрікався погляду на життя як «неправду» 
(цим, мабуть, зумовлювалась і його творча 
криза останніх років), але це зовсім не 
означає, що він з нею мирився. «Якщо нема 
у що вірити,— писав Камю 1951 року,— 
якщо ні в чому немає сенсу і годі стверджу
вати цінність будь-чого, то все тоді допусти
ме і все неважливе... Можна топити печі 
крематоріїв, а можна взятися й до лікування 
хворих на проказу. Лиходійство чи чесно
та — все чиста випадковість і примха».

Протиборство з ідеєю імморалістичного 
нігілізму виразно проступає в «Листах до 
німецького друга» (див. «Всесвіт», 1972, 
№ 8), де автор, підкреслюючи, що в сучасно
му світі грань між добром і злом часто 
невловима, і цим якоюсь мірою виправдо
вуючи «нігілістичні» хитання власної моло
дості, писав: «Ми боремося за ту ледве 
вловиму грань, яка все ж відділяє самопо
жертву від фанатизму, нещадність від 
жорстокості, силу від кровожерності, за ту 
ще менш уловиму грань, що відділяє істину 
від брехні, людину, котру ми бачимо у своїх 
мріях, від підлих богів, котрим ви покло
няєтесь».

Важко не згодитися з радянським ученим 
Є. Кушкіним, який стверджує: «Сьогодні 
гостро відчувається недостатня дослідже- 
ність Камю з позицій історизму». Розрахова
ні начебто на «всі віки і народи», герої 
Камю, зокрема міфологічні й історико- 
символічні персонажі його есеїстики — 
Сізіф, Прометей, Христос, Спартак, Сен- 
Жюст, Бакунін, Ніцше,— при уважнішому 
розгляді виявляються міцно прив'язаними 
до політичних, ідейних та моральних катак- 
лізмів сучасної епохи. Та й «чи можливо,— 
запитував письменник,— створити цінність 
всупереч історії, виходячи з одних лише 
позаісторичних розмірковувань? Це було 
б рівнозначно схваленню історичної неспра
ведливості й злиденності людей».

Розбиваючи у передсмертному шаленстві 
дзеркало зі своїм відображенням (по ходу 
п'єси ми повинні не раз звернути увагу на 
цю деталь), Калігула вигукує: «В історію, 
Калігуло, в історію!». І в кінці — символічна 
репліка: «Я ще живий!» Цей ефектний
фінал, запозичений у Светонія, набуває 
злободенного звучання: Калігула живий, 
доки існують диктатури й диктатори.

Говорячи про «Калігулу» чи «Людину

бунтівну», не просто оминути питання про 
ставлення їхнього автора до комуністичного 
руху, тим паче, що на цьому залюбки 
спекулюють ідейні противники соціалізму. 
Ми вже згадували, що в молоді літа Камю 
досить активно співробітничав з лівою 
пресою, сам був членом компартії, але 
напередодні другої світової війни вийшов 
з неї. Пізніше він не раз висловлював 
суперечливі й хибні погляди на роль і при
значення соціалістичної революції, наприк
лад, заявляючи: «Всі сучасні революції
призвели лише до зміцнення Держави (тут 
Держава — синонім ненависної письменни
ку метафізичної Влади. — Н. Б.). 1789 рік 
привів за собою Наполеона, 1848 рік — 
Наполеона III, 1917 — Сталіна, заворушен
ня 20-х років у Італії — Муссоліні, Вей- 
марська республіка — Гітлера». Цілком оче
видно, що зовсім несхожі між собою 
суспільні катаклізми розглядаються тут як 
щось однотипне, у тому числі й революція 
соціалістична.

Зрозуміле обурення, що його викликали 
подібні судження серед комуністів (тим 
більше, що досить часто вони розглядалися 
поза контекстом висловлювання — кон
текстом певних політичних подій новітньої 
історії і мінливої, неоднозначної, сповненої 
драматичних шукань творчості мислителя). 
Багато в чому ці непорозуміння видаються 
нам схожими нині на непорозуміння довко
ла творчості й особистості Ф. М. Достоєвсь- 
кого.

Один із найсуворіших присудів Альберові 
Камю зробив його відомий співвітчизник, 
письменник-комуніст Андре Вюрмсер, у 
якого знайдемо і добре відому нам з вітчиз
няного літературознавства думку, що «мис
тецтво Камю прямо протилежне реалізмо
ві», і сумнів у тому, що в «Чумі» за
суджується фашизм (оскільки там, мовляв, 
не показано «противника фашизму — про
летаріату»), і навіть звичний для нас сарказм 
з приводу присудження письменникові Но
белівської премії...

Цікаво, що поряд з Камю Вюрмсер 
звинувачує у «метафізичності» не кого 
іншого, як Паскаля (протиставляючи 
йому — цілком «у дусі часу» — Гагаріна), 
хоч і робить слушне спостереження щодо 
спадкоємності цих двох мислителів. Нага
даємо, що свого часу й Сартр, заперечуючи 
приналежність Камю до екзистенціалізму, 
виводив його творчість безпосередньо з 
французької класичної філософії, «старо
винної традиції моралістів, чий спадок 
утворює найсамобутнішу лінію французь
кого письменства». Вюрмсеру належить і ще 
одне тонке спостереження: «При загально
му потрясінні основ і зміщенні звичних 
понять у цю тривалу перехідну епоху 
виявилось, наприклад, що в той час, як 
перша у світі країна соціалізму здобувала 
перемогу під Сталінградом, рятуючи 
людство, на чолі її стояв керівник, котрому 
надалі було пред'явлено звинувачення у 
найсерйозніших помилках... У таку епоху 
Камю звернувся до абсурду».

1937 року, працюючи над «Калігулою», 
молодий письменник записував у щоденни
ку: «Щоразу, коли я чую політичну промову 
або читаю тих, хто нами управляє, я жа
хаюся — і вже не перший рік,— оскільки не 
вловлюю в їхніх словах нічого людського.
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Вічно ті самі слова, що несуть одну й ту 
ж брехню». Тоді, звичайно, письменник міг 
ще й не знати всього про сталінські злочини, 
але безодня «нечаєвщини», що свого часу 
так жахнула Достоєвського, невблаганно 
підступала й до нього, й до Орвелла, й до 
багатьох інших представників зарубіжної 
лівої інтелігенції. І хоч би як нам кортіло 
уникнути нині згадок про трагічні моменти 
вітчизняної історії, все ж ми не можемо 
оминути того факту (про який говорить 
і Вюрмсер), що для багатьох людей світу, 
зокрема й комуністів, Сталін дедалі беззас
тережніше ототожнився з новітнім «Калігу- 
лою» (що, між іншим, нітрохи не суперечить 
популярності його імені у народі — адже ще 
римляни, як пише Светоній, величали свого 
тирана і «благочестивим», і «сином матері», 
і «батьком війська», і «цезарем благим та 
найвидатнішим»).

Драматичною помилкою Камю (й не лише 
Камю) було те, що «вину за казармені 
збочення і зловживання владою він покла
дав на саме комуністичне вчення, а не на 
відступ від нього», підмінюючи «вдумливий 
аналіз історії... розмашистим викриттям 
якоїсь вічної «таємниці історичної підступ
ності», що робить переродження Прометея 
в Цезаря фатальною неминучістю». Ці слова 
відомого дослідника творчості Камю С. Ве- 
ликовського варто продовжити: «Збитий
з пантелику своїми побоюваннями й підоз
рами він (Камю. — Н. Б.) пробував якнайсу
воріше наказати лівому бунтарству за 
рубежем завмерти у своєму зростанні і під 
страхом переродження не приєднуватись до 
ідеологічно озброєної революційності... 
У духовному крахові пізнього Камю відби
лося те сум'яття умів, яке охопило не одного 
його в середині XX століття, коли черговий 
раз підтвердилася загалом стара як світ, та 
для кожного покоління добута не без 
гіркоти істина, що історія не рівний тротуар. 
Камю це відкриття настільки ошелешило 
й пригнітило, що він взявся кликати на 
манівці, які ведуть у нікуди».

Додамо лише, що у пізніших працях 
С. Великовського категоричність останніх 
слів буде пом'якшено і врешті знято. Бо 
й негативний досвід, якщо він суб'єктивно 
чесний і художньо талановитий, складає для 
нас незаперечну духовну цінність. Саме 
тому, що соціалістична революція — не тро
туар Невського проспекту (відоме образне 
порівняння М. Г. Чернишевського, викорис
товуване Леніним. її ідеї виношуються

й утверджуються у сумнівах і помилках, 
нерідко трагічного характеру (див. про це, 
зокрема, цікаву статтю Є. Плімака «Тради
ція боротьби і шукань» у «Вопросах литера
туры», 1987, № И).

Намагаючись знайти історичну neper к- 
тиву в соціальній революції, Камю зробив 
під тиском обставин глибоко хибний висно
вок про її неспроможність обійтися без 
неперервного насильства заради досягнення 
майбутньої справедливості. Водночас, один 
із численних парадоксів письменника поля
гав у тому, що він не міг не «веслувати разом 
з іншими, навіть вважаючи, що галера ця 
просмерділа оселедцями, що на ній забагато 
наглядачів і що, крім усього, взято непра
вильний курс». Перспектива, на перший 
погляд, невтішна; але, як пише письменник 
в есе «Людина бунтівна», куди неприйнятні- 
шою є втеча на цій підставі від дійсності, 
тобто від боротьби людства за краще май
бутнє, куди небезпечнішим є прагнення 
«спокою» й «тиші»: «Ті, хто скаржаться, що 
щасливого суспільства більш не існує, ви
знають тим самим свій справжній намір: 
вони не хочуть полегшити злиденність, вони 
хочуть лише, щоб вона мовчала. А тйм 
часом гідна слави саме та епоха, в яку 
злиденність волає і не дає спати ситим».

«Вільний стрілець» Камю постає тут, як 
і в не менш відомому есе «Прометей 
у пеклі», палким поборником колективізму 
і вселюдської спільності. Це ще один 
парадокс письменника: «мислитель, котрий 
розвиває мотиви, властиві сучасній концеп
ції ірраціонального песимізму, трансформує 
їх так, що вони стверджують раціоналізм, 
відвагу людської думки, оспівує епоху, яка 
бореться зі злом у людському сус
пільстві»,— пише з цього приводу вже 
згадуваний нами Є. Коссак.

«Принаймні визнаймо,— говорить у п'єсі 
Хереа про свого антагоніста,— що вплив 
у нього незаперечний. Він змушує думати. 
Він усіх змушує думати. Небезпека — ось 
що змушує думати». Небезпека виникнення 
і повторення диктатур і «калігул» не дає 
розслабитися сучасному людству, змушує 
його шукати шляхи до справедливості й 
щастя. Тож мусимо визнати таки нарешті, 
що Нобелівська премія 1957 року не випад
ково була присуджена сорокачотирирічно- 
му Альберові Камю «за сукупність творчос
ті, яка висвітлює проблеми, поставлені 
сучасністю перед свідомістю людини».

Калігула «ще живий».
Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ
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