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JAN LECHOŃ 

DO SZEKSPIRA 
Szekspirze, któryś zstąpił do dusz naszych głębi 
I znasz krwi naszej żądzę i nasz lęk gołębi, 
Znasz nas od dna do szczytu! 
Coś zszedł w noce bezsenne władców knvią pijanych 
I w marzenia promienne kobiet zakochanych, 
Stęsknionych do błękitu! 

Kto rzekł żeś ty przeminął? Inne stroje jeno! 
Dla ~wojego teatru cały świat dziś sceną; 
TwoJego głosu żąda! 
I każdy z nas, nie pomny czym jego istnienie, 
Nagle teraz znów widzi swoje przeznaczenie, 
Znowu w niebo pogląda. 

Szekspirze! Ty, którego nic ,tu nie przeraża, 
Chodź ! Weźmy jakąś czaszkę z wielkiego cmentarza, 
W który świat dziś zmieniony, 
I patrząc w nią, słuchajmy jako szumią drzewa 
I ptak wśród nich ukryty jak po nocy śpiewa 
Dla kochanków z Werony! 

O „ROMEU i JULII,, ~ 
Z niezliczonych dramatów, jakie wydała literatura świa

t a, opiewających uczucie miłości, żaden nie może się ani 
w części równać wziętością i sławą z tragedią szekspirow
ską, osnutą na włoskim podaniu o Romeu i Julii. 

W czym leży moc i urok tego dzieła, które, zjednaw szy 
sobie już za życia poety niezmierny sukces, po dziś dzień 
zawsze te same, głębokie i nad wszelki wyraz fascynujące 
wywołuje wrażenie? Niezawodnie przede wszystkim w od
czuciu i zrozumieniu przez autora miłości we wszystkich 
jej fazach i objawach i darze przedstawienia jej w takiej 
potędze, iż dla kochanków wszelkie inne względy życiowe 
znikają, a jedynie miłość opanowuje w zupełności wszelkie 
ich myśli i dążenia .... Trudno o motyw bardziej przejmu
jący, jak owa nieubłagana, z tradycyjną „wendetą" połą
czona nienawiść rodowa, która staje na przeszkodzie trwa
łem u połączeniu się dwóch serc ... 
... Shakespeare ściąga dzieje miłosne Romea i Julii, do paru 
dni zaledwie i przeprowadza akcję z błyskawiczną szyb
kością. Romans kochanków to jakby kwiat wspaniały, r oz
kwitły nagle i niespodzianie i nagle też burzą przeciw
ności złamany. 

Dwa są w dramacie przewodnie motywy, jak gdyby 
dwie siły z sobą walczące: miłość kochanków, namiętnie 
rozbudzona zaraz w chwili pierwszego spotkania się, i nie
nawiść rodów, która zrealizowaniu tej miłości stoi na 
przeszkodzie .... Gdy widzimy Julię w otoczeniu domowym 
obok rodziców, mało dbających o jej uczucia, i gminnej 
piastunki, dawniejszej mamki, będącej jedyną jej powier
nicą, nie możemy się po niej spodziewać ani wzniosłej 
duszy, ani wrażliwego serca. O tyle bardziej zadziwia nas 
ona i zachwyca w dalszym toku skarbami uczuć, które 
nie wychowaniu, lecz własnej bogatej zawdzięcza nat urze. 
... Namiętność miłości, którą zapłonęła, staje się nie jak <J 
natychmiast jej wyłącznym życiowym powołaniem; z praw
dziwie kobiecym odczuciem widr.i w niej skoncentrowaną 
całą swą przyszłość. Wszelkie inne względy wobec tego 
ustają, ale miłość nie tylko nie osłabia u niej intelektu 
i woli, lecz owszem, niezmiernie je potęguje. Mimo jej 
niesłychanie rozbujałej poetyckiej wyobraźni tkwi w niej 
żywioł energii i praktycznego zmysłu; nie tylko pragnie 
całą duszą złączenia trwałego z ukochanym, ale zdobywa 
się na zadziwiające wysiłki myśli i woli, ażeby dojść do 
upragnionego celu. . .. Od chwili, gdy miłość związała ją 



z Romeem na zawsze, nie waha si nłgd , co czynił:, ni 
cofa przed żadnym niebezpieczeństwem . Skoro widzi, że 
nie przełamie woli ojca, k iedy nadto ze wzgardą odtrącić 
musi od siebie powiernicę, piastunkę, namawiającą ją do 
sprzeniew ierzenia się zawartym ślubom, jest już zdecydo
wana w ostatecznym razie n a śmierć samobójczą . 

... Jakże wytłumaczyć bolesny kres ich miłości? ... Ich 
miłość żadną miarą nie zasługuje na potępienie, boć prze
cież przeszkodą w ich złączeniu się jest tylko owa z gruntu 
nieetyczna nienawiść rodowa, nie zaś jakieś wyższe mo
ralne względy. . .. Nie, w śmierci kochanków nie ma kary 
za ich przewinienia. .Jeżeli w czymś chcemy się tu do
patrzeć arystotelesowskie.i katharsis to leży ona w łzach 
n aszych i współcz uciu, które budzi śmierć obo.i E( a kochan
ków. Sympatie nasze są ich nagrodą, podziw i uznanie 
dla ich wiernej miłoś ci, a niechęć i potępienie dla waśni 
rodowej, co ich szczęście złamała, oto są momenty mo
ralno-estetyczne, tworzące rodzaj „oczyszczenia ". 

Leon Piniński 
(Z książki ,.Sh a ke s pe a re", Lwów, 1924) 

Cyprian Norwid 

NAD GROBENI JULII 
CAPULETI W VflERONIE 

Nad Capuletich i Mon t kich domem 
Spłukane deszczem, poruszone gromem 

Łagodne oko błękitu 

Patrzy na gruzy niepr zyjaznych grodów, 
Na rozwalone bramy do o&rodów, 

I gwiazdę zrzuca ze szczytu. 

Cyprysy mówią, że t o dla J uliety, 
Że dla Romea łza ta z n ad planety 

Spada i w groby przeeieka; 

A ludzie mówią, i mówią uczenie, 
Ze to nie łzy są, ale że kamienie, 

I że ni ki na nie nic czeka ! 

Grobow iec J-ulii w Weronie 

Dom Julii w Weroni e 

ROMEO i JULIA 

jest tragedią pierwszej miłości. Całej w zapamiętaniu. 
Dla tej pary młodocianych kochanków nie istnieje świa.t. 
Może dlatego tak łatwo wybierają śmierl:. 

J an Kott 



WILLIAM SHAKESPEARE 
SONET 8 

Ty - muzyka, ale w muzyczne tony 
Wsłuchana toniesz w rozterce okrutnej. 
Czemu ty kochasz wszystko, co jest smutne, 
Czemu z radością witasz ból szalony? 
Gdzież utajona przyczyna tej męki? 
Czy nie dlatego serce smutkiem strute, 
Ze ha.rmonijnie zespolone dźwięki 
Dla samotności twojej brzmią wyrzutem? 
Sluchaj, jak struny, w jeden akord zgodny 
Łącząc się, pięknie, melodyjnie grają. 
Jak gdyby matka„ ojciec i syn młod11 
O swej szczęśliwej jedności śpiewają. 

Mówi nam zgodna owych strun muzyka, 
Ze równa śmierci droga samotnika. 

przełożył - Włodzimierz Słobodnik 

SONET 29 

Kiedy w nielasce u ludzi i losu 
Placzę, od wszystkich nagle odtrącony, 
I dźwigam głos mój do głuchych niebiosów, 
I patrzę w siebie, i klnę zrozpaczony, 
Chcialbym juk ów być w nadzieję bogaty, 
Jak ów, gdy wpośród przyjaciół króluje, 
Owe talenta, ów kunszt, owe szaty, 
To, co najmilsze, najmniej mnie raduje; 
L ecz kiedy w myśli własnym gardzę życiem, 
Wspominam ciebie i z ziemi podnoszę, 
Jako ptakowie zbudzeni o świcie, 
G łos mój, i hymnem radość niebios głoszę. 

Twoja bo milo.~ć przywodzi wspomnienia, 
·Iżbym z królami losu nie zamieniał. 

przełożył - Jerzy S. S~to 

Julia - Alicja Zalewska, Parys - Bogusław Jerke, Kapulet - To
masz Mościcki, Pani Kapu lei - Zofia Perczyńska, Mamka. - Ste

fania Iwińska, o. L a urenty - Władysław Osto-Suski. 

Benvolio - Zbigniew Dobrzyński, Merkucjo - Jerzy żydkiewicz, 
Pietrek - Klemens Mielczarek, Mamka - Stefania Iwińska. 



Monteki - Bronisław Bor~ki , Benvolio - Zbigniew Dobrzyński, O. Laurenty - Władysław Osto-Suski, Julia Alicja Zalewska. 
Romeo - Tadeusz Wieczorek. Mamka - Stefania Iwińska. Kapule - Tomasz Mościcki, Pani Kapulet - Zofia Perczyńska , Książę -

Fabian lebicz. 



O. Laurenty - \Vła
d y slaw Oslo-Suski, 
Julia - Alicja Za
le wslrn, Romeo 
Tadeusz \Viec.zorek. 

Julia -
lewska, 
Tadeusz 

Alicja Za
Romeo 
Wieczorek. 

„ 

SONET 43 

Gdy oczy zamknę, widzę ciebie wcześniej, 
Bo w dzień na wszystko patrzę bez czulości; 
Gd y śpię, me oczy widzą ciebie we śnie 
I w ciemnym blasku są blaskiem ciemności. 
Więc jakże cień t w ój, co rozjaśnia cienie, 
Mógłby swy m cieniem w dzień jasny i bialy 
Zajaśnieć j eszcze jaśniejsz ym promieniem, 
Jeśli w snach oczo m daje blask swój cały! 
I jakże - mówię - w zrok m am zaspokoić 
Widzeniem twojej postaci na jawie, 
Jeśli w noc głuchą twó j cień we śnie stoi 
Tak piękny oczom , że aż obcy praw ie! 

Dzień to noc ślepa , która cię zaćmiła, 
N oc to dzień jasny, gdy sen cieb ie zsyła. 

przełożył - .Juliusz żuławski 

SONET 91 

Jedni ród s ławią, i nni z ręcz ność swoją, 
I nni sw e skar by, inni ciala silę, 
Inni strój modny, choć i m źle go skroją, 
I nni sokoły, psy i konie miłe. 
I każdy jedno ma upodobani e, 
K tór e najwięcej radości mu. sprawia. 
Lecz nie chce z n i mi wchod::ić ·w porównani.e. 
Nad wszystkÓ dobre , moj e lepsze stawiam. 
D l a mnie tcwa miłość lepsza niż r6d stary, 
Droższa niż skarby i strojów przepychy, 
M ilsza niż sokói, konie i ogary. 
Drwię , mając cie bie, z calej ludzkiej pychy. 

Lecz wynędznialem od tego zarazem .. 
Drżqc, że odejdriesz, czyniąc mnie nędzarzem. 

Przełożył - Ma ciej Słomczyński 



WILLIAM SHAKESPEARE 
1564- .1616 

Poeta, aktor, największy pisarz dramatyczny świata. Uro
dził się w miasteczku Stratford nad Avonem. Karierę 
teatralną rozpoczyna w Londynie w teatrze znanego tra
gika Burbadge'a, a następnie w kompaniach aktorskich 
„Sług lorda Szambelana" i „Sług Królewskich" jako aktor, 
przedsi~biorca i dostawca sztuk teatralnych. 
Twórczość dramatyczna zapewniła Shakespeare'owi nie

śmiertelność. Był jednym z najwybitniejszych twórców 
wielkiej epoki Odrodzenia. Jak wielcy humaniści epoki: 
Rafael, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Bacon, Kopernik, 
Cerwantes, Rabelais i Montagne - Shakespeare rewolu
cj onizował świat pojęć na przełomie Sredniowiecza i Cza
sów Nowożytnych. Nikt przed nim i nikt po nim z taką 
wnikliwością nie odtwarzał w literaturze całej znikomości 
i wielkości spraw człowieka; tragizmu konfliktów moral
nych i losu ludzkiego. 

Teatr i dramat Shakespeare'a nie starzeje się; był i jest 
natchnieniem twórców wszystkich czasów. 
Twórczość dramatyczną rozpoczął Shakespeare od histo

rycznej kroniki w trzech częściach o królu Henryku VI 
C>raz tragedii o Ryszardzie III. Pisze następnie Komedię 
omyłek, Poskromienie złośnicy, Stracone zachody miłosne, 
Romea i Julię, Ryszarda II, Sen nocy letniej, Juliusza 
Cezara, Wesołe kumoszki z Windsoru, Wiele hałasu o nic , 
Wieczór Trzech Króli i Jak wam się podoba. Ten okre:; 
twórczości Shakespeare'a obejmujący lata 1590-1601 na
zywa ją badacze okresem optymistycznym. 

Lata 1601-1608 cechuje załamanie się wiary poety w 
młodzieńcze ideały humanistyczne. Wyrazem tego załama
nia są wielkie tragedie: Hamlet , Otello, Król Lear, Makbet. 
Okres ten nosi miano trag i c z n ego. 

Ostatnie czterolecie twórczości Shakespeare'a, to uciecz
ka w świat romantycznych baśni i odzyskanie wiary w 
człowieka i postęp. Wyrazem odrodzenia ideałów poety 
jes t przede wszystkim Burza, a także Cymbelin i Opowi.e.~ć 
zimowa . . Je~t to więc w jego twórczości okres roman
i y cz ny. 

Oprócz dramatów Shakespeare napisał jeszcze poematy 
Wenu i Adonis, Lukrec1a. oraz J 54 sonety. 

„ 

Poznajcie swoich aktorów 

Po ukończeni·u w r . 1962 w Warszawie Państwowej W yz
szej Szkoły Teatralnej moją jedyną myślą było grać -
i to jak najszybciej i jak najwięcej! Możliwości tych udzie
lił m i mój pierwszy teatr a mianowicie Teatr im:. W . . Ho
rz·ycy w Toruniu, na scenie którego zagrałam k ilka mt~
resujących ról. Oto niektóre z nich: Ksantypa 'I? „Obr~nte 
Ksantypy", „Wandzia w „Romansie z Wodewi lu", W:io~a 
w „Wieczorze Trzech Króli", Aniela w „Slubach. pamen
.5kich" i Klara w „Zemście". 

Tam po raz pierwszy miałam możność zetknqC: się nie 
tylko z publicznością toruiiską ale całego . wo1ewódz~wa 
bydgoskiego. Tera z cieszę się,. ż e mogę grac _dl_a pnbitcz
ności województwa warszawskiego, tym bardzie) , ze . :reatr 
z ,iemi Mazowieckiej pow·ierzył mi cudowną rolę J ulu. 

Alicja Zal wska 



CZY WIECIE· ZE .. . 

Romeo i Julia jest już czwartym ulworem Shakespeare'a 
wystawionym przez Wasz Teatr. Graliśmy Wiele halasu 
o nic, Cymbelina i Jak wam się podoba. 

• 
• • 

„.Wasz Teatr ma w swoim repertuarze obok tragedii Ro
meo i Julia komedię Shaw'a Pigmalion, komedię Aleksa n
dra Fredry Sluby panieiiskie oraz Chłopów według Rey
monta. 

• 
* • 

... najbliższą premierą Waszego Teatru będzie współczesna 
sztuka Jerzego Broszkiewicza pt. Skandal w Hellbergu. 

• „ • 

. . 26.XI.67r. w Powiatowym Domu Kultury w Siedlcach od
było s ię spotkanie organizowane przez „Dom Książki" w 
r amach akcji „Człowiek - $wiat - Polityka". W części 
I-ej wystąpił pisarz Andrzej Mularczyk; w części II-ej 
Aktorzy Naszego Teatru: Zofia Perczyńska, Tomasz Mo
ścicki, Jerzy Próchnicki i Jerzy Radwan podzielili się 
wrażeniami ze swojej pracy. Na zakończenie zaprezento
wano kilka scen z Wrogów Gorkiego. 

„ 

Z TERENU ... 

Maków l\lazowiecki 

Inspektor Wydziału Oświaty i Kultury Powiatowej Rady 
Narodowej w Makowie Mazowieckim ob. Mieczysław Maj
chrzak należy do wypróbowanych przyjaciół naszego Tea
tru. Wybitna pomoc w planowaniu przedstawień, troska 
o komplety na widowni, kontakty ze szkołami w Makowie 
i na terenie powiatu - oto przykład dobrej działalności 
kulturalnej. Kierownik Kina w Makowie ob. Tadeusz 
Dudek zasługuje również na szczególne uznanie z naszej 
strony z racji przyjaznego i aktywnego stosunku do naszej 
dzi ałalności. 

Sochaczew 

Obywatel Jan Zygmunt, inspektor Wydziału Oświaty i 
:Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Sochaczewie daje 
przykład jak można ustawić właściwie i z dużą korzyścią 
finansową organizowanie naszych przedstawień w Socha
czewie. Nie łatwo jest wypełnić 700-osobową widownię 
Domu Rzemiosł widzami do ostatniego miejsca. Inspektor 
Zygmunt zapewnia nam jednak na długo przed terminem 
spektaklu komplet widzów. Wysoki i kulturalny poziom 
organizacji widowni, obecność na sali podczas przedstawie
nia i zawsze miły uśmiech w trudnych nieraz okoliczno
ściach oraz częste wizyty osobiste w Teatrze w Warszawie 
tila bezpośredniego kontaktu, sprawiają, że dzięki inteli
g-entnej, energicznej i bezinteresownej współpracy Inspek
tora Zygmunta Sochaczew stal się miastem wyjątkowo 
teatralnym. 

Mińsk Mazowiecki 

Przykro jest pisać o kimś niezby;t dobrze - a jednak 
trzeba. Kierownik Kina „Wrzos" w Mińsku Mazowieckim 
ob. Zdzisław Szymański nie ma serca dla naszej ciężkiej 
pracy, a stosunek jego do Teatru jest raczej obojętny. 
Chcięlibyśmy, Panie Kierowniku, aby Pan włączył się czyn
nie do organizacji naszych przedstawień w Mińsku, jak 
robią to Pańscy Koledzy z innych miejscowości. Jako Kie
rownik placówki kulturalnej na terenie Mińska jest Pan 
predystynowany z urzędu do prowadzenia tej akcji, a dzia
łalność Pana na tym polu przyczyni się niewątpliwie do 
spopularyzowania naszego Teatru w Mińsku dla pożytku 
miejscowego społeczeństwa. 
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