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Albert Camus (1913-1960) 

Urodz ił s i ę w algierskim miasteczku Mondovi , w prostej 

rodzinie robotników rolnych. Po śmierci o jca, któ ry zgin'!l 

podczas I wojny światowej, za mieszkał wraz z matl«j 

w Algierze. Warunki , w któ rych przysz ł o mu żyć, by ł y dla 

przysz ł ego pisarza dośw iadcze niem traumatyczn ym -

o czym dobitnie świacl cZ<) sugestywne obrazy nędzy w jego 

dz i e ł ach - przed e wszystkim w Dżumie. \XI chwili rozpo

czc;cia studiów kilkunastoletni Camus by ł ju ż chory na gruź

lie<; . Czyta ł Dosto jewsk iego, Gic.le·a, M alraux , Prousta, 

pochbnia ł fil ozofi czne pisma Kierkegaarda , N ietzschego, 

Schopenhauer;1. By ł poci wpływem dzieł swego duchowego 

opiekuna Jeana G remiera , oraz ksi:1żki Andre de Wchauda 

La f)o11le11r (Ból). Zawa rte w nich rozw~1 ża nia o istocie 

egzystencji i c ierpieniu przenikającym świat stały s ię jedną 

z po dstaw jego późniejszego buntu - i tego wyrażonego 

w literaturze, i tego prezentowanego w życ iu publicznym. 

Po latach c ierpienie - integralny element istnienia - miał 

okreś lić Camus mianem filozoficznego absurdu i wzbogacić 

wszechobecną w jego dzidach, przewrotn<) ironią. Ale 

jeszcze zan im zacZ<) l pisać , porz<1dek świata po lega j<)cy na 

moralnym nieporz<1d ku jego sensu by ł db późni ejszego 

autora Kalig uli nie do przyjęcia. Może właśnie dlatego 

Camus nigdy nie ograniczy ł si<; do pracy literackiej - starał 

s ię działać. Ukończył szkolę aktorsk<) , był współzałożycielem 

teatru robotn iczego i zosta ł aktorem w zespo le objazdowym, 

gdzie wysqpil m.in. w adaptacji Braci Kara111azou1 Dosto

jewskiego. Poe.I koniec lat trzydz iestych oclb y l podróż po 

Europie, pracowa ł w lewicowej gazecie, wydal pierwsze 

ks i <)żki : Dtl'ie strony tq~o samego Cl 937) i za~'l11hi11y 0 938), 

zacz:1 ł pracę nad Kali[!,ulq. \XI 1942 ro ku wyjechał na stale 

do Francji. Mimo rozwijaj<)Cej sic; choroby został jednym 

z najaktywniejszych działaczy ru chu oporu. Dużo w rym 

czasie tvvorzył - napisa ł m.in. zbiór e.-;c jó\\· .Hit Si·zvfa. 
pow i eść Ohcy, dramat N ieporuz111111"el1ie. Dominuj;1ce 

w dziełach z tego o kresu poczucie ;1bsurc.lu rz;1 d z<_1u:go 

ludzk im losem ze szczeg<'>ln<) m oc) \\ ")Tażone zosta ło 

w Kalig 11/i - dr<1macie, którego premiera , z Gerardem 

Philipem w ro li tytułowej , oc.lhyb sic; w 19LJ 'i roku w teatrze 

Hebertor w Pa1y 7. u . 

Poe.I koniec lat czwrc.l ziesrych i na pocZ<)tku pi ęćdz i es i <)

rych nihilist\ 'czna konstatacja absurdu i cierpienia przestaje 

Camusowi \\)'Sta rczać . \XI powie . .:;c iach Dżuma (1947) 

i Upadek (19'i6), w dramatach, a nade wszystko w zbiorze 

esejów Człowiek zh11ntou•ani' ( 1951) pisarz z ca le) moq, 

choć nie wprost, uka zuje promier1 nadzid w bezsensow

n ym , ok rutnym św i ecie : jest nią godność, czy raczej 

poszu kiwa nie godności. \XI zasięgu możliwości człowieka 

leży bow iem - według Ca musa - tylko jedna odmiana 

buntu: bunt m etafizyczny. \ :V któ1y m jednostka powstaje 

przeciw ko własnej kondycji. 

\XI 1957 roku Albett Camus otrzymał łitet:lCk) Nagrodę Nobla. 

\XI osta tnich latach życ ia , nie porzucaj<)C pracy literackiej 

i publicystycznej, znów zwrócił sic; ku scenie: reżyserował , 

opracowywał adaptacje ( m.in. Biesów Dostojewskiego) , 

planowa ł za łożenie własnego teatru. \XI styczniu 1960 roku 

zgin<1 I w wypadku samochodowym. Dopiero w wydaniu 

pośmi ertn ym uka za ł y się osobiste zapiski Camusa -

Notatniki 1935-1959. 



Caius Iulius Caesar Caligula (12-41 n.e .) 
Syn Germanika i Agty piny Starszej; cesarz Rzymu 
w latach 37- 41 n.e . 

\XI ża rc ie obo zowym otrzyma ł przyd o mek K aliguli*, 
ponieważ wychowując się wśród wojska nosił strój prostego 
żoł n ierza. Ile przy tym mi łości i popu larności zyska ł mu 
wśród żołnierzy sam ten sposób wychow ania, najbardziej 
okaza ło się (. .. ) po zgonie Augusta, gdy żołnierstwo zaczęło 

się buntować i sza leć. Kaligula sam ym tylko po jawieniem 
s ię - rzecz niewątpliwie stw ierdzona - uspokoił je od razu . 

\XI dz i ew i ętnastym ro k u życ ia w ezwa ny zosta ł p rzez 
Tyberiusza na Kapri. Tego samego dnia wdział togę męską 

i ostrzygł brodę, bez żadnych u roczystośc i , jakie towarzy
szyły wejściu w świa t jego braci. 

Swoje własne cierp ien ia kryl poci maską niewia1ygodnej 
obojętności , tak posłuszny w obec dziadka i jego otoczenia, 
że nie bez s łusznośc i powiedziano, i ż „nie było nadeń 

lepszego niew o lnika ani gorszego pana" . 

j ednak nawet w ów czas nie mógł opanować usposob ienia 
ok rutnego i skłonnego cło występku . Go rliw ie przygl<!clal 
się egzekucjom i to1t urom skazańców. Zamaskowany peruk<1 
i długą sza tą obiegał nocami karczm y i cudze alkowy. 
Z najw iększą ochotą uprawia ł sztuki scen iczne: taniec 
i śpiew. 

Po stracie ma ł żonk i ]unii (. .. ) Kaligula, chcąc trwalej 
zapewnić sob ie tro n, uwiódł żonę Makrona, ów czesnego 
dowódcy koho rt p retorianów , (. .. ) wkradł się za jej pośred

nict\vem w lask i Makrami i podsuną ł Tyberiuszow i truciznę. 

(. .. ) Co więcej, własnoręcznie go udusił. 

Tak uzyskawszy tron, spełnił najgorętsze życzenia narodu 
rzymskiego. (... ) Więc gdy wyruszył z M izenum, (. .. ) po 
cl roclze w znoszono na jego cześć ołta rze , składano o fia1y 
ze zwierząt , palono pochodnie. 

Zaledw ie wjecha ł do Rzymu, senat w raz z publicznością, 

która wdarła się cło kurii , natychmiast powierzył mu władzę 

najwyżsZ<J naci w szystkim , naruszając w ten sposób ostatnią 

wolę Tyberiusza. 

Sam ponadto wznieca ł jeszcze życzl iwość powszechn<J d la 
sieb ie, zabiegaj<JC wszelkim i sposobami o przypodoban ie 
się ludowi. 

Odwoła ł w yroki skazujące i zesła nia . Wszystk ich oska rżo

nych, jeśl i ich procesy z poprzednich rz,1dów by ły jeszcze 
w roku, ułaskawił. 

Urzędn i kom przyzna ł swobodny w ymiar sprawied liwości , 

nawet bez odwołania się do niego . (.. .) Uczciwie i bez vvykn; 
tów wypłacił naty chmiast zapisy spadkowe Tyberiusza. ( ... ) 
W ielu pogorzelcom zwróci ł straty. 

Dwukrotn ie kaza ł rozdać ludow i zapo mog<; po trzysta ses
tercjów i ty leż razy u1L1dzil suq uczt<; d la senatu i stanu 
rycersk iego, a ta kże d la żon i dzieci obydw u stanów . 

lJ1L1dzal cz<;sto przeclst;1wienia sceniczne, i to różnorodne, 

oraz nawet nocne, oświetl iwszy cal'J okolice;. Hojnie rozdzie
la ł różne drobne podarki oraz przyzna ł po koszyc1:ku sm,1ko
lyków każdemu obyw atelowi. 

\Xlykrniczyl budowle zaczęte przez Tyberi usza : świ<J tyn ię 

Augusta i teatr Po mpejusza . Zacz,11 budowy: wodoci;1gu 
w okolicy Tybur i amfiteatru n iedaleko Septów. 

Dotychczas można by ło opowiadać o n im jako o władcy , 

odqd musz<; mówić o n im jako o potworze. 

Cyt. za: Gajus Swero nius Tr:1nkwi llus, 1:1·11 ·01y cezan!11 •. 

r rzel. .J. N i e 111i rs k :1 - l' l iszczyńs k:1 , Wrocl:t\\' 1987 
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Jądro ciemności Kaliguli 

Ko/1~[!,11!0 :111i nie jest c.lram:1tcm historycznym, ani jako taki 
nic został za mierzon y. Cam us zc.lecyc.lowa l sic; na kostium 

anryczny z d\\'(lch wzgl ęc.l(>w. Po pierwsze, przenosZ<JC akcję 

vv oc.l legl;1 przesz łość , sytuowa ł swój utwór w pobli ż u 

klasycznej tragedii , krac.ln<1c nieco jej dostojnego blasku d la 
oświet lenia - w ybranego jako przykładowy- losu Kaliguli. 

Po drugie. oc.lwol u j:Jc się do historycznych \vyc.la rzeń , 

wzbogacał scen iczn:J fikcje; o tak poŻ<Jc.lan y c ięża r rzeczy
\\'istcgo doś\\'Lldczenia. Doświadczenia . któ re w szkolnych 

podrc;cznik;1ch za.-;tyglo w jednoznaczny obraz despo

tycznego i sza lonego cesa rza , skuteczn ie cl im inuj:1c ka że.le 

pytan ie o źr(>c.lb jego czynów. A ro właśnie pytanie Camus 

stawia w ccnrrum swego dramatu . Nic ważniejszego nic 

dzieje sic; przecież na scenie: jedynie krok po kroku , 

odrzuca j:Jc jeden fo lszywy pozór po drugim, zglc;hiamy sens 

sz:de1istw :1 rzymskiego cesa rza , docieraj:Jc do samego j<Jc.l ra 
jego wcwn~·trzncj c i emnośc i. 

Najpierw wszystko wydaje si ę p roste, choć nieco hulwer

suj<1ce. M iody Ka ligula osza lał po śmierc i ukochanej siost1y 

- poc.lpowiac.laj<! zgromadzeni w sa li cesa rskiego pała cu 

patlycjusze, jakby wychowa li s ię na lekturach romanryków. 

Lecz ju ż wkrótce sam Kaligula podaje wyjaśnienie hardziej 

godne egzystencjalisty: „Ludzie umierają i nie są szczęś liw i. " 

Nie S<! szczę.ś liwi i czyni<! wszystko, by kłamać sobie i innym 

o sensie isto t i rzeczy. Ka ligula postanawia zatem zmus ić 

ich do konfrontacji z pra·wc.lą na temat absurdu istnienia 

i sta je s i ę ziemskim w cieleniem ok rutnych i niesprawied 

liwych bogów. Zmienia Rzym w wielki tea tr, na któ rego 

scenie reżyse ruje „niebiańską tragedię" niczym ś rednio

w ieczny moralitet, ho przecież ie.Izie mu o pouczenie innych 

poprzez teatr- tea tr życ i a - o bezsensie świata. Wszystkie 

eksperymenty, jakim Kaligula poc.lc.laje rzymskich patry

cjuszy, maj<! w gruncie rzeczy ten sam mało sko mpli 

k owany, lecz bezwzg l ędnie log iczny mechanizm . Oto 

w jednej ze scen na wieść o z ł ym samopoczuciu cesa rza 

Trzeci Pattycjusz wola z przesadą, że gotów odc.lać za1i s\voje 

życ i e, a następnie za pewnia władcę: „Och , Ceza rze, nie 

ma niczego, czego bym ci natychmiast nie odc.lal. " Ten , nie 

zw l eka jąc, każe go wyprowadzić na śmie rć, traktuj<!C ca le 

wydarzenie jako naukę moralm1 o rym , że kto rzeczyw iśc ie 

kocha życ ie, nie sza fuje nim z nac.lmiern <t l e kkomyślności'! . 

I s totą jego pedagogii nie jest za tem ni c innego, jak 

ujawnienie sprzecznośc i między kłamstwem języka i myśli 

a nag<! prawdą bezsensu rzeczy tego świata. 

~ 



Taka interpretacja eksperymentu Kaligul i prowad zi 
najczęściej do przedstawienia go jako buntownika, któ1y
choć dla dobra argumentacji zabija - czyni to jednak w imię 
oca lenia wartości. Wtedy fina! dramatu zmienia się w po
średni tryumf cesa rza i jego pedagogii, a spiskowcy 
wykonuj<!C nań wyrok po twierdzaj<! sens życia i świata. 

Dlaczego jednak Camus chce, by zadawali ciosy sztyletem 
w twarz .,z pośpiechem i nieporz<1c.lnie"? To prawda, Ka ligula 
„przemienia SW<! fi lozofię w trupy", jak dowodzi ich przy
wódca Cherea. O wiele bardziej przen ik li\.\ry wydaje się 

jednak (choć jakby nieś\viadomie) Miody Scypion, kiedy 
z wyra źmJ oc.lra z;1 pyta: ,j eszcze raz grale.ś komedię. Cóż, 

graleś komed ię'" Nie vv tym mo mencie wszakże Kaligula 
gra komedię, kiedy udaje przed in.nymi, by sprowokować 
ich reakcje i następnie obrócić przeciwko nim. O wiele 
isto tniejsza w ydaje się komedia, którą rzymski cesarz gra 
przed samym solx1, wcielaj<[C się w rolę Wielkiego Pedagoga. 
Jeszcze w ostatnim akcie Kaligula przekonuje Chereę i nas, 
widzów, że jest jedynym czlowiekiem w Rzymie, który 
„uzgadnia swoj<J myś l i swoje czyny". Lecz już po chwili 
ujawnia przed Caesoni<J fałsz tego twierdzenia, by odkryć 
istotę swego egzystencja lnego c.loświac.lczenia , że nic nie 
trw a i nawet cierpienie pozbawio ne jest sensu. A jeśl i tak, 
to jego projekt pedagogiczny zrodzi! się w zlej wierze. 
Kaligula kia mal rwierc.lząc, że zabijając uczy innych prawdy 
o absurdzie świata . Choc.lzilo mu raczej o wzbudzenie aż 
tak iej nienawiści , by o nim jedynym nigdy nie zapomniano . 
Co ważniejsze, maj<!C w pogardzie tchórzostwo pode.lanych, 
w podobny sposób oszukiwal sarn siebie, że ze.lola wymkm1ć 
si<; z pułapki powszechnej niet1wałości. Że nie tylko p rze
nikn<jl logikę bogów i z powodzeniem oclg1ywa ich rolę, 
lecz ukrad ł im rakże nieśmiertelność . True.Ino więc zna leźć 

w histo rii dramatu scenę o większym ładunku ironii niż ren 
mo ment fina lu Kalig11/i, kiedy cesarz z ca l<! sil<! rzuca 
krzeslem \V swoje odbicie w ogromnym lustrze. „Kaligulo, 
do historii" - krzyczy, by zaprzeczyć tej płonnej nadziei 
w ostatnim jęku , przez histe1yczny śmiech i przedśmiertny 
charkot: ,j estem jeszcze żywy' " W tym momencie niczym 
Kurtz z o powiadania Conrada dota rł bowiem do samego 
j<1c.lra ciemności. 

Pisz<1c jako jeden z pienvszych o dramacie absurdu, Martin 
Esslin c.lowoc.lzil różnicy między sztukami Camusa i Sartre'a 
a teatrem absurdystów, którzy rezonerstwo poprzedników 
zamienili na sugestywność scenicznych obrazów. Jedynie 
na pozór Kaligula potwierdza jego tezę o prymacie slowa 

w dramaturgii egzystencjalistów. Istota doświadczenia 

tytułowego bo hatera ukrywa s ię bowiem w dramacie 
Camusa w zestawieniu trzech obrazów. Po raz pie1wszy 
widzimy Ka ligu lę w czwartej scenie I aktu, w której nie 
pacia ani słowo. Brudny, z obłędnym spojrzeniem podchodzi 
cło zwierciadła , mamrocząc coś do swego odbicia. W zamy
kającej ten akt sekwencji każe w pelni sza leństwa zbl iżyć 

się Patrycjuszom do lustra, prowadzi doń potem Caesonię 

i p róbuje zetrzeć obraz tamtych. ,Już nic nie ma. A w iesz, 
co zostało'" - pyta i z tryumfem odpowiada: „Kaligula. " 
Ostatni raz stanie p rzed tym samym lustrem w finale 
wiedząc, że blyszcz<1ca powierzchnia również jego odbicia 
nie potrafi zachować. 
To nieprawe.la zatem , że w Kaliguli wszystko rozg1ywa się 

w słowie. Naclrzęclm1 prawdę, prawdę egzystencjalnego 
przeżycia absurdu ludzkiego istnienia przekazuje sceniczny 
obraz, który nie musi wcale powielać inscenizacyjnej w izji 
wpisanej w clic.laskalia. Tylko od reżysera bowiem za leży, 

czy i jaki sposób pomoże widzowi przez zasłonę kłamliwych 

slów dotrzeć do samej istoty cloświaclczenia Ka liguli , 
przybl i żaj<)C je w teatralnym odbiciu jak niemożliwy do 
posiadania księżyc . 

Malgorz~1ta Sugiera 
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Z Camusa 

Poczucie absurc.lu , j eś li chce s ię w nim zna leźć reguły 

postępowania, czyni zabó jstwo co najmniej obojętnym, 

a w rezu ltac ie moż liwym . jeś li w nic s ię nie w ierzy, j eś li 

nic nie ma sensu i j eś li nie możemy uznać żadnej wa rtośc i , 

wszystko jest możliwe i żac.lna rzecz nie ma znaczenia. Nic 

za, nic przeciw, zabójca ani m a rację, ani jej nie ma. (. .. )Zło 

i cnota s~i przypac.lkiem albo k aprysem. Postanawia s ię 

wów czas nie c.l z i a lać, co oznacza przynajmniej zgoc.l ę na 

zabó jstwo c.lrugiego cz łowieka; samemu sobie pozostawia 

s ię harmonijne opłakiwa nie niedoskonałośc i ludzi. Można 

ponac.lto zastą pić c.l zialanie trag icznym d yletantyzmem ; 

w rym w ypadku życ ie ludzkie jest ju ż tylko stawk<) . Można 
w reszcie podjąć dz ia łanie zgo ła nie bezinteresowne. Wó w 

czas, w braku wyższej wa 11ości kieruj<1cej c.l zialaniem , celem 
będz ie bezpośrednia skuteczność . Sko ro nic nie jest ani 

praw dziwe ani fałszywe, c.lobre czy zie, regułą będzie okazać 

s i ę hard ziej skutecznym czyli silniejszym. 

Cyt. za: Cz/011'iek z b1111tn11'a11y, przeł. .Joanna Guzc , Kraków 1993 
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Ktoś powiec.l zial, że krwawe prawa p lami<J krwLJ obycza je. 
Zdarza s ię jednak tak i stan poniżeni <! w ja kimś spo łe

czeństw ie , gdzie - mimo ogólnego braku porZ<Jdku - oby

czaje nie sta j<) s ię nigdy równie jak prawa krwawe. Po lowa 

Fu ropy zna ten stan . C.. . ) Pa ństwa, maj<Jce na sumieniu zbyt 

w iele zbrodni, przygotowuj<) s ię do utopienia własnej w iny 

w większych jeszcze masa krach. Kto S<jdzi, że w ie wszystko, 

wyobraża sobie, że wszystko może. Docześni ie.lo le, któ rzy 

c.l o maga j<J się absolutnej w iary, niestru dzen ie wyc.la j<[ 
absolutne wyroki. 

Cyt. za: A. Camu s, Noz11 •ażc11 1ia o .~iloty11ie, przeł. Waclaw H:tpa k, 

Kre1ków (hrw) 

Postaci absurda lne. 

Kaligula. M iecz i szty let. 

„Zdaje s ię , że nie zrozumiano mnie dobrze przed wczoraj, 

gd y za bił em b pł<111 a drewnianym młotkiem , któ rym mia ł 

on ugodz ić jakiwk<;. A jednak by ło to harc.I zo proste. Chcia

łem raz w reszcie zmienić porz;1c.lek rzeczy - żeby zobaczyć, 

k rótko mówi<JC. Zobaczy łem, że nic s ię nie zmieniło. Trochę 

zdumienia i przerażenia ze strony w idzów. Co c.lo reszty, to 

s ło ńce zasz ł o o zwyk łej god zinie. Wyw iodłem z tego, że 

zmiana porz<1c.lk u rzeczy jest spraw'! ohojętn <J" . 

Ale d laczego s ło 11ce nie mia łoby pewnego dnia wstać na 

zachodzie' 

Cyt. za: /\'o/l//11iki /9.)5 - /959, przeł. .Joe1nm Cuze, Warszaw:1 1994 

Istnieje fak t oczywisty, któ ry wydaje s ię zupełnie mora lny : 
cz łow ie k jest zawsze łupem swoich pra w d. Sko ro raz je 

u znał , nie potra fi s i ę od nich oderwac' . (. . .)Człow iek , któ ry 

stal s ię św ia domy absurdu , jest z nim zwi<JZany na zawsze. 

Cz łowiek pozbawiony nad ziei i tego świa domy nie należy 

ju ż c.lo przysz łośc i. Jest to w po rz<jdku rzeczy. Ale w porz<jd

ku rzeczy jest również , że czyni wys iłek , by uciec ze świata, 

któ rego jest twórq. 

Cyi. za: Mit Svz~/ll w: !Jl!'a eseje, prze ł. Joanna Guze, Wa rszawa 
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Kaligula - paradoks aktora absurdu 

Kaligula jest zc.lolny grać wszystkie możliwe ro le: szczególnie 
rolę cesarza i rolę cesa rskiego błazna . Świac.lome sza le1'\stwo 
daje mu przyvvilej mówienia, co ty lko zechce, i pozwa la 
mu uc.l awać , i ż nieograniczona wolność, j a k ą c.l ysponuje, 
w sposób oczywisty należy c.lo ustalonej trac.l ycji. Ca ligula 
oc.lc.laje część swego sza le1'\stwa wyzwoleńcow i HelikonmNi. 
Lecz ten, któ ry - jako pośrec.lnik - c.l omaga s i ę ks iężyca 

i rzeczy niemożliwych , jest jec.l ynie nc;dznym echem głosu 

swego mococ.law cy. ( ... ) Sza le1'\srwo Kaliguli jest zreszq 
c.lalekie oc.l uśw ięcenia - za to jest metoc.l yczne. 

Cyt z;1: Jbymond Gay-Crossie r. Cal1j!,11la 011 le jJarado.\·e d11 cu111edie11 

a/Js11rde. w: C'c111111s el le thc'dtre, Paris 1992. (prze l. Diana Poskut;1 -

Włodd l 

Agata Duda-Gracz 
Tegoroczna absolwentka Wyc.l z ia łu lłeżyserii PWST w Kra
kowie. Podczas stud iów zrea lizowa ła spektakle: Kreatura 
]. MuITela i Woyzeck G. BC1chnera w PWST, Kain G. Byrona 
w Teatrze im. Witkacego w Zakopanem, Naprawiacz świata 
T. Bernhardta w Starym Teatrze (współpraca reżyserska ), 

Grzeszne dziec iństwo wg M . Twa ine'a na scenie Fundacji 
Starego Teatru , Abelard i H eloiza R Va illancla w Tea trze 
im.]. Słowackiego. Sama opracowuje scenografię cło swoich 
przedsta wie ń. Odnios ła ju ż w tej c.l ziecl zinie sukces - jest 
dwukrotną laureatk<! nagrody za najl epszą scenogra fi ę 

krakowskiego sezonu tea tralnego (Luc.lw ik 2000 za Napra
w iacza świata i Ludw ik 2001 za A bela rda i Heloizę) . 

Jerzy Duda-Gracz 
j eden z najv.rybitniejszych po lskich malarzy, auto r takich 
obrazów jak : jeźdźcy Ap okalip:,y, czyli Fucha; Ka lendarz 
polski; Wig ilia. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie i Wydziału Grafiki filii krakowskiej ASP w Katowicach, 
gdzie przez wiele lat był wykładowq . j est pro fesorem Uni
wersytetu Ś l<1s kiego w Katowicach i Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie. W sw o im dorobku ma po nad 150 v.ry
staw indywidualnych o raz udz i a ł w ponad 300 v.rystaw ach 
zbiorowych w kraju i za granicą - m. in. w Pa 1yżu , Londynie, 
Berlinie, Moskw ie, Rzymie, Tokio, Pekinie. W roku 1984 
reprezentowa ł Po lskę na Biennale Sztuki w Wenecji , w 1986 
i 1987 na Targach Sztuki w Ko lonii , w 1992 roku na świa 

towej v.rystawie Expo w Sewilli.jego prace są eksponowane 
w najbardziej ekskluzywnych galeJiach świata - m.in . w Mu
zeum U ffi zi we Flo rencji , w Muzeum Wa tyka ń skim , 

Muzeum Puszkina w Moskwie oraz w licznych ko lekcjach 
p1ywatnych na ca łym świ ec ie . 

Bolesław Rawski 
O d 1982 roku przez w iele ł a t był zw iązany z Teatrem im. 
]. S łowackiego; jako kompozytor muzyki teatralnej debiu
tował w roku 1986. Współpracuje m.in. z teatrami Warszav.ry, 
Krakowa, Poznania, Wrocławia. Skomponowa ł muzykę cło 

około 70 przedstawień , w reżyserii Marka Fiedo ra, j erzego 
Golińskiego, Grzegorza j arzyny, Pawia Miśkiewicza , Macieja 
Sobocińskiego, Macieja Wojtyszki , Rudolfa Z ioły i in . Laureat 
nagród i v.ry różnień za muzykę do Bz ika tropikalnego 
Witkacego w Teatrze Rozma itośc i w Warszawie, telewizyj
nego Krawca S. Mrożka i Dz iadów A. Mickiewicza w Teau-ze 
im. W. Bogus ławskiego w Kaliszu. 



Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
instytucja kultury 

Województwa Małopolskiego 
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Małopolskie 

Spektakl Kaligula , 
uświetniający Jubileusz 11 O-lecia Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 

dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury 

Dyrekcja Teatru dziękuje 
Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa 

za pomoc w finansowaniu prac konserwatorskich 

llii...A.~ 

I~ 

Patronat medialny 

!)0{\Afi11~~ 
1&-Alijam:4::.,~1t11 

Dyrektor Teatru 
KRZYSZTOF ORZECHOWSKI 

Zastępca Dyrektora 
WIKTOR HERZIG 

Asystent Dyrektora 
Paweł Szot 

Kierownik muzyczny 
Halina Jarczyk 

Asystent scenografa 
Elżbieta Wójtowicz-Gularowska 

Koordynator Pracy Artystycznej 
Kinga Głowacka 

Kierownik Archiwum Artystycznego 
Diana Poskuta-Włodek 

Kierownik Dziafu Promocji 
Małgorzata Zacharka 

W programie wykorzystano projekty Jerzego Dudy-Gracza 

oraz fotografie Marcina Wegnera 

Redakcja programu Diana Poskuta-Wlodek 

Skład i przygotowanie do druku Maciej Dziadyk 



Kierownik techniczny dis eksploatacji 
Ryszard Starobrański 

Brygadier sceny 
Bogusław Wójcik 

Rekwizytor 
Jerzy Gabryel 

Kierownik pracowni elektrycznej 
Janusz Zielonka 

Kierownik pracowni akustycznej 
Krzysztof Adamek 

Kierownik pracowni perukarskiej 
Bożena Rybak 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Kierownik techniczny dis produkcji 
Zdzisław Jarosik 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
Maria Szczypczyk 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Leszek Wyżga 

Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej 
Maria Hodur 

Kierownik pracowni stolarskiej 
Stanisław Nieć 

Kierownik pracowni ślusarskiej 
Adam Rojek 

Kierownik pracowni tapicerskiej 
Michał Rzepka 
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