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ALBERT CAMUS 7 Xll 1913-4 I 1960 

Ważniejsze utwory: 

1938 - „Noces", 1942 - „Le mythe de Sisyphe", „Obcy" (wyd. polskie 
1958), 1944 - „Nieporozumienia" (przekład polski w „Nowych Sygna
łach" 1956 r.), 1945 - „Caligula" (przekład polski w „Dialogu" 1956, 
nr 10), 1917 - „Dżuma" (wyd. polskie 1957), 19•18 - „L'Etat de siege", 
1949 - „Les justes", 1951 - „L'homme revolte'', 1956 - „Upadek" 
(wyd. polskie 1957), 1957 - „Wygnanie i królestwo" (wyd. polskie 1958) . 

..._ · Andrzej Falkiewicz 

Wykorzystałem [w sztuce] po prostu wszystkie 
frodki nowoczesne, aby oddać je w slużbę ·wielkie.i 
religii naszych czasów; religii, która w każdym razi8 
liczy najwięcej męczenników i najwięcej prześlado
wanych, to znaczy wclności . 

ALBERT CAMUS 

Frai::menl listu Albrrla Camus do Kry•tyny Sku szanki i Jerzego Kra;owskiego 
Paryż 19.;s 

T eałr Alberta Camus 
Pragnienie pracy w teatrze, a następnie teatralna pasja ogarnęły mnie 

pod wpływem historii teatru Vieux Colombier i pism Jacques Copeau.„ 
Do teatru zgłosiłem się w związku z ogłoszeniem, że teatr objazdowy 

poszukuje młodego człowieka do występowania w dziełach francuskic•1 
klasyków„. Miałem wtedy 20 lat. 

Później sam zało>,yłem teatr. Zespół „L'Equipe", który założyłe>n 

w Algierze, wstąpił pod znaki Copeau. Wystawiłem repertuar teatru Vieux 
Colombier„. Byłem i jestem nadal pełen podziwu dla Jacques Copeau. 

Do dziś sądzę, że właśnie Copeau zawdzięczamy reformę teatru francuskiego, 
i że dług, jaki zaciągnęliśmy u niego, jest nie do spłacenia„. 

A. Camus, z wywiadów prasowych - 1956.' W 

.Jacques Copeau uważany jest za twórcę współczesnego teatm in
telektualnego. Dzisiaj termin ten niewiele już znaczy: trzeba się cofnąć 

do jego początków. Na tle „galanteryjnej" sceny bulwarowej, na tle 
konserwatyzmu „Comedie Frarn;aise" i inscenizacyjnych dokładności An
toine'a - teatr Vieux Colombier (zał. w r. 1913) był zjawiskiem zu
pełnie nowym. 

Gdybyśmy chcieli określić go jednym przymiotnikiem, należałoby 

powiedzieć , że w przeciwieństwie do inscenizacyjnych dziwności nara
stającej już wtedy awangardy - Vieux Colom bier. był teatrem as ce
t y cz n ym: wszystko jest tutaj podporządkowane myśli, wszystkie 
środki służą wyeksponowaniu idei dramatu. Podobnie jak dzieło ma
larskie sztuka teatralna nie chce już być fotografią ; zadaniem teatru 
nie jest osiągnięcie p o z o rów ż y c i a, 1 e cz o b a 1 e n i e gr a n i c, 
które go od życia oddzielają: Copeau był pierwszym chyba współczes
nym twórcą teatralnym, który tę prawdę zrozumiał. Celem jego zabie
i:;ów miało być osiągnięcie „jednolitej wieloznaczności". Taki jest po-
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czątek kierunku teatralnego, który nazwany został później .,stylem kla
sycyzującej awangardy" (Copeau, Dullin, Jouvet, Giraudoux). U jego 
końca stoi Albert Camus. 

Kierunek ten - obracający się w dziełach klasyków i w eleganc
kim? sceptycznym klimacie „mitu zmodernizowanego" (Giraudoux) -
tak charakterystyczny dla teatru francuski ego między wojnami, ulega 
wyraźnemu załamaniu w latach trzydziestych. Hitleryzm w Niemczech, 
wojna domowa w Hiszpanii , niebezpieczeństwo wybuchu nowej wojny 
światowej - wszystko to składa się na klimat czasów, bliższy dziełu 

Malraux, niż intelektualnie urodziwego a unikającego jakichkolwiek 
pozaartystycznych wniosków Giraudoux ; wszystko to składa się na po
trzebę jakiejś nowej, współczesnej deklaracji moralnej. Na ten okres 
przypadają pierwsze próby literackie Camusa. 

Sztuką, która inaugurowała występy Theatre de L'Equipe (UJ:H). 
była dokonana przez niego adaptacja sceniczna Czasów pogardy Andrć 
Malraux. „świat utworu, takiego jak ten - pisał Malraux w przedmo
wie do swej powieści - sprowadza się do dwóch osób działających: 

bohatera i sensu jaki on nadaje życiu". - Te j problemalyl<i nie zro
zumieli już twórcy spod znaku „klasycyzującej awangardy". Później 

przyjdą tragiczne doświadczenia wojny, poszukiwania nowego, odmito
logizowanego tragizmu naszych czasów - i wszystko to, o czym mówił 
Malraux, stanie się bardziej zrozumiałe. Jeszcze później, po wojnie, 
Camus pretendować będzie do roli, o której marzył ulubiony przez 
niego autor: pisarza wyrażającego swoją epokę. Pojawiają się dalsze 
podobieństwa, zaczynają pojawiać się też coraz istotniejsze między ni
mi różnice„. Ale to sprawa późniejsza. 

Następnym utworem teatralnym Camusa był Bunt w Austrii (Revolte 
dans les Austries - 1935), sztuka oparta na wydarzeniach , mających 
miejsce w r. 1934, podczas buntu górników w Oviedo. Imperatyw, ka
żący wyrazić pisarzowi swoją epokę, młody autor rozumiał początkowo 
dosłownie: stworzył wespół z towarzyszami (nie był jedynym jej au
torem) sztukę doraźnie polityczną . ,;Wszyscy autorzy, powiedział dwa
dzieścia lat później Eugene Ionesco, usiłowali zajmować się propagandą. 
Wielcy spośród nich, to ci, którym się nie powiodło, którzy świadomie, 

czy nieświadomie ulegli prawdom głębszym. i bardziej powszechnym". 
.Jednym z nich był Ałbert Camus. 

„Szczerze mówiąc, pragnąłem początkowo p r zede w szystkim teatru 
agitacyjnego„. Zrozumiałem , że była to droga fałszywa „ . Istnieją dzieia . 
które chcą naginać łudzi i pr zekonywać ich do jakiejś narzuconej z zew
nątrz reguły. Inne znów pragną ujarzmić tym, co w człowieku najgorsze: 
terrorem i nienawiścią. Dzieła te nie przedstawiają dla mnie wartości. 

Nigdy żadne wielkie dzieło nie opierało się na nienawiści i pogardzie". 

.Jest w tych słowach wyraźne sformułowanie programu moralnego 
artysty, jest chyba także próba polemiki z tragiczną „problematyką 

czynu ", którą podejmował w swym dziele Andre Malraux. Nas inte
resują przede wszystkim artystyczne konsekwencje owej ucieczki od 
dosłowności ku „prawdom głębszym i bardziej powszechnym", potrzeba 
konstrukcji intelektualnej, wielkiego uogólnienia i intelektualnej meta -
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Jean Louis Barrault, Balthus i Albert Camus podczas próby „L'Etat rle Siege", 
1948 

fory, potrzeba owej „ wieloznacznej jednolitości", o której mówią Co
peau i Dullin. W tym punkcie swej drogi skorzysta Camus z doświad
czeń francuskiego teatru intelektualnego. 

Lecz mimo oczywiste podobier'lstwa, dramaturgia Camusa różnić sie 
będzie zawsze w sposób zasadniczy od intelektualnej koncepcji teg~ 
teatru: inny jest tutaj sam pretekst powstania dzieła. Camus prag
nie „teatru zdolnego do budzenia ludzkich sumie11 ". „Teatr jest pułapką , 
w którą schwytam sumienie króla ''. - Tak zdefiniował sztukę drama
tyczną Hamlet. O tym właśnie teatrze marzyć będzie Albert Camus. 
Camus: myśliciel, zajmujący się problemem obiektywnej nieziszczal
ności ludzkich pragnień, widzi w aktorstwie jedyny możliwy, subiek
tywny sposób ich ziszczenia. Moralista, widzący w roli, odegranej przez 
aktora na deskach scenicznych, symbol ziemskiego powołania człowie
ka - utożsamia problem moralny ze zmaganiem dramaturga o kształt 
własnego dzieła. „Aby być człowiekiem teatru - pisze Camus w Micie 
o Syzyfie - nie wystarczy chcieć nim być; słowo to„. zawiera w sobie 
całą estetykę i całą moralność„." 
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Walka o nową koncepcję człowieka utożsamia się z wan,ą o dobry 
teatr. Może właśnie dlatego tak trudno go Camusowi stworzyć. 

Wszystkie zamierzenia teatralne Camusa prowadzą nieodmiennie 
do jednego celu : chodzi o „spotkanie widza z samym sobą"; wszystkie 
myśli i zamierzenia autora wiodą nas nieuchronnie w plan moralny 
i filozoficzny. Można nie zgadzać się z taką właśnie rolą teatru, można 
wątpić, czy jest to droga jedyna, nie sposób jednak przejść obok jega 
propozycji teatralnej obojętnie. Trzeba pisać o filozofii Camusa, trzeba 
ów „plan moralny i filozoficzny" bliżej określić . 

Jest jakaś zasadnicza rozbieżność w rozumieniu intencji tego pi
sarza: dla jednych będzie on uosobieniem krańcowej negacji, wyznawcą 
filozofii absurdu, dla innych - piewcą człowieczego obowiązku i trud
nej radości życia ; dla jednych arcydziełami Camusa będą Obcy i Upa
dek, dla innych będzie nim Dżuma, lub - aby przenieść porównanie 
na deski sceniczne - dla pierwszych będzie nim Caligula, dla drugich -
Stan oblężenia i Sprawiedliwi. Lecz, wbrew pozorom, poszczególne 
wypowiedzi autora wzajem sobie nie przeczą, a dzieło jego jest całością 
zwartą i rozwijającą się konsekwentnie. Pęknięcie - gdyż pęknięcie 

jakieś rzeczywiście tutaj istnieje - znajduje się nie w samym dziele, 
lecz zupełnie gdzie indziej. 

W jednej ze swych ostatnich nowel, Jonas, albo artysta przy pracy 
(Wygnanie i królestwo), pokazuje Camus artystę-malarza, który pragnie 
stworzyć dzieło swojego życia. Po wielu miesiącach pracy obraz jest 
wreszcie gotowy: pośrodku zupełnie białego płótna wypisał artysta 
jedno słowo, lecz, mimo najszczerszych chęci, oglądający nie mogą 

zdecydować, czy chodzi tutaj o słowo „solitaire", czy „solidaire". 

Caligula 
Zeby pokazać oczom ludzkim, co m a w brzuchu pi ękny manekin, 

którego pokazywałem wszędzie, chciałem i:o strzaskać„ . 

[Upadek] . 

Fabula Kaliguli jest zaczerpnięta z żywotów Cezarów. 
Sama sylwetka camusowskic:-go bohatera bliższa jest może historycznej 
prawdy, niż się powszechnie przypuszcza; być może. zamyka w sobie 
tę prawdę psychologiczną , której nie dostrzegł Swetoniusz : taka mogla 
być mentalność cesarzy okresu dekadencji. Ta uwaga ma oczywiście 

charakter marginesowy: prawdę postaci scenicznej mierzy się nie jej 
prawdopodobieflstwem historycznym czy psychologicznym, lecz możnoś · 

cią kontaktu, jaką stwarza widzowi. Dalsze porównania są więc zby
teczne: celem wywodów Swetoniusza było pokazanie „władcy - po-
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Camus podczas Festiwalu w Angers, 19S2 

twora", cesarza epoki upadku ; treści Caliguli są wspólczesne. Aż do 
tego punktu są z sobą w szyscy komentalorzy zgodni. 

Pierwsze zetknięcie się publiczności paryskiej z dramatem nastą

piło tuż po upadku Hitlera, pierwszy kontakt z jego pierwszym tekstem 
publiczności polskiej - w 1956 r. („Dialog" nr 7/56). W obu wypadkach 
odczytano sztukę jako .,opowieść o tyranii i je j mechanizmie". Do
strzeżono oczywiście wielkie uogólnienie i brak doraźnych aluzji poli
tycznych, krytycy powiedzieli więc, że Camus zajmuje się „tyranią jako 
produktem czystym", że interesuje go ona nie jako jakiś konkretny 
proces historyczny, lecz jako przypadek oderwany; śmierć Caliguli 
zrozumiano jako moralne potępienie tyranii. I to wszystko jest oczy
wiste, wszystko to należy rzeczywiście do te m a t u (anegdoty) sztuki. 
Moim zdaniem, Cali.gula nie jest jednak sztuką o tyranii, a w każdym 
razie nie jest nią przede wszystkim [ ... ] 
Camusowski Caligula postawę swoją nazywa myśleniem aż do kresu. 
Motyw ten przewijać się będzie w całej twórczości Camusa, w toku 
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dalszych wywodów nabierze jednak znaczenia odmiennego; okaże się . 

że wbrew odczuciu widowni i sugestiom krytyków, rację miał wla~nie 

Caligula, lecz Camusowskiej ,,myśli doprowadzonej do końca" nie zro
zumiał. Tu leży jego dramat. 

Caligula jest historią mądrego i spokojnego młodzieńca, który zo
stał cesarzem; można by mu zarzucić jedynie to, że „nie miał dość 

dobrego smaku, by pozostać do końca urzędnikiem: „para! się litera
turą". Zainteresowania literackie skłoniły młodzieńca do obserwacji 
f.wiata i doprowadziły do wniosków dziwacznych, a dla otoczenia nie
zrozumiałych: odkrył, że ludzie umierają i nie są szczęśliwi („to jest 
prawda całkiem prosta i całkiem j1sna, nieco głupia, lecz trudna do 
odkrycia i ciężka do zniesienia „."). Dostrzegł podstawowy absurd 
ludzkiego życia: sprzeczność między porywem człowieka ku wieczności 
a skończonym charakterem jego egzystencji, rozdżwięk między dąże

niami ludzkiego ducha a naturalnymi skłonnościami ciała; zobaczyL 
wypływającą stąd, głębol_i:ą i bezwzględną dwoistość ludzkiej natury. 
Zresztą nie trzeba byto aż tak wnikliwego myślenia: wystarczy spoj
rzeć na otoczenie Caliguli, na „małość" tych ludzi, ich rozpustę i zakła
manie, dowód absurdalności świata został przeprowadzony bezbłędnie. 

Młody cesarz nie poprzestaje na swoim odkryciu. Ulegając sklon
nosciom właściwym swemu wiekowi, chce przekonać o własnej praw
dzie wszystkich ludzi; stanowisko cesarza zadanie tu ułatwia. Ponieważ 
wszyscy „skazani są na śmierć'', porzqdek egzekuc'ii nie ma znaczenia; 
ponieważ „bogowie są okrutni", aby przekonać ludzi o okrucieństwie 

bogów, wystarczy być tak okrutnym jak oni. Aby przekonać ludzi 
o absurdalności świata, „wystarczy być do końca logicznym". Tu kończy 
się „literatura", a zaczyna się argumentacja bezpośrednia. 

W państwie Caliguli winni są wszyscy. Od czasu do czasu w sposób 
dość chaotyczny władca wydaje wyroki. Sensem akcji jest dla Caliguli 
prawda tego świata, która polega na tym, że ,,prawdy nie ma''. Samu 
wydawanie wyroków jest właściwie przenośniq: władca wyręcza tylko 
niekiedy los i decyduje o porzqdku egzekucji; by przekonać otoczenie 
o okrucier1stwie losu, st!'lje się jego uosobieniem: znajduje kamieil filo
zoficzny: „brak bezpieczeństwa - oto co zmusza do myślenia" [„.J 
Jakie jest wyjście z sytuacji intelektualnej, którą stwarza ta sztuka? 
Cała twórczość Camusa jest próbą odpowiedzi na to jed no pytanie. 

[„Dialog" nr 10, 19581 
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Albert Camus 

Mit Syzyfa 
Bogowie skazali Syzyfa na bezustanne wtaczanie głazu aż na 

szczyt góry, skąd głaz się staczał własnym ciężarem. Sądzili nic bez 
słuszności, że nie ma kary straszniejszej niż trud daremny i bez 
nadziei. 

Jeżeli wierzyć Homerowi, Syzyf był najmędrszym i najroztrop
niejszym ze śmiertelnych. Wedle innej wszakże tradycji, miewllfł skłon
ność do rzemiosła zbójeckiego. Nie widzę w tym sprzeczności. Różne 

są zdania co do przyczyn, kórc sprawiły, że został katorżnikiem pie-
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kieł. Najbardziej miano mu za złe pewną niedbałość okazywaną bogom. 
Jowisz porwał Erinę, córkę Azopa. Ojciec dziwił się zniknięciu córki 
i skarżył się Syzyfowi. Ten wiedział o porwaniu; zaproponował, że 

objaśni Azopa, jeżeli Azop dostarczy wody do fortecy w Koryncie. 
Ponad karcące pioruny bogów przeniósł błogosławieństwo wody. Za to 
i:-o w piekle ukarano. Homer opowiada także, że Syzyf zakuł Smierć 
w kajdany. Pluton nic mógł sc1erp1ec widoku swego królestwa 
w bezludnym uciszeniu. Wysiał pośpiesznie boga wojny, który śmierć 
uwolnił z rąk jej zwycięzcy . 

Powiadają jeszcze, że Syzyf bliski śmierci zapragnął nierozważ·· 

nie wypróbować miłość swojej żony. Kazał jej porzucić swoje ciało, 

bez pogrzebu, na środku publicznego placu. Ocknął się potem w piekle. 
Rozżalony posłuszeństwem tak sprzecznym z miłością w wymiarach 
ludzkich, wyprosił u Plutona zezwolenie powrotu na ziemię, dla uka
rania żony. Ale kiedy spojrzał znowu w oblicze tego świata, poczuł 

smak wody, ciepło słońca, nagrzanych skał i morza, nie chciał już 

wracać w piekielne mroki. Na nic się zdały ponaglenia, gniewy, ostrze
żenia. Wicie łat przeżył jeszcze w głębi zatoki, wśród olśnień morza 
i uśmiechów ziemi. Bogowie musieli zarządzić areszt. Przybył Merkury, 
złapał zuchwalca w sidła i przemocą odprowadził do piekła, gdzie 
czekał już na Syzyfa jego głaz przygotowany. 

Już pojmujemy, że Syzyf jest bohaterem absurdalnym. Jest nim 
tyleż przez swoje namiętności, co i przez mękę, którą cierpi. Pogarda 
dla bogów, nienawiść do śmierci i pasja życia zgotowały mu tę nic 
dającą się wypowiedzieć torturę, w której po to się zatrudnia całe 

istnienie, by niczego nie doprowadzić do końca. Taką cenę trzeba pła
cić za ziemskie namiętności. 

Nie powiedziano nam niczego o Syzyfie w piekle. Mity są od tego, 
by ożywiała je wyobraźnia. W tym, o którym mowa - widzi się tylko 
ów wysiłek ciała tak napiętego, by podźwignąć ogromną skałę, toczyć 
ją stromo i dokonać z nią wspinaczki po stokroć rozpoczynanej od 
początku; widzi się twarz skurczoną, policzek przyklejony do kamienia, 
zaparcie się ramienia, które bierze na siebie ciężar masy pokrytej 
gliną i wsparcie stopy, która tę masę klinem osadza w miejscu, i zno
wu podźwignięcie głazu oburącz, i tę tak ludzką sprawność pary rąk 
umazanych ziemią. U kresu tego długo trwającego wysiłku, mierzonego 
przestrzenią bez nieba i czasem bez głębi, cel jest osiągnięty. Patrzy 
więc Syzyf na swój i:-laz w kilka chwil zwalający się ku tym mzmom 
świata, skąd trzeba będzie znowu wydźwignąć go na szczyty. Schodzi 
w dolinę. 

Teraz właśnie, w tym powrocie, w tym zawieszeniu, ciekawi mnie 
Syzyf. Twarz, której mozól tak bliski jest kamieni, sama jest już z ka
mienia! Widzę tego człowieka schodzącego ciężkim, ale równym 
krokiem ku męce, której końca nie doświadczy. Ta godzina, co ,iest 
jak oddech i co powraca tak niezawodnie, jak powraca niedola, to 
godzina świadomości. W każdej z tych chwil, kiedy porzuca szczyty 
i zanurza się powoli w jaskinie bogów, Syzyf jest wyższy od swego 
losu. Jest mocniejszy od swojej skały. 
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Jeśli ten mit jest tragiczny, to ,jest nim przez to, że bohater ,icst 
świadomy. Czymże byłby jego mozół, gdyby nadzieja powodzenia pod
trzymywała go, krok za krokiem? Człowiek współczesny trudzi się 

nad takim samym zadaniem przez wszystkie dni swo,jcgo życia, i jego 
los nic jest mniej absurdalny. Lecz jeśli bywa tragiczny, to tylko 
w rzadkich chwilach, kiedy staje się świadomy. Syzyf, proletariusz 
bogów, bezsilny i zbuntowany, zna cały wymiar swojej nieszczęsnej 

doli: to o niej myśli, kiedy schodzi ze szczytu. W jasności widzenia, 
która powinna go storturować, spełnia się jednocześnie jego zwycię
stwo. Nic ma takiego losu, którego nic przewyższy pogarda. 

Jeśli więc schodzenie dokonuje się tak w boleści przez pewien 
czas, może się dokonywać i w radc·ści. Tu słowo nie jest tu nadmierne. 
Wyobrażam sobie dalej Syzyfa wra ca~ąccgo ku swu,jej skale, i boleść 

była z nim na początku. Kiedy ziemskie obrazy zbyt mocno tkwią 

w pamięci, gdy zawołanie szczęścia staje się zbyt usilne, bY'.va, że 

smutek podchodzi człowiekowi do serca: to jest zwycięstwo kamienia. 
to jest ów kamień właśnie. Tu ogromne zgnębienie jest zbyt ciężkie, 

by je ponieść. Takie są nasze noce w ogró,jcu. Ale prawdy, którn nas 
miażdżą, tracą siłę oczywistości. Tak Edyp, najpierw idzie za swoim 
losem nie znając go. Od momentu, kiedy go pozna, zaczyna się jego 
tragedia. W te.i samej jednak chwili, oślepły i zrozpaczony, stwierdza, 
że jedyna więż, która go nadal łączy ze światem, to świeża dłoń mło 
de.i dziewczyny. Padają więc te słowa niezwykłe.i miary: „Mimo tylu 
doświadczeń, mój wiek dojrzały i wielkość mojej duszy każą mi są

dzić, że wszystko jest dobre". Sofoklesowy Edyp, jak Kiryłow Dosto
.iewskiego, podaje w ten sposób formułę absurdalnego zwycięstwa. 

Mądrość starożytna łączy się z heroizmem nowych czasów. 
Nie odkrywa się absurdu bez pokusy napisania ,jakiegoś podn;cz

nika szczęśliwości. „Jakże! poprzez tak wąskie ścieżki...?" Ale świat 

jest tylko jeden. Absurd i szczęście to potomstwo tej samej ziemi. 
Są nierozdzielne. Błędem byłoby rzec, że szczęście rodzi się koniecznie 
z odkrycia absurdu. Zdarza się też, że poczucie absurdu rodzi się ze 
szczęścia. „Uważam, że wszystko ,jest dobre", mówi Edyp, i ten głos ' 
jest święty. Rozbrzmiewa w świecie ludzkim i ograniczonym. Uczy, 
że wszystko nie jest, że wszystko nie zostało wyczerpane. Przepędza 

z tego świata boga, który wszedł był tutaj razem z niezadowoleniem 
i upadobanicm do cierpień niepotrzebnych. Czyni z losu sprawę ludz
ką, która winna być uładzona między ludźmi. 

Cała milcząca radość Syzyfa w tym się mieści. Jego los do niego 
należy. Jego kamień jest jego rzeczą. Kiedy człowiek absurdalny roz
waża swoją mękę, każe też zamilknąć wszystkim bożyszczom. W świe
cie nagle zwróconym jego milczeniu, podnosi się tysiąc szeptów za
chwycenia ziemią. Te bezwiedne i tajemne przywołania, te zaproszenia 
wszystkich twarzy, to jest konieczna odwrotna strona i cena zwycię
stwa. Nie ma słońca bez mroku, i trzeba zgłębić noc. Człowiek absur
dalny mówi tak i będzie się już trudził bez ustanku. Jeśli istnieje los 
osobisty, to nie ma żadnych wyższych przeznaczeń, albo, najwyżej, 

istnieje takie tylko jedno, które osądza jako żałosne i godne pogardy. 

t 

' 

Poza tym, czuje się panr~m swoich dni. W tej pn:enikliwej chwili, kiedy 
człowiek obraca się wstecz ku swemu życiu, Syzyf, wracający do swo
jej skaly, rozbiera to pasmo działań bez związku, które stało się jego 
losem, przez niego kreowanym, zespolonym przez spojrze.nic jego pa
mięci i wkrótce opieczętowanym przez jego śmierć. Tak przekonany 
o całkowicie ludzkim pochodzeniu wszystkiego, co ludzkie, ślep:y, który 
pragnie widzieć i który wie, że noc nie ma kresu, Syzyf ,jest wciąż 
w pochodzie. Kamień toczy się dalej. 

Zostawiam Syzyfa u stóp góry! Nasze brzemię odnajdu,jem;-· zaw
sze. Syzyf uczy jednak wierności wyższej - tej, która przeczy bogom 
i unosi skały. On też sądzi, że wszystko jest dobre. Cały ten świat, 

odtąd bezpański, nie wydaje mu się ani bez treści, ani bez wagi. 
Każde z ziarenek tego głazu, każdy okruch minerału tej góry wy
pełnionej nocą, dla niego samego tworzą świat. Sama walka kierująca 
się ku szczytom wystarczy, by napełnić człowiecze serce. Trzeba sobie 
wyobrazić Syzyfa szczęśliwego. 

A. 

Albert Camus 

Poza 

Tłumaczył .Józef Kelera 

(październik 1.970) 

'a rn us, Le niytlze de Sisyplu: , 

Gallimard , Paris 1912 

Na średnim poziomie, który jest poziomem człowieka, istnieje więc 
działanie i myśl dostępna dla niego. Każdy bardziej ambitny zamiar 
okazuje się sprzeczny. Absolutu nie można osiągnąć, a tym bardziej 
stworzyć na gruncie historii. Polityka nie jest religią, albo staje się 

inkwizycją. Jak społeczeństwo mogłoby zdefiniować absolut? Być może, 
że każdy szuka tego absolutu dla wszystkich. Ale społeczeństwo i po
lityka mają jedynie obowiązek regulować sprawy wszystkich, aby każdy 
posiadał dość czasu i wolności dla tych wspólnych poszukiwań. Historia 
nie może więc być przedmiotem kultu. Jest tylko okazją, którą bunt 
ma uczynić płodną. 



„Obsesje żniw i obojętność wobec historii to dwa krańce mego 
luku", pisze pięknie Rene Char. Jeśli czas historii nie jest czasem 
żniw, historia jest tylko przelotnym i okrutnym cieniem, i człowiek nie 
ma w niej udziału. Kto oddaje się tej historii, oddaje się niczemu 
i sam z kolei jest niczym. Ale ten kto wybiera czas życia, dom, którego 
broni, godność żyjących, ten oddaje się ziemi i zbiera z niej plon; 
z niego posieje znowu. Ci, wreszcie posuwają naprzód historię, którzy 
także potrafią w każdej chwili zbuntować się przeciw niej. Zakłada 

lo niekończące się napięcie i drapieżną pogodę ducha, o której mówi 
ten sam poeta. Ale prawdziwe życie kryje się w głębi tego rozdarcia. 
Samo jest tym rozdarciem, duchem, który unosi się nad wulkanami 
światła, szaleństwem sprawiedliwości , wyczerpującym i nieprzejedna
nym szukaniem miary. U ko1'1ca tej długiej, zbuntowanej przygody nie 
dźwięczą formuły optymizmu, z którym nie mamy co robić w naszym 
skrajnym nieszczęściu , ale slowa odwagi i inteligencji, które w pobliżu 

morza stają się cnotą. 
Żadna mądrość nie może dziś pretendować cło tego, że ofiaruje wię

cej. Bunt napotyka nieustannie zło, z którego musi czerpać sity nowego 
zrywu. Człowiel{ może opanować w sobie wszystko, co może być opano
wane, naprawić w świecie wszystko, co może być naprawione. Po
czem dzieci będą nadal umierały niesprawiedliwie, nawet w dosko
nałym społeczeństwie. Przy największym wysiłku człowiek może zmie
rzać jedynie do arytmetycznego zmniejszenia cierpień świata. Ale nie
sprawiedliwość i cierpienie będą wciąż istniały, choćby najbardziej 
ograniczone, i nie przestaną być zgorszeniem. „Dlaczego?" Dymitra Ka
ramazowa będzie rozlegało się nadal; sztuka i bunt umrą z ostatnim 
człowiekiem. 

Niewątpliwie, jest jakieś zło, które ludzie gromadzą w swym osza
lałym pragnieniu jedności. Ale jest i inne zło u początku tego bezład„ 

nego ruchu. W obliczu tego zla, w obliczu śmierci, człowiek całą swą 

istotą wzywa sprawiedliwości. Chrystianizm hi~toryczny odpowiedział 

na ten protest przeciw złu .iedynie zwiastowaniem królestwa, potem 
życia wiecznego, które wymaga wiary. Ale cierpienie zużywa nadzieję 

i wiarę; staje się wówczas samotne i nie ma wytłumaczenia. Tiumy 
pracujących, zmęczone cierpieniami i śmiercią, to tłumy bez boga. Na
sze miejsce jest u ich boku, z ciała od dawnych i nowych doktorów. 
Chrystianizm historyczny przenosi poza historię uleczenie zła i zbrodni , 
które cierpimy przecież w historii. Materializm współczesny również 

sądzi , że odpowiada na wszystkie pytania. Ale będąc sługą historii po
szerza tylko domenę zabójstwa historycznego i nie dostarcza mu jedno
cześnie usprawiedliwień, chyba, że w przyszłości, która żąda znów 
wiary. W obu wypadkach trzeba czekać, a przez ten czas niewinny 
wciąż umiera. Od dwudziestu wieków łączna suma zła w świecie nie 
uległa zmniejszeniu. Nie spełniło się żadne przyjście, ani boskie ani 
rewolucyjne. Niesprawiedliwość towarzyszy każ,demu cierpieniu, nawet 
najbardziej zasłużonemu w oczach ludzi. Długie milczenie Prometeusza 
w obliczu uciskających go sił dźwięczy nieustannie. Ale Prometeusz wi~ 
dział również, jak ludzie zwracają się przeciw niemu i kpią z niego. 
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Znalazłszy się pomiędzy złem ludzkim i losem, terrorem i arbitralnością, 
rozporządza jedynie siłą buntu, aby uratować od zabójstwa to, co da 
się jeszcze uratować, nie dając się ponieść pysze bluźnierstwa. 

Rozumiemy więc, że bunt nie może się obejść bez osobliwej miłości. 
Ludzie, którzy nie znajdują odpoczynku ani w Bogu, ani w historii, ska
zują się na życie dl3 tych, którzy, jak oni, nie mogą żyć: dla upoko
rzonych. Najczystszy odruch buntu wieńczy wówczas rozdzierający 

krzyk Karamazowa: jeśli wszyscy nie będą zbawieni, cóż ze zbawienia 
jednego! Tak więc katolicy w więzieniach hiszpmiskich nie przyjmują 
dziś komunii. ponieważ księża reżimu narzucali w pewnych więzieniach 
komunię siłą. Oni także dają świadectwo ukrzyżowanej niewinności 

i odrzucają zbawienie, jeśli ma być opłacone niesprawiedliwością i uci
skiem. Ta szaleńcza wielkoduszność jest cechą buntu, który nie czeka
jąc darzy siłą swej miłości i odmawia zgody na niesprawiedliwość. 

Honor buntu jest w przekreśleniu wszelkich kalkulacji, w ofiarowaniu 
wszystkiego życiu i żyjącym braciom. Oto jego hojność dla ludzi. Praw
dziwa wielkoduszność wobec przyszłości polega na oddaniu wszyst
kiego teraźniejswści. 

Bunt dowodzi w ten sposób, że jest istotą życia i że nie można go 
negować nie wyrzekając się życia. W odpowiedzi na jego najczystsze 
vvołanie za każdym razem powstaje człowiek. Bunt więc może być 

tylko miłością i płodnością, albo nie jest niczym. Rewolucja bez honoru, 
rewolucja kalkulacji, która przedkładając abstrakcyjnego człowieka nad 
człowieka z krwi i kości, neguje byt tyle razy ile po1 rzeba, na miejsce 
miłości wprowadza urazę. Jeśli bunt. zapominając o swych wielkodusz
nych założeniach, da się zatruć urazą, neguje życie, biegnie ku znisz
czeniu i formuje zastęp tych małych szydzących rebeliantów, przyszłych 
niewolników, którzy dziś na wszystkich targowiskach Europy gotowi są 

zgodzić się na każdą niewolę. Nie jest już buntem ani rewolucją, ale 
urazą i tyranią. I kiedy rewolucja w imię potęgi i historii staje się tą 

zabójczą i nie znającą miary mec.hanik<), pojawia się nowy bunt, który 
stanie się świętym w imię miary i życia. Doszliśmy do tego punktu. 
U kresu tych ciemności jest jednak światło i możemy już je odgadnąć: 
musimy tylko o nie walczyć. Odrzuciwszy nihilizm, wszyscy przygoto
wujemy odrodzenie wśród ruin. Ale niewielu wie o tym. 

W istocie, bunt nie pretendując, że wszystko rozwiąże, może przy
najmniej się przeciwstawiać. Od tej chwili światło południa spływa 

strumieniem nawet na historię. Wokół tego trwającego ognia - przez 
chwilę poruszają się walczące cienie, potem znikają, i ślepi, dotykając 

powiek wołają, że to jest historia. Ludzie Europy, wydani cieniom, 
odwrócili się od stałego i świetlistego punktu. Zapominają o teraźniej

szości dla przyszłości, o zdobyczach człowieka dla próżnej potęgi, o nę
dzy przedmieść dla promiennego Miasta, o codziennej sprawiedliwości 

dla jałowej ziemi obiecanej. Wątpią w wolność osób i marzą o dziwnej 
wolności gatunku; nie chcą samotnej śmierci i nieśmiertelnością nazy
wają niesłychaną agonię zbiorową. Nie wierzą już w to, co jest. 
w świat, w żywego człowieka; sekret Europy jest tym, że nie kocha 
już ona życia. Jej ślepcy wierzyli dziecinnie, że wystarczy kochać przez 
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jeden dzień życia, aby usprawiedliwić wieki ucisku. Dlatego chcieli 
zetrzeć radość z tablicy świata i odłożyć ją na później. Bunt przeciw 
wszelkim ograniczeniom, odzucenie dwoistości własnego istnienia, roz
pacz, że są ludźmi, rzuciła ich w końcu ku nieludzkiemu brakowi 
miary. Negując prawdziwą wartość życia musieli wybrać własną dosko
nałość. Pozbawieni innych szans, apoteozowali samych siebie i wówczas 
zaczęło się ich nieszczęście: ci bogowie mają wyłupione oczy. Inaczej 
Kaliajew i jego bracia na całym świecie: odrzucają boskość, skoro 
odrzucają nieogranicwną władzę zadawania śmierci. Wybierają jedyną 

regułę, która jest dziś oryginalna i stawiają ją nam za przykład: należy 
nauczyć się żyć i umierać, i wyrzec się boskości, żeby móc być czło

wiekiem. 
W południe myśli zbuntowany odrzuca więc boskość, żeby dzielić 

wspólny los i wspólną walkę. Wybieramy Itakę, wierną ziem~, myśl 

zuchwałą i prostą, oświecone działanie, wielkoduszność świadomego czło
wieka. W świetle dnia, świat jest naszą pierwszą i ostatnią miłością . 

Nasi bracia oddycha.ią pod tym samym niebem, sprawiedliwosć żyje. 

Wówczas rodzi się szczególna radość, która pomaga żyć i umierać, 

i której odtąd nie bę:iziemy odkładać na pófoiej. Na bolesnej ziemi 
jest ona niestrudzonym w swej żywotności kąkolem, gorzkim pożywie
niem, ostrym wiatrem od mórz, dawną i nową jutrzenką. Ta radość 

pozwoli nam przekształcić w walkach duszę epoki i Europę, która nie 
wyrzeknie się niczego. Ani tego widma Nietzschego, któremu przez 
dwanaście lat po jego upadku składał hołdy Zachód widząc w nim 
obraz swej najwyższej świadomości i swego nihilizmu; ani tego bez
względnego proroka sprnwiedliwości który przez pomyłkę spoczywa 
w kwaterze dla niewierzących na cmentarzu w Highgate; ani apoteozo
wanej mumii człowieka czynu w jego szklanej trumnie; nie wzgar
dzimy niczym z tego, co inteligencja i energia Europy nieustannie 
ofiarowywały pysznej i nędznej epoce. Wszyscy mogą odżyć obok tych, 
co poświęcili się w 1905, ale muszą zrozumieć, że trzeba korygować 
się nawzajem i że jest granica, pod słońcem, która ich wszystkich za
trzyma. Każdy mówi drugiemu, że nie jest Bogiem; tu kończy się ro
mantyzm. W tej godzinie, kiedy każdy z nas musi napiąć luk, aby dać 
miarę swej wartości, zdobyć w historii i przeciw niej to, co już po
siada - skąpy plon ze swych pól, krótką miłość tej ziemi - w go
dzinie, kiedy rodzi się wreszcie człowiek, trzeba porzucić epokę i jej 
młodzieńcze szaleństwa. Luk się wygina, drzewo skrzypi. U szczytu 
najwyższego napięcia wytryśnie prosta strzała i wzbije się w locie 
trudnym i wolnym. 

[A. Camus, Czlowiek zbuntowany, Paryż 1958] 
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Artur Rimbaud 

Pożegnanie 
Już jesień! - Ale po co żalowai: wiecznego słońca, skoro zobowią

zaliśmy się do odkrycia boskiej jasności - z dala od ludzi, ktć1rzy 

umierają w porach -roku . 
. Jesień . Barka nasza unoszona w nieruchom~·ch mgłach skręca do 

portu nędzy, ogromnego miasta o niebie splamionym ogniem i błotem. 
Ach! gnijące łachmany, chleb maczany w deszczu, pijaństwa, tysiąc 

miłości, które mnie ukrzyżowały! A więc nic będzie nigdy końca tej 
strzydze - królowej milionów dusz i ciał umarłych, k t. ó r c będą 

osądzone! Widzę się z ciałem zżart.ym przez błoto i zarazę, z ro
bactwem we włosach i pod pachami, i jeszcze większym robakiem 
w sercu, leżę pomiędzy obcymi, bez wieku , bez uczucia„. Mógłbym 
tam umrzeć„ . Potworna wizja! \Vyklinam Jl(:dzę. 

I lękam się zimy, ponieważ jest to pora wygody! 
- \'Vidzę czasami na niebie nickończ;1cc się plaże, pełne radosnych 

białych narodów. Wielki złoty okręt nade mną porusza różnokoloro

wymi chorągiewkami w porannej bryzie. Stworzyłem wszystkie świi;ta, 
wszystkie tryumfy, wszystkie dramaty. Próbowałem wymyślić nowe 
kwiah-, nowe gwiazdy, nowe ciała, nowe języki. Wierzyłem, że mog(: 
zdobyć nadprzyrodzoną władzę. I cóż! Muszę pogrzebać moją wyo
braźnię i wspomnienia. Piękna sława artysty i bajarza utracona! 

- Ja! ja, co mieniłem się magią lub aniołem, uwolnionym od 
wszelkiej moralności, wrócony zostałem ziemi, mam szukać obowiązku 
i ściskać chropowatą rzeczywistość. Głupcze! 

Czyż zostałem oszukany? Czyż miłosierdzie będzie dla mnie sio
~trą śmierci? 

W końcu będę prosił o przebaczenie, że karmiłem się ldarnstwem. 
Chodżmy już. 
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A. Himbaud, Poc.•Zje t oyl.J r unc , 

Sezon tv pżt!k le, \Varszav.,ra 1956 

Jean f'autrier, Visage, 1926 
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HEN RYK JANOWSKI 
KIEROWNICY PRACOWNI · 
KRAWIE C KIEJ MF;SKn~.J: 

.JÓ ZEF PREC KALO 

KRAWIE C KIEJ DAMSKIE.I : 

RYSZ A RD TKA C ZYK 
STOLARSKIE.I : 

MICHAŁ PRA.JSNEH 
MALARSKIF..J : 
TADEUSZ CHĄDZY~SKI 
MODELATORSKIE.!: WANDA PRECKAł~O 

PERUKAHSKIEJ D AMSKIEJ: ALO.IZY C ZEPULKO\VSKI 

S LUSAHSKIE.T: ZOFIA HEJ rE 
E UGENIUSZ KRA\VIE ' 

W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 
s. WYSPIAŃSKI - „wmmLE" 

W. SZEKSPIR - „MIARKA ZA MIARKĘ" 
MOLli':RE - „DON .JUAN" 

W PRZYGOTOWANIU 
A . .JASTRUN, A. STRINDBERG - „RZECZ LUDZKA", „GRA SNÓW" 

S . PRZYBYSZEWSKA - „TERMIDOR" 
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W REPERTUARZE SCENY KAJ.\'IERALNE.J 
A. CAMUS - „CALIGULA" 

A. M. SWINARSKI - „ARARAT'' 
M. DOJ.UANSKI - „PIERWSZY NIEWINNY" 

W PRZYGOTOWANIU 
G. B . SHAW - „PROFESJA PANI WARREN" 

LANDOWSKY --- „POKÓJ NA GODZINY: 

Cena zł 4.-

\VD N - Zam . 566/71) - WOO - f' -7/555 

REDAKTOR PROGRAMU 
HANNA SAR ECKA-PARTYKA 
OPRACOWANIE GRAFICZNE 
WANDA GOLKOWSKA 



. 


