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„HISTORIA NAJBARDZIEJ LUDZKA ... " 

Potwór„. 

„Wzrost miał wysoki, cerę bardzo bladą, proporcje ciała niewłaściwe: nad

miernie cienką szyję i g-olenie, oczy i skronie wpadnięte, czoło szerokie i po

sępne, włosy rzadkie z łysiną pośrodku, poza tym na całym ciele porośnięty 

włosem. Dlatego gdy ktoś spojrzał na przechodzącego cesarza z góry lub 

w ogóle z jakiejkolwiek przyczyny wymienił wyraz „koza", uchodziło to już 

za sprawę gardłową i powodowało zgubę. Twarzy z natury odrażającej 

i szpetnej naumyślnie jeszcze dzikszy nadawał wyraz, układając przed zwier

ciadłem we wszelkie grymasy budzące grozę i obawę. Nie był zdrowy ani 

fizycznie, ani umysłowo." 

Tak opisuje Kaligulę Swetoniusz. Równie odrażającym widzi go Seneka. 

Tylko szaleństwem wytłumaczyć mogli ówcześni historycy okrucieństwa 

i wyrafinowane zbrodnie, jakie z lubością popełniał. 

Kaligula, imperator Rzymu sprzed dwu tysięcy lat, „panował trzy lata, 

osiem miesięcy, osiem dni", jak pisze Swetoniusz. Najpierw był władcą do

skonałym - mądrym, łaskawym i naid wyraz szczodrobliwym. Potem stał. 

się potworem. Nagle, w sposób dość zagadkowy. Rejestr jego przestępstw 

zajmuje u Swetoniusza znacznie więcej miejsca niż opisy' łagodnych rządów. 

Zginął zasztyletowany przez spiskowców. Miał wtedy dwadzieścia dziewięć 

lat. To nie był zwyczajny zamach. Kaligulę dosłownie zaszlachtowano, roz

siekano sztyletami. Mordowany wołał: „Jestem jeszcze żywy!". Jego żonę, 

Cezonię zabil mieczem centurion; córkę roztrzaskano o ścianę jak królika. 

Tyle fakty historyczne. 

Kaligula nie był jedynym okrutnikiem wśród rzymskich cezarów nie tyl

ko on cierpiał na zmysłów pomieszanie. A przecież właśnie Kaligula, no 

i jeszcze Neron, przedarli się do literatury, dawnej i najnowszej, pojawiają 

się na teatralnych scenach oraz w hollywoodzkich supergigantach. Zadomo

wili się na dobre w „masowej wyobraźni". Nie zawsze i niekoniecznie jako 

szaleilcy. No cóż, dzieje potwora są znacznie bardziej podniecające i malow

nicze niż nudne i monotonne panowanie rozważnego władcy. 

Jednak nie sensacji szukał przecie Albert Camus, kiedy sięgał po historię 

Kaliguli, aby uczynić z niego bohatera swego dramatu. 

Pierwszą wzmiankę na ten temat znajdujemy w Notatniku Camusa w stycz

niu 1937 roku: „Kaligula albo sens śmierci. 4 akty". I dalej plan dramatu: 

I - a. Dojście do władzy. Radość. Cnotliwa mowa (por. Swetoniusz) 

b. Lustro 

• 

II ~ a. Jego siostry i Drusilla 

b. Pogarda dla wielkich 

c. Smierć Drusilli. Ucieczka Kaliguli 

III 

Camus ma wtedy dwadzieścia cztery lata i niespełna rok temu zobaczył 

po raz pierwszy Francję. Ma za sobą studia f ilozoficzne na uniwersytecie 

w A]gierze oraz działalność w amatorskim, objazdowym teatrze, gdzie był 

aktorem, reżyserem, autorem adaptacji. Pierwsza wersja dramatu o Kaliguli 

powstała w roku 1938 i zaczyna się ucieczką cesarza po śmierci Drusilli. 

A więc dokładnie w tym momencie, w którym urywa się pierwotny zarys 

sztuki. W ostatniej scenie Kaligula zabijał się sam, sztyletem· wyrwanym 

Cherei. Potem Camus przerabia dramat i kończy go ostatecznie w :roku 1944. 

W swoim dorobku ma już wtedy dwa zbiory szkiców, „Obcego", sztukę „Nie

porozumienie" i przede wszystkim „Mit Syzyfa" - filozoficzną analizę absur

du ludzkiego życia. 

I człowiek„. 

Prapremiera „Kaliguli" odbyła się w 1945 roku na scenie paryskiego The

atre Hebertot. Kaligulę grał Gerard Philipe, jeden z najprzystojniejszych 

aktorów wszechczasów. A więc nie odrażający brzydal, ani pokraczny szale

niec. Krytycy zwrócili wtedy uwagę na młodego aktora. Jako Kaligula miał 

pono wygląd i gesty chorego dziecka, wielki żar i zarazem opanowanie, 

wspaniały głos przechodzący w nerwowy krzyk, którym atakował swoich 

przeciwników. Podkreślano też wielką wrażliwość i inteligencję postaci. 

Istotnie. Kaligula Camusa jest filozofem, estetą, poetą. Ma niebywałą wra

żliwość, niepospolitą inteligencję i piekielną wyobraźnię. Bardzo wyrafino

waną i krwiożerczą, to prawda. Ale nic z psychopaty. 

We francuskim wydaniu „Kaliguli" znajduje się uwaga dotycząca kostiu

mów. Mogą one być dowolne, byle nie były „antyczne". To zrozumiałe. Kali

gula Camusa jest bowiem człowiekiem naszych czasów, dwudziestego wieku, 

który Camus nazwał „wiekiem strachu". Nie tylko strachu przed przemocą 

i zagładą, ale przede wszystkim przed absurdem życia. Oto zawalił się osta

tecznie świat ludzkich wartości. Nasz wspaniały, mądry wiek popadł w sza

leństwo, zdruzgotał reguły, podeptał prawa, podważył pewniki wiary i po

czucie moralności, obnażył przypadkowość Judzkiego losu, na który nikt tak 

naprawdę nie ma wpływu, bezradność wobec śmierci, która może przyjść 

w każdym momencie - nie wiadomo skąd i nie wiadomo za co. Człowiek 

wydaje się istotą absurdalną, że swą odwieczną potrzebą absolutu skazany 



na życie w świecie absurdalnym i okrutnym, świecie bez reguł, bez nadziei 

i bez możliwości ocalenia. Wszak bogowie wielu religii nie słyszeli jęków 

mordowanych narodów. Nie uratowała ich kultura, skoro ofiary masakrowane 

były przez ludzi od wieków cywilizowanych. 

Kaligula był dobrym władcą. Lecz zdarzyło się coś tak zwykłego i po

wszedniego jak śmierć bliskiej osoby. I oto na scenę wchodzi człowiek po

rażony tym, co nieubłagane. Co więcej - skazany na życie i rzeczywistość, 

z którą nie może i nie chce się pogodzić. Bowiem człowiek ze swej natury 

skłonny jest do buntu. Przywykł stawiać czoło losowi, na który nie ma z.go

dy. Kaligula zapragnął więc przekonać ludzi, że świat jest do niczego, skoro 

istnieje śmierć, a życie toczy się nadal. „Jeśli Skarb ma znaczenie, życie 

ludzkie nie ma znaczenia żadnego" - powiada. I postanawia wyciągnąć 

z tego konsekwencje. Postanawia być logiczny, wbrew absurdowi świata. Lo

gika absurdu może wydać się obłąkana, to fakt. Kaligula zapragnął zatem 

przemi€rzyć granice wolności, zdobyć księżyc, a więc posiąść nieosiągalne. 

A skoro to niemożliwe zbadać przynajmniej po drodze granice przemocy. 

Jak daleko można posunąć się w bestialstwie, upodleniu, niszczeniu i po

niżaniu ludzi? Czy muszą być aż tak nikczemni i słabi? Kiedy zaprotestują? 

Czy wreszcie zdobędą się na odruch buntu, tak przecież naturalny? Przekroczą 

granicę uniżonego posłuszeństwa, przemogą strach, który wydaje się bez

mierny? Kaligula jest nieludzki w swym okrucieństwie, ale pozostaje w nim 

czysty. Nie kieruje się żadną ideologią, ani wiarą, ani żądzą bogactwa, ani 

ambicją. Mówi o sobie: „Tyran to także człowiek, który poświęca ludy swoim 

ideom lub swojej ambicji. A ja nie mam idei i nie mam się o co ubiegać 

w dziedzinie honorów czy władzy". 

Swój eksperyment przeprowadza Kaligula z determinacją szaleńca. Jest 

w tym rozpaczliwa desperacja i chłodne wyrachowanie. Prowokuje najpierw 

ludzi, potem bogów, w których zresztą nie wierzy. Posuwa się nawet do 

świętokradztwa. Nadaremnie. Jest głęboko nieszczęśliwy i bezmiernie sa

motny. A „czy można być szczęśliwym - samotnie?" - pyta Camus. I do

daje: „Wielki problem do praktycznego rozstrzygnięcia". 

„Absurd, to człowiek tragiczny przed lustrem (Kaligula). Nie jest więc 

sam. Jest w tym ziarno satysfakcji albo pobłażania. A teraz trzeba usunąć 

lustro" - czytamy w Notatnikach. A w innym miejscu: „Żyć i umrzeć przed 

lustrem" mówi Baudelaire. Nie dość zwraca się uwagi na to „i umrzeć". 

Żyć, do tego wszyscy są gotowi. Ale stać się panem swojej śmierci, oto cała 
trudność". 

Kaligula wydaje się czekać na tych kilku sprawiedliwych, którzy wreszcie 

dowiodą, że morderstwa nie mogą przecie ujść bezkarnie, a w rozwalonym 

przez niego państwie zostanie w końcu przywrócony ład. Camus pisze: „Jest 

to człowiek, którego pasja życia prowadzi do szalu destrukcji. Który wsku

t2k wierności sobie jest niewierny wobec społeczeństwa., który zaprzecza 

wszelkim wartościom. Lecz jeśli prawda polega na negowaniu bogów, błędem 

jest negowanie ludzi. Nie można niszczyć wszystkiego, nie niszcząc samego 

siebie. Jest to historia najbardzej ludzka i najtragiczniejsza z pomyłek". 

Kaligula wie, że zostanie zabity, bo wszystko musi wrócić do normy. Ale 

prowadzi tę ryzykowną grę, aranżuje kolejne sceny upiornego theatrum, 

w którym widzowie stają się aktorami, a ci znów, kolejno, ofiarami. A wszy

stko po to, aby przynajmniej raz na tej ziemi wydarzyło się „coś radykalnie 

innego'' . 

Eksperyment zostaje doprowadzony do końca. Upodleni patrycjusze posta

nawiają działać. Cherea decyduje wreszcie, że pora już przywrócić ład roz

pasanemu światu. Sam odczuwa co prawda pustkę i nonsens życia, równie 

dotkliwie jak Kaligula, nie może jednak pozwolić na podwarżanie sensu świa

ta. Kaligula musi więc zginąć. 

„W ostatnim jęku Kaligula śmieje się i charcząc wyje: „Jestem jeszcze 

żywy!". Tak kończy się sztuka Camusa. Wszystko wróciło do normy. 

Historyczny Cherea jego przyjaciele-spiskowi niedługo cieszyli się 

zwyci.ęstwem. Wkrótce skazani zostali na śmierć przez nowego cesarza Klau

diusza. W uporządkowanym świecie nie ma bowiem miejsca dla królobójców. 

BOŻENA WINNICKA 
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TEATR ALBERTA CAMUSA 
Z początkiem 1936 roku grupa młodych ludzi w Algierze (badaczy, stu

dentów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, robotników) założyła Dom Kultury 
oraz zespół pod nazwą „Theatre du Travail". Ulotka zapowiadająca pier
wsze przedstawienie określała cel przedsięwzięcia jako „uświadomienie so
bie wartości artystycznej, właściwej wszelkiej ambitnej literaturze m::iso
wej" i wyrażała przekonanie, źe „sztuka moźe na tym tylko zyskać, gdy po
rzuci swą wieżę z kości słoniowej". Albowiem znaczenie piękna jest nieroz
dzielne od moralnych wartości ludzkich. Pierwszą premierą w Theatre du 
Travail" była adaptacja Czasów pogardy Andre Malraux, dokonana przez 
młodego pisarza, dziennikarza i filozofa Alberta Camusa, głównego założy

ciela tego zespołu . 23-letni adaptator napisał do Malraux z prośbą o zgodę 
na wystawienie utworu. Malraux odpowiedział lakonicznym telegramem: 
„Graj! A. M." Premiera odbyła się w nastroju pełnym entuzjazmu. na plaży 
algierskiej , gdzie znajdowała się estrada 40-metrowej długości i 15-metrowej 
szerokości. Przyszło 2000 osób. Widok na morze potęgował niezwykły na
strój spektaklu. 

Następna premiera - Na dnie Gorkiego - odbyła się w sali Bordesa, 
zwykle służącej recitalom i odczytom; przy renowacji tei sali brał udział 

Camus i scenograf Miquel. Nazwiska aktorów nie były wymienione w pro
gramie. 

Sukces umożliwił premiery następne: Niemej kobiety Bena Jansona, adap
towanego przez Camusa Prometeusza Ajschylosa (grano w maskach) oraz 
Buntu w Asturiach. Ta ostatnia sztuka została napisana z inspiracji Camusa 
przez czterech autorów. Powstała w trakcie gorących dyskusji, w których 
Camus miał głos rozstrzygający. Akcja Buntu rozgrywa się w 1934 roku. 
Doprowadzeni do rozpaczy górnicy, przy pomocy studentów i separatystów 
katalońskich , ogłaszają strajk i zbrojnie zajmują miasto Oviedo. Walka koń
czy się przegraną. Nie można zapominać. źe matka Camusa była pochodze
nia hiszpańskigo i że do końca życia walczył on o prawa republikanów te
go kraju. Wystawienie Buntu w Asturiach zostało zakazane przez mera Al
gieru w porozumieniu z władzami departamentu. 

W okresie tym Camus pracował nad swą rozprawą dyplomową o filozofii 
Plotyna i jej stosunku do św. Augustyna. Na życie zarabiał lekcjami. Po 
zakazie administracyjnym, uderzającym w „Theatre du Travail" skończył 

kurs aktorstwa zawodowego. Następnie zaangażował się do zespołu Aleca 
Barthus.a. Pierwszą jego rolą był Olivier Le Daim w Gringoire Bainville'a. 
Grał także liczne role molierowskie (w swych Carnets raz po raz wyrażał 
podziw dla twórcy Mizantropa). 

W 1937 Camus intensywnie współpracował z dziennikiem „Alger Republi
cain" i odbywał podróże po Czechosłowacji, Dolnym Sląsku, Austrii i Wło
szech. Być może (choć nie jest to pewne), zajrzał i do Krakowa, o czym 
świadczy entuzjastyczna wzmianka o naszym mieście w pisanych konspi
racyjnie, późniejszych (1943-1944) Listach do przyjaciela Niemca, a także 

w Zaślubinach (Les Noces; polski przekład ukazał się nakładem WL w 1981 r). 
Po powrocie z podróży Camus wstąpił do tworzącego się w Algierze teatru 

„Equipe". Pierwszy program tego zespołu głosił hasła decentralizacji arty
stycznej i odmłodzenia teatru. Repertuar obejmował dzieła greckie {Ajschy
los, Arystofanes), Anglii elżbietańskiej (Szekspir, Marlowe) hiszpańskie (Cal
deron, Cervantes), amerykańskie (Faulkner) i nowsze francuskie (Claudel, 

Malraux). 
W 1938 r. w związku z pracą Camusa w „Equipe" powstała pierwsza wer

sja KaUguli. Uderza w tym najpopularniejszym dziele scenicznym Camusa -
niezmiernie żywy rytm, metaforyczność, lakoniczność i szybkość dialogu 
(zwłaszcza point kończących poszczególne akty). Andrzej Falkiewicz (w Mi
cie Orestesa, Poznań 1967) nazwał ten utwór dramatem myśli doprowadzo
nej do ostatecznych konsekwencji. Jest w tym dramacie zalążek idei, wyra
żadnych potem w innych pracach Camusa , Listach do przyjacie(a Niemca, 
drugiej wersji Kaliguli (1944/ 45), powieści o nowym heroiżmie - Dżumie 
(1947), Upadku (1956), nowelach z cyklu Wygnanie i królestwo (1957). Zasad
nicza wartość społeczeństwa i jednostki to wa.lka z nędzą i obrona praw do 
szczęścia. Takie są podstawy nowej etyki, głoszonej przez Camusa. 

W 1941 r. wielki francuski aktor i reżyser J. J. Barrault myślał o dra
macie na temat dżumy. Nieco później próbował adaptować Dziennik z lat 
dżumy Daniela Defoe. W 1947 po ukazaniu się Dżumy Barrault zaproponował 
Camusowi adaptację tej powieści. Autor napisał nowy utwór, którego a.keję 

przeniósł z Oranu do Kadyksu. Smierć, jako sekretarka Dżumy, wykreśla 
nazwiska osób skazanych. Była to głównie aluzja do ludobójstwa Hitlera 
i okrucieństw gen. Franco. Sztukę atakowała francuska prasa prawicowa, 
na co twórca odpowiedział słynnym artykułem Dlczego Hiszpania?, w którym 
przypominał winę swych rodaków za śmierć kilku hiszpańskich republikanów. 

Jeszcze przed premierą Kaliguli napisał Camus sztukę Nieporozumienie, 
wystawioną jednak dopiero w 1944 roku. Najogólniej biorąc, jest to potępie
nie współudziału w mordzie, z aluzjami do hitleryzmu i prób merytoryczne
go uzasadnienia ludobójstwa. Zarówno do tej sztuki jak i do Kaliguli od
noszą się słowa francuskiego krytyka, Pierre Henri Simonau: „Jest to dowód 
przy pomocy absurdu na absurdalność absurdu". 

W 1949 powstaje ostatnia oryginalna sztuka Camusa Les Justes (Sprawie
dliwi). Jest to utwór zawierający aluzję do akcji rosyjskich socjalrewolucjo
nistów w 1905 roku. Zawarte jest w niej pytanie o granicę ideowego odwetu 
(wykluczenie przypadkowego unicestwienia niewinnych) oraz o to, co jest 
uzasadnieniem rewolucyjnej kary i gotowości poniesienia samoofiary (śmierć 

na szubienicy). 

W 1953 wrócił Camus do pracy reżyserskiej. Na festiwalu w Angers wy
stawił Uwielbienie Krzyża Calderona oraz Les Esprits Lariveya. W 1955 in
scenizował Ciekawy wypadek Buzzatiego w paryskim teatrze „La Bruyere". 
W 1956 w teatrze „Mathurins" ukazała się słynna inscenizacja Requiem dla 
prostytutki, adaptowanego na podstawie powieści Faulknera. Pada tu słynne 
zdanie o konieczności świadczenia na rzecz niewinnej kobiety w imię spra
wiedliwości, czy choćby „prawa do spokojnego snu''. 

Nie na tym koniec teatralnej pracy Camusa. W 1957 na festiwalu w Angers 
wystawia on Kawalera z Olmedo Lopego de Vega, z Dominique Blanchar. 
W 1959 w Theatre Antoine dał adaptację Biesów Dostojewskiego, którą póź
niej w krakowskim Starym Teatrze realizował Andrzej Wajda. W ostatnich 



latach swego życia reżyserował Camus własne sztuki. Pisał piękne eseje 
o aktorach, np. o Madeleine Renaud (który tłumaczyłem dla teatru Barrault 
podczas jego występów w Polsce). 

Ostatni rok życia Camusa - to nowe kłopoty z nękającą go cale życie 
gruźlicą . Ale za pieniądze z Nagrody Nobla mógł sobie kupić mieszkanie na 
południu Francji. Rozpoczął też pisać powieść Le premier homme. Odrzucił 
propozycję objęcia Komedii Francuskiej lub innego paryskiego teatru (co 
proponował mu minister kultury Malraux). Pełen planów Camus reżyseruje 
Biesy, myśli o roli Narratora, towarzyszy aktorom w ich objazdach. 

Ginie tragicznie w podróży samochodowej 4 stycznia 1960 r. W marcu tego 
roku miał przybyć do Polski na otwarcie tzw. „Quinzaine Fran~aise". Propozy
cję przyjął z radością , pisząc do dyrektora Centre d'Etudes Fran~aises w War
szawie, że „odpowiada mu intelektualny klimat Polski". 
Warto dodać, że w 1957 napisał esej Artysta a współczesność, specjalnie dla 
„Twórczości". 

Jesienią 1946, gdy Camus był nieznany w naszym -kraju, Tadeusz Breza 
przywiózł mi z Paryża egzemplarz Kaliguli przepowiadając, że utwór ten 
przetłumaczę. Istotnie z zachwytem tę sztukę przetłumaczyłem i wkrótce 
przełożyłem. W rok potem w „Twórczości" ukazały się dwa akty tego prze
kładu oraz mój esej, o Camusie. Trzy polskie zespoły umieściły sztukę w pro
jekcie repertuarowym, m. in. Miejskie Teatry Dramatyczne w Warszawie, 
z inicjatywy Aleksandra Maliszewskiego i Czesława Szpakowicza. Ale do 
premiery doszło dopiero w 1957 w Kielcach - Radomiu (reż Tadeusz Byr
ski). W listopadzie 1956 całość przekładu ogłosił „Dialog". Ważna była pre
miera krakowska z 1963 (reż. Lidii Zamkow, świetna rola Leszka Herdegena). 
Sztukę tę wystawiały też teatry w Łodzi (reż. Józef Gruda. główna rola: 
Krzysztof Chamiec), Bydgoszczy (reż. Bogdan Poręba), Koszalinie (reż. L. Ko
marnicki), Opolu (reż. Stanisław Wieszczycki), Wrocławiu, Szczecinie i w war
szawskim Teatrze Drama tycznym (reż. Andrzej Chrzanowski , główne role: 
Piotr Fronczewski i Magdalena Zawadzka). Nieporozumienie wystawił w Pol
sce Hebanowski w Gdańsku, Stan oblężenia Krystyna Skuszanka w Nowej 
Hucie. 

WOJCIECH NATANSON 

Cel sztuki nie jest w ustanawianiu praw ani w rządzeniu, ale prze
de wszystkim w rozumieniu. Sztuka rządzi czasem dzięki sile rozu
mienia. żedne jednak dzieło genialne nie zostało nigdy zbudowane 
na nienawiści i pogardzie. Dlatego artysta, u końca swojej drogi, 
rozgrzesza zamiast potępiać. Nie jest sędzią, ale tym, kt~ry. uspra
wiedliwia. To wieczny adwokat żyjącej istoty - dlatego ze Jest ona 

żyjąca. 

My, pisarze XX wieku, nie będziemy już nigdy samotni. Przeciw
nie, powinniśmy wiedzieć, że niepodobna ujść wspólnemu nieszczę
ściu i że naszym jedynym usprawiedliwieniem, jeśli w ogóle uspra
wiedliwienie istnije, jest w miarę naszych możliwości mówić za tych, 
którzy sami nie mogą tego zrobić. Dotyczy to wszystkich, kt?rzy 
dziś cierpią, bez względu na wielkość przeszłą czy przyszłą panstw 
i stronnictw uciskających: dla artysty nie ma lepszych wśród ka
tów. Dlatego piękno, nawet dzisiaj i zwłaszcza dzisiaj, nie może słu
żyć stronnictwu; służy ono cierpnieniu i wolności ludzi. Artysta 
zaangażowany to ten, który nie odrzucając walki nie zgadza się na 
służbę w regularnej armii; jest wolnym strzelcem. 

Może tu właśnie jest wielkość sztuki: w nieustającym napięciu po
między pięknem i cierpieniem, miłością ludzi i szaleństwem krea
cji, samotnością nie do zniesienia i udręką zbiorowości, odmową 
i zgodą. Artysta porusza się pomiędzy dwiema przepaściami, który
mi są beztroska i propaganda. Na tej wąskiej ścieżce każdy krok 
oznacza przygodę i ryzyko. Ale w ryzyku jest wolność sztuki. Wol
ność trudna i raczej przypominająca dyscyplinę ascety, któż temu 
zaprzeczy? Jaki artysta ośmieliłby się powiedzieć, że znalazł się na 

wysokości tego zadania? 



Sztuką najbardziej wolną i najbardziej zbuntowaną będzie sztuka 
klasyczna; uwieńczy największy wysiłek. Jak długo społeczeństwo 
i artyści nie zgodzą się na ten długi i swobodny wysiłek, jak długo 
wyjściem będzie rozrywka albo konformizm, sztuka dla sztuki albG 
domniemany realizm, artyści trwać będą w nihilizmie i jałowości. 

Co znaczy, że odrodzenie dzisiejsze zależy od naszej odwagi i od 
naszej woli jasnego widzenia. 

Tylko wolność wyzwala ludzi z samotności, gdy niewola rządzi sa
motnością zbiorową. Sztuka, ze swej esencji wolna, którą próbowa
łem zdefiniować, jest tą, która jednoczy: tyrania dzieli. Cóż dziw
nego tedy, że sztuka jest wroga wszelkiej przemocy? 

Każde wielkie dzieło uświetnia i wzbogaca człowieka, oto cała ta
jemnica. Tysiąca obozów i cel więziennych nie wystarczy, by prze
kreślić to świadectwo godności. Dlatego nie jest prawdą, że można 
na czas jakiś zrezygnować z kultury, by przygotować kulturę nową. 

Nie można zrezygnować z nieustającego świadectwa człowieka o jego 
cierpieniach i wielkości, nie można zrezygnować z oddechu. Nie ma 
kultury bez dziedzictwa, i dlatego nie możemy i nie powinniśmy 
odrzucać niczego w naszej kulturze. Jakiekolwiek będą dzieła przy
szłości, przetrwa w nich ta sama tajemnica wywodząca się z od
wagi i wolności, podtrzymywana przez tysiące artystów wszystkich 
czasów i wszystkich narodów. 

ALBERT CAMUS, Eseje (fragmenty) 
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