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Geniusz Szekspira każe 
nam na rzeczy proste 
patrzeć ze zdumieniem

Czemu ta sztuka Szekspira, najwięcej – zda
wałoby się – mająca szans, aby uwieść 
publiczność, najrzadziej jest grywana? Bo 
zaraz nasuwa się pytanie: gdzie Romeo? 
gdzie Julia? Gdzie znaleźć parę akto

rów, którzy by łączyli poryw miłości z dojrzałym 
kunsztem i do tego z „warunkami”? Bo trzeba tego 
wszystkiego, jeżeli czar ma działać. (…)

W tej sztuce jest już cały romantyzm, ale bez 
jego słabości. Poezja wydobyta jest z głębokiej 
prawdy, prawdą jest tu sama przesada uczuć. Ge
niusz Szekspira każe nam nagle na rzeczy proste 
patrzeć ze zdumieniem. Miłość! – słowo, pojęcie 
tak spospolityzowane, tak nadużyte, że zapomina 
się niemal o ich głębokiej tajemnicy. A przecież 
ten tęczowy łuk, rzucony między elementem 
zwierzęcym a elementem boskim w człowieku, to 
jest jedna z rzeczy najbardziej osobliwych. (…)

Jak tedy wytłumaczyć przygodę Romea i Ju
lii, w której miłość, działając z siłą instynktu 
zwierzęcego, przebiega w ciągu jednej minu
ty, sekundy niemal, tę długą drogę, stwarzając  

– w dwojgu obcych sobie przed chwilą istot – ten 
cud jedyności? Czy to są fenomeny jakiegoś ma
gnetyzmu animalnego, czy też wchodzi tu w grę 
nowy, nieobliczalny czynnik, będący – zdaje się 

– specjalnością człowieka: wyobraźnia? W jakim 
stopniu wreszcie odgrywa tu rolę „rajfurki” – mó
wiąc językiem szekspirowskim – literatura, po
ezja? Narzekano nieraz na nieznośny język, jakim 
przemawiają Romeo i Julia. Jest to, zaiste, jedno 
z najosobliwszych świadectw siły Szekspira, że 
poprzez taki język umie on wywołać wrażenie 
najbardziej żywiołowej, najszczerszej namiętno
ści. (…) Powtarzam, czytać tekst Julii i stwierdzać, 
z jakich okropności stylowych Szekspir wydobył 
czar nieśmiertelnych scen miłosnych, to jest jedna 
z ciekawych zagadek literackich.

(Tadeusz Żeleński–Boy, fragment recenzji  

z „Romea i Julii” w Teatrze Polskim, 29.10.1931)

Tragedia przypadku

Jeśli pominąć w tych uwagach Titusa Andronicusa 
(co do którego autorstwa istnieją liczne wątpli
wości, jakkolwiek włącza się ten utwór do Szek
spirowskiego kanonu), to Romeo i Julia jest po 
Ryszardzie III drugą próbą sił poety ze Stratfordu 

w dziedzinie tragedii. Powstaje sztuka niepodobna do 
innych, późniejszych wielkich tragedii Shakespeare’a, 
a z wielu względów znamienna dla bieżącego okresu 
jego twórczości. W pracy pt. Shakespeare, the Elizabe-

than Dramatist David Bevington pisze m.in.: „Romeo  

i Julia jest utworem wybornym, lecz bardziej przypo
mina liryczne komedie niż późniejsze tragedie. Ko
chankowie pochodzą z warstw raczej średnich niż wyż
szych i prawie zupełnie nie zawinili katastrof, które 
ich gubią. Padają ofiarą tragedii przypadku i nienawi
ści swych rodzin. Z ich fatalnej namiętności, ze wzru
szająco krótkotrwałej miłości, z zawziętości rodziców 
i ogólnego nieporozumienia społecznego płyną nauki 
identyczne z tymi, które wynikają z komedii, takich 
jak Sen nocy letniej; a także śmierć Romea i Julii ude
rzająco przypomina zgony Pirama i Tyzbe. Zarazem 
w swej tkance poetyckiej tragedia pełna jest wesołej 
rubaszności i kunsztownych metafor w stylu Petrarki.” 
Tragedia przypadku… a może tragedia losu, przezna
czenia? Faktem jest, że w żadnej innej tragedii Strad
forczyka przypadek nie gra tak zasadniczej decydującej 
roli. Bo faktem jest także, że „aż do momentu śmier
ci Romea w V akcie istnieją wszelkie możliwości, by 
dramat dwojga kochanków zakończył się szczęśliwie”. 
Faktem jest wreszcie, że Romeo i Julia nie pozostawia 
u czytelnika i widza przygnębiającego uczucia ogólnej 
beznadziejności i pogardy dla świata. 

Sądzę, iż dzieje się tak dlatego, że Romeo i Julia 
jest przede wszystkim entuzjastycznym hymnem na 
cześć młodości i młodzieńczych wzruszeń. A jeśli 
wspomniałem, że jest to sztuka znamienna dla czasu,  
w którym powstała, to wydaje mi się tak, ponieważ 
dostrzegam w niej jak gdyby cień nostalgii poety za 
własną, już mijającą, a nawet – według kryteriów epo
ki – minioną młodością. Tym większą sympatią obda
rza dwoje swych młodocianych bohaterów, podziela 
ich najgorętsze uczucia, a w ich daremnej walce z na
rastającymi przeciwnościami, wynikającymi z zawiści, 

przemysław wyszyński & karolina wojdała



głupoty i małoduszności otoczenia, opowiada 
się bez zastrzeżeń po ich stronie. (…)

Shakespeare w Romeo i Julii okazuje się także 
mistrzem dramatycznej budowy, skrótu, osza
łamiającego tempa akcji. Sceny tragedii nastę
pują po sobie w tempie filmowym. Historia 
kochanków toczy się wśród przeplatających 
się wzajem obrazów światła i mroku, wśród 
nocnych scen miłości i dziennych scen gwałtu, 
sentymentu. Lecz cały ten wir zdarzeń i obra
zów poddany jest – i służy – potędze w tej sztu
ce najwyższej: Szekspirowskiej poezji. 

Zwraca się ogólnie uwagę, że obok powsta
łego niemal równocześnie (prawdopodobnie 
w tym samym roku 1595) Snu nocy letniej, tra
gedia o nieszczęśliwych kochankach z Wero
ny jest utworem, w którym kunszt poetycki 
Shakespeare’a osiągnął niespotykane przedtem  
w jego twórczości wyżyny. Zwraca się też uwa
gę na twórcze wykorzystanie w tej sztuce zdo
byczy poezji średniowiecznej.(…)

Popularność Romea i Julii była zawsze, i aż 
do naszych czasów pozostała ogromna. Mi
łość dwojga kochanków weszła jako przysło
wiowa do potocznego języka wielu narodów.  
W dzisiejszej Weronie rodzina della Scala, 
która przez cztery wieku władała miastem  
i doprowadziła je do rozkwitu, ozdabiając 
licznymi kościołami, pomnikami, cudownym 
mostem na Adydze i innymi dziełami archi
tektury, wzbudzającymi osłupienie swą wspa
niałością, usunięta została w cień przez rody 
Montekich i Capuletów, o których wątpi się, 
czy w ogóle istniały. Turyści najchętniej tropią 
tu ślady legendy. Odwiedzają rzekomy dom 
Montekich, dom Capuletów, którego balkon 
(dzięki słynnej scenie balkonowej z II aktu) jest 
chyba najczęściej fotografowanym obiektem 
w mieście, a rzekomy grób Juliety upiększony 
jest zawsze świeżymi kwiatami. Nie wiadomo 
(a przynajmniej ja nie wiem), kto pierwszy tę 
legendę tutaj zorganizował. Kto i kiedy wpadł 
na tę znakomitą myśl, żeby oświadczyć: „To był 
dom Capuletów, tutaj mieszkała Julia” itd. Kto 
wreszcie (może to był ten sam ktoś) wpadł na 

myśl jeszcze piękniejszą, żeby na wszystkich 
tych domach wmurować tabliczki ze stosow
nymi króciutkimi cytatami z tragedii Shake
speare’a. (…)

W Polsce tego zainteresowania dowodzi też 
liczba przekładów. Począwszy od 1839 r., gdy 
po raz pierwszy przekładu Romeo i Julii spróbo
wał Ignacy Hołowiński, przekładano tragedię 
wielolrotnie; liczba jej tłumaczeń dorównywa
ła liczbie tłumaczeń Króla Leara, a ustępowała 
jedynie Hamletowi. Wśród nazwisk tłumaczy, 
obok Leona Ulricha i Władysława Tarnaw
skiego, którzy przełożyli „całego Shakespeare’a” 
(bez Sonetów i Poematów), spotykamy też na
zwisko Józefa Paszkowskiego (i jego przekład 
wszedł do „obowiązującego” u nas mniej więcej 
do czasów II wojny światowej Shakespeare

’owskiego kanonu), ponadto nazwiska poetów, 
takich jak Jan Kasprowicz i Jarosław Iwaszkie
wicz. Najnowsze przekłady są autorstwa: Zofii 
Siwickiej (1956 r.), Macieja Słomczyńskiego 
(1983 r.) i Stanisława Barańczaka (1990 r.)

(Juliusz Kydryński, Przypisy do Szekspira, 1993)
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Romeo i Julia

R omeo i Julia, tra
gedia w 5 aktach 
Williama Shake
speare’a, napisana 
między 1593 a 1596 
rokiem, należy do 

najpopularniejszych dzieł pisarza. 
Historia nieszczęśliwej miłości 
dwojga młodych należących do 
walczących ze sobą rodów Mon
tecchich i Capulettich od czasów 
romantyzmu stała się wręcz 
modelem tragedii miłosnej, zaś 
liryczne sceny między kochan
kami uznano za wzorcowe przy
kłady wzniosłej i czystej miłości, 
niejednokrotnie pozbawiając 
je zarazem zmysłowości, której 
pełen jest dramat. Jest on w tym 
samym stopniu tragedią miłosną, 
co tragedią przypadku (lub losu), 
stawiając pytanie o siły rządzą
ce ludzkim życiem. Zarówno 
miłość Julii i Romea, jak i ich 
śmierć jawić się może jako wynik 
serii wyjątkowych zbiegów oko
liczności, albo jako efekt planu 
(czyjego?), którego celem było 
pogodzenie zwaśnionych rodów 
nad grobem dzieci. Co ważne,  
w obu przypadkach otrzymuje
my pesymistyczną wizję świata,  
w którym nawet najsilniejsze 
ludzkie uczucia i najgłębsze pra
gnienia nie znaczą nic, a bez
względnej władzy ludzie prze
ciwstawić mogą jedynie kruche 
piękno swych uniesień i krótką 
radość przed nastaniem świtu.  
Z drugiej strony to właśnie „kru
che piękno” uczyniło „kochan
ków z Werony” nieśmiertelnymi.
(Dariusz Kosiński, Słownik teatru)

anna paprzyca & rudolf moliński anna paprzyca & karolina wojdała
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Aktualność Szekspira

W Szekspirze kryją się ciągle nie 
ujawnione możliwości. Do
tąd ludzkość nie wydała po
ety, który by mu dorównywał 
w umiejętności prawdziwego 

ukazywania człowieka i jego losów bez zniża
nia się do imitacji rzeczywistości. Ten teatr nie 
odtwarza biernie świata, nie składa go z podpa
trzonych fragmentów, choć chce uchodzić za 

„zwierciadło świata”. Tworzy ten świat na spo
sób ludzki w wielkiej sentetycznej wizji z całym 
zaangażowaniem umysłu i sumienia. Pod tym 
względem, jak zresztą pod wielu innymi wzglę
dami, jest jak najbardziej współczesny.

Szekspir przetrwał najdziksze pomysły te
atru w okresie naturalizmu i znosi jakoś do 
dzisiaj komunał epigonów naturalizmu. Ale 
całe niezmierne bogactwo tej mądrej poezji po
sługującej się zarówno groteską, jak tragizmem  

z taką swobodą, do jakiej myśmy jeszcze nie do
szli w najzuchwalszych poczynaniach, ukazałby 
dopiero teatr nowy. Tutaj aktor mógłby znowu 
wyjść spośród widzów, stać się niemal jednym 
z widzów, a fikcja i rzeczywistość mogłyby 
wrócić do utraconej jedności, bez której nie ma 
prawdziwego teatru: jedności sceny i widowni.

W teatrze posługującym się ramą pudła sce
nicznego Szekspir zawsze będzie kompromi
sem. Kompromis w polityce często prowadzi 
do zwycięstwa. Kompromis w sztuce zawsze 
prowadzi do klęski. Albo do groźniejszego 
jeszcze od klęski zwycięstwa pozornego.

Przed tą klęską można się bronić, bo któż ją 
przyjmuje z rezygnacją, tylko w jeden sposób: 
odwołując się jak Szekspir w swoim teatrze do 
wyobraźni widzów. Na zaufaniu do tej siły du
chowej człowieka zawsze dotychczas wychodi
li dobrze zarówno władcy, jak artyści.

(Bohdan Korzeniewski, fragment programu  

„Troilusa i Kresydy”, Kraków, 16.10.1960)

ryszard pochroń, lidia chrzanówna & anna paprzyca
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S C E N A  P O L S K A 

P owstała 1 sierpnia 1951 roku 
jako dru gi – obok Sceny Czeskiej 
(1945) – zespół Teatru Cieszyń
skiego w Czeskim Cieszynie. Ini
cjatorami powstania tej placówki 

byli: działacze Polskiego Związku Kul tu 
ralnoOświatowego w Czechosłowacji, ar
tyści z Polski (A. Gąssowski, W. Woźnik,  
R. Feniuk) oraz ówczesny dyrektor TD Jo
sef Zajíc. Organizacją zespołu z ramienia 
Zarządu Głó wne   go PZKO zajął się Wła
dysław Niedoba, instruktor ZG i animator 
święta Góralskiego. Siedzibą teatru był bu
dynek przy ul. Strzelniczej (obecnie siedziba 
ZG PZKO), przedstawienia zaś odbywały 
się w sali hotelu „Piast”.

Scena Polska jest jedynym w pełni zawo
dowym teatrem polskim działającym poza 
granicami Kraju, a finansowanym przez 
urząd państwa, na terenie którego ma sie
dzibę, czyli Urząd Wojewódzki w Ostrawie.

Swoją działalność zainaugurowała Scena 
Polska 14 października 1951 roku premierą 
sztuki Aleksandra Maliszewskiego Wczoraj 

i przedwczoraj w reżyserii Władysława De
longa i scenografii Władysława Cejnara.  
W swoich początkach Scena Polska bazowa
ła na aktorach wywodzących się z licznych 
miejscowych amatorskich zespołów teatral
nych, którzy niejednokrotnie porzucali swo
je dotychczasowe, bardziej intratne zawody, 
dla niepewnej doli aktorów nowej sceny. 

W ciągu sześćdziesięciu sezonów Scena 
Polska wystawiła 422 premiery (w sumie 
11 012 spektakli), które obejrzało około  

3 000 000 widzów. Zespół aktorski liczy 
obecnie 16 osób, wystawia 6 premier w se
zonie, dając około 150 przedstawień. Poza 
stałą siedzibą w Czeskim Cieszynie gra  
w 6 miejscowościach na objeździe, a gościn
nie w kilkunastu miejscowościach w Polsce 
oraz w Czechach. Scena Polska występowa
ła również na Słowacji, na Litwie i Ukra
inie, w Austrii.

Z dotychczasowych 422 premier 164 
spektakli było autorów polskich, a 54 cze
skich i słowackich. Scena Polska ma w swo
im dorobku także sztuki pisarzy wywodzą
cych się ze śląska, takich jak Paweł Kubisz, 
Zofia KossakSzczucka, Gustaw Morcinek, 
Wiesław Adam Berger, Renata Putzlacher. 
W swej 60letniej historii Scena Polska 
wprowadziła także do repertuaru 62 pra
premiery (były to prapremiery sztuk lub 
polskich tłumaczeń). 

Scena Polska wywodzi się w prostej linii z 
amatorskiego ruchu teatralnego i od począt
ku swojego istnienia realizuje i udoskonala 
formułę teatru popularnego przeznaczone
go dla szerokiej widowni. Swojego widza 
musi nieustannie zdobywać jako widza te
atralnego w ogóle, i jako widza polskiej sce
ny i polskiego repertuaru w szczególności. 
Scena Polska poza swoją stałą działalnością 
spełnia jeszcze zadania wychowawcze i pa
triotyczne, a ze względu na coraz rzadszą 
obecność żywego polskiego języka na Zaol
ziu jest jedną z nielicznych placówek, umoż
liwiającą kontakt z polskim językiem literac
kim i żywym polskim słowem w ogóle. 

małgorzata pikus & karolina wojdała  




