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ALBERT CAMUS 
urodził się w 1913 r. w Mondovi w departamencie Constantine 
(Algieria) w rodzinie robotników rolnych. Dzieciństwo spędza w Al
gierze. Po ukończeniu szkoły średniej przygotowuje dyplom z filo
zofii na uniwersytecie miejskim. Pracuje jako sprzedawca części 
samochodowych, meteorolog, urzędnik. Po uzyskaniu magisterium 
robi doktorat na temat Plotyna i św. Augustyna. Choroba przeszko
dziła mu w uzyskaniu docentury. Teatr pociągał go od młodych lat. 
Mając lat 20 zakłada w Algierze zespół amatorski „Le Theatre du 
Travail", później zostaje reżyserem nowej trupy „l'Equipe" grającej 
dla ludowej publiczności. Adaptuje „Czasy pogardy" , „Le retour de 
l'enfant produige", wystawia „Statek do Kanady" Vildraca, „La 
Femme silencieuse" Ben Jonsona oraz „Braci Karamazow" Dosto
jewskiego. Odbywa podróże po Hiszpanii, Włoszech, Europie środ
kowej . Publikuje swe rozprawy poetyckie: „L'Envers et l'Endroit" 
(1937) oraz „Noces" (1938). Pracuje jako dziennikarz w „Alger Re
publicain" a następnie w „Paris-Soir". Uczestniczy w Ruchu Oporu 
w ugrupowaniu „Combat" . W 1942 r. publikuje powieść „Obcy" 
oraz rozważania pt. „Mit Syzyfa" (1943). Po wyzwoleniu wystawia 
„Nieporozumienie" (1944) i „Caligulę". W 1947 roku otrzymuje Prix 
des Critiques za powieść „Dżuma". W 1948 roku zespół Madeleine 
Renaud - Jean-Louis Barrault wystawia jego „Stan oblężenia", 
a w rok później „Sprawiedliwi" na scenie Theatre Hebertot. W ro
ku 1951 ukazuje się rozprawa historyczno-filozoficzna „Człowiek 
zbuntowany". Camus publikuje jeszcze „Upadek" ( 1956) i zbiór no
wel „Wygnanie i królestwo" (1957). W tym samym roku otrzymuje 
literacką Nagrodę Nobla. W latach 1954-1959 robi kilka adaptacji 
teatralnych: „Duchy", „Interesujący przypadek", „Requiem dla za
konnicy", „Biesy". 

Ginie w katastrofie samochodowej w 1960 roku w chwili gdy 
Andre Malraux, ówczesy minister kultury, miał mu powierzyć dy
rekcję jednej ze scen państwowych. 

Albert Camus rozpoczął pisanie dramatu „Caligula" w 1938 ro
ku, ukończył w 1939. 

Swiatowa prapremiera odbyła się na scenie Theiitre Hebertot w 
1945 ro~u. Rolę tytułową grał Gerard Philipe. 

Na język polski dramat „Caligula" przetłumaczył Wojciech Na
tanson. Tłumaczenie opublikowano w „Dialogu" w 1956 r. 

Polska prapremiera miała miejsce w Kielcach dnia 27 .09.1957 r. 
w teatrze im. St. Żeromskiego. Reżyserowali Irena i Tadeusz Byr
scy. Później „Caligulę" wystawia: Bałtycki Teatr Dramatyczny w 
Koszalinie, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Teatr Ziemi Opolskiej 
w Opolu, Teatr Kameralny we Wrocławiu, Teatr im. St. Jaracza 
w Łodzi. Najbardziej interesującą realizacją było przedstawienie wy
reżyserowane przez Lidię Zamkow w Krakowie . Rolę tytułową grał 
Leszek Herdegen. 

Z pierwszym w tym roku wystawieniem „Caliguli" wystąpił 

Teatr Dramatyczny z Warszawy. 



„Widzieć aktora, kiedy wchodzi w swoją rolę, zamieszkuje w nieJ, 
słyszeć go kiedy mówi głosem, tym samym, którego nadsłuchiwało 
się w ciszy i samotności - to jest największa radość, z jaką moż
na się zetknąć w tym zawodzie" - powiedział A. Camus w wy
wiadzie udzielonym „Paris-Theatre" nazywając aktora „wcieloną 

duszą spektaklu". 
Charakter całej sztuki o Caliguli zależy od głównej roli. Tadeusz 
Byrski •> grał bardzo dyskretnie ze stonow'.lną, lecz przez to przej
mującą ekspresją. Jego Caligula jest przede wszystkim myślący („.) 
Obok tego cynizm i zniecierpliwienie wyplywające z pogardy dla lu
dzi płytkich i uległych. („.) 
Czasem jest zmęczony i łagodny, czasem głośno okazuje triumf 
swej logiki, czasem cierpi. Jest błąkającym się, rozumiejącym i bez
względnym człowiekiem. Nie szaleńcem i nie wcieleniem szatana. 
Nasuwa się chwilami myśl o tym, że Caligula jest człowiekiem głę
boko nieszczęśliwym, nieszczęśliwszym od wszystkich innych„. Czy 
humanistyczna jest obrona człowieczeństwa Caliguli, czy humani
styczne byłoby potępienie jego licznych zbrodni? 

ELŻBIETA FLEISZER, Konfrontacje. 

•) Tadeusz Byrski reżyser, odtwórca roli tytułowej w prapremierze pol
skiej „Caliguli" (1957 rok. Kielce). 
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( ... ) Czyni się jasnowidzem przez 
długotrwałe, bezmierne i świadome 
rozprzężenie wszystkich zmysłów. 

Wszystkie formy miłości, cierpienia, 
szaleństwa; sam szuka i wyczerpuje 
w sobie wszystkie trucizny, by za
chować z nich tylko kwintensencje. 
Nieopisana tortura, w której trzeba 
mu całej wiary, całej nadludzkiej si
ły, w której staje się wśród wszyst
kich wielkim chorym, wielkim prze
stępcą, wielkim przeklętym - i naj
wspanialszym Uczonym! Bo dociera 
do nieznanego! Uprawiał przecież 

swą duszę, już bogatą, bardziej niż 

ktokolwiek inny! („.) Niechaj kona 
w swoim skoku przez rzeczy niesły
chane i nie do nazwania: przyjdą 

inni straszliwi pracownicy; rozpocz
ną od horyzontów, u których zwalił 
się tamten! 

ARTUR RIMBAUD 

( ... ) Władza i posiadanie są poten
cjalnymi żródłami lęku. Człowiek 

boi się, że może stracić to, co ma, że 
ktoś może mu to odebrać. Ludzie 
wokół są zawsze potencjalnymi wro
gami. gdyż nie można wykluczyć, iż 

dybią na naszą władzę i nasz stan 
posiadania. Trzeba ich pilnie śledzić, 
uczyć się nimi manewrować tak, aby 
nam nie szkodzili, by nad nimi pa
nować, zawczasu ich unieszkodliwić. 
Człowiek czuje się bezpieczniejszy. 
gdy oni też stają się FJrzedmiotem 
naszego posiadania i władzy. Gdy 
występują jako niezależny podmiot, 
vvówczas nam zagrażają, gdyż fllgdy 
nie wiadomo. co taki podmiot może 
myśleć. i czy nas nie zaatakuje („.) 

ANTONI KĘPIŃSKI LĘK 
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Czy doświadczenie historii mówi o możliwości połączenia auto
kratycznego systemu rządów z uznaniem państwa i władzy przez 
społeczeństwo, jeśli mimo antydemokratycznych metod są zaspo
kojone oczekiwania społeczne? 
Przede wszystkim wtedy spełniona jest tylko część oczekiwań 
społecznych, bowiem jednym z nich jest pragnienie demokra-. 
tycznych form życia publicznego. Oczywiście, mogą być spełnio

ne oczekiwania społeczne dotyczące dobrobytu ekonomicznego. 
Prawidłowość historyczna jest taka, że to nie spełnione dążenie 
zaczyna nabierać dominującego znaczenia w miarę osiągania do
brobytu. Nawet ci, którzy początkowo myśleli wyłącznie o do
brobycie ekonomicznym coraz dotkliwiej odczuwają brak swobód 
obywatelskich. Nie znamy w zasadzie systemów dyktatorskich, 
które rządziłyby przez dłuższy czas i stawały się całkowicie ak
ceptowalne przez społeczeństwo. 
Czy pozycja społeczeństwa wobec władzy nie wynika często 

z faktu, że nie uświadamia sobie ono, iż ogólne prawidła i prak
tyka polityki, nie mogą być w całości zgodne z takimi pojęciami 
jak uczciwość, godność, sprawiedliwość - odbieranymi zresztą 

bardzo emocjonalnie? 
Gdyby przyjąć Pana pytanie jako twierdzenie, byłoby ono bardzo 
niebezpieczne. Usprawiedliwiałoby bowiem władzę typu dyktator
skiego. (.„) Powiedzmy ponadto, że w wielu krajach klasycznej 
demokracji społeczeństwo doskonale zdaje sobie sprawę, że po
lityka nieuchronnie związana jest z moralnymi i nie tylko mo
ralnymi nadużyciami , ale równocześnie wie, że dysponuje wie
lością mechanizmów kontrolnych niedopuszczających do prze
kroczenia pewnych granic. 

„Państwo nie za l..vsze znaczy to samo" 
Rozmowa z prof. dr Andrzejem Garlickim, 
rozmawiał Piotr Aleksandrowicz. 
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„Żyć i umrzeć przed lustrem", mówi Baudelaire. Nie dość 
zwraca się uwagę na to „i umrzeć". Żyć, do tego wszyscy są 
gotowi. Ale stać się panem swojej śmierci - oto cała trud
ność. 

* * * 

Absurd to człowiek tragiczny przed lustrem (Caligula). Nie 
jest więc sam. Jest w tym ziarno satysfakcji albo pobłażania. 
A teraz trzeba usunąć lustro. 

* * * 

Najbardziej naturalną skłonnością człowieka jest zniszczyć 
siebie i cały świat razem ze sobą. Ile szalonych wysiłków, 
żeby być normalnym! I o ile większy jeszcze wysiłek dla ko
goś, kto pragnie zawładnąć sobą i myślą. Człowiek sam z sie
bie jest niczym. To tylko nieograniczona szansa ( ... ). Nikt nie 
może powiedzieć, że osiągnął granicę człowieczeństwa ( ... ). 
Wpierw stać się panem samego siebie. 

ALBERT CAMUS, Notatniki 



Wypadek, który zabił Camusa, nazywam skandalem, 
ponieważ ukazał on w samym jądrze ludzkiego świata 

absurdalność naszych najgłębszych roszczeń . Camus w 
dwudziestym roku życia dotknięty nagle chorobą, która 
zburzyła mu życie, odkrył absurd - idiotyczną negację 

człowieka. Oswoił się z tym, przemyślał swoje nieznośne 
położenie i wybrnął z tego. A można by przecież pomyśleć, 
że jedynie jego pierwsze dzieła mówią prawdę o jego 
życiu, skoro wyleczony ze swojej choroby został zmiaż
dżony przez nieprzewidzianą, skądinąd nadeszłą śmierć. 

Absurd byłby więc tym pytaniem, którego nikt mu już 
nie stawia, którego on już nie stawia nikomu ( ... ). 

J . P. Sartre 
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