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Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś ro
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istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie 
istnieje. 
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Albert Camus 

MIT SYZYF A (frag1nenty) 
?: wyroku Bogów Syzyf musiał nieustannie toczyć pod górę głaz, który znalazłszy się na 

szczycie, spadał siłą własnego ciężaru. Bogowie nie bez racji doszli do wniosku, że nie ma 
straszniejszej kary niż praca bezużyteczna i bez nadziei. („.) 

Jeśli ten mit jest tragiczny, to dlatego, że bohater jest świadomy. Bo też na czym polegałaby 
jego kara, jeśli przy każdym kroku podtrzymywałaby go nadzieja zwycięstwa'? Współczesny 

robotnik poświęca wszystkie dni jednemu zadaniu i ten los niemniej jest absurdalny. Ale nie 
jest tragiczr;y, prócz tych rzadkich chwil, kiedy robotnik osiąga świadomość swego losu . Bez
silny i zbuntowany Syzyf, proletariusz bogów, zna własny w całej pełni: o nim myśli, kiedy 
schodzi. Jasność widzenia która powinna mu być udręką , to jednocześnie jego zwycięstwo . 

Nie ma takiego losu, którego nie przezwycięży pogarda. 
Jeśli zatem to zejście w pewne dni jest cierpieniem, w inne może być radością . W określeniu 
nie ma przesady. Wyobrażam sobie także Syzyfa powracającego do kamienia w dniach pie
rwsze.i udręki. Kiedy obrazy ziemi dość mocno trzymają się pamięci, a gło~ przyzywający 

szc7ęście nazbyt nagli, smutek wzbiera w sercu człowieka: to z·,vycię-:hvo kamienia, to sam 
kamień. Bezgraniczną rozpacz trudno udźwignąć; przychodzą nasze noce w Getsemani. Ale 
druzgocąca prawda ginie, gdy zostaje rozpozna na. I tak Edyp wpierw posłuszny jest przezna
czeniu, którego nie zna. Tragedia zaczyna się, kiedy Edyp wie. ślepy, bez żadnej nadziei , 
stwierdza jednak, że jest coś, co łączy go ze światem: świeża dłoń młodej dziewczyny. I wów
czas padają wielkie słowa: „Choć tak bardzo zostałem do~wiadczony, mój wiek podeszły i du
sza moja znająca wielkość, mówią mi, że wszystko jest dobre". Edyp Sofoklesa podobnie jak 
Kiriłow Dostojewskiego daje więc formulę zwycięstwa absurdalnego. Antyczna mądrość łączy 

się z bohaterstwem nowoczesnym. 
Nie ocl!<rywa się absurdu bez pok'Jsy ułożenia kilku reguł szczę ścia. 

„Jakże to, idąc ścieżką tak wąską .. . ?" 
Ale świat jest tylko jeden a szczęście i absurd są dziećmi tej ~ amej ziemi. Są nierozłączne. 

Błędem byłoby powiedzieć, że szczęście siłą rzeczy rodzi się z odkrycia absurdalnego. Zdarza 
się również, że poczucie absurdu rodzi się ze szczęścia. „Mówię, że wszystko jest dobre" o
świadcza Edyp i te słowa są święte. Rozbrzmiewają w okrutnym i ograniczonym świecie czło
wieka. Uczą, że wszystko nie jest i nie zostało wyczerpane. Bóg, który znalazł się w tym 
świecie wraz z niezadowoleniem i upodobaniem do niepotrzebnych cierpień, zostaje wygnany. 
Los staje się sprawą ludzką i określaną przez ludzi. Stąd płynie milcząca radość Syzyfa. Los 
jest jego własnością , kamień jego kamieniem. Podobnie człowiek absurdalny: gdy zgłębi swą 

udrękę zamilkną bogowie. Cisza zostaje nagle przywrócona światu i słychać tysiące głosów 

ziemi. Wołania nieświadome i tajemne idą od wszystkich ziemskich twarzy: jest to ta druga 
strona i nagroda za zwycięstwo. Nie ma słońca bez cienia i nie można nie znać nocy. Od chwi
li gdy człowiek absurdalny mówi: tak, jego wysiłkom nie będzie kOJ°ica. Lecz jeśli istnieje 
los, to nie został dany z wysokości, dane jest tylko rozwiązanie nieuchronne: człowiek absur
dalny stwierdza, że jest ono nieuchronne i gad ne pogardy. Lecz wszystko inne do niego nale
ży. Powraca do życia, Syzyf do swego głazu. Syzyf rozważa działania następujące po sobie 
i pozbawione związku, które stają się jego lo;; em - stworzonym przez niego, spojonym jego 
pamięcią; przypieczętuje je śmierć. Przeświadczony o ludzkim początku wszyf'tkiego, co ludzkie, 
ślepiec, który chce widzieć , a wie, że nie ma końca ciemno~ciom, nie ustaje nigdy. Kamień 
toczy się znowu. Zostawiam Syzyfa u stóp góry. Człowiek zawsze odnajdzie swój ciężar. Syzyf 
uczy go wierności wyższej, tej, która neguje bogów i podnosi kamienie. On także mówi, że 

wszystko jest dobre. świat bez władcy nie wydaje rn:.i się ani jałowy ani przemijający. Każ
da z czą5ter:zek kamienia, każdy poblask minc· ralu w tej górze pełnej nocy sam w sobie two
rzą świat. Aby wypełnić ludzkie serce, wystarczy walka prowadząca ku szczytom. 
Trzeba wyobrażać sobie Syzyfa szczęśliwym. 

Andrzej Falkiewicz 

LEKCJA DŻUMY 

Gdyby Albert Camus zakończył swą twór
czość na dramacie Katiguta, najciekawszy dialog 
tej sztuki nie zostałby dos trzeżony. Oto on: 
CHERF:A Wierzę, że istnieją czyny piękniej sze 

od innych. 
KALIGULA Wierzq, iż w szystkie mają wartość 
równą. 

CHEREA Wiem to, Kajusie. Rozumiem cię i po
dzielam twoje zdanie. Ale jesteś krqpujący 

i trzeba, abyś zniknął. 

Dopiero powieść Dżuma pokazuje w szystkie 
konsekwencje tych kilk;.i zdaó. Gdy doktor Rie
ux, bohater powieści, próbował zebrać to, co 
wiedział o dżumie, spostrzegł, że nie umie sobie 
jej wyobrazić: prawda tej choroby była dla 
niego, jak powiada, „zbyt abs trakcyjna". Tylko 
jedno zdanie zdawało ~ię zrozumiałe - to, któ
re w jego podn;czniku kończyło wyliczenie ob
jawów: „Puls staje się slaby i śmierć następuje 
w związku z nieznacznym ruchem". I to wła ści

wie było wszystko, co początkowo wiedział. 
Inni wiedzieli jeszcze mniej. Zwyczajni lu

dzie czasów spokojnych. Z chwilą, gdy wypadki 
„wykroczą nieco poza zwyczajność", ludzie ci 
wpadają w panikę. Tak było i w Oranie w 
chwili wybuchu epidemii. Przychodzi pierwsze 
przerażenie: ludzie skłaniają się ku religii, 

porządkowi, ku kapłanom i urzędnikom; działa
ją jeszcze stare przyzwyczajenia. Przerażenie 

wzmaga się: zaczynają oddawać się rozpuście 

i forsownemu użyciu; dawna sprawiedliwość 
i dawny porządek już nie wystarczają. Później, 
po dzikim porywie pierwszych tygodni, przycho
dzi przyzwyczajenie: „w chwili nieszczękia Ju
dzie oswajają się z prawdą, to znaczy z ciszą"; 
nadchodzi absurd dżumy. Potem dżuma odcho
dzi, kościoły zos tają ponownie otwarte, orga
na administracji wznawiają urzędowanie, ludzie 
wracają do swych zawodów ... i nadal nic o dżu
mie nie wiedzą. 

W tym, w czym większość widziała absurd, 
ojciec Paneloux widział prawdę. Uczony i wo
jujący jezuita wszystkie swe nadzieje wiązał 

z innym życiem, innym światem. Bóg przysłonił 
mu problemy żywych ludzi. W dżumie znalazł 
sprzymierzeńca - straszliwy argument, który 
pozwalał mu przekonywać innych do swej praw
dy. Wiedział o niej więcej niż pozostali i nie 
był wobec niej bezradny. My jednak, postępu
jąc w tym za autorem, nie możemy mu przyz
nać racji. Niech o tym zaświadczy krótki frag
ment, wyjęty z młodzieilczego eseju Camusa: 
„Są słowa, których nigdy dobrze nie rozumia
ler01. Jeclnyn; z nich jest grzech wątpienia . Bo 
jcśii istnieje jarl:is grzech przeciwko życiu, niz 
jest nim na pewn•J wątpienie, lecz właśnie wia
ra w jakieś życie inne ... Nie wydaje mi się po
'..rzcbne wierzyć, że śmierć otwiera inne życie" 
(Noces). 

Są i tacy, którzy nic chcą niczego o dżumi•: 
wiedzieć. To humaniści. Mó\vią: „Zaraza nie jest 
na miarq człowieka" - i nie wierzą w zarazę. 

„To zły sen, to minie" - ale zły sen nie mija, 
to raczej ludzie mijają, „a humaniści przede 
wszystkim, ponieważ r.ie byli zbyt ostrożni". 

Z r:imi tak że nie możemy się zgodzić. 

Najwic;cej wiedział o dżumie Tarrou: „Cie
rpiałem na dżumG długo przedtem, nim pozna
Iem to miasto i tę epidemię. Dość powiedzieć, 
że byłem jak wszyscy. Ale są ludzie, którzy te
go nie wiedzą albo czują się dobrze w tej sytu
acji, i ludzie, którzy wiedzą i nie chcą jej. 
Ja nie chciałem nigdy". Tarrou wiedział od daw
na wszystko to , co dopiero na końcu zrozumieć 
miaf doktor Ricux. Wiedział, że bakcyl dżumy 
nie umiera nigdy, że dżuma jest klęską, która 
sic; nie skot1czy, że zwycięstwo w tej walce jest 
niemożliwe. Podobnie jak jezuita Paneloux wie
dział, że dżuma jest prawem tego świata, tyle 
że w przeciwieństwie do niego - tego prawa 
nic aprobo\vał. Jego walka od początku zwa-



rzona byla poczuciem przegrane]. Nic wierząc 
w nic, uwiadamiając innych o bezsensie walki, 
walczył dalej . 

Zawsze prześladowała mnie myśl , że Tarrou 
jest personifikacją poglądów Sartre'a, hołdem 

a zarazem pierws zą , jeszcze nieśmiałą próbą 

rozrachunku z jego filozofią („ ... można uważać 

taką postawę za opłakaną i dopatrywać się 

w niej oschłości serca. Dziwactwo jego zapisków 
nie pozwala osądzić tak łatwo tej ciekawej po
staci"). Wszystko to stanie się wyraźniejsze do· 
piero w Człowieku zbuntowanym i dramacie 
Sprawiedliwi. Na razie zastanawiają pewne a
nalogie. Kaligula ma rację, lecz jego prawdy są 
zbyt kłopotliwe i trzeba , aby zniknął; Tarrou 
ginie powalony zarazą. Podobnie zresztą jak 
ojciec Paneloux. Poza tymi. którzy wszystko 
o dżumie wiedzieli, i tymi, którzy nie wiedzieli 
o niej lub nie chcieli o niej wiedzieć, istnieje 
jednak trzecia kategoria ludzi - „prawdziwi 
lek<irze". Ci pozostaną na placu. 

„Więźniowie walczyli jak mogli, wyobrażali 
sobie nawet, że działają jako wolni ludzie, że 

jeszcze mogą wybierać". I wybierając wali<q 
wiedzieli, że nie decydują się na jakiś czyn bo
haterski : zagrożenie tych , którzy walczyli, i tych, 
którzy uchylali się od walki, było mniej więcej 
jednakie. Po prostu: „kiedy abstrakcja zaczyna 
zabijać, trzeba się zająć abstrakcją" - dykto
wał to zdrowy rozsądek. Doktorzy Castel i Rie
ux pracują nad wyprodukowaniem szczepionki. 
Po każdej nieudanej próbie podejmują doświa
dczenie od nowa. I mają nieomal pewność, że 

i tym razem nie os iągną celu, że w najlepszym 
wypadku szczepionka nie będzie gotowa zanim 
epidemia us tąpi. Urzędnik merostwa Grant prze-

znacza na walkę z dżumą swój wolny czas, nie 
wypełniony pracą zawodową i prywatnymi za
jęciami, polegającymi na cyzelowaniu zdania 
o :nłodej amazonce, która na pięknym koniu 
cwałuje kwitnącymi alejami Lasku Bulońskiego. 
Przypadkowo znajdujący s ię w mieście dzienni
karz Rambert zgłasza się do oddziałów ochotni
czych, organizowanych przez Tarrou, chociaż, 

jak powiada, „nienawidzi Judzi umierających 

dla idei". Autor nie pozostawia wątpliwości, że 
wybór, który ludzie ci uczynili, nie ma żadnych 
znamion heroizmu. „Narrator jest raczej skłon

ny przypuszczać, że przypisując zbyt wielkie 
znaczenie pięknym czynom, składa się pośre

dnio hołd złu". 
Głównym bohaterem powieści jest doktor 

Rieux. Po śmierci swego przyjaciela Tarrou 
i ojca Paneloux będzie tym, który wie o dżumie 
najwięcej. Gdy epidemia ustąpi, gdy wydawać 
s i ę bedzie, że w Oranie zwycięstwo nad śmie
rcią jest pewne, otrzyma wiadomość o śmierci 

swe j żony, która przebywała w Szwajcarii. 
„Słuchając okrzyków rado ści dochodzących z 
miasta, Rieux pamiętał, że radość ta zawsze jest 
zagrożona". Zdobył całą tragiczną wiedzę Tar
rou, lecz zrozumiał jeszcze ponadto, że „nie ma 
pokoju bez nadziei". „Oto pewność: w codzien
nej pracy. Reszta wisi na włosku, zależy od 
nieznacznych ruchów" . To było jego wyznanie 
wiary. Ale kiedy spoglądał na weselące się mia
sto, wiedział, że swą wiedzę zachować musi dla 
siebie. Wiedząc, że wobec niej „wszystkie czyny 
mają wartość równą", bc;dzie postępował tak, 
jak gdyby wierzył, że istnieją jednak „czyny 
piękniejsze od innych". 

Andrzej Falkiewicz 
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Janusz Goćkowski 

OPOWIEŚĆ, KTÓRA UCZY N1ĄDROŚCI 
I ZACI-łĘCA DO MĘSTW A 

Opowieść o dżumie w Oranie pojmować 

i traktować należy jako składnik kanonu lektur 
reprezentaty\vnych dla cywilizacji europejskiej, 
czyli wywodzącej się z greckiej analizy i ko
nceptualizacji filozoficznej, rzymskiej inwencji 
i so lidności prawotwórczej, chrześcijańskiej re
flek sji i dyrektywy personalistycznej. Powieść 

z 1947 stanowi przykład dzieła sztuki literackiej, 
które dla filozofa jest wypowiedzią o jego za
gadnieniach, acz w innej poetyce, a dla socjo
loga czy psychologa ma warto ść pouczającej 

kompozycji modelowej, ukazującej ważne i zna
czące zagadnienia struktury i funkcjonowania 
życia zbiorowego, jak też przejawiania się oso
bowo:ki w myśleniu i w działaniu. Zaczynamy 
od wskazania na poznawcze walory „Dżumy", 

gdy chcemy rzec , iż najważniejsza jest medyta
cja i refleksja podczas i w wyniku czytania 
tekstu powieści. Inscenizacja wielkiego dzieła 

sztuki literackiej może by·ć tylko prezentacją 

interpretacji przez konkretny zespól teatralny 
lub też formą zachęty do zwrócenia s ię ku 
teks towi integralnemu, czyli właściwemu dziełu 
sztL;ki. Dlatego rozmyślania dotyczące insceni

zacji „Dżumy" mają sens wówczas, gdy ogląd 

spektaklu poprzedza i po nim następuje lektura 
powieści. Wielkiej powi1,śc i jako tematu do me
dytacji, nie zastąpi najlepsza inscenizacja. Wy
starczy przypomnieć, dokonaną przez Alberta 
Camusa, inscenizację „Biesów". I choć adaptu
jącym był artysta i filozof tej klasy, co au tor 
„Dżumy" i „Mitu o Syzyfie'', inscenizacja ta nie 
jest przecież niczym więcej niż bardzo intere
s ującą interpretacją wielkiego dzieła Fiodora 
Michajłowicza Dostoiewskiego. „Biesy" jako ut
wór Dostojewskiego to mnogość. Wszelka in
scenizacja czy ekranizacja to jedno z wielości 

możliwych odczytali. Tak też jes t z „Dżumą". 
Opowieść o dżumie uczy mądrości, czyli jej 
przemyślane przeczytanie przyczynić sic; może 

do polepszenia naszej znajomo:<ci świata i w a-

rtości jego składników. Zachęca też do dzielno
ści, czyli zaświadczania naszej obecności prze
myślno ścią i zaradnością użytymi w dobrej 
sprawie. Ale Camus jest nauczycielem pozosta
wiającym uczniowi wybór rozumienia ładu świa
ta i wartości jego składników. Rodzaj mądro
śc i za leży tedy od relacji pomiędzy tekstem 
opowieści a światopoglądem i intelektem pod
miotu odczytującego opowieść . Próżno szukać 

w niej zatem miarodajnej odpowiedzi na pyta
nie: jaki jest ład świata i jaka jest wartość 

jego składników? Treść odpowiedzi takiej zale
ży bowiem od opcji ontologicznej i aksjologicz
nej czytelnika, czyli jego wyobrażeń i przeko
nar1 w kwestii struktury rzeczywistości oraz 
tego, co nadaje sens naszej w niej obecności 

i zasad, które powinny tą obecnością rządzić. 

Lektura „Dżumy" przyczynia się do zwiększenia 
naszej mądrości, ale takiej jaką ona już jest, 
czyli u strukturalizowanej i zorientowanej przez 
nasz światopogląd i nasz intelekt. Zawiera też 

zachę tę do wyboru stylu życia, którego sens 
polega na obecności przez dzielno ść. Ale ma 
to znaczenie dla tych tylko, których poglądy 

i przekonania w kwestii ładu świata i wartości 
jego s kładników zaliczone być mogą do tego 
kręgu projektów drogi życia i koncepcji losu 
ludzkiego, którego cząstką jest punkt widzenia 
samego Camusa. Zachęca nas do dzielności 

bowiem Camus, a nie „Dżuma" jako taka. 
Przejdźmy do sedna sprawy. Opowieść o dżu

mie jest wieloaspektowa i wieloznaczna. Jes t to 
atrybut każdego naprawdę ważnego dzieła sztu
ki literackiej. Z gruntu inaczej ma s ię sprawa 
z wypracowaniami literackimi, które pretendują 
do godności jedynie słusznych wypowiedzi gwo
li zaangażowania się na froncie robót dydakty
cznych czy propagandowych. „Dżuma" należy 

do opowie~ci rodzących medytację i refleksję. 

I w tym podobna jest takim opowieściom , jak: 
„Zamek" Kafki , „Trans-Atlantyk" Gombrowicza 
„Gra szkla11yd1 paciorkó w" lksscgo, „Absa lo~ 



mie, Absalomie" Faulknera, „Pod wulkanem" 
Lowry'ego. Jest natomiast zaprzeczeniem utwo
rów zawierających wytyczne i pouczenia. Camus 
pojmuje i traktuje czytelnika jako ucznia, czy
niąc to wedle wzorca Konfucjusza. Producenci 
tamtych utworów czynią to zaś wedle wzorca 
pedagogów uczących Marcina Borowicza w kle
rykowskim gimnazjum. 

Sens opowieści o dżumie w Oranie zależy 
od nas samych. Dla rodzaju odczytania istotne 
znaczenie ma odpowiedź na pytanie: czym jest 
dżuma przedstawiona w opowieści? Wskażemy 

na cztery rozumienia: 1° dżuma jest dżumą 

na podobieństwo tej, którą Defoe przedstawił 

w „Dzienniku roku zarazy"; 2° dżuma jest in
wazją sił wrogich ładowi wartości i zasad na
szej cywilizacji, a przy tym niszczących naszą 
egzystencję biologiczną; 3° dżuma jest złem, 

tkwiącym w nas, aktualizacją i manifestacją 

stałej obecności Arymana, świadectwem obec
ności pierwiastka nie pozwalającego nam spo
kojnie i trwale żyć wedle przykazań Ormuzda; 
4° dżuma jest, powtarzającym się, wielkim pro
blemem społecznym, stanowiącym wyzwanie dla 
obrońców porządku społecznego i wymaga od 
nich inwencji i aktywności w walce z siłami 

destrukcji i korupcji, nihilizmu i anomii. Dr 
Bernard Rieux rysuje się nam tedy jako ka
płan dobra i światłości, jako socjotechnik wal
czący z patologią społeczną. 

Wymowa odczytania zależy też od perspe
ktywy poznawczej rozpatrującego postępki po
staci opowieści. Zastanowić się nam wypada: 
czy interesują nas w opowieści kwestie filozo
ficzne (bunt i opór gwoli dania świadectwa od
mowy na zło i zachowania godności lub absur
dalności ludzkiej inwencji i aktywności wobec 
niezmienności obiektywnego porządku świata) 

czy socjologiczne (solidarność i kooperacja w 
stosunkach pomiędzy grupami społeczeństwa do
tknic:;tego poważnym i powszechnym nieszczę

ściem lub funkcjonowanie inwestycji, której za
daniem jest zapewnienie porządku w zbioro
wo~ci i wyprowadzenie jej z groźnej opresji.). 
Kwestie filozoficzne ukazują „perspektywę an
tropologiczną". 

Kwestie socjologiczne ukazują natomiast „pe
rspektywę historyczną" opowieśc i. W „perspe-

ktywie antropologicznej" ludzie są niezmienni 
a dżuma jest powtarzającą się plagą , kompo
nentem doli człowieczej. W „perspektywie hi s
torycznej" ludzie mogą zastępować porządek 

społeczny gorzej broniący się przed dżumą przez 
taki, który broni się daleko lepiej. 

„Dżuma" jest moralitetem. Opowieść o dżumie 

w Oranie jest przypowieścią skłaniającą czytel
nika do poszukiwania morału, aczkolwiek Ca
mus pozostawił mu swobodę w tej kwestii. 
Właśnie dlatego czytelnik powinien zastanowić 
się nad swą etyką, a przede wszystkim nad 
swym programem reagowania na wyzwania za
warte w sytuacjach, o jakich mówi opowieść. 

Czy można mówić zasadnie o użytkach opo
wieści'! Je ś li są możliwe to zależą od naszej 
koncepcji dziejów, społeczeństwa i c złowieka. 
Zastanówmy się tedy: czy utopia „społeczeństwa 
bez d7.umy" jest utopią realizowaną (utopia to 
lad, którego nie ma„ a nie ład, którego urze
czywistnić niepodobna , choć nader często utopie 
są projektami nierealizowanymi) i czy historia 
uczy Las, że godne uwagi zmiany w życiu spo
łecznym są zmianami powtarzającymi się , zaś 
ludzie (jako poszczególne osobniki i zbiorowości) 
zdeterminowani są przez stały kanon potrzeb 
i dążen, zachowują się tak samo w takich sa
mych sytuacjach i pod wpływem takich samych 
impulsów w ró-'nych okresach dziejów i w roż
nych porządkach społecznych? Dla czytelnika 
„Dżumy" istotne znaczenie ma :1dzielenie sobie 
odpowiedzi na pytanie: c;:y moCclcm dziejów 
jest ruch po kole, czy ruch po wznoszącej się 
spirali? 

Opowieść Camusa godna jest s tudiowania i dys
kutowania. Spory dotyczące jej odczytania nic 
rokują w prawdzie nadziei na ustalenie zgodnego 
poglądu w kwestiii sensu i morału opowieści , 
ale bezsprzecznie spory takie (o ile zachowane 
bc:;dą normy i reguły rzetelnej dyskusji) przy
czynią s i ę do zwiększania mądrości uczestników 
debaty, choćby optujących na rzecz istotnie od
miennych interpretacji. 

Nie pretendując do przedstawienia rozwinię
tego wywodu o „Dżumie", jako opowieści inte
resującej filozofa, socjologa i psychologa w ska
żemy na niek tóre osobliwości opowieści' godnej 
debaty interpreta torów. 

Po pierwsze „Dżuma" może być odczytana 
jako opowieść ucząca optymizmu (ludzie potra
fią sprostać wyzwaniu i zachować się godnie 
i zaradnie zarazem), ale można ją też odczytać 

jako opo\vicść uczącą pesymizmu (wysiłki Judzi 
przypominają wysiłki Syzyfa i dżumy nigdy nie 
zdoła się wyeliminować z naszego życia, a tym 
samym zapewnić spokojnej i trwałej „wolności 

od strachu"). 
Po drugie, „Dżuma" pozwala odczytać w niej 

opowieść zawierającą pochwałę oporu wobec 
tyranii zaprowadzonej w wyniku inwazji, ale 
pozwala też odczytać w niej opowieść zawiera
jącą pochwałę porządku stanu wyższej koniecz
ności, zaprowadzonego przez rządzących w imię 
bezpieczeilstwa całej zbiorowości. 

Po trzecie, „Dżuma" może być odczytana jako 
opowieść ukazująca solidarność ludzi w sytuacji 
poważnego i powszechnego zagrożenia, ale nie 
można oponować poglądowi , iż ukazuje ta opo
wieść także samotność człowieka w takiej sy
tuacji. 

Po czwarte, „Dżuma" może być odczytywana 
jako opowieść o ludzkiej przemyślności w sta
nie opresji, ale też i jako opowieść o ludzkiej 
głupocie. Można też sprawę ująć inaczej i po
wiedzieć, że „Dżuma" dla jednych może być 

opowieścią o zaświadczeniu poczucia odpowie
dzialności i obowiązku , a dla drugich znów 
opowieścią o ujawnieniu braku takiego poczucia. 

Po piąte, wiąże się to ściśle z kwestią odczy
tania w „Dżumie" opowieści o podobieństwach 
i różnicach w zachowaniu się ludzi pod wpły
wem sytuacji testujących ich morale i ich kwa
lifikacje, światopogląd i zaradność, „Dżuma" 

może być pojmowana i traktowana jako opo
wieść o ludziach, którzy w sytuacjach ekstre
malnych redukują swą osobowość do egzystencji 
i reakcji żyjątek, którym zależy tylko na trwa
niu. 

Po szóste, „Dżuma" może być odczytana jako 
opowieść ucząca nas nieodzowności (konieczno
ści nawet), ciągłej pamięci o zagrożeniu życia 

zbiorowego i życia każdego z nas oraz ciągłej 

gotowości do działań będących przeciwstawie
niem s ię zagrożeniu, które stało się już nieszczę
ściem. Ale może być też odczytana jako opo
wieść wykazująca, iż historia nie jest nauczy
cielką życia, a „nauka idzie w las" gdyż owa 
ciągła pamięć i ciągła gotowość nie są możliwe, 
są sprzeczne z codziennym myśleniem jednostek 
i codzienną świadomością zbiorowości. 

Odczytujący „Dżumę" mogą też, najzupełniej 

zasadnie, podzielić się na tych, którzy w tej 
opowieści znajdą argumenty na rzecz filozofii 
absurdu i tych, którzy tę opowieść uznają za 
dostarczającą argumenty na rzecz filozofii ka
tegorycznych imperatywów. 

„Dżuma" to kolejna, w dziejach sztuki li
terackiej, opowieść o sytuacji, która dotyka 
i sprawdza zarazem jednostki, grupy i całą 

zbiorowość. Jakby nowa wersja tego, czego zna
irnmitym przykładem jest dzieło, które Defoe 
opublikował w 1722. Odczytując wszakże „Dżu
mę" nie można ograniczać się do porównania 
z „Dziennikiem roku zarazy". Wypada zapropo
nować cztery układy odniesienia porównawcze
go: 1° inne utwory literackie i eseje filozoficzne 
Camusa; 2° dzieła sztuki literackiej stanowiące 
prezentację zastanowienia się nad problemami 
ludzkiej egzystencji w aspekcie wartości i za
grożeń, a należące do tradycji piśmienictwa 

naszej cywilizacji; 3° dzieła stanowiące, w na
szych czasach, składniki kręgu refleksji i me
dytacji o tym, co ważne, groźne, i możliwe 

w naszym życiu zbiorowym; 4° utwory literackie 
po:5więcone temu samemu tematowi, acz inaczej 
rzecz ujmujące („Dekameron" Boccacia, „Dzien
nik roku zarazy" Defoe'a„ „Maska Smierci Szka
!·łatnej" Poego). 

Janusz Goćkowski 
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Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 

Albert CAMUS urodził się w r. 1913 w Algerii, w ubogiej 
rodzinie robotniczej. W trudnych warunkach materialnych 
studiował filozofię, uprawiał najróżniejsze zawody. Był robo
tnikiem , piłkarzem, aktorem, dziennikarzem. Teatrem pasjono
wał się całe życie, w młodości wystawił kilka sztuk z zespołem 
„Equipe" . Podczas wojny był działaczem Ruchu Oporu w Lyo
nie; do roku 1947 kierował dziennikiem , Combat' . W r. 1956 
otrzymał nagrodę Nobla . W r. 1960 zginął w wypadku samo
chodowym. 

Wydał m. in. pow1esc1 - „Obcy" , „Dżuma" , „Upadek", 
tom nowel ,,Wygnanie i królestwo" ; eseje: , Gody" , „Mit Sy
zyfa', „Listy do przyjaciela Niemca", „Człowiek zbuntowany"; 
sztuki teatralne: „Kaligula", „Niespodzianka" , „Sprawiedliwi". 
„Stan oblężenia" (będący autorską wersją teatralną metafor 
zawartej w „Dżumie"; tekst powieści nie był dotąd adaptowa
ny dla potrzeb t eatru). 


