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ALBERT CAMUS 
I "KALIG ULA" 

Pierwsze informacje o pisarstwie Camusa dotarły do nas 
w lutym 1945 r. tuż przed zakończeniem wo j ny. Lubelskie 
jeszcze wtedy „Odrodzenie" w artykuliku „Pisarze fran
cuscy w walce" wspomnia ło Alberta Camusa jako współ
pracownika prasy podziemnej w la ta ch okupacji. W ten 
sposób działalność autora „Kaliguli" ukaza ła nam si ę na tle 
wojny i ruchu oporu. Istotnie, pisarz ten zosta ł sformowa
ny przez tragiczne wydarzenia owych lat. W dużym stop
niu zadecydowały one o kierunk ach i tr2ś :: i, o sensie i zna
czeniu tej twórczości. 

Gdy wybuchła druga wojna światowa, Albert Camus 
(urodzony w roku 1913 w Algierii) był młodym artystą, po
szukującym swej drogj . Kra .i obraz dzieciństwa pozostawit 
mu silne wspomnienia; a kcj a wielu powi eści Camusa (np. 
„Obcego", „Dżumy") oraz niektórych . opowiadań z tomu 
„Wygnanie i królestwo" rozgrywa się w gorącym klimacie 
śródziemnomorskim; w roku 1948 d a ł Camus opis Oranu 
w jednym z najpiękn iej szych swych esej ów z tomu „No
ces''. Reportaż opisuj ący n ęd zę i głód robotników a rabskich 
w Kabylii ściągnął aa Camusa gniew koloni ri lnych wład z : 

pisarz przedrukował go potem w tomie „Actuell es III". Po
s tać ojca, robotnika rolnego, poległe ·o w roku 1914 na 
froncie, pozostała w myślach i wyobraźni pisarza . 

P ierwszym zawodem Alberta Camusa była praca aktor
ska. Zaangażował się do z es połu objeżdżającego większe 

i mniejsze miejscowości Afryki północnej, ze sztukami 
Moliera, Ben Johnsona . Vildraca, a dapta cjami utworów 
Dostojewskiego i Malraux, widowiskiem n a temat stra jków 
w J-I!3zpanii. Praktyka ta przyda ła się Camusowi w przy
szłej pracy dramatopisarskie j ; trud no zaprzeczyć , że np . 
.. Kaligula" jest n apisa ny z dużą znajomością sceny, .i e .i s il 
i środków. Praktyka aktor3ka przydatna też była Camusowi 
jako przyszłemu insceni zatorowi (tuż przcC: smiercią wy
stawia ł „Kaligulę", j edną ze sztuk Calde rona i „Requiem 
dla prostytutki" Fa ulknera ); jako autoro wi pi ęknego eseju 
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o sztuce aktorskiej w książce „Mit Syzyfa", sylwetki Made
leine Renaud, czy wzruszającego wspomnienia o śmierci 

starego aktora w pośmiertelnie wyd.anych „Karnetach". 

Wyczerpująca praca obja zdowego aktora nie pochłonęła 

jednak całej energii młodego Camusa. Znajduje on jeszcze 
czas i siły, by uprawiać sporty (był nawet bramkarzem 
w drużynie mistrza Algieru) - a także przygotować uczoną 
pracę z dziejów filozofii na uniwersytecie algierskim; rów
nocześnie wydaje pierwsze swe utwory literackie „Noces" 
oraz „L'Envers et l'Endroit". Na krótko tylko przerywają 
tę prace piE:rwsze, bardzo groźne ataki gruźlicy, która bę
dzie potem gnębić pisarza przez cetle życie. 

Latem 1940 roku, a więc w pierwszych miesiącach oku
pacji, Albert Camus zjawia si~ w Paryżu. Byłoby może bez
pieczniej i spokojniej pozostać w rodzinnej Algierii , z dala od 
hitlerowskiej inwazji . Ale Camusa nęci ryzyko, kusi niebcz
pieczel'lstwo. Zaciąga się w szeregi powstającego właśnie 

ruchu oporu najpierw w Lyonie, potem w Paryżu; jedna 
z komórek tego ruchu organizuje tajne pismo „Com bat"; 
Camus redaguje je wraz z przyslłym publicystą lewicowym 
Claude Bourdetem i krytykiem literackim, Pascalem Pia. 
Dla innego pisma konspiracyjnego, „Revue Libre", formu
łuje Camus etyczno:filozoficzne założenia toczącej się prze
ciw hitlerowskim Niemcom bezpardonowej walki. Równo
c:ześnie pisze powieść „Obcy'', esej „Mit Syzyfa", rozpo
czyna „Dżumę" oraz sztukę pt. „Nieporozumienie". 

Kontynuuje też pracę nad „Kaligulą", rozpoczętym jesz
cze w Afryce. (W „Karnetach" z lat 1938-1939 raz po raz 
zjawiają się wzmianki na ten temat). Liczne aluzje, rozsiane 
w otworze (mam tu na myśli np.: „zadekretowanie głodu", 
kapryśne egzekucje, zbrodnie popełniane dla umyślnego 

sprowokowania sił samozachowawczych ludzkości) wskazy
wały na hitleryzm. 

Gdy „Kaligula" ukazał się na scenie w 1945 roku, z Ge
rardem Philipem w roli tytułowej (ta postać zapewniła sła
wę młodemu aktorowi), ~rytyka paryska podniosła, że jed
nym z uroków utworu jest rygor intelektualny, kartezjal'l
ska logika i konsekwencja. Wyobraźmy sobie człowieka, któ
ry dąży do tego, aby praktycznie wypróbować, jak daleko 
mogą sięgać granice przemocy w stosunkach z innymi ludź
mi; jak długo i do jakiego stopnia, można ludzi poniżać, 

niszczyć, przerażać, szantażować, upadlać, Oto założenie 
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GERARD PHILIPE podr:ms prób „Kaliguli" w teatrze 
Hebertota. 

przyjęte przez Kaligulę jako . bohatera utwo~u; zar_aze~ 
jest to punkt wyjścia sztuki Camusa. Waru~k1, w kto:yc~ 
rozwiia s ię eksperyment Kaliguli, są dla mego pomyslne, 
góruj~ nad otoczeniem przenikliwą inte ligencją, silą k~
pryśnej ale zarazem i d ynamicznej ener 0 ii, logiką, wyobraz~ 
nią. Jest tyranem - i to tyranem, umiejącym wykorzystac 
warunki, pnez sieb ie stworzone. Ale sztuka Camusa uk~
zuje nie tylko eksperyment despoty, psychologic:zn.e padło.ze 
i filozoficzno-poetyckie perspektywy hkiego dosw1ad cz~ma. 
Jest to utwór wykazujący sprzeczność między zbrod mą a 
podstawowymi elementarnymi pra·.vami życ'.a. I nstyn~~ 
życia, który w sztuce ucieleśnia Cherca, obronca h.ar~1onll 
świata, musi właśnie w imi ę podstawowych praw zycn -
zwyciężyć samobójczy eksperymei~t tyram. 

Nie podobna zrozumieć twórczości Alberta Camusa, jeśli 
się nie pamięta o jej podwójnym charakterze: .moralnym, 
a zarazem poetycldm. „Dziś każd}' a rtysta zosta.1e zwerb~
wany i przykuty do galery epoki" powiedział autor „Kall-



guli" w pięknym eseju, napisanym specjalnie dla naszej 
„Twórczości" w 195'7 roku. „Jesteśmy na pełnym morzu 
i artysta - jak wszyscy - musi wiosłować, jeśli pragnie 
nie ·ulec zagładzie, ale istnieć i tworzyć. Zarazem był Ca
mus wielkim poetą słowa, odkrywcą nowych jego wartości. 
Celność i lakoniczność zachwycają w „Kaliguli", w opo
wiadaniach, powieściach i esejach. Pierwsze dwa akty „Ka
liguli" kończą się jednym tylko wyrazem, tak działającym 
- jak uderzenie miecza. „Dlaczego jestem pisarzem, a nie 
filozofem?" notował Camus w „Karnetach". „Ponieważ 
odpowiadał - myślę obrazami , a nie słowami" . 

Być może, iż siła myśli, połączona z intensywnością wy
obraźni zapewniła Camusowi szybki, niemal błyskawiczny 
posłuch w latach 1945-1955 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 zespół z Tunisu po raz 
pierwszy występował w Theatre des Nations. przywiózł ze 
sobą „Kaligulę" . Na występy do Polski w 1963 r . przybył 
z tą sztuką teatr słoweński z Lublany Poprzednio grał ją 
Jugosłowiański Teatr Dramatyczny i chorwacki w Zagrze
biu. Ten sam utwór uznany został za najbardziej wartoś
ciowe dzieło Camusa przez powieściopisarza i redaktora 
„Lettres Francaises", Piere Daix'a. 

W grudniu 1959 roku Camus pisał do jednego ze swych 
przyjaciół francuskich, że wybiera się do Polski, której in
telektualny klimat bardzo go interesuje. Nie znał zapewne 
naszego kraju, choć tuż przed wojną dużo podróżował, 

zwiedził Austrię i Czechosłowację; a w 1943 roku, w pod
ziemnej prasie francuskiej mówił o architektonicznym 
pięknie Krakowa, jako o jednym z wielkich skarbów 
współczesnej cy\vilizacji europejskiej (zapewne znał Kra
ków z opowiadań i opisów). 

Warto dodać, że Conrad-Korzeniowski był jednym z pi
sarzy, którzy łączyli myśl Camusa z naszą wielką tradycją 
literacką, także i romantyczną. Paralelę „Upadku" z Con
radowskim „Lordem .Timem" potwierdził pisarz w wywia-
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dzie dla „Nouvelle Revue Francaise". Ponadto: jeden z bo
haterów dramatu Camusa „Les Justes" rewolucjonista ro
syjski z czasów Aleksandra III, nosi polski pseudonim 

„Janek". 
Ale nie danym było Camusowi do nas dotrzeć. 4 stycznia 

1960 roku jadąc z przyjacielem z południa Francji do Pa
ryża - zginął w katastrofie samochodowej. Smierć nastą
piła na miejscu. Dziwnym trafem leka1rz, który stwierdził 
zgon, też nosił nazwisko Camus. 

WOJCIECH NATANSON 

CAMUS O KALIGULI 

Jest to człowiek, kitórego pasja życia prowadzi do 

szału destrukcji. Który wskutek wierności sobie jest 

niewierny wobec człowieka, który zaprzecza wszel

kim wartościom. l,iecz jeśli prawda polega na nego

waniu bogów, błędem jest negowanie ludzi. Nie 

można niszczyć wszystkiego nie niszcząc samego 

siebie. Jest to histor1a najbardziej ludzka i najtra

giczn~ejsza z pomył•ek. 

KALIGULA - jako cesarz rzymski - Caius Caesar Au
gustus Germanicus (12-41) panował w latach 37-41. Naj
młodszy syn Germanika i Agrypiny, wychowywał się wśród 
żołnierzy nad Renem, gdzie od nazwy małego obuwia żoł
nierskiego (caliga-but) otrzymał przydomek Caliguli (dosł. 
„bucik"). Despota, znany z okrucieństw i nieobliczalnych 

wystąpień . Zamordowany. 
Najszerszy opis życia i rządów Kaliguli przekazuje Ga

jusz Swetoniusz Trankwillus w „żywotach cezarów". 
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USTA PRAWDY - rzeźl>a spotykana w r zymskich pałacach , 
oltlżąca do wrzn cnni '.1 clo nosóu.: na podejr zanych obywateli . 

MYŚLI O GA LISIE I „KA LI u l I " 
WILIAM FAULI NER 

Ca mus głos ił , że jedyną p r,1wdziwą rolą CL. \ 'ick 1. . . je:;l 
żyć, mieć ś wiadomość: swego ży c i a , sw c 0 o buntu, swe j w oJ
noki . Gło si!, że jeś lib y jedynym rozwiaza ni<.'m d y lemat 
ludzkiego m iaki być $micr \ I yliby5 m y r falszywei d ro
dze. Dotrą d rogą j!'st ta, która wi C' d z: • l10 życia, światła , 

~ 'oflca . ie mo ' .nc1 hcz przcn. y Jrz · ć z zim rn . Dlate~o 
s i ę zbunto 11·al.. . iłzeczywiści c odrzuci! d ,·ngc 1viud ącą do 
śmi e rci. , roga, k tórą przyJal. 1v1od łc · 1 stronę ś wiat !<'. 

i s łoz't ca „ . Mówi ł: ·„N ie · hc ę 11· ; erzyć , Ly śn 1ic r»· · t ' e t"' ł~1 

<i ro "ę do imwgo życia 1 ~ :nriie ies 1n l> r; m k (1 r ;i si<' 
1·1myk a" . 

PIERRE DA · , REDAKTOł ... „I ... ET1'RE. 
FRAN<;AISES" 

l\ló.i s t.osu nek do Camu · jest skomplikowan ·„. Wzru -;zy! 
mn ie i g tęboko przej ął „Ka li 0 ! ą", ni0 ty lkci z względu n a 
n:ezapom ni·rną rolę G cr :; r d 'l P h ilioc . l\1y;:ę . ;":c ten d ra rna t 
.ie··t nail epszym d;:ie!em Cam nsa . Nier.z su w ocen i ' łem 

t ego pisarza i gorą<'o L n im polt·mizo v.;iłem \'" ks i ążcC' „R e
ilćx io ns su r la m e tho:Jc d u Roger :vra .tin ciu Gard" . Gd 
jed n1 k obecnie pewni k ry t ycy m ieszcz ·u'1scy mówi ą i ron icz
ni e o „świ ętym Camusie" - n a ró wni z S :1int-E xupe r ym 
- to m nie wręcz oburza . Owe s lo ·.va wydają mi s i ę n ic tylko 
n iespr awi0dliwe , a le i mał os tkowe , E d zne . Zarówno Cam us, 
.i ~ik i E Yu pery mają p rawo d o myś lowego k redytu; trzeba 
u n ich szu kc ć t0go, co w arto±cio \ve i ak t ualne. Być może, 

i ż z p ism ich obu s porządzono rod za j „pJd rę cz ika" re cep t 
rnora lnych . _ le Camt1S jes t rów n ·e dobrze księc i em l u dzi 
„d obrze myślac •eh ". i k i prt: ~' wód cą b untu. S int E .·upc
ry jes t rn rćp.vno pi sa rz em lud 7kic.i g-od n o~c i , jak i h iera r ch ii, 
k tórP t ę god no~ć obniżają . Być może, iż. poró ·mw riie t ych 
d \\•óch pisa rzy jes t łu · z nc, a le tr zeba . e d opro d i ć do 
p un ktu :1a jistotn ie jszego. Za równo u <: utora „"!"erre d C' 
hom m es ", j al ~ u C amusa jes t w i 1-? rzeczy, kt ó r·~ p ozwala
.i ą z.ar>rzeczyć r zekom ej ich „św: ętcści " , sform i..1low wlas
!l!• zd :rnic; n i:: <;<:Uk2.Ć'. tu 1vsk zów ek dl<i rozdzielenia z iu
nm ,.d obra" od . zia" . a le pob ud zani a 1JCzur . tó:-P nak a zu -
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.ią dążyć do rozbicia ram, do ogromnego rozszerzenia zn::i
czeń. \Vzmaga.ią poczucie prawdy„. I jeszcze jedno: pr.'lw
dziwa wielkość C'1nr..1 s~1 na tym także pokga, że postawił 

problem: co robić z najgorszymi sprawami świata, z ci.b
surdem? 'I'o są przecież uczucia w nasze.i epoce niezaprze
czalne, na które nie mo:".na być: ś lepym. We wrześniu 19:39 r. 
pis<łł Camus: „Z chwilą gdy wybuchła b wo.ina, wszelk: 
sąd, który nie umie s'ię z nią in tegralnie związa ć -- jest 
fałszem. Człowiek my~lący.„ musi przystooować poj~cia, 

które sobie stworzy!, do naszych faktów dokumentu.iący·ch 
owe sądy. W te.i inklinacji, w te.i umicic"tności świadomego 

korygowania własnej mysli midci sic pnwda - czyli 
nauka, jaką da.ie życie". 

Wi rzę więc , że Albert Camu-; je5t dale.i obecny wśród 

nas, także i poprzez sw<; mlodośc'. kton; 'iP zm ; · ,: · ~ Ja z pro
blemem 'NOj n y . 

Jest jednym z tych pis:łrzy, z którymi trLeba się bory
kać latami, przyjmując i odrzucając nc: przc•mian ich my
~li, tocząc nie uk01'1czone nigdy spory, do których nawarst
wiające się własne do:'.;wiadczenia dopisują własne dalsze 
ciągi. Jest jednym z tych niewielu, do których powracam 
najczęściej, n dzie je się tak zapewne dlatego, że w sposób 
bardziej uświ fldomiony i bardzie.i wysublimowany i oczy
wiście wcześ niej przemyślał to, co stanowiło o sensow
ności lub t ez s e nsowności doznar'1 tych wszystkich, którzy 
przeżyli epokę piecóv.r i lo.grów, o miałkości luL 'Nadze .po
czynań tych, którzy para.i;~ się siowem, tych czesto a z go
ryczą świadomości własnego uczestnictwa wyc!rwlwan;ych 
przezeń „in tc-lektuali:; tćw". :Zaws ze przecie;ć n ni ego na ró·t
ne sposoby 7.a~osnych, czy będzie to tragiczny bla zen .Jc'., n 
Ihptiste Clemence z „Upadku'' -- seclzia prze\ 'ortnie po
kutujący, czy poczciwy grafoman Grand borykający się \V 

czasie dżumy ze swą „ wytworną amazonka .iadącą na wspa
niałej kasz tc111cc kwitnącymi ale ,i ami Lasku Bulońskiegv", 

czerpiący w swego mozolncgo i bezpłodnego trudu kon
struowania ied11cgo zdania siłę po tnctną do przetrwaniu 
niepokonywalne.i za ra zy. (.„) 

Pracę swą trakto,vał jako form,: buniu, jako wynz nie
zgody na św:at pe:en niezawin:onpgo c!e>rp ie r;i 'l . ·~rudna zaś 
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od pas.ii tak szlachetne.i, poparte.i argumentem własnych 

najcięższych doświadczeń, własnego ostatecznego poświęce
nia żądać. by wyrażała się z precyzją wywodu naukowego 
i nie była stronnicza. Jeśli nie jest monolityczna, lecz za
kładająca dyskursywność, to przecież wynika to z jej isto
ty, inaczej stałaby się ideologią, a Camus chcąc tego, czy 
nie stałby się kolejnym prorokiem, w imię którego przystą
piliby do roboty kolej ni układacze stosów? 

BOHDAN CZESZKO 
(Czytanie Camusa „Kultura" nr 8/1965) 

„.O „Kaliguli" Camusa warto pamiętać, że został napisany 
podczas wojny. I właściwie teatry nasze powinny były por
wać tę sztukę natychmiast, niewiele było wówczas utwo
rów dramatycznych dotykających najgłębsze.i istoty zbrodni 
hitleryzmu. A jednak właśnie u nas lękano się tego. Czy 
byliśmy zbyt pogruchotani wewnętrznie, zbyt namiętnie by
liśmy jeszcze w to wszystko wplątani, by spojrzeć w prze
szłość zimno i potraktować ją jak abstrakcyjny rachunek? 
Mówiąc o obozach, nie wychodziło 3iG \VÓwczas poza wznios
ły protest humanizmu„. 

ZYGMUNT GREŃ 
(„życie Literackie" - nr 30 - Hi63r.) 

„.Gdybyśmy chcieli znależć wśród pisarzy XX wieku ta
kich, którzy by byli dla tego wieku najbardziej reprezenta
tywnymi, którzy by w sposób najintensywniejszy i naj
głębszy wcielali w swoją twórczość problemy, konflikty, fi
lozofię naszej współczesności - nie moglibyśmy pominąć 
nazwiska Camusa. Camus, którego przypadkowa śmierć 

w katastrofie samochodowej, wkrótce po otrzymaniu nagro
dy Nobla - zdawała się mieć w sobie wymiar niemal tra
gedii antycznej, czy też nawet symbolu - nie jest tylko 
mniej lub bardziej znakomitym pisarzem. Należy on także 
do tych nielicznych, zwłaszcza w zachodniej kulturze -
os ob o w oś ci, których życie stanowi w jakimś sensie re
alizację ich filozofii, a których literatura nie jest tylko 
piękną, zabawną, towarzyską sztuczką, czy nawet sztuką, ale 
pełną poczucia odpowiedzialności za ludzki los rozprawą 

ze sobą samym, ze społeczeństwem, z życiem ... 

HENRYK VOGLER 
(„Dziennik Polski" nr 139 - 1963 r.) 
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CAMUS I TEATR 

Niewielu pisarzy ma tak sprecyzowane poglądy i koncep
cje w dziedz_inie teatru, jak Camus. J a kkolwiek jego na
czelne powołanie i rozliczne zajęcia nie pozwoliły mu po
święcić się całkowicie teatrowi, niemniej przywiązuje dużą 
wagę do tego środka artys tycznego wypowiadania się, który 
jest dla niego odbiciem samego klimatu życia ludzkiego. 
Oto, co pisze na temat aktora w „Le Mythe de Sisyphe": 
„Nie, postaci, które wskrzesza na scenie, nie są mu zbyt 
odległe. Co miesiąc , co dzień dowodzi on tej zapładniającej 
prawdy, że nie ma granicy pomiędzy tym, czym człowiek 
chciałby być, a tym, czym jest.(. .. ) 

W cią gu trzech godzin musi doświ adczyć i wyrazić na 
~cenie czyjeś koicje losu. To znaczy za tracić siG po to, aby 
się odnaleźć. W ciijgu tych trzech god zin dochodzi do kre
su tej drogi tez wyjścia, którą człowi ek z widowni prze
mierza przez ca łe życie"' . Ta m etafizyka aktora wystarczy, 
aby udowodnić, jak poważnie Camus traktuje teatr. Nie 
jest też przypadkiem, że Camus tak chętni e cytuje słynne 
zdanie Hamleta: .,Teatr, oto zas adzka, \\ którą schwytam 
sumienie króla". Dla niego również teatr jest środkiem 

budzenia sumień . 

W Paris-Thea trc• (nr i25) ukaza ł się następujący wywiad 
z Camusem (cytujemy w skrócie za „Dialogiem" 11/1957): 

Paris-Theatrc: .Jakie \ )yły pana pierwsze wrażenia teatral
ne? - C zy zawdzięcza je pan przedstawieniu teatralnemu, 
słuchowisku czy też lekturze? 
CAMUS: Nie pamiębm już. Z pewnością nic przedstawie
nie teCJtr:1lne, teatru nic by'.o w r\lgierze. Radio też nie, bo 
go nic: miałem . Pragnienie pracy w teatrze, a następnie tc
c:tra lna pasja powstały u mnie pod wpływem hi~ torii teatru 
Vieux-Colombier i pism Copeau. Zespół Thcatre de l'Equi
pe, który założy łem w Alg ierze , wystąpił pod znakiem Copeau. 
Podjąłem , w ramach skromnych możliwości, część jego re
pertuaru. Do cl ziś sądzę, że właśnie Cope u zawdzięczamy 
reformę t eatru fnncuskiego i że te n dług jest nie do spła
cenia. 

Pa ris-Theatre: Czy był to równie:l powód pat'lskiego za·
angażowa nia się · do teatru? 

CAMUS : Do założenia zespołu skłonił mnie fakt, że Al
gier był teatralną pustynią. Ponieważ nie bylo teatru, po
stanowiłem go zorga nizowa ć i grać w nim. Wystawiłem 
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A. Camu s wśród członków zespołu Jean Louis Barrault'a. 
W środku - Artur Honegger - aiitor muzyki 

do „Stanu oblę ·enia". 
• 
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„Temps du Mepris" Malraux, „Epicenę, czyli milczącą ko
bietę" Ben Johnsona, „Na dnie" Gorkiego, „Don Juana" 
Puszkina, „Celestynę" Rojasa, ,,Prometeusza skowanego" 
Ajschylosa, „Powrót syna marnotrawnego" Gide'a, „Braci 
Karamazow" Dostojew~kiego. Przełożyłem Otella" Szeks
pira (myślałem bowiem i nadal myślę, że tiumacze Szeks
pira nie troszczą się nigdy o przekład nadający się dla 
aktora) i zaczęliśmy próby, kiedy wybuchła wojna. Zespół 
się rozsypał. Ale wyszło z niego kilka talentów aktorskich: 
dwóch dobrych aktorów paryskich Jean Negroni i Paul 
Chevalier debiutowali w zespole de L'Equip0. 

Paris-Theatre: Jakie byly początki i rozwój zespołu? 

CAMUS: Było nas kilku studentów, ro':Jotników, kolegów 
z boiska. Łączyła nas przyjażń. Srodków finansowych do
starczył na początek Dom Kultury w Algierze, w którym 
pracowałem. Póżnie.i - znana akrobatyka finansowa. Ro
biliśmy wszystko sami, poczynając od przekładu czy adap
tacji, a kończąc na kostiumach i dekoracjach. Trzy miesią
ce pracy i dwa miesiące prób po to, aby dwa razy zagrać. 
Trzeba było silnej wiary. 

Pari~-Theatre : W jakich sztukach i w jakich rolach pan 
występował? Które z nich szczególnie się panu podobały 

dlaczego? 

CAMUS: Byłem .Walerym w „Skąpcu", Delesprit w „Epi
cenie, czyli milczącej kobiec:e", synem marnotrawnym w 
.,Powrocie syna marnotra wn.cgo" i Iwanem Karamazow. W 
c:1wili v.;ybuchu wojny próbowale;n rolę Jago. Lubiłem 

nade wszystko rolę Iwana Karamazowa . Grałem go może 
źle .. ale ~dawało mi się, że go doskonale rozumiem. Zresztą 
to moje emploi. Pragnąłem bardzo zagrać także Alcesta. 
Ha, grałem również gangsterów. Tak, to wszystko składa 

się na emploi. Moja ostatnia kreacja - to rola gubernatora 
w „Podzwonnym dla prostytutki". 

Paris-Theatre: Co skłoniło pana do twórczości dramato
pisarskiej? Co szczególnie chciałby pan wyrazić jako autor 
dramatyczny? 

CAl\TUS: Pisałem utwory te:łtralne, poniew:J.ż grałem i re
żyserowałem. Zrozumiałem wkrótce, że choćby z uwagi na 
kryjące się w nim trudności, teatr jest na szczycie hierarchii 
gatunków literackich. Nie chciałem - jako autor drama
tyczny - niczego wyrażać, chcrałem tworzyć postaci, wy-
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Próba w plenerze. W glębi - Camus z córką synem. 
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woływać wzruszenie i tragizm. Później już wiele rozmy
ślałem nad zagadnieniem nowoczesnej tragedii. „Le Malen
tendu" (Nieporozumienie), „L'Etat de Siege" (Stan oblężenia), 
Les Justes" (Sprawiedli\d) - to próby zbliżenia się do 
~owoczesnej tragedii, podejmowane za każdym razem w in
ny sposób, w różnym stylu. 

Paris-Theatre: W jakich okolicznościach powstał i grany 
był „Kaligula"? 

CAMUS: Napisałem tę sztukę dla zespołu de l'Equipe 
j miałem sam grać rolę tytułową. Projekt odłożyliśmy m· 
później, a potem wybuchła wojna. Dopiero w 1946 r. Jac
oues Hebertot wystawił „Kaligulę". 
- Paris-Theatre: Powiedział pan kiedyś: „Teatr stałby się 
moim klasztorem". Czy może pan rozwinąć tę myśl i po
wiedzieć, jakie miejsce zajmuje teatr w pańskim życiu? 

CAMUS: Praca teatralna wyrywa człowieka z wrzawy 
otaczającego go świata, pasja teatralna seperuje go od 
wszystkiego. To właśnie nazywam klasztorem. Ta pasja -
razem z literaturą - znajduje si~ w centrum mojego życia. 

Z MYSLI ALBERTA CAMUSA 

w pośmiertnie opublikowanych 

„KARNETACH" 

Znajdzie się zawsze filozofia usprawiedliwiająca brak od
wagi. 

(styczeń 19421 

W'ielki problem do praktycznego rozstrzygnięcia: czy 
można być szczęśliwym - samotnie? 

(luty 1942) 

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

(maj 1942) 

Czas nie przechodzi szybko - kiedy go się obserwuje. 
Ale korzysta z naszej nieuwagi. Może nawet istnieją dwa 
rodzaje czasu: ten, który się o eser wuje i ten, który nas 
przeobraża. 

(lipiec 1942) 
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W ciągu dnia lot ptaków wydaje się zawsze bezcelowy. 
Dopiero wieczorem zdaje się odzyskiwać swe przeznaczenie. 
Ptaki lecą wtedy ku c ze m u ś.„ Być może, że i my tak 
samo się zachowamy pod wieczór życia.„ Ale czy istnie
je „wieczór życia"? 

Zaufanie do słowa - to klasycyzm. Ale, aby zachować to 
zaufanie, klasycyzm rozsądnie korzysta ze słów. Surrealizm, 
który słowo wyzywa na wojnę, nadużywa go. A więc wróć
my do klasycyzmu - przez skromność. 

(grudzień 1942) 

Dziesięć lat walczyłem o to, by przezwyciężyć gorycz za
wartą w mym sercu. Ale, przekroczywszy ten próg, zam
knąłem swą gorzkuść 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 1943) 

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

(wrzesień 1945) 

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

(czerwiec 1947 r .) 

· Jak żyć, nic mając uzasadnionych powodów do nadziei? 
(wrzesień 1948) 

Tworzenie jest dla mnie męką śmiertelną. 
(styczeń 1950) 

Świat, w którym się poruszam najłatwiej: mitologi? hel
leńska. 

(styczeń 1950) 

5tarzeć się, to znaczy przechodzić od uczucia do współ
czucia. 

(marzec 1950) 

Nie lubię cudzych tajemnic. Ale interesuje się cudzymi 
wyznaniami. 

(sierpień 1950) 

Tak, mam ojczyznĘ; .ięzyk ojczysty, mowę francuską. 
(wrzesień 1950) 

Przekład: WOJCIECH NATANSON 



Cena zł 2,50.-

REPERTUAR BIEŻĄCY: 

ROMAN ERA TNY 

KOLUMBOWIE ROCZNIK 20 
(adaptacja Adam Hanuszkiewicz) 

EDWARD ALBEE 

KTO SIĘ BOI VIRGINII WOOLF? 
ERICH MARIA REMARQUE 

OSTATNIA STACJA 
STEF AN ŻER OMSKI 

WIERNA RZEKA 
(ad1aptacja - Władysław Orłowski) 

L . M. MONTGOMERY 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
(adaptacja - Andrzej Konie) 

HENRYK SIENKIEWICZ 

W PUSTYNI I W PUSZCZY 
(adaptacja - Janusz Mazanek) 

W PRZYGOTOWANIU: 

BERTOLT BRECHT 

KAUK~IFzłł\'B1~WOŁO' 

TEATR 7,15 14rvut ~'r~j'<l ~(U,{_ W lHQ, ~ 
LUDWIK ADAM DMUSZEWSKI - LEON SCHILLER 

SZKODA WĄSOW 

MAURICE HENNEQUIN 

KŁAMCZUCHA 

LUDWIK JERZY KERN I WŁADYSŁAW KRZElVllŃSKI 

LORD Z WALIZKI 
(wg Oskara Wilde'a „Brat marnotrawny')' 

Biuro Orga niza cji Widown i, Łódź, ul. Kilińskiego 45, te l. 
315-33 przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru im. J a ra 

cza w godz. 8-16. 

Kasa teatru przy ul. J a racza 27, t el. 266-18 otwarta codzien
nie z wyjątkiem w torków w godz. 10-13 i 0 od 16 do rozpo

częcia przedstawienia. 
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