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"Zaraza nie jest na miarę 
człowieka, więc wmawiamy 

sobie, że zaraza jest 
nierzeczywista, że to zły 

sen, który minie. Ale nie zawsze 
ów sen mija i, od 

złego snu do złego snu. 
mijają ludzie, ponieważ nie 

byli dość ostrożni." 

„Dżuma" Albert Camus 

"Najbardziej naturalną 
skłonnością człowieka jest 

zniszczyć siebie i cały świat 
razem ze sobą. Ile 

szalonych wysiłków, żeby 
być normalnymi I ileż 

większy jeszcze wysiłek dla 
kogoś kto pragnie 

zawładnąć sobą i myślą. 
Człowiek sam z siebie jest 

niczym. To tylko 
nieograniczona szansa. 

Sam z siebie skłonny jest 
tylko do rozcieńczeń. Ale 

niech jego wola, jego 
świadomość, jego duch 

przygody zwyciężą, a 
szansa zaczyna rosnąć. 

Nikt nie może powiedzieć, 
że osiągnął granice 
człowieczeństwa." 

Notatniki 1939-1959 
Albert Camus 

Z pism Alberta Camusa:~ 

"Poe i cztery 
warunki szczęścia: 1 

1. życie w przyrodzie 
2. miłość drugiego czło 
3. oderwanie się od 

wszelkiej ambicji 
4. twórczość 
Córka garncarza Dibutade 
która kochała pewnego 
chłopca, nakreśliła os 
cień jego profilu na ści 
Jej ojciec, widząc rys 
odkrył styl ornamenta,..,..,,.,_....,., 
waz greckich. Miłość je 
początku wszystkich ...,.„,,...,• 

Notatn.iki 1939-1942 
Albert Camus 



.Dżuma" to współczesny mit traktujący o 
przeznaczeniu człowieka. Przemawiając głosem artysty raczej niż 
zawodowego filozofa. Camus próbuje zmierzyć się z problemem zła 
i nieszczęścia nie tylko na poziomie Jednostki ludzkiej I 
społeczeństwa. lecz także w wymiarze metafizycznym ( ... ) 

Należy odctytywać tę powieść nie tylko zwyczajnie Jako dramat 
lub studium psychologiczne. lecz także jako mityczną opowieść o 
dobru I złu. wolności i historycznym determinizmie. miłości 
prżectwstawionej temu. co Hopkins nazwał „tańcem śmierci w 
naszej krwi". Dla Camusa ten .taniec śmierci", ta ukryta 
skłonność do zarazy to coś więcej. niż tyko śmiertelność. To 
świadoma negacja życia będąca częścią życia samego: ludzki 
instynkt dominacji i zniszczenia, dążenia do własnego szczęścia 
przez niszczenie szczęścia innych. budowania własnego 

bezpieczeństwa w oparciu o władzę i. w konsekwencji, uzasadnia 
złego użycia tej władzy za pomocą .histortJ" lub .dobra wspólnego". 
.rewolucji" lub nawet. Boskiej sprawiedliwości". 

Ludzki pęd do niszczenia . zabijania lub po prostu dominacji i 
uciskania innych wypływa z metafizycznej pustki. jakiej 
doświadcza człowiek odkrywszy. że jest obcy we własnym 
wszechświecie ( ... ) 
Dżuma czerpie swą prawdziwą silę z popędu śmierci i sklonności 

do d estrukcji stanowtącyc:h integralną czc;ść życia ludzkiego. Nie 
jest go~ciem z przestrzeni kosmicznt~. kart:ącym aniołem zesłanyin 
z niebios. \V ca łośc i wyłania się z ukrycia: z miasta i jego 
mieszka r'lców. Ludzka oboję:Lność na życie i autentyczne wartości, 

obojętność usprav.dedliwtana i pogłębiana przez ideolog ie i 
obyczaje. umożliwia zarazie prze.j~cie niekwesUonowancj władzy 
nad ludZmi. Już sama ta obojętność jest znakiem uśpionej dżumy. 
Ta ksi::)żka to protest przeciwko wszystkim formom biernego 
poddania się nieszczęś(ju i brako\\i znaczenia. To spr1.:eciw wobec 
biernej akceptacji wyobcowania (.„) 

Pri:edsta\\ria się t zase m Camusa jako głosiciela „absurdu". Nic 
bardziej błędnego. On pragnie. by czytelnik rozpoznał "absurd" po 
to. by mu się prz~ciwstawiC „Absurd" j est po prostu Jedną z 
twarzy wdżumy~. której musimy stawiać opór we wszystkich jej 
pr.1:~jawach. Dżuma to tyrania zła i śmierci, obojętnie jaką fomię 

przyjmuje: czy to hitle rowska okupacja Francji. obozy śmi.erc i. 

burżuazyjna hipokryzja francuskiego ustroju, stalin iz m I.ub l eż 

pozbawiony zasad aport unizm ni e których fra n c uski c h 
marksistó\V. Wszystkie te indywidua z niepokojem wyczuv„·ały. że 
„Dżuma" mówi właśnie o nich ( ... } 
~Dżuma" odniosła sukce s nalychrniast po ukazaniu się w l947 

roku. \Vszyscy rozpoznaJi w niej doświadczenia lat wojny a tak.że 
głębsze . bardziej uniwersalne pytanie o znaczenie samego życia we 
wsp6łczcsnym świt-de ( ... ) 

Camus uważa . że sytuacja człowieka w dwudziestym wi.eku j est 
absurdalna. poni e·waż nteuslann-1e zmusza go do radykal_n ej 
sprzeczności z samym sobą. Ostateczny idiotyzm. kuszący 

zadowolonego z siebie współczes n ego człowieka. polega na 
wykorzyst\l'\\1aniu wszystkich możliwości logiki i nauki dla 
wY-kaza-nit~. Ze te jego- wewnętrzne sprzecz.no~ci są doskonale 
s e nsowne. Camus odmawia zgody na to gJga ntyczne oszustwo i 
uznaje. że Jeśli ma się znaJ eżć w życiu znaczenie. to trzeba g;o 
szukać. w bunc ie. walc e przeciwko dżumie, w tym rodzaju 
h eroicznego i pozon1ie beznadziejnego oporu, jaki on i jego rodacy 
stawia.U. wbre-w wszyslki "mu, podczas li wojny ~wiatowej. 
Prawdziwy dramatyzm książki zawiera się w kontra-punktycznym 

traktowaniu 7„.a~adnicnia zła na dwóch płaszczyt:nach: dżuma jako 
fizyc.zne zło oraz dżuma - ułomność ludzkiego dueha, wyzwanie 
odwołujące się do najgłębszych warstw ludzkiego sumienia z jego 
zdolno!:icią do odwagi i miłości ( ... ) 

Skromość u Camusa oznacza zdolnmk wątpienia we własną 
m::\ droSl'. nie-urność wobe c doktryn i systemów wyjaśniających 
wszyslko zbyt wygodnie i uzasaclniającyrh zło jako rodzaj dobra 
( ... ) -Camus nie je~t prometejczykiem. Jego bunt nic jest bu_nle.m 
tytana wdzieraj;ąc:ego się do nieba. by wykra~C· bogom ogk r'l. lecz 
Syzyfa. bohatera absurdu (czyli a ntybohatera). który po prostu raz 
za razem wytacza głaz na szczyt i zaczyna wciąż n a owo. gdy 
kamiel'l spada do stóp wzgórza. Praca Tarrou i Rieux przy 
;r,walczaniu epidemii jast tak samo absurdalna jak trud Syzyfa. Są 
chwile-. p;dy ich wyczerpujące i niebezpieczne wysiłki wydaj~-\ się 
zupcłnie-beznadzi~jne, lecz oni nadal trwają. nie po to. by dowieść 
swnjtj przewagi nad dżum<cl. lecz po prostu dlatego. że żyją i l'hcą 
także. inny111 pomóc :1..achować życie. 

Twórczość Camusa to hu.mantzm zakorzeniony w 
człowieku jako autentycznej \VarloSc i. w życiu. które winno byC 
afirmowane wbrew cierpieniu i ~mierci. w miłości. współrzudu i 
zrozumieniu, solidarnośd ludzi bunlujqcy <.: h się przeciwko 
absurdowi. których braterstwo posiada pewną czysto$(·. gdyż 
opiera si ę na odrzuceniu wszeJkich złudzer·1. wszelkich 
zwodniczych ideałów. wszystkich 
kłamliwych i nacechowanych hipokryzją form społ ecznych ( ... ) 

Jak powie.dział Camus przyjmując Nagrodę Nobla 
[ 1957] - pragnt1ł pokaz.a(~ ludziom jak ~ukształtować sztukę życia w 
u.asach kata::; trofy. odrodzić się przez otwa rt<ct walkę przeciwko 
instynktowi śmierci dzialaj<tcemu w naszym społecze.ftslwiew. 

Thmnas M erton. S!t:dnn (•:wj(iw o Alht;rck Camu.'>k, Byd,lł;O:-izrz 1990 

~Nietrudno zrozumieć. że Syzyf _Jest bohatert"m absurdalnym ta k 
przez swoJt: pasje, jak i udręki. Za pogardę dla bogów, nienawiść 
śmierci i umiłowanie życia zapłacił niewypowiedzianc1 mękę: całe 
istnienie skupione w wysiłku. którego nic nie skm'lcży. Oto cena. 
jaką trzeba ,~•płacić za miloSć tej ziemi { ... ) 

\Vidzę jak ten cz.łowiek schodzi ciężkim. ale równym 
krokiem ku udręce, której km'lca nie zazna. Ten czas, który jest 
jak oddech i powraca równie nieza wodnie jak przeznaczone mu 
cierpienie, jest czasem świadomości Syzyfa. \V każdej z owych 
chwil, kiedy ze szcżytu idzie ku kryjówkom bogów. jest ponad 
swoim losem. Jest silniejszy niż jego kamter1 ( ... ) Los jest jego 
własnością. kamie1':1 jego kamieniem („.) 

Zostawiam Syzyfa u stóp góry. Człowiek zawsze 
odnajduje swój cięfar. Syzyf uczy go wie.mości wyższej. tej. która 
neguje bogów i podnosi kamienie. On także mówi. Ze wszystko jest 
dobre.. Swiat bez władcy nie \vydaj e mu się anj jałowy, ani 
przemijający. Każda z cząsteczek. kamienia, każdy poblask 
minerału na górze pełnej nocy, san1e w sobie tworzą Ś\\riat. Aby 
wypełnić ludzkie serce, wystarczy walka prowadząca ku szczytom. 
Trt:eba wyobrazić sobie Syżyfa szc:zęśliwym". 

A. Camus. Mit Syzyfa 





Doktor Rieux ---- dARIUSZ SIASTACZ 
żona doktora Rieux -- - SYLWIA GŁASZCZVK 
Tarrou ---- ANDRZEJ PIEC~SKI (gościnnie) 

Rambert ---- PIOTR MICHALSKI 
Joseph Grand ---- BOGDAN SMAGACKI 

Cottard ----RAFAŁ KOWAL 
Ojciec Paneloux ---- MARIUSZ żARŃECKI 
Sędzia Othon ---- ZBIGNIEW JANKOWSKI 

żona sędziego Othona ---- MAŁGORZATA TALARCZVK 
Natalie ---- IZABELA GULBIERz 

Filip---- MATEUSZ JANKOWSKI (gościnnie) 
Dozorca Michel ---- ANDRZEJ RICHTER 
żona dozorcy ---- T,ERESA LIPOWSKA 
Kelnerka---- U SZULA KOWALSKA 

Raul ---- MAJIBK KOCOT 
Gomez ---- GRZEcfoRZ JURKIEWICZ 

Stary Astmatyk ---- SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 
Doktor Castel ---- STEF AN Iżn..OWSKI 

..- Chory ---- LEON KRZYCKI 
adiowi ---- SYLWIA GŁA~CZVK, ARTUR RZEGOCKI 

Inspiej t, sufie ---- SYLWIA JÓŹWIAK 



Camus z pasją opisuje świat absurdu -
pJszc Rene Albert!s - po to by człowiek podniósł si(: z 
upadku, by się zbuntował. by zaczął domagat się 

sensu lub stworzył go sobie.Człowiek tyj'c w 
absurdalnym świecie, samolpy ł opu 
nadat sens swemu hdoJ 
poświęcenie, altruizm. 
szczęśliwym. 

zawodne, niepewne. Smok jCtll 
pewności siebie, nlczawodnaścl. Ssak • ała 
nJepcwnoścL Nl~~wność własnego Is 
własnej omylności. wahanie, poczucie 
natury Itp. są typowymi ttehGml I 
jest prawdziwie~ I.ruiną 
wictr.«. Ale wlamk moie dxłęld lej o 
tak niezłomny w llWOlm roswoju. d 
wciąż do nowych sytuacji. ~ •ie 
takim samym zostaje, _.,_ "'>'"'Y•la 
Interakcji ze swym otoczenJ~m . wal 
otaczającym t z samym sobą, wtecznlc 
w1ecuiłe szukający nowego. 

Człowiek je!:'t jakby dwiema nleskończontald 
jedna jest w nim samym. druga n a zewnątrz. 

Rzcczywistośl', tzn. mlcjsce. gdzie wymiana Informacji 
ze śwtatcm otaczającym jest najwyższa. rozgrywa M~ 
na płaszcytnk zetknięcia słt; obu nicskończ.onośel• 
kosmosu I wlasncgo świata. Oble n lt $konczon 
budzą lęk, człowiek boi się siebie ł boi a 
świata. Względnie pcw czuje si(' tam. 
nicskończonośd się ze spotykają. 

wyznaczyć granice, tam n sam d:dul11t ł 
wpływem otoczenia. Lam mą 

która właśnk sie tworzy 
otoczenie. 

Oczywiście w kai..dym czJowicku 
do slęgania w nł!'skończono$ć, ak A 
ogol bardzo ostrożne. Człowiek kurc 
gruntu realności. wapolncgo ~will. la. z 
niego I dla innych ludzi. Cechą mozu je!l.I 
t odwaga sięgania poza kres zwa ości c 
dnia. musi on jednak tdobylą p siebie a:lpil 
nłcskończoooścl za wnet: w katcgort.a 
obowiązujących w łwlrc'-ie rzeczywistym. tj. w 
wspólnym dla innych ludzi. w pr-zcslr.teni jasn ego 
dn.ia, w której obow1'ł.rlJją prawa codziennej logłkt. 

Nic mo:tna bezkarnie W~'(irowat ,.,.. nkskor'1czoność 
zarówno zewnętrmą Jtt k I Wt.~wnę-trzną. Lc;k jr.;Ml 
sygnałem ostrz~. żebyśmy się zbyt dale.ko w 
lej wcdrówcc nie potaune.U. 
Lęk wprow.idza C2łuwte:ka w św1al nocy. ro· ljący 

się przwatnłe ponltej progu . wtadomości. gd panuje 
znak niekol1czon~ t niczego nic da st~ przewidzieć. 
Człowiek wobec drugiego człowieka traci zdołnośt 
oticntacjl. stajt· się: owick bezradny. Z-<.-tknięclc Ni\' 
ze śwtatcm nory drugiego cl.łowicka. z j ego 
naJAlfbszymi wa..-atwamt psychiki zwiększa stę h;k 
przd drugim czt klem. choćby na tej zasadzie. że 
staje si~ on bardziej nlcprlcw1dywalny. 7.c nic pasuje 
do rachunku prawdopodobteńst jakJ 
wytwo.-zyliśmy sobl~ w s tosunku do In 1 ludzi. 

LA;k jak wszystkie m '. uczucia. zwiaS7.CZ~ł o znaku 
ujemnym. lrradiuJc . Z jednej o~oby przenosi sh~· na 
drugą . Żeby zrcdukowal" <: udzy li:k. lrlcba samemu 
być odwat.nym. 

Narodziny I ~mierć są granicmnl zamykającymi życic 
wszystkich i5tot żywych. Sw1at ludzki, to co Widzimy . 
pr.1.eżywamy. czym sl(" cieszymy I c.o wywołuje w na:s 

l("k I clcrpłcnia zaczyny si(- budować od momentu 
n arodzin a ulega destrukcji w chwili śmlcrci. Smiert: 
jeM kot\a::m wszystkiego, kończy się nas7..e życie. a z 
nUn naR awtat. Dlatego słusznlc się- uważa. te lek w 

:J tstode - m imo różnych postaci Jakie przybiera z.a__. I klem prt.ed śmiercią. $mtercl człowiek 
zwyd~tyć. jest ona stłniejsza od niego. Gdy 

ałę n a tyck ludzkie jako na fenomen 
• w Izolacji od reszty śwtala to wydaje się, 

ej egzystencji jest l~k pruł śmlcrctą. 
noslkowe życic ludzki<" na tle jego 
gtcznych l kulturowych uzyskuje się 
ywę śmierci. Jej grotnc znaczenie 

e się epizodem w nur-cte umieranja I 
tania, charaktCrystycznym dla życia . 

Jel l śmJer-tclna na tle nłe$mler-telnoścl 
anie lo niewielką jest pociechą, gdy 
mlerać i gdy ze śmtcr-clą zapada sit 

~llłJ<owy 
a własnego tycia jest egoistyczne I 

się pokonał altruizmowi prawa 
gatunku. 
·a własnego życ1ajl'st tródłcm uczuć 

1ęku I nlcnawiśC'J. Życie jest bowtem w 
plcc:tcństwle I trzeba go broni<: za 

:l..lChowania tycia gatunku jest t..ródlcm uczuć 
ywnych. Nasze ecie I dążenia promieniują na 
ątrz. do świata. z ntm chcemy się złączyć. dla 
tył. a nawet umrzeć. śwtat nas pnyciąga, nJc jst 
wrof.tiem, ale tym. który mote 1.aspokol<: naszą 

~hę miłości. Nasza c1.asoprzeslr.teń rozszerz.a str. 
jest skurczona do własnej osby. W lęku kurczymy 

h; . w miłości rozszerzamy. I tylko mJłość może 

clęfyć l~k pruł śmlerclą. 

„w bojatni nic ma miłości. ale doskonała mHośt 
m:z wyrzuca bojażń" (ff Jan.4. 18). 
Uczu mJło6cł niweluje l\:k. gdyż lslolnc jest w nie 

n łr> oslillJlł~ 111:czytu . ale dążenie do niego, tj. 
d do <>:)lL 
Tylko cdowl~k potrafi wznłdt Jl.lę ponad prawa 
przyroc!,y, motz oderwa~ się od konkttln<>"d tycia. 
n><>tot "7!lmt na~I wla:mą łmlon'. Zaktt'l!i Jego doqzjl 
je• l ~le bogaty i włU<lwir nl..,gra~. 

J~ nlrzaldnle od epok I krtll°"' kulhlr9'll)'•h 
p~wne Nriol,ypy zachowań pow~j" Ili\'. f'{ 

przyldad W' csule epidemii dtuiny w .!!ur°* 
oboerwować znotna było naatępujące m delr 
za("hatranJ•: deantegrację dotyniacą norm 
zachowania. a wtę Di<zwyklą brutallp Jo: obycmjow. 
dod\Odllło na1ft't do kanibalizmu; n acze l :t.a.!!ia df -
ratowac wla1tnf' t)'dC' za ws.J.eUu.i cenę. zanik unut 
pozy tvwmch. c.dCN-1ek człowiekowi Mt.a wal JSlę wtlklrm, 
ludzie obaj('atnle h na los swyc~ n l~zych: objawy 
skraj"'!! •~"fi. KlUiurnle kall~ ollan1ego. 
llgrł'Sja 1-fa ote <i;·sto t au ją. bi 

m.,llr- w1....,., <;fala. ale jedDotttśnlc po<fl!tlJl!lilf<„ 
do palenia ŻydOW. Panowal;v rozpusta i pij 
tymi pomobal nagmlnll· st.arso Ili przytuml~ l 
stan omtllamk:nta n o słę: wadzić róW'nld ra 
pomocą dla~ I ńra (tani św. Wita). 

7-<.far?.aly jednak bard)tiej Integracyjne •poooby 
Uumlcnla lęu. We Moer.crh ~tnlcy, AplewaJąc j l;"den z 
najpicknl<'jszych hymnOw kOOCielnych · .Swbul Mulcr 
Dolorosa". działali kojąco na siebie I na olocu.nle. 
lnnym posobem mote trudniejszym. b. ło 
zachowunlc d)'!t n su d ztc;kJ-poczuctu humor-u ; w 
czask jedn("j z ostalnłch epidemii dżumy powstała w 
Wiedniu doh1d popularna pieśń .O du licber 
Au~usun· . 

Albert Camus (1913 - 1960) 
„W ciągu 46 lat życia syn rodziny robolnJków rolnych i r1.emieślników z Algieru czyli tZ\\". 

.ubogich Europejczyków" , zdobył międzynarodową sławę i pieniądze. ale zdobył nie zabiegając. nie 
kłaniając się nikomu. zbyt dumny. żeby cenić zewnętr.tny sukces. Jt:...-żeli wywierał tak duży wpływ na 
młodzież. to być może dlatego, że w jego słowach przebłyskiwało coś, co ta młodzież odnajdywała w 
uSmJechu swego filmowego bohatera , Jamesa Deana: najwy>. ~e odenvanie, poczucie wyższości nad 
tyrni, co troszczą si~ o r1:eczy niegodne, żeby Się o nie troszczyć. Taki sam uśmiech mia I zresztą Camus: 
melancholijno - bolesny. Był c.zlowi ektem zrozpaczonym i zakocha nym w pięknie: śwrata. A nade 
wszystko, był morallstą rozpaczy, szu kal jaki z rozpaczy powinno się zrobić· użytek . Camus nie wierzył 
w niebo ani piekło, w nagrodę za dobre czyny, ani w karę za złt•. Jego dzieło powstało z wyczulenia na 
ogrom zła wypełniaj ącego wszechświat („.) Camus chcial, że.by nic go nic pocieszało, chciał etyki bez 
pociechy i nal(rody . Absurdalnemu złu I Natury i Historii pr,eciwstawiał człowieka i żądał. żeby 
człowiek buntował się , poświęcając siebie. W imię czego? Tylko w imię lego. że jest <:zlowieklern. to 
znaczy Istotą samotną. której głosu nic nie pot"1erdza , jedyną osobą posiadającą swiadomost. Nie ma 
nic wspólnego pomiędzy Camusem i tymi wspólczcsnyi nihilistami, którq twierdząc. że wszystko jest 
absurdem, chronią się w biemosć I w życie jak najbardZiej ułatwione. Camus głosil braterstwo ludzkie 
I herot=ią prawość · zupełną · wlasn.ie dlatego. że na niczym nic wspartą (.„) W pełni jego filozofia 
zoslała wyłożona w powie$ci ,.Dżuma'", alegorycznym obrazie totalitarnej zarazy i w szkicu .. Mit Syzyfa„. 
Syzyf był wyrokiem bogów skazany na zaczynanie ciągle od nowa prac nie dających wyniku. i nic mia ł 
chwili wytchnJenia . On to dla Camusa wyobraża dol~ człowieka i jego powołanie („ .) 

Nigdy nie umiałem rozpatrywać Camusa jako pisar1..a.. rzłowtek mi go przesłaniał. Dobry. uczynny. 
należał do tyc h rzadkich w Paryżu lileralów. na których zawsze można liczyć w prawdzlwyr_h 
kłopotach . Wyrażam mu tutaj swoją wdzięcznoSć za jego uwag . za serde.cznosć w trudnych dla mnie 
momentach, za dar przyjaźni. Cale jego życie było dążeniem do absolutu a ll'n absolut nazywa się 
Sprawledllwość „. 



u ••. uzna no Camutia za typowego morali s lę niemoralnego 
dwudziestego '".riek u ... Trzeba je.dnak zgodzić się z tym. że t'lyka 
Camusa. mimo Żt' olwarta ku świalu. jesl trudna i wymagająca, 
co przejawia się w odr1: uc.e:u1 iu łatwe.go \Vzruszenia. w pewnej 
dyscyplin ie wewnc;trznt'j bohalerów. w ich mllczą('ej 
nieugiętości. Ale Camus wie. że prawdziwy kona.kl z islnieniem i 
innymi nie jest nam dany; że n1usimy go W)r\valczyt.. 
przczwyciężająC' komunał. przyzwyczajenie i biernoSć. 

nieczułoSć i obojętno$,<" na sprawy innych. („ .) 
Poprzez lea tr Cnmus chciał wynak.żt~ nowoczesną formułę. 
która pozwoliłaby ukazać specyficzne przejawy tragicznego 
konfliktu wspólczesnośc.I. J ego teatr tak jak j ego powieść. miał 
byt teatrem ukazującym nlespokojnt\ niecierpliwe bląkanla się 
ludzi. pragnących prnekroczyc barierę ograniczct\. ( ... ) 
Co robi? Jak prq)ąć ży<'i<' . skoro istnieje śmierć? Oto centralne 
pytanie powleśc.I. 

•• Dt uma- Allx·rt.:1 Cnmus· /tJ1/d11 l\Qwal:;k;i 

.Ale kiedy się już odnałeżll. trndno było zastqplc rzeczywistą 
slott: i:slolC\ i ich wyobra:lni. .. i można powiedzie(; , że dżuma 
umarła dopiero wówczas. gdy mogli znów spojrzeć ze 
zdurntenkm na Lę zobaczoną wre.szde twar1: ." 

Nou.tUcr1 do JJl:wny· Albt•n C1mus 

• Dżuma. Niepodobna już c ieszyć się gJose.m ptaków o ch łodzie 
wieczora . ani $wiatem takim. jaki jesl. Swial przykryła gruba 
warstwa hist.orli. prlez którą mowa świata musl się pr1.:edr1.:eć.. 

żeby dotrze(· do nas. Je.st zdeformowany. WC' iąż prtyslanlają go 
obrazy śn1lerci t r0'1.pacey. Nie ma poranka bez agonii. wieczora 
bez więzienia . południa bez prnerażającej rzezi." 

Not.a.lnlkl 1935-1 959 Albert. Camus 

Nie ma innej Istoty człowieka. poza tym. że j ego życie jest 
skonczone. Nie ma Boga ani żadnego porządku. w którym by 
człowiek mógł zajmowa(; stale miejsce.Nie ma gwarancji. że 

cokolwiek jest prawdą czy dobrem; ludzie sarni budują I ntszc1~1 
wartości. Człowiek żyje. i myśli samotnie. inaczej nie może być 
sobą: bytem, który istnieje świadomie w oAraniczonej 
czasopra:slrzenl. Can1us rozumie w ten sposób greckie poczucie 
tragizmu: świadomość i zgod~ na milczące fatum. Syzyf. 
przywołany z ulubionej pr,ez autora kultury hellenskiej. będzie 
największym bohalerem dzida. Tragiczny. bo zna s woj e 
pn~eznaczenie t godzi się z nim. Heroiczny. bo dżwiga kamień bez 
iluzji lepszego julra. Samolny. bo nie ma o czym rozmawiać z 
bogami. którymi pogardza. Camus formułuje koncepcję człowieka, 
wedle któ rej każdy z nas jest samotnym Syzyfem - człowiekiem 

absurdalnym. Absurdu nie można przezwyciężyć żadnym a ktem 
woli. samobójstwo potwierdza tylko bezsilność . Syzyf wie o tym i 
wc iąż dżwiga swój kamico. Jest. potrafi byt szczęśliwy. Życie samo 
bowiem jest jedyną miarą wartośc l. Aby mieć co do powiedzenia w 
g.rze o ten świat. trzeba w nim pozostać żywym. Heroizm polega 
tedy na wytnvaniu. bowiem nie ma I nie będzie nigdy nagrody za 
zmagania ze światem. Wolność sprowadza się do absolutnego 
01.lnimum ludzkiego prawa: do wolności my~len ia o swej doli. 
Powstaj e życie z absurdem. Absurd staje się właściwym punktem 
wyjścta rozważ.ar\ o człowieku. Wybieramy sami lę rzeczyv.rtstość. 
na dobre I na złe. Stajemy się cząstką absurdalności świata. 
Konlakl ze światem polega na bezpośrednim zaangażowaniu ; w 
myS!eniu aktualizuje się calość lslnlenia człowieka, myślenie Jest 
działaniem t wymaga odpowiedzialności. Camus n ie uk_rywa 
jednak. że w swym absurdalnym projekcie szuka sensu I piękna . 
godnego poświęce1\ . Imperatyw walkl z absurdem. walki ponad 
siły. posłuży w dalszych dziełach filozofa do przemyślenia etyki. 
przeciwstawnej nihilizmowi i tyranii. 
.Powinniśmy służyć sprawiedliwości. bo nasz los jest 

niesprawiedliwy, przyczynia(: się do radości i szczęścia, bo ten 
swiat jest nieszczęśliwy". 

A Comus. Notn.lnlk1 w: 1\vó.rczoSt 1967 w: W. Szydłowska 



Sw. Roch - terCjarz franciszkański 1295 - 131!7 

.W poc7Ątkach XIV stulecia nav.riedzila Europę tzw. czarna Smier(: li morowe powle lrz~ . Prawic C<.1łc 

narody wymierały. Zaraza wywołała nicwymown•1 m; dzt," ( ... ) Ludzie ' padali na ~rtvaltmvną febrę. język i 
jama ustna zczcmiały i cz łowiek trncil przytomność . Pu kll.ku godzinach chory umiera ł. a maJo kto pr7.eżyl 

dobę . Lekkie dolknlęC'ie wystarczyło. by się zaraz i ć. To też wszyscy pn~ed choiymi śpiesznie uciekali. Do 
domu r..apowtelr~onc~o ni sąsiad. ni prqjacicl. ni krewny, nawet najbliższy n ie zajr~;J I. Tok to strach pr7.ed 
zarazą przytłumił wszystkJe u czu cia wdzięczności, przyjaż 11I. litoScl. Ludne okoll<'c v..-ymlernły. Swtat 
drętw1a1. \V miastowh i więltszyc:h wsial'h tut ówdzie ktos został. Wszędzie latały trupy. a chować ich ntt:: 
było komu. Jako tako ostały się Jeszcze klasztory. A p17.ecleż zakonnicy stenie oszczęcl7..a.11. Nic os~dzaJa 

ich też śmtcr(~. Snmyr-h :synów św . francbzka u.marlo. według 1.:aplsów, przeszło 124 tysiące. Nikt j t.dnak 
nil" wakzył z zarilZil tak skuteczni Jak św. Roch („.) Wszystkich. którzy przyszli do niego wyzdrowU 
zna.klem krq?..a. Pełen miłości dla bicrłnych chorych prteclw t.aw1ł si<; nlcprzyjaclelowt ludzkoSct. W imię 
Trójcy przenajświętszej zabrał ::;tę do ptdi;gnowania za.każonyGh I pracował tak skutecznie. że tysiące I 
dziesiątki tysięcy wyrwał z paszcz(,.·ki śmierci. Całe m_tasta. szerokie okolice oczyśC'ił z zarazy. Pracował on 
w szpitalu placenckim z najwięks-zyn1 poświęceniem t j ut tam dżuma wygasała. gdy sam na nią zapadł. Ci 
sami, co pnedtem pntr'-)'lt na jego cuda z podzłwteniem t najwtęks7.ą otaczali go c-;:c.Jq od razu od oJego 
ustąp il i. \Vprosl dali mu do zrozumienia, że powinien się usunąć. aby kogo C"7..asern n1~ 7..arazll. A w mieście 

wszyscy przed nim drzwi zamy kali. jak przed upiorem. Tysl4com on służył. teraz nikt go nie zn a l. 
Tysiącom wrócU zdrowie, teraz n ikt mu ani kubka wody nie podawał. Tysi~cc mu życic zawdzi~cl_„aty. teraz 
ani jeden się nte znalazł. który chciał to życ_te dla niego narazić . Pan Bóg ulitowl si~ nad znękaną duszą 
wiernego sługi ( ... ) Zesła ł mu anioła. któryby go po ieszyl. Sprawi! też. że pies prLynlósł Roc howi kąs 
chleba i odtąd nosił mu codzień pożywienie. Pies ów nalctn ł do hrabiego Gotlharda. Hrabia Gotthard. 
pan bardzo pobożny i szlachetny z okoUcy Piacenry z.1opl.ekowal się w końcu chorym. Został też UC:l.niem 
Ro ha. Razem leczyli ludzi i zwier1.ęta. Roch. we Francj i uznnny za szpiega został wtrącony do wlę-1.ienia. 

Zmarł w nim 16 sierpnia 1327 roku. Z jego martwego ała promJentała jasnośl: nkbtcska I napis - Dla 
zasług najukochat'lszcgo Syna Mego zostanie uleczony każdy. kto w zurailtwcj c.ho.roblc wezwie Rocha o 
pomoc. Pamiętają o tern ludt.l.e po wszyslkJch krajach . Wszędzie też wzywają pomocy jego. ilekroć morowe 
powietrze , ospa, cholera lub inna zakaźna choroba ludzi trapi. Wszędzit: pllncm nabożeństwem do św. 
Rocha starają się 1.agrodzlć do siebie przystęp takim utrapieniom." 

Muzyka jazzowa musi być grana z duŻą ekspresją. 
uczuciem; muzyk musi mieć coo ważnego do przekazania 

słuchaczom. 

Taka jest bez wątpienia muzyka 
Bena Webstera, Charlie Parkera, Gerry'ego Mulligana, 

Louisa Armstronga, Milesa Davisa, 
którą wykorzystaliśmy w spektaklu. 

Serdecznie dziękujemy 
Panu Przemkowi Dyakowskiemu 

za udostępnienie swojej płytoteki. 

Za pomoc w realizacji spektaklu 
składamy podziękowania: 

o.o. Jezuitom z Gdyni, 

Pani dr Lid.il Kod.lubańskiej, 

Pani Władysławie Kowalczyk, 

Pani Jolancie Janickiej, 

Pani Alicji Graban, 

Panu Leszkowi Szymańskiemu 

oraz Panom 

Kazimierzowi Skibowskiemu i Sławomirowi Za.kowiczowi 
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Dyrektor Naczelny I Artystyczny 
JullaWemio 
Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny 
Elżbieta Mlszker 
Główny Księgowy 

Zofia Botulińska 
Koordynator Pracy Artystycznej 
Marta Białkowska 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Marzena Szymik 
Kierownik Dzialu Marketingu 
Barbara Burczyk -
Kierownik Działu Reklamy 
Robert Sochacki 
Kierownik Impresariatu 
Lena Kozakowska 
Kierownik Administracji 
Małgorzata Kmiecik 
Kierownik Techniczny 
Marek Perkowski 
Kierownik sceny 
Witold Wiśniewski 
Kierownicy pracowni 
akustycznej: Wiesław Miecznlkowskt 
oświetleniowej: Marek Perkowski 
krawieckiej: Andrzej Witkowski 
stolarskiej: Henryk Szramka 

Biuro Obsługt Widzów 
Tel. 621-02-21, 620-88-01 wew. 104 
od poniedziałku do piątku w gcxlz. 9 .00 - 16 .00 
udziela Informacji o reJl('rtuarze 
i terminach przedstawień, 
organizuje przedpołudniowe spe~ 
dla dzieci i młodzieży, przyjmuje zamówienia 
na bilety zbiorowe. 
rezerwuje bilety Indywidualne. 

Kasa Teatru 
Tel. 620-88-01 wew. 112 
czynna od wtorku do piątku 
w godz. 10.00 - 20.00 
w soboty I I.OO - 20.00 
w niedziele 16.00 - 20.00 
oraz w poniedziałki (DKF) 
19.00 - 20.00 

w-ł.eiu~~rt11. -f"t1'f"łd~~llOfl"'-=,,..tJQoCt•rlfl 
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W repertuarze: 

Carlo Goldoni 
AWANI'URA W CHlOGGI 
reż. Waldemar Smigaslewlc-1.: 

Gao Xłngjan 
NA KRA~DZI ŻVCIA 
~- Edward Wojtaszek 

Mołlere 

MIZANTROP 
reż. Julia Wemio 

Witold Gombrowicz 
FERDYDURKE 
reż. Waldemar Śmigasiewicz 

Wieczór Kabaretowy 
NIE PRZERYWAJCIE ZABAWY 
reż. Marek Pacuła 

CHRYSTUS Z Bf!:r<>WA 
czyli zabijanie Stare.go Roku 
reż. Jarosław Ostasz ewlcz 

Konstanty I. GałC'l)'1·1skl 
BAL U SALOMONA 
rrl. Andrzej Pieczyński 

Juliusz Słowacki 
BALLADYNA 
reż. Robert Czechowski 

William Shakespeare 
SEN NOCY l.EIMEJ 
reż. Julia Wemio 

Wiesław Dymny 
ZBIÓR BZDUR 
reż. Marek Pacuła 

BASNIE JAPO~SKlE 
ret.Mar1.:enaTokarska 

Dariusz Bazaczek 
10 OBRAZ.óW NA1URALNEJ 
WIEI.KOŚCI 
reż. Dartusz Siastacz 

Dla miłośników jazzu: 
SAXCWB 
- w każdy piątek 

Dla miłośników filmu: 
DKF ..żYRAFA" 
- w każdy poniedziałek 
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