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Nadwrażliwiec wobec świata

I.
Realizacja Kaliguli Alberta Camusa w Teatrze Polskim we Wrocławiu 
jest dla mnie sentymentalnym powrotem do gniazda. To właśnie tutaj 
stawiałem moje pierwsze teatralne kroki podczas zajęć z legendarnym 
dziekanem, fantastycznym aktorem, moim Mistrzem – Igorem 
Przegrodzkim.
Dokładnie 40 lat temu w sali 205, gdzie obecnie odbywają się nasze 
stolikowe próby analityczne, będąc studentem pierwszego rocznika 
Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu, z wypiekami na twarzy 
słuchałem niepowtarzalnych refleksji, rad, anegdot naszego dziekana. 
Teraz po zatoczeniu wielkiego kręgu wracam do matni. Zaraz po szkole 
wylądowałem jako aktor w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, 
następnie w Teatrze Polskim, gdzie moim dyrektorem był właśnie Igor 
Przegrodzki. Kolejnym etapem była przygoda z filozofią na Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie spotkałem tak wybitnych 
filozofów, jak Józef Tischner, Michał Heller czy Józef Życiński. Naturalną 
konsekwencją moich wcześniejszych doświadczeń było podjęcie studiów 
na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Istotne piętno na moim 
myśleniu o teatrze odcisnęli m.in. Krystian Lupa, Jan Peszek czy Jerzy 
Jarocki.
Później wsiadłem na karuzelę reżysersko-dyrektorską i z całym 
bagażem doświadczeń ponownie stanąłem w sali 205, z dziecięcym 
zaciekawieniem, czym tym razem obdarzy mnie „mój i nie mój” Teatr 
Polski.

REŻYSER ROBERT CZECHOWSKI O „KALIGULI”

II.
Kaligula Camusa jest dla mnie tekstem szczególnym i bardzo osobistym. 
To właśnie jego interpretacją zdawałem egzamin na Wydział Reżyserii 
Dramatu PWST. W moim przekonaniu ta sztuka najpełniej oddaje  
smak, zapach, oddech, tętno... inicjacji, także tej teatralnej.  
Jest próbą zdefiniowania tej ponadczterdziestoletniej podróży.
Camus bardzo mocno akcentował uniwersalne walory swojej sztuki, 
traktując świat antyku jako pretekst do analizy konstrukcji współczesnego 
świata i rządzących nim zasad. Szczególnie dzisiaj, w czasie upadku 
wszelkich autorytetów i dekonstrukcji fundamentów naszej cywilizacji, 
Kaligula wydaje się tekstem wyjątkowo aktualnym.

III.
Świat, który konstruujemy na scenie, jest na wskroś współczesny.  
W scenografii, kostiumach, muzyce nie znajdziemy śladu antyku.  
Jedynie wizualizacje momentami nawiązują do antycznych źródeł. 
Na rzeczywistość sceniczną patrzymy z perspektywy bardzo młodego, 
współczesnego chłopaka w T-shircie i dżinsach, który nie ma 
ambicji dorównywania antycznym bohaterom. Po traumatycznych 
doświadczeniach (nieudana próba samobójcza) znajduje się  
w metaforycznej „klinice”. Zmagając się z odwiecznymi dylematami 
egzystencjalnymi, rozpaczliwie szuka odpowiedzi na fundamentalne, 
ontologiczne pytania: jak skonstruowany jest świat, czy w ogóle  
ma jakikolwiek sens i jakimi zasadami się w nim kierować?  
Nasz bohater niesie na swoich barkach ciężar filozofii i wizji Camusa,  
w największym skrócie polegającej na tym, że świat jest skonstruowany 
w sposób nielogiczny, absurdalny, nie da się go w żaden sposób 
uchwycić rozumem, mechanizmami racjonalnego myślenia. Człowiek 
jest bezbronny. Jedynym pewnikiem jest śmierć, która jest kresem 
wszystkiego. Dalej jest tylko nieodgadniona, bezduszna czeluść, nicość. 
Nie ma żadnych bogów. Nie ma nagrody ani kary. Wszystkie czyny są 
jednakowo istotne i jednakowo nieważne. Jedyne, co pozostaje wobec 
absurdalności świata, to bunt, który z góry skazany jest na porażkę.
Z bezsilności wobec przytłaczających go pytań nasz bohater zakłada 
maskę cesarza Kaliguli. To daje mu pozorną siłę w konfrontacji  
z labiryntem świata. Kliniczni współtowarzysze stają się patrycjuszami, 
personel szczurami – zwiastunami śmierci. Subiektywna narracja 
bohatera kreuje figury, których nie ma w sztuce Camusa (Drusilla, 
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Na podstawie rozmowy 
Sławomira Olejniczaka

Oddech, Cienie...). Kluczowe stają się lustrzane odbicia zwielokrotnienia. 
Kaligula rozpada się na wiele postaci, które dryfują w świecie iluzji. 
Religia, sztuka, miłość – wszystko jest iluzoryczne, wydają się jednak 
konieczne. Konstrukcja świata jest jedynie pozorem czegoś trwałego, 
ale bez niej nie da się żyć. Coś krzyczy w Chłopaku-Kaliguli: „Dajcie mi 
jeden argument, który pozwoli mi nie strzelić sobie w łeb!”. Rolę Kaliguli 
powierzyłem dwóm świeżo upieczonym absolwentom wydziałów 
aktorskich w Łodzi i we Wrocławiu: Hubertowi Kowalczysowi i Pawłowi 
Wydrzyńskiemu.
Z wielką czułością staram się być akuszerem w procesie ich inicjacji 
teatralnej. Obydwaj wnoszą nieprawdopodobną świeżość i rzadkiej 
urody szlachetność, często demaskując nasze teatralne nawyki. Grają 
Kaligulę jednocześnie, co nie ułatwia im zadania. Znakomicie oddaje to 
jednak ducha utworu. Towarzyszy im także Oddech – alter ego Kaliguli, 
dopełniając tym samym obraz symbolicznego trójkąta. Warta uwagi jest 
rola tancerzy będących cieniem, zapachem, echem Kaliguli-filozofa, 
Kaliguli-nadwrażliwca.

IV.
Mierzę się z Kaligulą po raz trzeci i pewnie nie ostatni, ponieważ zawsze 
coś bardzo intrygującego w tym tekście odnajduję. Teraz pracujemy na 
przekładzie Janusza Kaszy. Trzeba pamiętać, że Camus tworzył Kaligulę 
przez ponad 20 lat i napisał kilka wersji tekstu. To tłumaczenie prezentuje 
jedną z ostatnich, gdzie wątki, postacie i sceny różnią się zasadniczo  
od wcześniejszych.
Z rozkoszą się na to rzucę, żeby samego siebie zaskakiwać i tworzyć 
sobie bariery. Camus zaczął pisanie Kaliguli w 1938 roku, a ostatnia 
wersja powstała w 1958, dwa lata przed śmiercią. To też bardzo 
symboliczne – Camus zginął w wypadku samochodowym w 1960 roku, 
a chwilę później ja się urodziłem...

V.
Zapraszam w ten niecodzienny, pandemiczny czas na nietypową 
premierę Kaliguli w streamingu live 26 marca 2021 roku.  
Z niecierpliwością jednak będziemy oczekiwać konfrontacji z „żywym” 
widzem na widowni Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Świat, taki, jaki jest,  

jest nie do zniesienia... dlatego 

potrzebuję księżyca... szczęścia... 

nieśmiertelności... czegoś... 

niemożliwego...
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Błędem wszystkich ludzi jest brak 

dostatecznej wiary w teatr. Dowiedzieliby 

się, że każdemu człowiekowi wolno grać 

niebiańskie tragedie i stać się bogiem... 

wystarczy uczynić serce nieczułym...

K ALIGUL A
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Samotność? Ale jaka? Samotny człowiek 

nigdy nie jest samotny... stworzenia, które 

zabiliśmy, są z nami... a z nimi byłoby jeszcze 

łatwo... ale ci, których się kochało, którzy nas 

kochali, żale, pragnienie, gorycz i słodycz, 

dziwki i banda bogów... gdybym mógł 

spróbować tej prawdziwej, ciszy... natury...

K ALIGUL A
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Kaligula – nieostro rysująca się postać, którą z cienia wydobywa 
nieubłagana walka pozostawiająca za sobą same jedynie trupy. Ojciec 
go osierocił, kiedy chłopiec był jeszcze małym dzieckiem; upokorzona 
i prześladowana matka wydana została na pastwę oprawców. Kaligula 
wzrastał w atmosferze szpiegostwa, nienawiści, wszechobecności intryg. 
Bracia jego, jeden po drugim, zginęli od zbrodniczej ręki – otóż i jego 
dzieciństwo, i lata młodzieńcze, a to, jak się można domyślać, pozostawia 
trwałe ślady. [...]
Oryginalność Kaliguli polegała nie na tym, iż był okrutny, lecz na tym, że 
dysponował jak gdyby pełnym rejestrem okrucieństwa. Przede wszystkim 
miał zamiłowanie do rzezi. Pewnego dnia kazał stracić dwudziestu 
sześciu rycerzy na raz. Kiedy indziej, donosi Dion Kasjusz, ,,nasyciwszy 
się jadłem i upiwszy winem, kazał strącić z mostu do morza wielu swoich 
przyjaciół i żołnierzy i staranować ich statkami uzbrojonymi na dziobie  
w ostrogi, tak że dla niektórych skończyło się to marnie, choć większość, 
aczkolwiek byli pijani, uszła z życiem”. [...]
Kaligula nie jest wszak, jak Neron, zagubionym w historii władcą, któremu 
brak konsekwencji: posiada on w najwyższym stopniu w s z y s t k i e 
wady, jakie tylko można sobie wyobrazić u złego władcy. Uosabia on 
– później zdamy sobie sprawę z wagi tego szczegółu – jego m o d e l 
d o s k o n a ł y . Można by powiedzieć, iż skroił sobie swą postać na miarę. 
Do powszechnych wad dodał jeszcze inne, dla których wymyślenia 
potrzeba było sporo wyobraźni, począwszy od humoru, który nigdy nie 
był silną stroną panujących – ponieważ sprawowanie władzy sprowadza 
się między innymi do przydawania za wszelką cenę powagi bufonerii 
spraw ludzkich. Humoru, który przybiera od czasu do czasu formę mniej 
lub bardziej niewinnych żartów [...].

Kaligula – kat czy ofiara?

U Kaliguli na każdym poziomie odnajdujemy obsesję trawestacji 
rzeczywistości, z d e m e n t o w a n i a  jej, tak paradoksalną u władcy, 
którego zadaniem jest w zasadzie ją organizować... [...]
Według [Hannsa] Sachsa niezrównoważenie Kaliguli miałoby wynikać  
z nieludzkiej wprost sytuacji, jakiej musiał stawić czoło w dzieciństwie  
i potem w latach młodzieńczych. Żyjąc w ciągłym strachu przed 
śmiercią, widząc swą matkę, braci padających pod ciosami Sejana, 
spodziewając się podobnego losu, którego okropieństwo mógł  
sobie łatwo wyobrazić, uczynił to, co uczyniłby każdy człowiek  
w podobnych okolicznościach: szukał ucieczki poza rzeczywistością. 
Nie tyle w szaleństwie w dosłownym znaczeniu, ile w n i e o b e c n o ś c i , 
neutralizując swoje jestestwo odmową brania na siebie ciężaru swej 
własnej tożsamości, uznania swego własnego istnienia. [...]
Był tyranem. Był nim podobnie jak prawie wszyscy rzymscy cesarze, 
którzy pod tym względem różnili się jedynie z pozoru. Ale tyranem 
nieszczęśliwym, który prawie zawsze zadawał cios w sytuacji zagrożenia 
i który, pragnąc zasadzić swą władzę na podstawach demagogii, zagroził 
interesom mniejszości i padł jako pierwsza jej ofiara. Nie miała to być 
ofiara ostatnia; po nim innych cesarzy, począwszy od Domicjana, 
podobny spotka los, i to z tego samego powodu. [...]
Za każdym razem, kiedy jakaś klasa, jakiś lud, jakiś ustrój znalazł się  
w sytuacji aż tak rozpaczliwej, iż nie mógł się z niej wydostać inaczej, 
niż uciekając się do morderstwa i terroru, przemocy i rasizmu, zawsze 
udawało się znaleźć jakiegoś ,,szaleńca” – a przynajmniej już ,,histeryka”, 
sadystę czy też, wedle terminologii drogiej egzegetom Kaliguli, człowieka 
,,niezrównoważonego psychicznie” – by zwalić nań całą winę. Nie staje 
się on naturalnie takim od razu, a dopiero gdy burza przeminie. [...]
Kaligula nie był szaleńcem, senatorowie dobrze o tym wiedzieli. Niemało 
też osób wie, iż nasi dwudziestowieczni tyrani również szaleńcami nie byli.

Roland Auguet, Kaligula, czyli władza w ręku dwudziestolatka, 
przeł. Wojciech Gilewski, Warszawa 1990.
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To zabawne... jak nie zabijam, 

czuję się samotny... kiedy 

wszyscy tu jesteście, odczuwam 

pustkę... najlepiej czuję się wśród 

moich ofiar... oni są prawdziwi... 

są jak ja... cierpliwie czekają...
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Albert Camus

Francuski prozaik, dramatopisarz, eseista, aktor i reżyser teatralny. 
Urodzony w Algierii francuskiej, tworzył swoje dzieła głównie we Francji. 
Pochodził z rodziny robotników rolnych. W roku 1932 zdał maturę  
i wstąpił na Uniwersytet w Algierze, gdzie dzięki stypendiom i zarobkom 
dziennikarskim studiował filozofię i historię kultury antycznej. W latach 
1937–1940 pracował jako dziennikarz w antykolonialnym dzienniku 
„Alger Républicain”. W tym samym okresie rozpoczęła się jego przygoda 
z teatrem. W 1936 roku wraz z przyjaciółmi założył Théâtre du Travail, 
którego pierwsze przedstawienie okazało się wielkim sukcesem. Po 
rozwiązaniu tego teatru Camus założył kolejny – o nazwie L’Équipe.  
Od roku 1940 mieszkał w Paryżu. W czasie okupacji działał w ruchu 
oporu. Po wojnie kierował dziennikiem „Combat”, podróżował po 
Europie. W roku 1947 ostatecznie odciął się od dziennikarstwa i polityki, 
by móc w pełni oddać się teatrowi i pisarstwu. Jest autorem powieści 
Obcy (L’Étranger, 1942), Dżuma (La Peste, 1947) i Upadek (La Chute, 
1956), zbioru nowel Wygnanie i królestwo (L’Exil et le royaume, 1957), 
a także dwóch nieukończonych, wydanych pośmiertnie powieści: 
Śmierć szczęśliwa (La Mort heureuse, 1971) oraz Pierwszy człowiek 
(Le premier homme, 1994). Napisał cztery dramaty: Kaligula (Caligula, 
1938–1958), Nieporozumienie (Le Malentendu, 1944), Stan oblężenia 
(L’État de siège, 1948) i Sprawiedliwi (Les Justes, 1950). Opublikował 
ponadto kilka esejów, z których najsłynniejsze to Mit Syzyfa (Le Mythe de 
Sisyphe, 1942), Listy do przyjaciela Niemca (Lettres à un ami allemand, 
1945) i Człowiek zbuntowany (L’Homme révolté, 1951). Laureat Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury w roku 1957. Zginął tragicznie w wypadku 
samochodowym.

(ur. 7 listopada 1913 w Mondovi, zm. 4 stycznia 1960 w Villeblevin)

Pisanie Kaliguli Camus rozpoczął w roku 1938 (pierwsza wersja datowana 
jest na rok 1939). Pierwodruk dramatu ukazał się w maju 1944 roku 
nakładem Éditions Gallimard. Światowa prapremiera sztuki odbyła się 
27 czerwca 1945 roku na scenie Théâtre Comédie w Genewie. 
Reżyserował Giorgio Strehler. W sumie aż do roku 1958 powstało kilka 
wersji Kaliguli. Na podstawie sztuki Detlev Glanert skomponował do 
libretta Hansa-Ulricha Treichela niemieckojęzyczną operę, wystawioną 
prapremierowo w roku 2006 w Operze we Frankfurcie nad Menem.  
Na język polski dramat Camusa tłumaczono aż czterokrotnie. Pierwszy  
i najpopularniejszy był przekład autorstwa Wojciecha Natansona. Oprócz 
niego sztukę przełożyli Bożena Sęk, Janusz Kasza i Joanna Gorecka- 
-Kalita. Prapremiera polska Kaliguli odbyła się 27 września 1957 roku  
w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach-Radomiu (na scenie w Kielcach) 
w reżyserii Tadeusza Byrskiego, który wcielał się również w tytułową 
postać. Obszerny opis tej inscenizacji można znaleźć w internetowej 
Encyklopedii Teatru Polskiego. Sztuka doczekała się później w naszym 
kraju kilkunastu wystawień, m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, 
Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, 
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem.
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Zrozumiałem po prostu, że jest 

jedyny sposób zrównania się  

z bogami: wystarczy im dorównać 

w okrucieństwie i obojętności...
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Albert Camus i filozofia
Jest wszakże w twórczości filozoficznej i literackiej Camusa zawarty 
[...] szczególny paradoks: oto myśliciel, który podejmuje wątki właściwe 
współczesnej koncepcji irracjonalnego pesymizmu, przekształci owe 
wątki i motywy tak, że będą przyświadczały racjonalizmowi, śmiałości 
myśli ludzkiej i głosiły pochwałę czasu skierowanego przeciw złu  
w świecie ludzkim. [...]
Kafka widział jedynie człowieka skazanego, Camus rozumie, że człowiek 
jest skazany, mimo to chce podjąć walkę. I nie jest to walka bez sensu. 
[...] Duch buntu rodzi się z chwilą, kiedy człowiek dostrzeże, że szczeliny 
pomiędzy nim samym a jego losem nie wypełnia żadna łaska celu, 
nie prowadzi nad nią żaden most do boskiego ani do ziemskiego raju. 
[...] Camus mówi, że człowiek i tylko on jeden w przyrodzie posiada 
zdolność buntu. [...] Zbuntowany nie domaga się życia, ale racji życia. 
Odrzuca logiczność śmierci. Jeśli nic nie trwa, nic nie ma żadnych 
usprawiedliwień, śmierć pozbawiona jest sensu. [...]
Camus nie jest tylko demaskatorem odsłaniającym przerażającą 
rzeczywistość egzystencji zarażonej poczuciem absurdu. Stara się 
znaleźć rozwiązanie pozytywne. Stara się sformułować odpowiedź 
na pytania: ,,dlaczego żyć” i ,,jak żyć”? [...] Camus przygląda się 
formom buntu przeciw pustce i nicości, przeciw nędzy doli ludzkiej. 
[...] To surrealizm ośmielił się powiedzieć, że najprostszym aktem 
surrealistycznym jest wyjść na ulicę z rewolwerem i strzelać do tłumu. [...]
Uzasadnienie Szwedzkiej Akademii przyznającej mu Nagrodę Nobla 
17 października 1957 roku w dziale literatury głosiło, że otrzymuje tę 
nagrodę ,,za całość dzieła rzucającego światło na problemy, które nasze 
dni stawiają przed świadomością ludzką”. Takie dzieło nigdy nie może 
przybrać postaci skończonej. Odczytujemy dzisiaj jego książki jako 
propozycje poszukiwania nowej moralności i demaskowania moralności 
starej, jako wyraz niepokoju filozoficznego przeniesionego do literatury 
pięknej.

Jerzy Kossak, Egzystencjalizm w filozofii i literaturze, 
Warszawa 1971. Pominięto przypisy.

Dam temu światu dar równości... 

a kiedy już wszystko się 

wyrówna, niemożliwe stanie się 

możliwe, księżyc znajdzie się  

w moich ramionach, być może 

sam się zmienię, a świat razem ze 

mną... wtedy wreszcie ludzie nie 

będą umierać i będą szczęśliwi...
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Robert Czechowski

Damian – neogenn – Lindner

Piotr Mateusz Wach

Jakub Psuja

Wojciech Stefaniak

Aktor (PWST we Wrocławiu) i reżyser (PWST w Krakowie), studiował również na Wydziale  

Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pedagog wrocławskiej PWST,  

wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2001–2007 dyrektor Teatru  

im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Od roku 2007 dyrektor naczelny i artystyczny Lubuskiego 

Teatru w Zielonej Górze. Pracował m.in. w Teatrze Współczesnym oraz Teatrze Polskim we 

Wrocławiu. Wyreżyserował ponad 50 przedstawień w Polsce, Czechach, Niemczech i Wielkiej 

Brytanii. Za swoją pracę teatralną zdobywał nagrody i wyróżnienia: Jak wam się podoba  

z Centrum Sztuki – Teatru Dramatycznego w Legnicy zostało uznane podczas 

Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku przez Fundację Theatrum 

Gedanense za najlepszy spektakl Szekspirowski sezonu (1996). Na Międzynarodowym Festiwalu 

Teatralnym „Biała Wieża” (Brześć, Białoruś) Stworzenia sceniczne w jego reżyserii z Teatru 

im. A. Węgierki w Białymstoku otrzymały Grand Prix w roku 2012. Laureat Medalu „Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis”.

DJ, muzyk, performer, instalator dźwięków. W latach 1999–2004 współtworzył sound system 

LAPACHO, grając fuzje dubu techno i reggae transu. W 2000 roku powołał na świat project 

Ganjaclinik. Od zawsze wierny techno: czy to deep dub house, nu skull, czy industrial. Przy 

realizacjach teatralnych pracuje od 17 lat.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, scenograf, reżyser światła, rekwizytor. 

Współpracował przy produkcjach telewizyjnych i wielu spektaklach teatralnych, m.in. Bestiariusz 

Zamkowy (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu), Ziemia Ulro – zakazane obrzędy (Centrum 

Kultury Zamek w Poznaniu), Thermidor roku 143 (Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku), Olbrzymek 

(Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu), Nina i Paul (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu), Morfeusz 

Sen (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu), Dupak (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu), Jagoda 

i niedźwiedzie (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu), Baśń o trzech konikach (Teatr Animacji  

w Poznaniu) czy To wiem na pewno (Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze).

Artysta teatru działający na przecięciu performansu i choreografii. Swoją praktykę opiera na 

technikach świadomego śnienia i głębokiego słuchania, a przez zgłębianie transu i odmiennych 

stanów świadomości i ciała konstruuje rozciągnięte w czasie ruchome obrazy – hipnotyczne, 

medytacyjne i niepokojące. Ukończył Wydział Teatru Tańca w Bytomiu w krakowskiej Akademii 

Sztuk Teatralnych oraz Międzynarodową Akademię Sztuk Pięknych i Mediów w Wenecji  

(na kierunku choreografia i performans). Laureat Grand Prix Konkursu SzekspirOFF 2017 na XXI 

Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku, nagrody Shaking The Walls, Złotej Maski województwa 

śląskiego i innych. Podwójny stypendysta Alternatywnej Akademii Tańca (2018, 2019), 

realizowanej przez Art Stations Foundation Grażyny Kulczyk w Poznaniu, oraz stypendysta 

Biennale Warszawa (2020). Współpracuje m.in. z Teatrem interno5 w Neapolu, bodytalk  

w Münster, Deep Control Collective w Oslo, Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu oraz 

Teatrem Barakah w Krakowie. W pracy artystycznej spotkał się m.in. z Krystianem Lupą, Yoshiko 

Waki, Cecilią Moisio, Cezarym Iberem, Heleną Jonsdottir, Maciejem Gorczyńskim, Tomaszem 

Bazanem, Jackiem Poniedziałkiem, Anną Piotrowską czy Mikołajem Mikołajczykiem.

Rocznik 1966. Absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie, który ukończył z wyróżnieniem w 1991 roku. Jako stypendysta Ministerstwa Kultury 

i Sztuki spędził kilka miesięcy w Argentynie, gdzie zainteresował się scenografią teatralną, której 

pozostał wierny do dziś. Na stałe współpracuje z teatrami Kwadrat i Komedia w Warszawie  

oraz Domino Teatras w Wilnie (Litwa). Jego dorobek obejmuje ponad trzysta scenografii  

i plakatów do sztuk teatralnych i muzycznych w całej Polsce oraz na Litwie, Łotwie, w Czechach 

i Niemczech. Realizuje również projekty z dziedziny architektury wnętrz, sztuki sakralnej 

i grafiki użytkowej. Dwukrotnie otrzymał nagrodę prezydenta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej oraz wyróżnienie za scenografię spektaklu Cukier w normie wg S. Shuty 

w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie w XI Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 

Współczesnej. Laureat łódzkiej Złotej Maski w 2011 roku.

Adam Królikowski

Kostiumolog, stylista, designer; z wykształcenia filozof (Uniwersytet Łódzki). Ukończył Polsko-

-Amerykańską Szkołę Stylizacji w Chicago. W latach 2008–2012 wykładowca stylizacji i historii 

XXI wieku w Akademii Mody i Stylizacji we Wrocławiu. Współpracował z Canal+, Domo+  

i Kuchnia+ jako look creator oraz z marką Top Secret jako szef działu visual merchandiser. Jako 

stylista, kostiumolog i charakteryzator współpracuje przy sesjach reklamowych dla takich marek, 

jak: Play, Media Markt, Converse, Żywiec, Okocim, Piast, Real, Lidl, Bebiko, RMF FM, Discovery 

Channel. Przy realizacji przedstawień Teatru Telewizji – Żegnaj Judaszu (reż. B. Suchocka), 

Maestro (reż. K. Globisz), Zabawy na podwórku (reż. P. Miśkiewicz) – był odpowiedzialny  

za stylizacje i kostiumy.
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Cóż mi da władza tak niezwykła, kiedy 

nie mogę odwrócić porządku rzeczy, 

kiedy nie mogę spowodować, by słońce 

zachodziło na wschodzie, a ludzie 

przestali umierać... nie, Caesonio, jest 

obojętne, czy śpimy, czy czuwamy,  

jeżeli nie mamy wpływu  

na porządek tego świata...

K ALIGUL A
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Życie jest przeciwieństwem miłości... 

ja ci to mówię i zapraszam cię na 

ucztę, na najpiękniejszy ze spektakli... 

potrzebuję widzów... ofiar i winnych... 

każcie wprowadzić winnych... a wszyscy 

są winni... ...chcę, by wprowadzono 

skazanych na śmierć... publiczność, dajcie 

mi wreszcie publiczność... chcę mieć 

swoją publiczność...

K ALIGUL A
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„Kaligula” na naszej scenie

Obecne wystawienie Kaliguli Alberta Camusa jest drugim 
na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Poprzednia 
premiera odbyła się na Scenie Kameralnej 27 listopada 1970 
roku pod oryginalnym tytułem Caligula, na jaki zdecydował 
się tłumacz Wojciech Natanson. Była to 281. premiera 
naszego teatru. Do maja 1971 roku, kiedy spektakl zszedł 
z afisza, zagrano 29 przedstawień dla 7250 widzów. 27 
września 1971 roku w realizacji Juliusza Burskiego premierę 
miała telewizyjna wersja naszego spektaklu. Przypominamy 
twórców tamtej inscenizacji:

Reżyseria: Giovanni Pampiglione
Scenografia: Wojciech Krakowski
Asystent reżysera: Stefan Lewicki

Obsada:
Caligula – Józef Skwark
Caesonia – Anna Lutosławska
Helikon – Andrzej Gazdeczka
Młody Scypion – Stefan Lewicki
Herea – Andrzej Hrydzewicz
I Patrycjusz – Romuald Michalewski
II Patrycjusz – Zygmunt Bielawski
III Patrycjusz – Andrzej Erchard
Stary Patrycjusz – Albert Narkiewicz
Mucjusz – Gustaw Kron
Żona Mucjusza – Halina Piechowska
Merea – Tadeusz Kamberski
Intendent – Mieczysław Łoza Anna Lutosławska, Józef Skwark

Fot. Michał Diament

Kierownik działu literackiego: Sławomir Olejniczak

Kierownik działu organizacji pracy artystycznej 

i impresariatu: Karolina Gonera

Kierownik działu marketingu: Liliana Kiekis-Kozica

Kierownik techniczny: Jacek Cimicki

Z-ca kierownika działu technicznego: Bartosz Jedynak

Kierownik magazynu rekwizytów i kostiumów: Krzysztof Cichocki

Kierowniczka sekcji garderobianych: Anna Dobosz

Główny brygadier scen Teatru Polskiego: Adam Buraczek

Brygadier Sceny Kameralnej: Krzysztof Rybacki

Brygadier Sceny na Świebodzkim: Bogdan Dyląg

Kierownicy pracowni:

Realizacji dźwięku: Maciej Kabata

Realizacji oświetlenia i wizji: Dariusz Bartołd

Krawieckiej damskiej: Ewa Zdaniewicz

Krawieckiej męskiej: Grzegorz Ragan

Perukarskiej i charakteryzatorskiej: Mateusz Stępniak

Szewskiej: Jerzy Porzyczek

Stolarskiej: Tomasz Jaszczyński

Tapicerskiej: Jerzy Ragan

Ślusarskiej: Mariusz Perlik

Malarsko-dekoratorskiej: Oskar Łowicki
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Do niczego nie doszedłem... 

moja wolność nie jest dobra... 

Helikon nie przyszedł... nie będę 

miał księżyca... Kaligulo...  

do historii...

K ALIGUL A
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Zadanie: Wykonanie prac budowlanych i zakup wyposażenia wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem dla Teatru Polskiego we Wrocławiu (2020–2021).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
Dofinansowano ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

PATRONI MEDIALNI PREMIERY

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA 

COVID-19

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY

ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
centrala – tel. 71 316 07 00
sekretariat – tel. 71 316 07 01–02, faks 71 316 07 03
kasa – tel. 71 316 07 80
sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
www.teatrpolski.wroc.pl
www.facebook.com/Teatr-Polski-we-Wroclawiu

kasy biletowe czynne od wtorku do soboty  
w godzinach: 11:00–14:00 i 15:00–19:00
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem
kasa biletowa Sceny na Świebodzkim czynna tylko dwie godziny  
przed spektaklem.

Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział marketingu
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00
tel. 71 316 07 75, -77
e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl

ul. Świdnicka 28
tel. 71 316 07 52

pl. Orląt Lwowskich 20c
tel. 71 341 29 54

Teatr Polski we Wrocławiu
Duża Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego

Scena Kameralna

Scena na Świebodzkim

Internetowa sprzedaż biletów:
bilety.teatrpolski.wroclaw.pl

redakcja programu: Elżbieta Małecka, Jarosław Minałto

projekt plakatów: Tomasz Konieczny

zdjęcia: Michał Diament, Jarek Kuśmierski, archiwum

opracowanie graficzne programu: Artur Busz

wykorzystane cytaty z Kaliguli Alberta Camusa wzięto z egzemplarza  

w przekładzie Janusza Kaszy

ORGANIZATOR TEATRU POLSKIEGO:

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO
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