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ALBERT CAMUS 

Autor „Kahguli" urodził się 7 listopada 1913 roku 
w miejscowości Mondovi, w A·lgierii. Ojciec jego był 

robotnikiem rolnym i pochodził z Alzacji. Przybywszy 
w poszukiwaniu pracy do Afryki północnej, ożenił si~ 
tam z Afrykanką, hiszpańskiego pochodzenia. Ojciec 
Camusa - zginął jako żołnierz podczas pierwszej wojny 
światowej w bitwie nad Marną. Myśl o tej śmierci na
rzucała się pisar~owi. W jednej ze swych książek 

w „L'Ete" napis ał: „Rosłem wraz z rówieśni'kami 

znaczyła się mordem, niesprawiedliwością, gwałtem". 
Po śmierci swego męża, matka Camusa przeniosła się 
do Algieru, gdzie zamieszikała w robotniczej dzielnicy 
Belcourt. W mieszkaniu dw.upokojowym przebywali: 
matka, babka, wuj kaleka, rzemieślnik i dwóch chłop
ców: przyszły pisarz wraz z bratem. Opis nędzy spotę
gowanej przez chorobę i starość z.nailazł się w pierwszej 
książce Camusa „L'Envers et l'Endroit". 
Pr.zywiązanie do matki ~do dziś żyijącej w Algierze) 

podyktowało pisarzowJ piękne karty zawierające por
tret matki głównego bohatera w „Dżumie". Przywiąza
nie to sprawiło również, iż autor „Stanu oblężenia" był 
czuły na zagadnienie Hiszpanii: zrzekł się w 1952 roku 
wysokiego stanowiska w UNESCO na znak protestu 
przeciw przyjęciu Hiszpanii gen. Franco do tej insty
tucji (pisze o tym jego biograf Roger Quilliot w książce 
wydanej nakładem „GaUimarda" w r. 1956). Na biurku 
Camusa znaleziono tuż po jego śmierci, nowe tomi·ki 
wierszy hiszpańskich poetów emigracyjnych. A. Robles 
(autor „Montserratu" i przyijaciel Camusa) notuje, że 

miał on wygląd Hiszpana. W latach 1918-1923 Camus 
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chodzi do komunalnej szkoły powszechnej w Belcourt. 
Nauczyciel, Louis Germain odkrywa w nim ~d.ol~o~ci 
i zgłasza jego kandydaturę na stypendium umozhwiaJą
ce ucz~szczanie do szkoły średniej. 

1923-1930. Camus jest stypendystą liceum w Algie
rze. W latach 1925-1928 uknują się „Fałszerze" Gide'a, 
Les Bestiaires" Montherlanta, „Zdobywcy" i „Droga 

1

królew ka" Malraux. Książki te miały wpływ na roz
wój Camusa. W latach 1928-1930 przyszły pisarz jest 
bramkarzem w footbalowej drużynie „Racing-Univer
f'itaire" w Algierze. 

Gdy Camus ma la t 17 (w 1930) nawiedza go pierwszy 
atak tuberkulozy. Przyszły pisarz opuszcza niezdrowy 
ciom rodzinny i zamies zkuje u wuja. W tym czasie 
C::imus zapisuje się na Uniwersytet w Algierze; profeso
rf'm jego zostaje filo zof i pisarz, Jean Grenier, który 
przemawiał nad grobem Camusa w 1960 roku. W krót
kim ar tykule o swym dawnym uczniu, zamieszczonym 
w numerze „Nouvelle Revue Franr; aise" z marca 1960 r. 
Grenier cytował „Raj" Dantego. 

W ro ·u 1931 ksią;'~ · a Andrć de Richaud „La Douleur" 
(„Ból") wywiera wpływ myślowy i ar.tystycz.ny na 
ro1:wój 18-letniego studenta. Protest przeciw wypełnia
jącemu świat bólowi, który Camus nazwie potem 
„skandalem filozoficznym" stanie się punktem wyjścia 
dla wielu dzieł, zarówno essaistycznych, jak i ściśle 
literackich. Odnajdziemy tę sprawę i w „Kaliguli". 

Rok 1933: Camus czyta Prousta i „La C-0ndition 
humaine" Malraux. W tym czasie ukazuje się też książ
ka jeg-0 profesora, Jean Greniera „Les Iles": krótkie 
essay'e na temat zagadnień egzystencji, w tonie poetyc
kiej ironii, w d uchu sceptyzmu. Grenierowi dedykował 
Camus pierwszą swą książkę. 

1935: Camus występuje z inicjatywą założenia 
Thea tre du Travail" zespołu robotniczego o tenden
~jach lewicowych. D1; tego teatru, wspólnie z kolegami, 
opra.cowuje przyszły autor „Kaliguli" widowisko „Bunt 
w Asturii" („Revolte dans les Asturies"). 

Równocześnie Camus studiuje intensywnie filozofię 
dawną i współczesną, szczególnie pisma Epikteta, Pasca
la, Kierkegaarda, Nietzschego, Schopenhauera. Pochłania 
Dostojewskiego. Przygotowuje też pracę magisterską na 
temat stosunku pierw-0tnego chrześcijaństwa do neo-
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platonizmu. Zarabia n a życie w Biurze Meteorologicz
nym. 

Lata 1936-1937: Camus po skończeniu szkoły tea
tralnej Max Hilaire'a zostaje aktorem w zespole stwo
rzonym przez Rad10 w Algierze. Jest to scena objazd-0-
wa, obsł ugująca małe miasteczka i wioski. Camus gra 
role amantów w sztukach M-0liera. Tymczasem Theatre 
du Travail przeobraził się w Theatre de l'Equipe. 
„Duszą tego zespołu" notuje jeden z jego pracowników 
„był młody człowiek wysokiego wzrostu, szczupły, 

blady, niezmordowany mimo chor oby, opętany miłością 
teatru : Camus". Grał tu r-0lę Iwana Karamazowa. 

1936-1937 pierwsze podróże Camusa do Europy. 
Zwiedza Sabaudię, Marsylię, Florencję, Genuę, Pizę. 

Póiniej Paryż, Austrię, Czechosłowację. W Pradze dozna 
paygod przywoaz, cyc na pam ięć Apollinaire' a i Kafkę. 
Czy Camus dotarł wtedy i do Polski? Możnaby tak 
przypuszczać na podstawie wzmianek, zawar tych w pi
~anych dla Ruchu Oporu: „Lettres a un ami allemand". 
Wspomina tu „zielone kopuły krakowskich kościołów". 
Ale pr awdopodobnie Camus znał je jedynie ze słyszenia. 
W 1&37 wych-0dzi pierwsza książka Camusa: „L'Envers 
et l'Endroit". W 1938 roku zos taje założony w Algierze 
dziennik lewicowy pod redakcją Pascala Pia „Alger 
Repu blicain". Camus pracuje t<im w różnych działach, 

od kro niki wypadków aż do artykułów wstępnych 

i recenzji literackich. Dla tego dziennika Camus pisze 
reportaie „Misere de la Kabyhe", opis sytuacji ludności 
arabskiej. „Owa nędza w obliczu najpiękniejszego kraj
obrazu świata jest zjawiskiem rozpaczliwym" pisze. 
W tym czasie ukazuje się druga książka Camusa „Les 
Noces". Pisarz zaczyna pracę nad „Kaligulą". 

W rok u 1940, wskutek szykan administracji kolonial
nej w Algierze - odmawiającej mu pracy („Wszelkie 
drzwi zamykaj ą s ię przed nim" notuje biograf francuski, 
Quilliot), Camus przenosi się - jaik pj.<>ze - „do Europy 
ponurej i wilgotnej". Pracuje w redakcji „Paris- Soir". 

Zaczyna pisać powieść „Obcy" i essay fifozoficzny 
„Mit Syzyfa". W październiku 1940 po kapitulacji, osie
dla się Camus w Lyonie. Czyta wtedy Spinozę, Tołstoja 
i Marka Aureliusza. Zaczyna szkicować „Dżumę", pisze 
sztukę pt. „Nieporozumienie". Bierze żywy udział w Ru
chu Oporu, w grupie „Combat", mimo ataków gruźlicy. 
Organizacja podz iemna deleguje Camusa do Paryża, 
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Camus wśród towarzyszy z "Combat " w cznsie okupacji 

gdzie przebywa wśród robotników. „Jedyne środowisko 
w którym obecnie umiem przebywać" pisze wtedy „to 
robotnicy paryscy; są do m n ie podobni". 

1943: Dla konspiracyjnego pisma „Revue Libre" pisze 
Camus „Listy do niemieckiego przy jaciela". Pisał tam: 
„Nie wierzę, by należało wszystko uzależniać od wy
tkniętego celu. Są środki, których nie wolno usprawie
dliwiać. Chcę kochać mój kraj, a równocześnie służyć 
sprawiedliwości. Nie chcę dla Ojczyzny wielkości opar
tej na kłamstwie i przenikniętej 'krwią. Chcę by czer
pała soki z idei sprawiedliwości". 

24 sierpnia 1944, po wyzwoleniu Paryża, Camus obej
muje redakcję liberalnego pisma „Combat'', wraz z Pas
calem Pia i Claudem Bo,urdetem. Wkrótce potym zostaje 
wystawiona sztuka _.,Nieporozumienie" („Malentendu") 
z Marią Casares i Marcelem Herrand. 

W 1945: W teatrze Hebertot zostaje wystawiony „Ka
ligula" z Gerardem Philipe w roli tytułowej. Rola ta 
zap-0czątkowała sławę tego aktora. Z końcem 1945 roku 
Camus wyjeżdża do U. S. A. „Żle przyjęty przez władze 
bezpieczeństwa, jest entuzjastycznie witany przez mło
dzież uniwersytecką" notuje biograf Quilli-0t. 
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1946: Camus z wielk im wysiłk i em pracuje nad „Dżu
mą". Czerwiec 1S47: Ukazuje się „Dżuma ". Z miejsca 
wielkie powodzenie. 

1G48: J. L. Barrault wystawia „Stan obl żenia" z Ma
rią Casares, Madeleine Renaud i Brasseurem. Po śmierci 
Camusa pisał Barrault w „Nouvelle Revue Francaise": 
„W rn43 roku Gaston Gallimard przysłiał mi rękopis, 

który mnie z ac hwycił: „Kaiigulę". Pracowałem w Ko
medii Francuskiej i mimo najsztz ·"szych chęci nie 
mogłem wy:;taw ić pierw 1ego z drama tów Alberta Ca-
1m•sa. Ale z~ warliśmy zMjomość zd-0byłem jego 
przyjazń". 

W roku 1949 i 1950, choć nie jest marksistą, C .nnus 
ogłas z a ro test przeci w skazaniu n a śmierć kum ,u1is ló v 
g eckich V tym czasie odbywa podróż do Ameryk i 
Południ o\\' ), skc1 cl przywiezie pomysł jednej z na j
pic;kniejszych swych nowel: „Rosnący kamień". 

1953: Prace reżysersk ie na f s tiwalu w Angers. 
1S56: Ukazu.je sit; powieść Cam usa „Upadek" (L:-i 

chl'.ite"). 

1957: Nowele z tomu „Wygn:rnie i królestwo" („L'Exil 
et le Royaume"). 

1957: Camus otrzymuje nagrodę Nobla. 
rn58-1959: Adaptacje „Requiem db zakonnicy" F a

ulknera i „Biesów" Dostojewski ego. Camus myśii o za
łożeniu własnego teatru. Wznawia i reżyseruje „Kali
gulę". 

Projektuje podróż do Polski, na „Semaine Francaise". 
4 stycznia 1960: tragiczna k a tastrofa automobilowa po
zbawia niespodziewanie Fran cję jednego z najwybit
niejszych pisarzy. 

1962: (pośmiertnie) uka zu ją się „Z a iski" („Carnets") 
Camusa z lat 1935-1942, nieprzezn aczone do druku. 

Na zdjęc iu obok: Ca mus 7e su:umi dz i eć111i , .Ttm e111 i Ka ta rz lj11q 
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KALIGULA 

W żarcie obozowym otn;ymal przydomek Kal.iguli, ponie
waż wychowujqc s i ę wś ród 1rnjska nosi! strój prostego 
iolnierza. 

* 

Siostrę swą Druzyllę posiadl podobno jako dziewicę, 
sam jeszcze pacholęciem będąc. 

* 

Po śmierci Dr uzylli.„ nie panując już nad swym smut
kiem, peu;nej nocy opuści l stolicę, przeleciał przez Kam
panię, podqżyl do Syrakuz i znowu stamtqd z równym. 
pośpiechem powróci.!, nie strzygąc włosów ani broclv. 

* 

Gorętszą i trwalszą namiętnością zaplonąl do Cezonii, 
ani wyjątkowo urodziwej ani pierwszej młodości, a nawet 
majqcej już z innym mężem trzy córki, lecz rozrzutnej 
i wyuzdanej rozpustnicy. Nieraz ukazywał ją żołnierzom, 
cwałującą u jego boku, przybraną w chlamidę, tarczę 
i szyszak. 

* 
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Taką grozę posial, że nawet obcy zupełnie ludzie publicz
nie wyznaczali go swym spadkobierca, na równi z przy
jaciółmi, rodzice na równi z dziećmi. M alo tego. Nazywając 
ich z przekąsem figlarzami za to, że po wu.znaczeniu 
spadkobierców ociągają się ze śmiercią, niejednemu posłał 
zatrnte smakołyki. 

* 
Chełpi! się często, że „dalibóg on dokaże, iż nikt nie 

będzie mógł nic wyjaśnić oprócz niego". 

W zakresie stroju, obuwia i w ogóle wyglądu zewnętrz
nego nie stosował się nigdy do oby"zaju ojczystego, ani 
obywatelskiego, ani męskiego, ani wreszcie przyjętego 
w ogóle wśród ludzi. 

* 
Bunajmniej nie okazywał więcej względów lub ła~1 odnoki 

względem senatu. Na jego życzenie k iLlcu najw11ższych do
stojników senatu mnsiało biec przy jego rydwanie w togach 
przez wiele tysięcy kroków, a w czasie uczty u wezgłowia 
czy u jego stóp z serwetą u pasa. 

* 
Gajusz miał zwyczaj pi ętnować t ego starsze90 już oficera 

przezwiskiem niedołęgi i baby, obrzucajac wszelkimi obel
gami. Gdy dziękował mu za coś, podawał dlo1'i do pocało
wania, na.dajqc jej sprośny ks.~tait i ruch. 

* 
Zmuszał rodziców, aby byli obecni przy śmierci dzieci. 

Jednemu z ojców, gdy wymawiał się złym stanem zdrowia, 
przysłał lektykę. Drugiego wprost z oględzin egzekucji za
prosił na ucztę do siebie i wszelkimi uprzejmościami 
pobudzał do wesołości i żartów. 

* 
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Nie darował prawie żadnej kobiecie znakomitego rodu. 
Zapraszał je najczęściej wraz z mężami na ucztę. 
Następnie, ilekroć rnial ochotę, opuszczał salę jaclalnq, 

uprowadzajqc na stronę tę, która mu się najbardziej 
podoba la. 

* 
Chcąc wyzyskać do ostatka wszelką sposobno.ść lupu, 

założył na Palatynie dom publiczny. Tam urządził i ozdobił 
odpowiednio do majestatu cesarskiego liczn e ocldzielne 
pokoiki, w których umie_szczono mężatki i mlodzież męską 
wolnego pochodzenia. Rozeslał po forach i bazylikach 
swych wywoływaczy, aby zapraszali na rozpustę mlodzieii
ców i starców. Gościom zakładu udzielano lichwiarskich 
pożyczek i wyznaczona do tego służba spisywala jau:nie ich 
nazwiska, jako osób pomnażających dochody cesarza. 

* 
Niekiedy, zamknąwszy śpichrze, grozil ludowi głodem. 

* 
W jego poufnych dokumentach znalez iono dwa pi.sma 

o różnych tytułach, jeden spis miał tytuł „Miecz", drugi 
„Sztylet". Obydwa wyszczególniały na.zwi.·ka i p1zestęp
stwa ludzi, przeznaczonych na karę śmierci. 

* 
Zamyślając zabić brata, co do którego żywił pod ej„ ._enic, 

iż z obawy przed trucizną zabezpiecza się lekami, rzek ł: 
„Cóż to, odtrutka przeciw Cezarowi?" 

* 
Brata Tyberiusza, niczego się nie domyśl.ującego, zglndzil 

nagle. Usprawiedliwiał się przy tym, jakoby Tyberinsza cz uć 
bylo lekarstwem, którego zażywać mial dla och.ran y przed 
jego trucizną. Tyberiusz używał lekarstwa z powodu upor
czywego i potęgujqcego się kaszlu. 

* 
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Odtąd zaczql sobie przypisywać majestat boski. 
Swemu bóstwu it:ysta·wH własną świątynię, wy:rnaczyl 

kapłanów i najbardziej wymyślne ofiary zwierzęce. 

* 
Nocą ilekroć na niebie blyszczala pelnia księżyca, stale 

zaprasza! niebieską boginię do uścisków w swym łożu. 

* 
By! z niego i gladiator tracki, i woznica, i śpiewak, 

i tancerz, fechtował się orężem bojowym, powozi! w cyr
kach wznoszonych (dla niego) w wielu miejscowościnch, 
szczególnie jednak lubil śpiewać i ta1l,czyć. 

* 
Tutaj urządzi/ za.wody także w zakresie wymowy greckiej 

i la.cińskiej, podczas których podobno zwyciężeni datcali. 
nagrody zwycięzcom a nawet musieli 1i:a ich cześć układać 
pochwaly. Ci, którzy szczególnie się nie podobali, otrzymali 
podobno polecenie, aby gwoje utwory zmazać gąbką lub 
językiem, chyba że woleliby karę chlosty lub zatopienie 
w pobli skiej rzece. 

* 
Nie dop11szczal, ab11 kogokolwiek od razu zabijano, lecz 

częstymi i drobn11mi ciosami, niezmiennie powtarzając 
o~hnvioną już przestrogę: „Tak uderzaj, aby skazaniec 
czul, że umiera". 

* 
Innego, który z tego powodu ślnbowal śmierć, a potem 

zidekal z wykonan iem ślubu, oddal w ręce chlopcóti', abu 
„przystrojonego w święty wi.eniec zielony i w ofi c1rne 
opaski v.;eini ane oprowadzali po ulicach, przypominając 
o śl ubie, 1rreszcie strącili z walu". 

·'· ~-

- 13-



Szczególnie cierpial na bezsenno.~ć. Nie sypial w nocy 
więcej n·iż trzy qodziny. Nawet wówczas nie zaż11wal suo
kojnego odpoczynku, lecz za kłócały mu sen dziwne ivi
dziadla. 

* 
Cherea z tylu w kark 1.1.godzH go śmiertelnie mieczem, 

wo_łając: „Bij", następnie · Korneliusz Sabinus, drugi ze 
spiskowców, trybun, z drugiej strony przcbil mu pierś. 

* 
Leżąc już, cały w skurczach, u;olal, „że je.ncze żyje". 

Reszta spiskowców dobila go trzydziestoma. ciosa.mi. 

* 
Kaligula żył lat dwadzieścia ch:iewi . ć, pa.nu wal trzy lata, 

osiem miesięcy, osiem dni. 

(FRAGMENTY „ZYWOTOW CEZAROW" 
GAJUSA SWETONIUSA TRANKWILLUSA 
W PRZEKŁADZIE JANINY PLlSZCZYNSKIEJ) 
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MYŚLI O CAMUSIE 

WILLIAM FAULKNER 

Camus glosil, że jedyną pra.wdziwą rolą czlowieka ... jest 
żyć, mieć świadomość swego życia, swego buntu, swej 
wolności. Glosil, że jeśliby jedynym rozwiązaniem dylematu 
ludzkiego mia.la być śmierć, bylibyśmy na fałszywej drodze. 
Dobrą drogą jest ta, która wiedzie do życia, światła, 
sloiica. Nie można bez przerwy - drżeć z zimna. Dlatego 
się zbuntował... Rzeczywiście odrzucH drogę, wiodącą do 
śmierci. Droga, która przyjął wiodła w stronę światla 
i. sl01ica„. Mówil : „Nie chcę wierzyć, by śmierć otwierała 
drogę do innego życia. Dla mn·e jest to brama która się 
zamyka". 

* 

Albert Camus przypomina starożytnych stoików - tam, 
gdzie stoicyzm jest również eudajmonistyczny: filozofia, 
dla której celem - i usprawiedliwieniem - życia ludzkiego 
jest szczęście. Albert Camus przypomina również stoików 
przez swój immanentyzm, przeciwstawiony wszelkiej trans
cedentności: innymi słowy, przez swą wolę wprowadzenia 
moralności opierającej się jedynie na człowieku, do czego 
nie są potrzebni bogowie (dla Marka Aureliusza) ani Bóg 
(dla Camusa). Przestudiowanie głównych lektur Camusa 
potwierdziło tę ewentualną inklinację w kierunku stoi-
cyzmu. I I -

(Antonio Fontan - Camus entre le paganisme et k 
christianisme) 

* 
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Camus czyni z Syzyfa wizerunek człowieka dzisiejszego. 
Jego ziemska egzystenc,ia , .iedyna egzystencja dla niego, 
zżera się w tym nie kończącym się niepowodzeniu. Ale 
Camus nie chce ulec przygnębieniu i odtrąca pokusę osta
tecznego pesymizmu, usiłując uczepić się jakiejś możliwości 
wybawienia. Człowiek po\vinien przeciwstawić się uwie
rzeniu w swoje nieszczęście: odkryje w tym taj emne źródło 
szczęścia i radości: „Trzeba przedstawić Syzyfa szczęśli
\vego". 

(Jose Orlandis - Un portrait de Sisyphe) 

* 

·w szelka moralność, równH' Z na iszczersza. n atvchmia~t 
zastawia na mora listę sidła: zasada, które.i · posz~kujemy, 
.,, chwilą je.i znalezienia sta je się przyjemnoś cią, wygodą. 
Camus, na którego takie niebezpicczel'lstwo czyhało, uniknf!ł 
go nie tylko dzięki ironii , ale również dz ięki bardzo 
żywemu wyczuciu tego, co w n im i wokół niego, wykracza 
poza porządek lud zki, zaka zuje wypoczynku i stabilizacji. 
W centrum jego moralności j es t suwerenne słnńce, które 
P'.zepala wszelką moralność: przyj emność, eks taza, piękno 
m e są przy,v ilej a mi człowieka sprawiedliwego. Ale spra
wiedliwość .iest niczym, j eś li spra \'Y te ignoruje. \\' sw y m 
prilgnien iu nicuniknienia nicn ' go, nic wyłączania niczego, 
Camus zobowiązu .ic moralność ludzką do szuka nia swych 
kryteriów wobec światła i przestrze ni nielud zk ich. 

(Jea n Starobiński - Da ns le premier s ilence) 

* 
Ateizm Camusa .iest faktem przys wojonym. Nie podlega 

nawet dyskusji. U Camusa jest się ateis tą tak jak się 
oddycha. Ale to ni e znaczy, jakoby 'l.vszy<:tko było dozwo
lone. Wręcz przeciwnie. Camus j es t mora li s tą. nic tyle na 
modłę Francuzów, którzy badają obyczai e, ile raczej mi 
mo~łę R zymian, którzy us ta nawiali prawa. U Dostoi ew
ski 0go bohaterowie a teizmu s ą ludżmi n ie. z co: ~śliw~·mi. Ich 
wątroba s t le .i es t pożerana na zboczu jak iegoś duchowego 
Kauk azu. U Camusa przeciwnie, są to bo!rnterowie w do
downym znaczeniu, .iak dr Rieux z „Dżumy" . Uważa .ią się 
oni za tym bardzit' i zobowią zanych , że B<)g ni r istni e je. 
I ' t.otnie. Róg mu~ ia łby istnie ć, żeby bunt przec iwko jego 
µr aw0m mia ł .iak ikolwiek sens. 

(,Jacques Mand a le - Ca mus et DostoYcvski) 

* 
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Camus na próbie general.nej „Sprawiedliwych" (15 grad z ień 
1949 r.) 

Tego afrykańskiego Francuza fascynowały kontrasty -
biel i czen1, wszystko i nic, zmysłowość i asceza, szcz ęście 
i boha terstwo, czysta sztuka i działalność polityczna. Istot
nie wszyscy znaliśmy go jako oddającego się całko..yicie 
jednej lub drugiej krańcowości. Jego jasna i lotna inteli
gencja w połączeniu ze szlachetnym sercem chroniły go 
przed zejściem na błędne drogi. Byłem wyraźnie bardziej 
wrażliwy na ascetyczną i heroiczną stronę jego charakteru, 
na stronę, która skłaniała go ku tragedii hiszpańskiej. 
Pierwszy raz miałem sposobność widzieć go nieco dłużej 
\V roku 1942, w Chambon.. owym gnieździe hugenotpw, 
kt6re było również gniazdem oporu wobec Niemiec. 

(R. L. Bruckberge r - Une image radieusc) 

* 
. .. Ak Bunt, nawet dobroczynny, jest :icdynie chwilą 

w wysiłkach ludzkich zmierzających do rekonstrukcji 
s z częścia; Albert Camus znał inny lęk i w nim zaczął szu
kać uzdrowienia ; nazwał go „tkliwością człowieczą" . 
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Potrzebował jej nie po to, by zapomnieć lub by się 
pocieszyć, lecz by zachować odwagę do czuwania nad 
chorobą, która sama czuwa przyczajona. Mikrob ~ŻUffi:Y 
może stracił coś ze swej j adowitości, lecz nie stra cił me 
ze swej mocy. Podobnie jak myś l , jak sztuka, społeczność 
ludzka jes t głnzem Syzyfa, który trzeba utrzymywać w wy
ciągniętych ramionach, pod ustawiczną groźbą jego zwale
n ·,,_ się w dół. Michelet, Hugo, Sainte-Beuve i Renan myśleli 
tak samo. Nie czekali na n asze doświadczenie, by pojąć, 
nazajutrz po r ewolucji lub w przededniu klęski, że cywili
zacj e są śmiertelne. 

(Pierre Morea u - Aspccts romantiques 

* 
Nie myślę, jakoby Camus był, czy też chciał być, proro

ltiem absurdu ; ale absurd grał wielką rolę w jego pierw
szych książkach, gra też aż nazbyt wielką w jego śmierci; 
choćby te sprawy nie były, czy też n ie wydawały nam 
s ię powiązane ze sobą w zajemnie. 

O tym zresztą, że każdy zna z doświadczenia absurd 
i, jak Camus, styka się z nim „na ulicach naszych czasów", 
jestem głęboko przekonany. Hiroszima była absurdalna, 
bez względu na wszelkie doktryny, wyznania, partie. Nawet 
rozsądni katolicy, ukształtowani przez Bossueta, dziwili 
s ię, „że człowiek śmiertelny może nie żyć". 

(Emmanuel Beri - Face a l'•1bsurde) 

* 

CAMUS O SOBIE 

„Przez krew Hiszpania jest moją drugą ojczyzną. I w tej 
skąpej Europie, w tym Paryżu, gdzie z pasji robi się po
jęcie tak godne śmiechu, połowa mojej krwi od siedmiu 
lat, niszczeje na wygnaniu, tęskni do jedynej ziemi, gdzie 
czuje się dobrze, do jedynego kraju, gdzie ludzie umieją 
połączyć w najwyższym napięciu miłość życia i rozpacz 
życia. Ale ta wiara w przyszłą wolną Hiszpanię to nie 
tylko sprawa reakcji osobistej. Cała europejska inteligen
cja również zwraca się ku Hiszpanii, jak gdyby wyczuwając, 
że ta nieszczęsna ziemia przechowuje parę królewskich 
tajemnic, które Europa rozpaczliwie usiłuje sformułować, 
poprzez cały luksus wojen, rewolucji, epopei m echanicz
nych i przygód duchowych. Czymże w gruncie rzeczy 
byłaby czarująca Europa bez biednej Hiszpanii? Co wy
nalazła ona bardziej wstrząsającego niż owo potężne 

wspaniałe słoflce hiszpańskiego lata, gdzie najściślej 

-18-

łączą się ze sobą krańcowo~ ci. gdzie pasja może być 
zarówno uciechą jak as cezą, gdzie śmierć jest racją życia, 
gdzie do tańca wnosi się powagę, a do ofiary beztroskę, 
gdzie nikt nie może okre ślić granicy między życiem 
a snem między komedią a prawdą. Syntezy, formuły, które 
Zachód' chce odkryć za wsze lk ą cenę, H iszpania tworzy 
w dO\volnej ilości. Ale może ich dosta rcza jedynie w ci~ż~ 
kich zmaganiach powstańczych. To straszny oddech JCJ 
wolności . Ojczyzna zbuntowanych, jej największe dzieła 
to zrywy ku Niemożliwości. W każdym z nich świat j~dno
cześnie podda.ie się oska rże niu i, _gloryfikacji. E~ropa, św~at; 
w tym co winny teraz wynalezc, naprawdę me mogą JUZ 
dłuże j obejść się bez Hiszpanii''. 

(Z przedmowy do ks iążki „Wolna Hiszpania") 

Camus podczas próby „Requiem dla zakonnicy" z aktorem 
Jacques Gripel (wrzesi efi 1956 r .) 
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PlERRE DAIX, REDAKTOR „LETTRES FRAN<;;AISES" 

Mój stosunek do Carri._usa jest skomplikowany„. Wzru
szył mnie i glęboko przejął „Kaligula", nie t·ylko ze względu 
na niezapomnianą rolę Gerarda Philipe. Myślę, że ten 
dramat jest najlepszym dziełem Camusa. Nieraz surowo 
oceniał.em tego pisarza i gorąco z nim polemizowałem 
w książce „Reflexions sar la methode du Roger Martin 
du Gard'. Gdy jednak obecnie pewni krytycy mies_cza1iscy 
mówią ironicznie o „Swiętym Camusie" -- na równi z Saint
Exuperym - to mnie wręcz oburza. Owe slowa wydają mi 
się nie tylko niesprawiedliwe, ale i małostkowe, nędzne. 
Zarówno Camus jak i Exupery ma.ją prawo do m11ślowego 
kredytv.; trzeba u nich szukać tego, co wartościowe i akt ii
alne. Być może, iż z pism ich obu sporządzono rod.zaj 
„podręcznika.'' recept moralnych. Ale Camus jest równie 
dobrze księciem ludzi „dobrze myślących", jak i przyl!;ódcą 
buntu. Saint Exi~pery jest zarówno pisar zem l.udzk iej 
godności, jak i hierarchii, które tę godność obniżają. Być 
może, iż porównanie tych dwóch pisarzy jest slusrne, ale 
trzeba je doprowadzić do punktu najistotniejs;;;ego. Za 
równo u autora „Terre des hommes", jak tl Ca.musu jest 
wiele rzeczy, które pozwalają zaprzeczyć rzekomej ich 
„świętości", sformułować wła sne zdanie, nie szukać t n 
wskazówek dla rozdzielenia z iaren „dobra" od „zła", ale 
pobudzania uczuć, które nakazują dążyć do rozbicia ram, 
do ogromnego rozszerzenia znaczeń. Wzmagają poczucie 
prawdy„. I jeszcze jedno: prawdziwa wielkość Camusa na 
tym także polega, że postawH problem: Co zrobić z naj
gorszymi sprawami świata, z absurdem? To są przecież 
uczucia w naszej epoce niezaprzeczalne, na które nie można 
być ślepym. We wrześniu 1939 pisał Camus: „Z chwilą gdy 
wybuchła ta wojna wszelki sąd, który nie umie się z nią 
integralnie związać - jest fałszem. Człowiek m·yślący ... 
musi przystosować pojęcia, które sobie stworzył do naszych 
faktów dokumentujących owe sądy. W tej inklinacji, w tej 
umiejętności świadomego korygowania własnej rnyśl i 
mieści się prawda - czyli nauka jaką daje Ż'!Jcie". 

Wierzę więc, że Albert Camus jest dal.ej obecny 1rśród 
nas, także i poprzez swq mlodo .~ć, która się zmagała 
z probl.emem wojny. 
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MYŚLI O „KALIGULI" 

Zaczyna się więc era pełni: naukowiec, filozof, aktor, 
reżyser, inscenizator, pisarz, eseista Camus staje się dra
maturgiem, pisząc swą pierwszą sztukę „Kaligulę". 

Powiedziano nam: „Kaligula", debiut wybijający się 
spośród wszystkich, otwiera jego twórczość dramatyczną. 
Sam Camus mówi o tej sztuce, jako „o tragedii inteligen
~ji". „Wszystko jest dozwolone to nie znaczy, że nic nie 
Jest zakazane. Absurd przywraca tylko równowartość kon
sekwencjom jego czynów. Nie poleca on zbrodni, byłoby 
to dziecinne, lecz restytuuje niepotrzebność wyrzutów su-
mienia". ·· 

(Anne Durand - „Le cas Albert Camus") 

* 

... Jeżeli obecność autora istotnie jest zbyt widoczna 
w jego sztukach, dzieje się tak dlatego, że jego postacie 
sceniczne grają jego własny dramat: bowiem nie może być 
pokojowego współistnienia pomiędzy tragiczną świadomoś
cią absurdu i uznawaniem tych realnych pojęć, z których 
Kaligula drwi sobie - miłości, przyjaźni, solidarności 
pojęć realnych, które do każdej egzystencji wprowadzają 
czynnik jakiejś stałości, a wraz z tą stałością - pewien 
sens i znaczenie. 

Swiat jest absurdalny, ale człowiek nie może być absur
dalny. Logika absurdu prowadzi do absurdalności którą 
głęboki humanizm Camusa odrzuca. Robert de Lupp~ słusz
nie podkreślił pewnego rodzaju „ewolucję" Camusa, który 
staje się coraz bardziej humanistą; cytowane przez niego 
teksty wskazują, że nie chodzi tu o zmianę stanowiska 
lecz o przesunięcie akcentu. ' 

(Henri Gouhier - Albert Camus et le theatre) 
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Kaligula wybrał teatr. bo śmierci swej siostry :iy{ 
w szczęśliwym królestwie młodzieńczości, w. owym stanie 
„przed-istnienia", tak dobrze opisanym przez Hugona von 
Hoffmannstahla. Nagle śmierć, katastrofa kosmiczna, wobec 
której staje bezradny, zagubiony. Jedyny sposób obrony -
to nie uznać jej, odrzucić świat, w którym ona istnieje, 
i osiągnąć krainę niemożliwości, gdzie „istoty nie \!_mie
rają". Jak się tam dostać? Jego stanowisko, jako głowy 
państwa, daje mu moiiliwość rozwiązania: rozciągnąć zakres 
swej władzy do ostatecznych granic, przekroczyć ją nawet, 
zrównać się z bogami. Jednakże od czasów Miltona wiemy, 
że suwerenność rewolty może się .realizować jedynie w złym 
i zniszczeniu; że może ona jedynie naśladować, parodiując 
je, posunięcia władzy absolutnej. Kaligula „robi teatr", 
„gra", jest do tego zmuszony. 

(Franck Jotlerand - Sur le theatre d'Albert Camus) 

• 
... Mare Beigbeder nazywa „Kaligulę" po prostu „arcy

dziełem". Obejrzawszy dwukrotnie tę sztukę i przeczytaw
szy ją raz jeszcze, powiedzielibyśmy raczej: to arcydzieło 
dramaturga Camusa. 

Ale czy arcydzieło dramaturga Camusa jest po prostu 
=ircydziełem Camusa? Jeżeli nie, to dlaczego? 

Na drugi dzień po premierze „Kaliguli" Robert Kemp 
napisał: „W gruncie rzeczy, czy pokazują mi tutaj postacie 
sceniczne? Słuchając „Kaliguli", nie przestaję myśleć o Al
bercie Camusie. On jest większy niż te postacie, jest 
obecny gdzieś wśród dekoracji... Ja nie pytam, co robi 
Kaligula? O czym myślą Cherea i Scipio? - ale: Co powie 
pan Camus?" 

(Henri Gouhier Albert Camus et le theatre) 

• 

CAMUS O KALIGULI 

Jest to człowiek, którego pasja życia prowadzi do szału 
desti:ukcjl. Który wskutek wierności sobie jest niewierny 
w,obec człowieka, kt(lry zaprzecza wszelkim wartościom. 
Lecz Jeśli prawda polega na negowaniu bogów, błędem 
Jest negowanie ludzi. Nie można niszczyć wszystkiego, nie 
niszcząc samego siebie. J!st to historia najbardziej ludzka 

i najtragiczniejsza z pomyłek. 

TEKSTY Tł.UMACZYLI WOJCIKCH NATANSON 
I MARIA TRACZF.WSKA 
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Król szwecl k i wręcza Camusowi nagrodę Nobla 
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