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JULIA 
Romeo! 2a cóż ciebie Romeo nazwano! 
Wyrzecz się ojca tweg.o. zamień swoje miano 
Albo mi serce oddaj: gdy serc tWe zyska. 
Julija Kapuletów zrzecze się nazwisRa • 

ROMEO 
OdpovJladać czy słuchać? 

JULIA 
Montegul Niestt!\y! 

·e tylko twoje razi Kapulety. 
, Za cóż os · ą wliczać między wrogi? 

Ty ni esteś Mon omeo drogi! 
Bo i cóż jest Montegu? Nie zrenica, 
ani ręka lub stopa, lub jak~ część 
~odlana człowiekowi - Montegu jest im1 . 
Niech j omeo zrzuci, niechaj inneiJrzyjmie. , ' 
o po imieniu? Róża, choć nazwisko zmieni. 

Czyliż się m11iej P(!wabnyrn kolorem rumieni? 
omeo. choćby cudze sobie imię oadał, 

łyl i byż swoje miłe-przymioty postradał? 
uba imienia szkodzić nie może osobie. 

Zf · · oddaję całą~tność tobie. 
Za · dno ty · · I 
(przekład Adama 

, 

„ 

• 

ROMEO I JULIA najsłynniejsza para kochanków z najbardziej zapewne znanej i najpopularniejszet sztul<i (ok 1596, 
wyst polskie Lwów 1796, pod tytułem GROBY: WERONY w przeróbce Merciera) Szekspira. Legenda sieneńska. którą 
pierwsz~prowadził do literatury Masuccio di Salerno (XV yv.) w jednym ze swych opow iadań, NOVELU NO. 22. stała 
się te~em ŚWIEŻO ZNALEZIONEJ HISTORII DWOJGA SZLA HETNYCH KOCHA KQW (wydanie pośmiertne 1535) 
Luigiego (tcNl„oJto (który przeniósł akcję do Werony i zmienił imiona boliaterów z Mariana i Gianozzy na Bomea i 
Julienę). dramatu · AS~VINES Y fv!ONTESES ('nazwiska skłóconych rodów') Lope de Vegi i noweli Manea Bandello, 
będącej wariantem opowi dania Masuccia. Z angielskich przekładów francuskiego tłumaczenia tej noweli 
zaczerpnął Szekspir niemal całą pmlstawę tematyczną swojej tra edii. 
(W. Kopaliński: SŁOWNIK MITÓW I TRADYCJI KULTURY. PlWWarszawa 1985) 

. · 
JULIA 
'Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo! 

Q'._fZecz się swego rodu. rzuć tę nazwę! 
Lub)!sti tego nie może'Sz uczynić, 
to r1ysiąż wiernym być mojej miłości. 
A ja przestanę być z krwi Kapulelńw. 

RO~ED 
M~mż~mówić czy też słuchać dalej? 

JULIA 
Nazwa twa lko jest mi nieprzyjazna. 
Boś ty w iswcie nie Montekim d~mnie. 
estże Montekio choćby tylko ręką, 

raritreru m. twarzą, zgoła jakąkolwiek 
częścią cz nw· ka? O! weź inną nazwę! 

" Czymże jest nazwa? Jo co zowiem różą 
PoH · a nazwą równie 11.a hniało; 
Tak i Romeo.bez nazwy Romea ... 
Przecieżby całą s ą wartość zatrzyma .
Romeo! Porzuć też nazwę, a w zamian 
Za to. co nawet cząstką ciebie nie jest, 
Weź mię, ach! Całą! 
przekład Józef Paszkowski) 

• 

-

Szekspir dotarł do Polski późno. bo dopiero u schyłku XVIII wieku. w dodatku 
poznawanQ, go na początku w niemieckich i francuskich przeróbkach 
(pionierską rolę odegrali dwaj wybimi ~isarze polskiego Oświecenia . 
Franciszek Zabłocki i Wojciech Bogusławs~. Jak się zdaje, pierwszą sztuką 
Szekspira zagraną po polsku była tragedia ROMEO I JULIA. 
Twórczość pisarza znali dobrze i wySfl ko cenili polscy romantycy, 
Mickiewicz (przetłumaczył fragment ROMEA ·1 JULII) i Słowacki . Parę scen 
z HAMLETA i JULIUSZA CEZARA przeło~ył CyjJr1en Kamil Norwid. 
Osiągnięcia drugiej potowy XIX wieku były bardziej znactące : tłumaczenie 
wszystkich dramatów zdołał doprowadzić do końca teon Ulrich. cenione 
jeszcze dz i ś przekłady (m. in. 11AMLtT. BURZA, OTELLO) wydał Józef . 
Paszkowski. Z pisarzy młodopolskich szczególnie zainteresowany 
Szekspire~ był Kasprowicz (tłumaczenia utworów poetyckich oraz ROMEA 
!JULII). 
W wieku YJ.. zaczęliśfllY poznawać nowego Szekspir . ł<11iry coraz częściej 
przemawia ze sceny językiem bliskim współczesnej pjszczyźnie. 

co najwyżej lekko archaizowanym. Całość spuścizny pisarza przełożył 
dczas okupa~i Władylław Tarnawski. Znacznie wyżej oceniono jednak 

óźniejsze o t"ydzieści lat przedsięwzięcie Maciaja Słomczyńskiego. 
zwartym Polakiem. który da swoją wersję Szekspira, będzie zapewne 

Stanisław Barańczak . Poszczególne sztuki tłumaczyli · z różnym 
powodzeniem - znani pisarze: Czesław Miłosz (JAK WAM SIĘ PODOBA. 
fragment OTELLA), Jarosław Iwaszkiewicz (HAMLET, ROMEO I JULIA). 
Konstanty Ildefons Gałcfyński (SEN NOCY LETNIEJ). Jerzy S. Sito (HAMLET. 
BURZA). Największym wzięciem cieszył się HAMLET (ponad 20 
przekłlldó'Ą'.~ ROMEO I JULIA oraz KRÓL LEAR. 
LITERATURA POWSZECHNA WEDŁUG JANA TOMKOWSKIEGO. Świat Ksi ążki. Warszawa 1997. 
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LICENCJA NA WYST IENIE UTWORU ZOSTAŁA WYDANA PRZE 

•• 
Julia -~onika Buchowiec 
Romeo .:. Michał Rolnicki 
Escalus -.Adam Baumann 
Paris - Marcin Szafarz 
Monteki - A,ndrzej-Warcaba 
Capulet - W!ęs~w Stawik 
Mercutio - Maciej Wizner 

·Benvol' - Marek ~achoń 
Tybalt rcin Piejaś 

I 

Brat Wawrzyniec - Grzegorz Pr yt 
Brat Jan - Jerzy uczera 
Abraham, Baltazar - Marcin Zawodziń 
Sampson, I Strażnik - A zej Dopiera 
Grzegorz, li Straż · Kup 
Piotr - Ztrigniew 
Aptekarz - Wiesta 
Pani Monteki - Anna 
Pani Capulet - Krystyn 
Piastunka - Alina Che 
Obywatele, krewni, m 
słuchacze Studium Ak 

Asystent reżyse~ - Andrz. ier 

Inspicjent - Dagmara Ha. ' 
r - Mar" Krupa 

Realizac· światła - Maria Machowska 
Dźwię - Paweł Brzozowski „ 



KRZYSZTOF BABICKI 
Propozycja zrealizowania ROMEA I JULII w Teatrze Śląskim była dla mnie możliwością 
kolejnego spotkania z zespołem tego Teatru - pracowałem już tutaj reżyserując PUŁAPKĘ 
Różewicza . WYZWOLENIE Wyspiańskiego i INTRYGĘ I MIŁOŚĆ Schillera 8 lat temu. Ten 
ostami dramat widziałem jako niemiecką wersję ROMEA I JULII - Luiza i Ferdynand 
pochodzą także ze środowisk odległych i skonfliktowanych, choć ich przeciwieństwo 
związane jest z różnicami społecznymi, a nie z antagonizmem dwóch potężnych rodów. 
Realizowałem już wcześniej kilka sztuk Szekspira (w gdańskim Teatrze Wybrzeże TROJLUSA 
I KRESYDĘ, ANTONIUSZA I KLEOPATRĘ, WSZVSTKO DOBRE, CO SIĘ DOBRZE KOŃCZV, 
a w Teatrze im. Osterwy w Lublinie HAMLETA). Zastanawiałem się także nad tym. jak 
wystawić dziś ROMEA I JULIĘ, co w tym tekście jest dziś ważne dla widza. Propozyoje 
z Teatru Śląskiego dała mi szansę spotkania się z nim, ale wiedziałem. że jest to trudne 
zadanie. bo poprzednia. stosunkowo niedawna inscenizacja Bartosza Zaczykiewicza 
cieszyła się tu wielkim powodzeniem. Zdecydowałem się jednak na pracę nad tym dramatem. 
kierowany chęcią zmierzenia się z kolejnym dziełem Szakspira. Ten tekst jest szalenie 
pojemny, daje ogromne możliwości twórcze realizatorom, a dla widzów - zwłaszcza tych, 
którzy nie po raz pierwszy spotykają się na scenie z najsłynniejszą chyba historią miłosną -
jest nowym spojrzeniem na znaną już opowieść. 
Bogactwo interpretacji. jakie kryje się w dramacie o kochankach z Werony, jego pojemność 
i wielowarstwowość, wzmacnia także wybór przekładu (wybrałem tłumaczenie Macieja 
Słomczyńskiego). Świadomość. a wręcz pewność możliwości innego odczytania ROMEA 
I JULII, a w konsekwencji innego odbioru przez następne pak&Jlenie odbiorców sprawiła, 
że mój opór przed nieuniknionym porównaniem z poprzeltlią sceniczną wersją dramatu 
się zmniejszył. 

Spektakle w reżyserii Krzysztofa Babickiego w Teatrze Śląskim 
INTRYGA I MIŁOŚĆ F. Schillera. scen. Marek Braun. muz. Marek Kuczyński. 
Premiera 17Xll 1999. 
Honorowa Złota Maska dla najlepszego spektaklu roku oraz Złote Maski dla Krzysztofa 
Babickiego, Anny Kadulskiej (Lady Milfordl i Andrzeja Warcaby (Wurm), nagroda im. Leny 
Starka dla Grzegorza Przybyła (Ferdynand). 

WYZWOLENIE St Wyspiańskiego, scen. Marek Braun. muz. Marek Kuczyński. 
Premiera 16 Xll 2000. 
Wyróżnienia na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych - dla Krzysztofa Babickiego, 
Grzegorza Przybyła za role Konrada. Anny Kadulskiej za rolę Muzy i Marka Kuczyńskiego 
za muzykę , a także Złota Maska dla Marka Kuczyńskiego. 

PUŁAPKA T. Różewicza, scen. Marek Braun, muz. Marek Kuczyński . 
Premiera 14Xll 2002. 
Złota Maska dla Adama Baumanna (Ojciec). 
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JULIA 
Romeo. Czemuż to waśnie Romeo? 
Wyrzecz się ojca i zmień twoje imię : 

A j eśli nie chcesz. to przysięgnę tobie 
i już nie będę z rodu Kapuletów. 

ROMEO na sironie 

Cz podsłuchiwać mam. czy odpowiadać? 

JULIA 
Tylko nazwi ko twe jest moim wrogiem. 
Ty przecież sobą jesteś, nie Montagu. 
Cóż jest nazwisko? To nie ręka, stopa 
ni twarz. ni mię, nie inna część ciała 
wrodzona lu iom. Więc cóż po nazwisku? 
Zwij się jak olwiek. Jeśli wonną różę 
nazwać inaczej, czyż przes ie pachniP.ł? 
Tak i Romeo. Gdyby imię · 
Wszakże nie zmieni swej doskonałośc" 
Pomimo zmiany imienia - Romeo. 
Porzuć twe imię, a mnie weźmiesz zą to. 
_Mnie weźmiesz całą. 
!przekład Jarosław Iwaszkiewicz} 

omeo! Czemuż ty jesteś Romeo? 
yrzecz się ojca i odrzuć nazwisko 

Lub, jeśli nie chcesz. powiedz. że mnie kochasz, 
A ja wyrzeknę się swojego rodu . 

ROMEO na stronie 
Przemówić do niej czy też słuchać dale 

Tylko nazwisko twoje jest mi wrogiem. 
Ty jesteś sobą - nie żadnym Montecchim. 
Cóż jest Montecchi? To nie dłoń. nie stopa, 
nie twarz, nie ramię - nie człowiecze ciało. 
O, zmień nazwisko, nazwij s i ę inaczej! 
Cóż znaczy nazwa? To. co zwiemy różą. 
Pod inną nazwą nie mniej y pachniało. 
Tak i Romeo. gdyby się nazywał 
Inaczej, byłby wciąż tym samym cudem. 
Romeo, odrzuć na · 
Dźwięk. k ' 

„ 



TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 
40-003 KATOWICE, RYNEK 2 

e-mail:teatrslaski@teatrslaski.art.pl ww.teatrslasMł.art.pl 

DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC 

główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata Długowska-jliach, 

asystent dyrektora Jarosław Tabor, asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska, 
se etarz literacki Anna Podsiadło, reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy artystycznej Danuta Pułecka, 

kierownik Biura Obsługi Widzów Paweł Rozkrut, kierownik administracji Barbara Króliczek, 
dział edukacji teatralnej i impresariat RenataGoliasz-Janiszewskaimpresariat@teatrslaski.art.pl, 

specjalista do spraw biznesu Barbara Wolniewicz, 
kontakt z mediami KrzysztofLisiakmedia@teatrslaski.art.pl, Irena Myszor 

Główny inżynier Edward Wrzesień, kierownik techniczny Wi nda Nowak, kierownik techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita, główny elektryk Kazimierz 
Strzelecki,elektrycy Jerzy Boczkowski, Adam Boruta, informatyk Marcin MOiier, koordynatortechniczny h an Klyta, brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, 
obsługa sceny Janusz Cholewiński, Lech Hamerlik, Grzegorz Kasperek, Mariusz Konieczny, Sebastian Krysiak, Syłwaster Pozłótko, Wojciech Smolarczyk, 
Piotr Sobota, Jerzy Śpiewakowski, akustycy Mirosław Witek (kierownik),Paweł Brzozowski, Marek Skutnik, oświetlenie sceny Krzysztof Woźniak 
(kierownik), Waldemar Janiszek, Piotr Łobacz, Maria Machowska (realizator oświetlen~), materiały video Beata Dzianowicz, pracownia krawiecka Ewa 
Kerger (kierownik}, Anna Malinowska (zastępca), Barbara Manowska, Jolanta Woszczyńska-Kolonko, garderobiane Ewa Połońska, Joanna Kulik, Aneta 
Oskard, pracownia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik), Jerzy Graczyk, prace śJusarskie Paweł Buczyński, pracownia malarsko-modelarS<a Agata 
Kurzak (kierownik}, Halina Wojtowicz, Paweł Frankiewicz, pracownia tapicerska Karol Koj, pracownia perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta 
Krysiak, Krystyna Fraszyńska, magazyn dekoracji Robert Hyla, rekwizytornia Ireneusz Gajda, Aneta Oskard, dział zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik), 
M<tria Kraczla, Konrad Parys. 

Duża Scena Rynek 2, Scena Kameralna ul. Warszawska 2, Sc na w Malarni ul. Teatralna 2a 
CentrałB tel. 032 258 72 51, 032 258 2 52, 

PATRONAT MRDIALNY 

Sekretariat tel. 032 258 89 92, tel./fax 032 259 89 76 
Biuro Obsługi Widzów 

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 
tel./fax 032 258 89 67 

Kasa czynna 
w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, 

od wtorku do soboty w godz. 10.00-19.00 
(przerwa 13.00 -13.30) 

w niedziele na dwie godziny przed spektaklem 
tel. 032 259 93 60 
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