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Jest zasadnicza rozbieżność w rozumieniu 
k1 tencji te go pisarza: dla jednych będzie on 
wyra:cidelem krańcowej negacji, wyznawcą 
filozofii absurdu, dla innych ~ piewcą człowie
czego obowiązku i trudnej , radości życia; dla 
jednych arcydziełami Camu sa będą „Obcy" i 
„Upadek", dla innych będzie nim „Dżuma", 
lub - aby przenieść p orównanie na deski sce
niczne - dla pierw· zych będzie nim „Kaligu
la", dla drugich „Stan oblężenia" i „Sprawied
liwi" . Lecz, wbrew pozorom, poszczególne wy
powiedzi autora \>'Zajem s<J bie nie przeczą, a 
dzieło jego jest całością zwartą i .rozwijającą 
się konsekw entnie. 



W jednej ze swych o :; ta lo:'1i ch no wel, „Jo;1as 
albo artysta pr zy pracy", pokazu je Ca mus m a 
larza, któr y pr a gnie s tworz ·ć d7.icb wego ży
cia. Po kilku mie siąca ch pr~_c. y ab raz je„t w1·e z
cie gotowy: na środku oi c. ł ego płótn a wypi. ał 
artysta jedno słowo, l ecz m i1 o naj szczerszych 
chęci oglądający nie mogą c d c zylać, czy to sło 
wo znaczy „solitaire" czy „rnli illl it e" („samot
ny", czy „solidar n "). 
Fabuła „Kaliguli" zaczerpn i~ta jest z „Żywo

tów Cezarów". Sylwetka camusow :>k iego boha
tera bliższa j t może h is toryczaej prawdy niż 
stę powszecr •. 1ie pr zypuszcz : b yć może zamy k a 
w sobie tę prawdę psychol ogica1ą, któr ej nie 
dostrzegł Swetoniusz: tak3. 1 ogła być mental
ność 'Cesarza okre3u dekadencji. Ta uwaga ma 
oczyw-.iście char akter margin smvy : prawdę 
postaci sceni znej mierzy się nie jej prawdo
podobieństwem historycznym czy p; y cholo~icz
nym, lecz możnością lrnotaktu, jaką s-tw arza 
widzowi. 

Pierwsze zetkn i~cie . i ę publi cz?1o~ci pary~kiej 
z dramatem na stąpiło tuż po upadku H itlera, 
pierwszy k ontakt z jego pełnym t c k~:e ·n pu
bliczno ści p::ilskiej - w 1956 ; oku. W obu wy
padka~h odczyLrno sztukę j ak ~, opowie§ć o ty
r:mii i jej mechan iz'.llie . Dosl r ;;e?.c>no o czywi~cie 
wielkie uogólni en ie i bra k d c !."aźnych aluzji po
litycznych: krytycy powiedzieli więc , że Ce.mu ' 
zajmuje się tyrnn!ą jakJ produktem czystym. 
że interesuje go ona n· c jako konkretny p ro
ces historyczny, lecz jak .:> przypadek oderwany: 
śmierć Kaliguli zrozumiano jako m oralne po
tępienie tyranii. I to w szyst ko j e t oczywiste, 
wszystko t-0 należy do t ematu (anegdoty) sztuki . 
Moim zdaniem, ,.Kaligula" nie je,-rt jednak 
sztuką o tyranii, a w każdym razie nie jes t nią 
przede wszystkim. 

Wolałem autobus od metra, otwar.ty pojazd 
od' tak sówki, taras od piwnicy. Byłem amato
rem sportowych awionetek, gdzie głową dotyka 

się nieba, na statkach wi ~c;,:iie szukałem ofi
cerskich kajut na pokładzie. W górach unika
łem dolin, woląc przełęcze i szczyty". 

(„Upadek") 



Jest coś, co pozwala zestawić młodzieńczego 
Kaligulę z narratorem opowiadania Cc:m usa 
„Upadek": obydwaj szukają rozwiązań cz~·stych, 
ulegają pokusie absolutu; ich dramat będzie 
C:ramatem myśli doprowadzonej do ostat cz. 
nych konsekwencji. Camuso~ :ki Kaligul.:t po -;. 
tawę s1woją nazy1wa „myśleniem aż do kresu''. 
Motyw ten przewijać się bc;d z.ie w całej twór
czości Camusa. Okaże się jednak, że wbrew 
odczuciu ·widowni i sugestiom krytyków, racj-;. 
r;)iał właśnie Caligula, lecz camusowskiej , myśli 
doprowad zonej do kor.ca" nie zrozumiał. W tyrr. 
tkwi jego dramat. 

„Kaligula" jest !",i torią mądrego i spo:wjn::!
go mło dziel'lca, kt ry wstał cesarzem. :\foż :rn 
by mu zarzucić jed •1 ie to, że „nie miał dość 
oubrego smak u, b. pozostać do konca urzędni
kiem", i;arał s ię litera tu rą. Zaintcre '>Owa!1ia li
terackie skłoniły mlod z.iel'lca do Qbserwacji 
świata i doprowadziły do '>'•.1iosków dzii,.vaco:
nych a dla o tc czer.ia niezrozumiałych: odkrył. 
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ze ludzie umieraJą i nie s ą szczęśliwi. „To jest. 
Pi"awda cal ·iem prosta i cał ·iem j asna, nieco 
gł.upia. lecz tru dna d odkrycia i ciężka do znie
sienia". Dost rzegł podstawowy ab~u rd ludzkie
;::o życia: sprz~c:.nosć miiidzy porywem c:>:łowie
~a ku 1wieczności a skończonym chara1 terem 
Jego egzystencji, rnzdźwi ęk między dążrniami 
ludzkiego ducha a na tui a lny mi skłonnościami 
ciała; zobaczył wypływaj ącą stąd głęboką i 
b~zwzględną dwoi stość ludzkiej natury. Zresztą 
n;e trzeba było aż tak wnikliwego my~lenia: 
wyst<;-~c.zy spojrzeć na otoczenie Kal iguli, na 
ma o~c tych ludzi, ich rozpustę i zakłamani e; 
dowod absurdalności świata przep rowadzonv 
został bezbłędnie. • 

. J.VIłody ce_sarz ni:'! poprz taje n a wym odkry
c1u. U_legaJ ąc skkmnościom właściwym swoje
rnu . wiekowi, _chce prz konać o własnej p!·a
w dz1e W.>zyst ich; stanowisko cesar za zadanie 
to ~ła~wia. Ponieważ w5zyscy ludzie skaz&ni si: 
na sm1erć, porządek egzeku cji nie ma znaczenia: 
poni_eważ bogowie s ą okrutni, aby przekonać 
ludzi o okrucieństwi e bogów, wystarczy być tak 
okrutnym jak oni; aby przekonać ludzi o absur
d~lności świata, wystar czy b ·ć do kor1ca lo
gicznym. Tu kol'lczy .<i ę literatura, a zaczyna 
a_rfa:umentacj~ bezpośrednia. Można sic; poku
s1c o dotarcie do granic ludzkich możliwośc i . 

W państwie Kaliguli winni są wszyscy. Od 
czasu do czasu, w ;sposób dość chaotyczny 
władca wydaje .wyroki. „Nie dotyczył mnie ża
cirn sąd - powie wiele lat pói.:-iiej bohater „U
padku" - nie znajdowałem ,się na scenie lrybu
n&łu, ale gdzie indziej, nad sceną, jak owi bo
gowie, których przy pomocy maszyn spuszcza 
się od czasu do ·czasu, by zmienić akcję i nadać 
jej sens". SE:._1sem akcji jest dla Kaligl:lli „praw
da tego świata, ~tóra polega na tym, ze praw~y 
nie ma". Samo wydawanie wyroków jest włas
ciwie przenośnią: władca wyręcza tyl:ko i_i_iekie
dy los i decyduje o po.rządku egzekucJ1; ~Y 
przekonać otoczenie o okrucieństwie losu, staJe 
~ie jego uosobieniem; zinajduje kamień filozo
fiĆ2my: „brak bez9ieczeństwa - _oto co zmus~a 
do myślenia". Tylko jeden człowiek poza Kali
gulą itę prawdę zrozumiał. Jest nim ChereB:: 
Kaligula przemienia swą filozofię w trupy 1, 
~a wasze nieszczęście, jest to filozofia nieod
parta". Na widowni .także •nie wszyscy <tę praw
dę zrozumieli. 

Dwa zasadnicze, przeciwstawne sobie stano
w.iska rysują •się od początku sztuki: racja Che
rei i racja KaliguH. Takie ;rozłożenie akcentów 
zadecydowało o kons-trukcji dramatu: postawy 
przeci·wników zarysowane ma początku, . co;:az 
bardziej się ze sobą przeplatają, przecwmcy 
rozumieją s1ię wzajemnie coraz lepiej, by wresz
cie w akcie C·zwar.tym, dojść do przeświadcze
nia', że jakiekolwiek porozumienie jest ~ie
możliwe; dialog staje się na powrót mociologiem. 



KALIGULA: Wystarczy być do końca logicz
nym„. Porządek egze. · u~ji nie ma znarzenia ... 
l'otrzebuję winnych.„ pokażę im to, czego jesz
cze nie widzieli: jedynego człowieka wolnego w 
tym państwie. 

(Akt I) 

CHEREA: Stracić życie to niewi~le .. . Ale wi
dzieć, jak ·się rnzsypuje sens życia. jak :mik?. 
racja c1aszego istnienia, oto co je .t nieznośne„. 
Chcę wystąpić przechvko wielkiej idei, której 
rnrycięstwo oznaczałoby k;:iniec świata . 

(Akt IT) 

KALIGULA: Nie„. To jest s ztuka dramatycz
na„. Gdybyś umiał rachować, wiedziałbyś, że 
najmniejsza wojna, podjęta przez rozsądnego 
tyrana, koszitowałaby tysiąc razy drożej niż 
kaprysy mojej fantazji. 

(Akt III) 

CHEREA: „.przy:zmajmy, że tEo:-i człowiek zmu
sza do myślenia. Zmus·za wszy st kich do 
myślooia. I dlatego ściga go tyle nienawiści. 

(Akt IV) 
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Sztuka w czterech aktach 
Przeło:łył Wolclech Natanson 

Kaligula 

Caesoo:iia, kochanka Kaliguli 
T1elikon, zausznik Kaliguli 
l\iłody Scypion 
Cherea 
Stary Patrycjusz 
lVlereia 
Mucjusz 
Intendent 
Lepidus 
Kasjusz 
Metellus 
Strażnik 

żona Mucjusza 

Poeci 

żony Patrycjus.zy 

osoby: 

{I LECH KOMARNICKI 

{ 

MIROSŁAW GA WLICKI 
- CECYLIA PUTRO 
-- WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 
- WOJCIECH NOWICKI 
- WOJCIECH STANDEŁŁO 
-- HENRYK KLEPS 
- MAREK KĘPIŃSKI 
- HENRYK MAJCHEREK 
-- TADEUSZ ZADORA 
- STEF AN BUCZEK 
- ST Ai.~ISŁA W ZYCH 
- KAZIMIERZ JAROCKI 
- STANISŁAW IŻYŁOWSKI 

- HANNA WOLICKA 
STANISŁAW IŻYŁOWSKI 
MAREK KĘPINSKI 
EDWARD MĄCZEWSKI 
JAN MIŁOWSKI 
KAJA KIJOWSKA 
IRENA KOMAN-SALA 
KRYSTYNA WOLSKA 

SCENOGRAFIA 

LILIANA JANKOWSKA 

REŻYSERIA 

NOEMI KORSAN 

I 
ASYSTENT ir:ŻYSERA 

KRYSTYNA · ~OLSKA 

INSPICJENT SUFLER 

IRENA KOMAN-SALA JADWIGA BOGUSZÓWNA 

Siódma premiera sezonu 1985/66 
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Kaligula musi zginąć; dramat tkwił w jeg;:i 
bezwzględnej logice, która musiała się obrócić 
przeciwko niemu. Stając się „rzeczr.ikiem 
absurdu", spełniając funkcje „ślepego losu", 
sq_dzi, że sarn się od niego uniezależnia. „Zawsze 
jest się woln~·m na koszt drugiego. To abs ur
dalne, l ecz m oralne" - tę prawdę Kalig uici. zro
zumiał. „U kresu każdej wol<.1ości jes t w, rok '" 
·- tę prawdę zrozumieć miał dopiero bohater 
„Upadku"; nie wie dzia ł , że absurdalność świa
ta popchnie go w kier unku innego absurdu. 

KALIGULA: Kaligulo, ty także je s t e ś wi nien ... 
I ecz j a kie to gorzk ie. mieć r a cj i być zmusz')
nym do tego, b y Eć aż do oslatec:mego k re su„. 

A Ch e r ea? On także miał ra cję, ale tylko 
wtedy gdy rozumia ł przeciw nika: nie miał jej 
zaś r a zen , z pa tr ycjuszami, :1ie miał je.i jako 
Je den z ni ch . Widz domyśla si ę ter az, dlaczego 
nie m oi a odczytać dram a tu Camu sa jako sztu
ki o dy k ta toi·;;.e, dlacz.eg:J idei ut wor u nie można 
sprowa dzi ć do moralnego p otc: pienia tyranii: 
jego pra wdy byłyby zb yt ·k łopo tliwe. 

Jak wic;c prawa Kaliguli p rzedstawia się 
dzisiaj? świa t nadal jes t przecież absurdalny . 
Ludzie n ie s ta li si • a n i vięk i, ii!':Ji rną'.lrzejsi: 
„Jedno zdanie w y ta r czy dla nowoczesnego 
człowieka: upr aw i ł nierząd i czytał dzienni
ki. P tej tęd iej defini ji t em a t będzie wy
czerpany". Rację ma S"tale ho ha ter tytułowy, 
rację ma t akże Cherea: n· c ri l rozumie przecież 
Kaligulę. 

vI ' także lepL.i ich dzi ia .i r ozumiemy. Sz.tu
ka ni . . i s t dla na~ wyłącznie d ramatem Kali
guli. I t.nie j także drama t Che rei: w walc~ 
µrzeci'w ko jed ne mu człowieka ;vi. którego ro
zumie, musi sprz_ ,m ierzyć s ię z tymi. któryc•1 
nienawidzi naj bardziej: pc w s ta r. ie oo.am. Sztuka 
7.Ludow ana jest 11 :1 k nflik cie dwóch samokwś
ci. I wca le nie m am y pe\ ności , cz.»' wrsz ze 
śmiercią Kalig uli właściwe pro porcje ,św;iata 
zostały przywrócone . 



Zawsze zadziwia mnfo rto, że tak skorzy do 
mę'd111kowania o przedmiotach innych, jes.te~my 
skazani na ubóstwo naszych wyobrazen o 
§mierci. Co to jest błękit i co myśleć o _błę~i ~ 
cie? 'I\a sama trudność ze śmiercią. O ś~1e:c1 1 
o kolorach nie umiemy dyskutować. Wła~?1e to 
oo jest zupełnie proste - przerasta nas. 

(„Le Vent a Djemila") 

Absurd życia polega na tym, że istnieje 
5mierć ; ws ku tek tej konieczności, przecinającej 
wszysbko, żaden los nie może być spełniony. 
Widz za stanawiał się już może, dlaczego odkry
cie Kaliguli, w istocie swej zupełt."1ie bsnalne, 
zrozumiał tylko Cherea. Powodem jest wrodzo
ny człowiekowi brak wyobraźni; absołutna 
niemożność wyjś cia w kwestiach śmierci poza 
doświadczenie śmierci inny·ch. Czy Kaligula był 
wolny od tej ludzkiej ułomności? Nie. Lecz był 
trochę myślicielem i trochę artystą ; znalazł 
środki zastępcze: wrodzony człowiekowi brak 
wyobrażni kompensował mitami„. Ulegając 
jednym, odrzucając inne, sam tworzył mity no
•.ve : m. in . „mit Kaliguli". I , jakkolwiek sam na 
końcu zo s tał oszukany, możemy się domyślać, 
7e w nowej swej negacji nie doszedł aż do kre
s u. W okrzyku: „Kaligulo, do his torii!" znalazł 
pewną pociechę ; radość, 2'J'.laną twórcy udanego 
pomnika. Rzeźba przedstawiała Władcę Sza
lonego. 

A. F. 



ALBERT CAMUS 

Urodził się w roku 1913 w Mondovi (Algie
ria). Zrobił licencjat z filozofii, lecz z powodu 
choroby zrezygnował z kariery akademickiej. 
Pasjonował się teatrem i wystawił wraz ze 
stwc-rzonym przez siebie zespolem kilka sztuk, 
w których sam występował. Podróżował po 
Europie, p3a:ał się dziennikar twem i literaturą. 
Podczas okupacji był jednym z organizatorów 
ruchu oporu pod nazwą „Com bat" w Lyonie i w 
Paryżu; po wyzwoleniu kierował do 1947 rnku 
dziennikiem „Combat". W roku 1956 za działal
ność literacką otrzymał nagrodę Nobla. W roku 
1960 zginął w wypadku samochodowym. 

Do .najba-rdziej znanych jego utworów należą 
eseje „Mit S.7.Yfa" i „Człowiek zbt:'ltowany", 
powieści „Dżuma", „Obcy" i „Upadek''. Z u
tworów dramatycznych najczęściej wystawiany 
jeo:t dramat „Kaligula". Z innych jego utworów 
dramatycznych wymienić należy sztuki „Stan 
oblężenia" (sceniczna adaptacja „Dżumy") i 
„Nieporozumienie". 

W repertuarze 

&.ZAPOLSKA 

MORALNOŚĆ PANI 
DULSKIE.I 

A. SUCHOWO•KOBYLIN 

ŚMIERĆ TARE.t.KINA 

W. BOGUS.t.AWSKI 

PRZEKORY Ml.t.OSNE 

W przygotowaniu 

B. BRECHT - OPERA ZA 

TRZY GROSZE 

.I. STRUMIEŃSKI -

NADESZ.t.A PORA 
DESZCZÓW 



Kierownik techniczny Józef Karbowiak 

Kier. prac. perukarskiej Halina Wasielewska 

Kier. prac. krawieckiej Stefan Rogala 

Kier. prac. stolarskiej Ignacy Walendowski 

Slusarz Jerzy Meszyń ski 

Malarz Franciszek Piątek 

Modelator Tadeusz Gościniak 

Tapicer Władysław Teodorowicz 

Farbiarka Apolonia Kuźmicka 

Główny elektryk Stanisław Jeziorski 

Elektroakustyk Jan Laskowski 

Brygadier sceny Stan isław Kawalec 

STALE DNI GRANIA W KOSZALINIE 

I SŁUPSKU 

piątek, sobota, niedziela 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

Kasa teatru (z wyj . niedziel i poniedziałków) 

godz. 11 - 13, 

w dniach przedstawień ponadto 

godz. 18.30 - 19.30 

Orbis (z wyj. niedziel) 1 O - 17 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

Koszalin 

Słupsk 

telefon 20-58 

telefon 52-85 

Program wydaje Dyrekcja 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. 

Opracowanie Hterackie Andrzej Falkiewicz 

Opracowanie plastyczne Zbigniew Szulc 

KZG KoszalLn D-44 1i1. I. 66. 1000 pap druk. K-3/45 



Dyrektor I kl•ownlk • .._.~Ull3' 

L•CH ICOllAR•CKt 

Dyrektor •t1111lnł81r.ąln• 

zł 2,-

W&ADYS&AW ZlllLtllSICI 

Kierownik 11._Mkl 

AMDRZU PALKt•WtCZ 

Sezo11 1985•1988 


