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„Romeo i Julia'; najpiękniejsza i zarazem najbardziej dramatyczna historia miłości dwojga kochanków, w Pani inscenizacji 

jest chyba prowokacją, skoro w przedstawieniu przygotowywanym w Teatrze Stu zobaczymy trzy Julie i dwóch Romeów. 

Proszę się wytłumaczyć z tej ekstrawagancji ... 

Jak sama Pani powiedziała, to jest najwspanialsza historia miłosna . No więc skupiłam się tylko na wątku miłosnym, odrzucając 

konflikt rodzin. Tylko i aż. Chciałam tym tekstem powiedzieć wszystko, co potrafię powiedzieć o miłości. O miłości młodych, 

ale nie czternastolatków, jak chciał Szekspir, tylko młodych w moim pojęciu, czyli trzydziestolatków. 

Szekspirowi do opowiedzenia tej historii wystarczyła dwójka głównych bohaterów ... 

U mnie też jest dwójka: Romeo i Julia . Tylko w wielu odsłonach. To jest jeden Romeo na różnych etapach swojego życia, stąd 

grany przez różnych aktorów. To jest jedna Julia na różnych etapach swojego życia grana przez trzy aktorki. 

Czyli Pani snuje projekcje dalszych losów Szekspirowskich bohaterów? 

To jest historia o tym, co by się stało, gdyby nasi bohaterowie przeży li . To jest historia o tym, co robimy z miłością, gdy dostajemy 

ją już od Boga. To jest też pytanie o miłość prawdziwą i nieprawdziwą, o tę, która buduje i o tę, która niszczy. W tym przedstawie

niu każda kobieta jest Julią i każdy mężczyzna jest Romeo. Bez względu na to czy postać nazywa się Julia czy Rozalina. Bo każda 

z nas jest Julią na każdym etapie swojego życia . Tezą tej sztuki są słowa bohaterki z początku tragedii: „Przed egzekucją skazań

com podobno zdarza się chwila euforii. Dozorcy zwą taki moment ostatnim przebłyskiem''. Podobno przed śmiercią mamy taki 

moment, kiedy przelatują nam w mózgu wszystkie najważniejsze chwile z naszego życia. Wszystkie naraz. I takim momentem 

euforii ma być to przedstawienie. 

Czyli rezygnuje Pani z szekspirowskich realiów romantycznej Werony i przenosi bohaterów tu i teraz? 

Tak, bo ta opowieść jest według „Romea i Julii'; więc dosłowność nas nie obowiązuje. Ale zaznaczam, że nie dodałam ani 

słowa Szekspirowi i do końca szłam wedle jego wskazówek. Nasza stara i niekochana Jul ia idzie do Romea, który czeka na 

nią „po drugiej stronie". A żeby pójść z czystym sumieniem, musi sobie przypomnieć wszystko, co w jej życiu było najważniej

sze. I okazuje się, że najważniejszy był on. W tym spektaklu miłość jest sensem życia. Nawet jeśli jest gorzka, bolesna, nawet jeśli 

trwa krótko. Nasi bohaterowie to trzydziestoletni zjadacze życia, koneserzy, których dotknęła miłość, jak niespodziewana choroba. 

I stało się . Czy w odpowiednim momencie? Nie zawsze miłość przychodzi we właściwej chwili i nie zawsze jest dobra. Czasami 

masakruje nam życie. Czasami ociera się o nienawiść, kiedy człowiek jest już zużyty i stać go tylko na wojnę z drugim człowie

kiem, jakże kiedyś kochanym. Ona bywa samolubna i zaborcza. Bardzo niebezpieczna jest zabawa z tą miłością, a Pan Bóg sza

fuje nią czasami w sposób nieobliczalny. 

Ma Pani pretensje do Pana Boga, a przecież to my najczęściej nie po

trafimy radzić sobie z miłością ... 

Nie pretensje. Czasami z Nim s ię nie zgadzam. 

Do czego w Pani adaptacji i inscenizacji zmierza to spotkanie starych 

kochanków? 

Na pewno nie opowiem Pani finału spektaklu. Tak naprawdę to przed

stawienie jest opowieścią o trzech kobietach będących j edną kobietą. 

I o trzech fazach z ich - jej - życia: poznaniu Romea, życiu z nim i bez 

niego. 

Zastaję Panią, jak przed laty, pełną energii, witalności i zbun

towania ... 

Tak. Bo to jest miłość . 



Anna Polony - w Teatrze STU zagrała rolę tytułową w spektaklu Królowa 

Matka M. Santanellego w reż. Agnieszki Glińskiej. Aktorka Starego Teatru. 

Stworzyła wiele wybitnych ról teatralnych. Współpracowałam.in. z Konra

dem Swinarskim: Dziady, Pokojówki, Wyzwolenie, Nie-boska komedia, Żegnaj 

Judaszu i z Jerzym Grzegorzewskim: Wesele. Wystąpiła w filmach m.in. Marty 

Meszaros, Andrzeja Barańskiego, Krzysztofa Kieślowskiego i Andrzeja Wajdy. 

Laureatka wielu nagród, w tym nagrody Miasta Krakowa. Wykładowca 

Akademii Teatralnej. 

kolejna julia 

Aldona Grochal - w Teatrze STU zagrała Gertrudę w Hamlecie, 

a wcześniej w spektaklu Szalony Szach Mat w reż. K. Jasińskiego. 

Aktorka Starego Teatru. Pracowałam.in. z Andrzejem Wajdą: Lea 

w Dybuku oraz Rachela w Weselu oraz z Krystianem Lupą: An uszka 

w Mistrzu i Małgorzacie. Zagrała u Spielberga w Liście Schindlera. 

Katarzyna Gniewkowska - w STU po raz pierwszy. 

Aktorka Starego Teatru. Za rolę Gruszy w Braciach 

Karamazow otrzymała nagrodę Zelwerowicza 

w 2000 roku. Pracowała także z Jerzym Jarockim: 

Księżna Zbereźnicka-Podberezka w Szewcach, 

Grzebanie oraz Mikołajem Grabowskim: Tartuffe, 

Sejm Kobiet. 

Zbigniew Ruciński - w Teatrze Stu zagrał Klaudiusza w Hamlecie 

Krzysztofa Jasińskiego. Aktor Teatru Starego. Współpracował m.in. 

z Krystianem Lupą: Dymitr w Braciach Karamazow, Ma/te albo 

Tryptyk marnotrawnego, Lunatycy, Mistrz i Małgorzata. Obecnie gra 

m.in. Samuela w Sędziach w reż. Marii Spiss i Doktora Garcyję 

w Trans Atlantyku w reż. Mikołaja Grabowskiego. 

Tomasz Międzik - w Teatrze STU gra w Próbach B. Schaeffera w reż. 

Mikołaja Grabowskiego. Od 1977 aktor Teatru im. J. Słowackiego. 

Gra m.in. w Galgenbergu Agaty Dudy-Gracz, Franku V Krzysztofa 

Babickiego. W swoim dorobku ma także role w spektaklach Teatru 

Telewizji w reż. m.in. Agnieszki Holland, Mikołaja Grabowskiego, 

a także role filmowe: Gorączka Agnieszki Holland, Gry uliczne 

Krzysztofa Krauzego. 



Kamilla Baar - w Teatrze STU pierwszy raz. Aktorka Teatru 

Narodowego w Warszawie. Zagrała m.in. w Piaskownicy i Pierwszym 

razie M. Walczaka w reż. Tadeusza Bradeckiego. Obecnie można ją 

zobaczyć m.in. jako Klarę w Ślubach panieńskich Jana Englerta oraz 

jako Panope w Fedrze Mai Kleczewskiej . Znana także z dużego 

ekranu: Vinci Juliusza Machulskiego, Nadziejo Stanisława Muchy. 

Izabela Noszczyk - pierwszy raz w STU. Aktorka Teatru im. Stefana 

Jaracza w Łodzi. Zadebiutowała rolą Haneczki w Weselu Andrzeja 

Wajdy w Starym Teatrze. Kilka razy z rzędu odbierała nagrodę publi

czności na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych dla najpopularniejszej 

aktorki . Nagradzana za rolę Rozalindy w Jak wam się podoba w reż . 

Roberta Czechowskiego oraz za rolę Maliki w Wybranych według 

J. Geneta w reż. Agaty Dudy-Gracz. 

Karol Śmiałek- pierwszy raz w Teatrze STU. 

Aktor i wokalista . Zagrał w m.in. w Trzech siostrach 

Czechowa w reż. Pawła M i śkiewicza, Zielonej gęsi 

Marty Stebnickiej. Często pracuje z Agatą Dudą

-Gracz: Woyzeck, Nierządy, Wybrani. Frontman 

zespołu „Śmiałek '; z którym śpiewa, nagrywa 

i koncertuje. Autor tekstów piosenek. Jest współ

twórcą muzyki do Romeo i Julii (Piosenko „Żony), 

komponuje muzykę filmową i teatralną. 

Radosław Krzyżowski - w Teatrze STU gra Stawro

gina w Biesach, zagrał też Hamleta w reżyserii 

K. Jasińskiego. Za tę kreację otrzymał Ludwika 2000 

- prestiżową nagrodę krakowskiego środowiska 

teatralnego. Ma na swoim koncie szereg ról m.in. 

w Teatrze Starym i Teatrze im. J. Słowackiego oraz 

role filmowe i telewizyjne: m.in. No dobre i na złe . 

Jest aktorem Teatru im. J. Słowackiego. 

Marcin Kuźmiński - po raz pierwszy w STU . Współpracował 

z teatrem im. S. Jaracza w Łodzi, gdzie zagrał Mozarta w Amadeuszu 

w reż. Waldemara Zawodzińskiego i Władzia w Ślubie Gombrowicza 

w reż. Bogdana Hussakowskiego. Wystąpił w światowej prapre

mierze sztuki Za i przeciw R. Harwooda w reż. Tomasza Zygadły 

w Teatrze im. J. Słowackiego. Nagradzany za rolę Senatora/Złego 

Pana w Dziadach Macieja Sobocińskiego. Ma na swoim koncie role 

w spektaklach Teatru Telewizji : m.in. Zaproszenie na egzekucję V. 

Nabokova w reż . Walerego Foki na oraz realizacje reżyserskie. 

Tomasz Schimscheiner - w Teatrze STU po raz pierwszy. Aktor 

Teatru Ludowego, gdzie zagrał m.in . Chochlika w Balladynie R. Zioło . 

Za rolę Ryszarda w Prywatnej Klinice dostał nagrodę im. W. Szawula 

za najlepszą rolę komediową. Był związany z Teatrem Łaźnia, gdzie 

zagrał w spektaklu Pan PawełT. Dorsta w reż. Bartosza Szydłowskiego. 

Znany z ról filmowych: Anioł w Krokowie, Zakochany Anioł, a także 

z małego ekranu m.in. (No wspólnej, Taniec z gwiazdami). 



ciotuchny 

Tomasz Wysocki - w Teatrze STU zagrał Fortynbrasa w Hamlecie 

K. Jasińskiego. Aktor Teatru im. J. Słowackiego. Wcześniej związany 

z Teatrem im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem, gdzie zagrał wiele ról 

w spektaklach m.in. Andrzeja Dziuka: Matka, Nowe wyzwolenie, 

Pokusa. Pracował także w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. Ma na 

swoim koncie również realizacje reżyserskie w Teatrze im. Słowackiego 

m.in. luvenilium Permanens S.I. Witkiewicza, Werter w Nowym Jorku 

T. Staffela. 

Robert Latusek - po raz pierwszy w Teatrze STU. Aktor Teatru im. 

Stefana Jaracza w Łodzi. Grał w Krakowie m.in. u Anny Polony, 

Jerzego Jarockiego, a w Łodzi m.in. u Waldemara Zawadzińskiego. 

Nagrodzony za role Grabarza i Sajetana w Grzebaniu wg Witkacego 

w reż. Jerzego Jarockiego. Na ekranie pojawił się m.in. jako Student 

w Historiach miłosnych Jerzego Stuhra. 

Andrzej Róg - w Teatrze Stu od 20 lat gra rolę 

Doktora Gruna w Wariacie i zakonnicy S. I. Witkie

wicza w reż. K. Jasińskiego. Teraz można go zoba

czyć w Aj woju, czyli historiach z cynamonem Rafała 

Kmity oraz w ostatnich spektaklach K. Jasińskiego; 

jako Rejenta w Zemście i jako Tichona w Biesach. 

Współpracuje z kabaretem„Loch Camelot';„Piwnicą 

św. Norberta" i Teatrem Ludowym. 

cień ciotuchny 

Sławomir Rokita - w STU po raz pierwszy. Od 1971 aktor Teatru 

im. J. Słowackiego. Występuje m.in. w spektaklach Macieja Wojtyszki 

Bułhakow oraz Całe życie głupi, przedstawieniach Krzysztofa Babi

ckiego Pułapka i Frank V, gra także Starikowa w Ożenku Gogola w reż. 

Macieja Soboocińskiego i Stańczyka w Weselu Bodolaya. U Agaty 

Dudy-Gracz zagrał już w przedstawieniach Kaligula i Galgenberg. 

Rafał Dziwisz - w STU zagrał w Kabarecie Czerwony Kapturek, 

a potem także Horacego w Hamlecie K. Jasińskiego. Aktor Teatru 

im. Juliusza Słowackiego. Wcześniej związany z Teatrem Ludowym 

w Nowej Hucie, gdzie zagrał m.in. Makbeta u Jerzego Stuhra. 

Jest autorem tekstów piosenek oraz librett m.in. polskich tekstów 

arii w Operze żebraczej J. Gaya dla Teatru im. Horzycy w Toruniu, 

libretta musicalu Ferdydurke, czyli czas nieuniknionego mordu w reż. 

Wojciecha Kościelniaka w Toruniu oraz libretta musicalu według 

Procesu Kafki w Krakowskiej PWST. 

Krzysztof Pluskota - debiutował w Teatrze STU 

w spektaklu Rafała Kmity. Wszyscyśmy z jednego 

szynela w 1999 roku. Za rolę w Mr Love Karoline 

Leach w reżyserii Michała Kotańskiego dostał 

nagrodę aktorską na Festiwalu Szkó/Teatralnych 

w Łodzi. Gra Liputina w Biesach K. Jasińskiego. 

Obecnie współpracuje z Teatrem Rampa i Teatrem 

Wytwórnia w Warszawie. Znany z występów 

w kabaretach, a także na małym i dużym ekranie. 

Małgorzata Kochan - w Teatrze STU po raz 

pierwszy. Aktorka Teatru Ludowego. Zagrała m.in. 

Kasię Złośnicę w Poskromieniu złośnicy Jerzego 

Stuhra na scenie i w realizacji Teatru Telewizji. Grała 

u Elżbiety Karkoszki w spektaklu Cud w Alabamie. 

Obecnie można ją zobaczyć m.in. w przedstawie

niu Trah w reż. P. Szumca. 

Marta Konarska - w Teatrze Stu zagrała Żabcię w Kto się boi 

Virginii Woolf w reż. Mikołaja Grabowskiego. Aktorka Teatru im. 

J. Słowackiego. Zagrałam.in. Inną w Marylin Mongoł w reż. R. Zioło. 

Obecnie gra m.in. Gretę w Pułapce w reż. K. Babickiego, Agafię 

Tichonowną w Ożenku w reż. M. Sobocińskiego, Marynę w Weselu 

Bodolaya. Za rolę w Galgenbergu Agaty Dudy-Gracz dostała nagrodę 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 



Marcin Łuczak- pierwszy raz w STU. Aktor Teatru 

im. Stefana Jaracza w Łodzi . Zdobywca Głównej 

Nagrody Aktorskiej na Międzynarodowym 

Festiwalu Szkół Teatralnych w Brnie za rolę Tima 

w Z życia marionetek Ingmara Bergmana w reż. 

Jana Maciejowskiego. 

Krzysztof Piątkowski - w Teatrze STU gra Piotra Stiepanowicza 

Wierchowieńskiego w Biesach. Jest aktorem Teatru im. J. Słowa 

ckiego, gdzie gram.in . w spektaklu Galgenberg Agaty Dudy-Gracz, 

Krainie kłamczuchów Macieja Wojtyszki, Franku V Krzysztofa Babickiego. 

Zagrał w spektaklu Teatru Telewizji Sprawa Emila B. w reż. Małgorzaty 

Imielskiej. 
merkucjo 

Wojciech Błach - pierwszy raz w Teatrze STU. Na scenach 

krakowskich zadebiutował już w czasie studiów. Za rolę Ojca 

w spektaklu dyplomowym Pułapka w reżyserii Pawła Miśkiewicza 

otrzymał nagrodę na XVll Festiwalu SzkółTeatralnych w Łodzi . 

Był związany z łódzkim Teatrem Nowym. Ostatnio występuje na 

deskach Teatru Narodowego w Warszawie w Merlinie Tadeusza 

Słobodzianka. Znany z małego ekranu m.in. jako aktor serialu 

Plebania. 

tybalt 
Mariusz Witkowski - aktor Teatru im. S. Jaracza w Łodzi , gdzie 

zagrał m.in. Puka w Śnie nocy letniej, i Władzia w Ślubie Waldemara 

Zawadzińskiego. Współpracował z teatrem Muzycznym w Łodzi 

i Teatrem Tradycyjnym w Krakowie. Za rolę Carmen w Balkonie 

J. Geneta w reż. Agaty Dudy-Gracz otrzymał Złotą Maskę 2008. 

Występuje także na małym i dużym ekranie. 

Miłość opisywana w literaturze przez największych pisarzy, takich jak Szekspir, Goethe, Strindberg, stanowiła jeden z naj
ważniejszych elementów powstających w ciągu epok wizji świata, a także nierozerwalnie z nimi złączonych koncepcji este
tycznych. Tymczasem metaforyka pięknej miłości, miłości duchowej, spełniającej się w ideale zjednoczenia dwóch dusz 
kochanków została wyparta przez język współczesnego dramatu wraz z upadkiem najpierw romantycznego, potem moder
nistycznego paradygmatu miłości . Jednak czy „zmierzch paradygmatu" miłości romantycznej oznacza dla nas upadek wyo
brażenia o prawdziwej miłości? 

Już w XVll w ieku francuski filozof La Rochefoucauld w jednej z maksym stwierdził, że „są ludzie, którzy nigdy nie byliby 
zakochani, gdyby nie słyszeli o miłości ". Każde indywidualne uczucie rodzi się w ramach kodu kulturowego, wobec funkcjo
nujących, żywych lub martwych mitów. O jakiej miłości opowie nowoczesny reżyser Romea i Julii, a o jakiej miłości chciałby 
usłyszeć współczesny widz? To zderzenie może być w przypadku spektaklu Agaty Dudy-Gracz spotkaniem niełatwym , dema

skującym, odsłaniającym to, co bolesne. Ale dlatego ma szansę stać s ię zdarzeniem teatralnym, przeżyciem współczesnego 
katharsis. 

„Fantastycznie współczesnym autorem jest Szekspir. Jeśli coś mnie dotyka to znaczy że jest współczesne, bo ja jestem 
współczesna. Nie mogę na przykład pogodzić się ze współczesnością Sarah Kane, bo jest moim zdaniem szalenie archa
iczna" - mówi Duda-Gracz w rozmowie z Jackiem Wakarem. Reżyserka sięgając do Szekspira przepisuje tragiczną historię 
młodych kochanków jako subiektywną wizję miłości zmieniającej się na przestrzeni życia. Zadaje Szekspirowi pytania 
o współczesną rzeczywistość. 

„Dyskurs miłosny jest dzisiaj nadzwyczaj samotny. Mówią nim może i tysiące podmiotów (któż to wie?), ale nikt go nie 
wspiera; został całkiem porzucony przez języki okoliczne lub też zignorowany, poniżony czy wykpiony" - pisze współczesny 
teoretyk literatury i filozof Roland Barthes. Dziś metaforyka stricte miłosna w wymiarze erotycznym jest najsilniej obecna 
nie w literaturze, lecz w refleksji teoretycznoliterackiej, czy nawet szerzej, w języku współczesnej humanistyki, czego wyra
zem jest głośny tekst Barthes'a Fragmenty dyskursu miłosnego. Literatura przestała być uprzywilejowanym miejscem, 
w którym usłyszeć można głos zakochanego. Teatr jednak zawsze daje ten przywilej - możliwość opowiadania o miłości, 

ponieważ poprzez obecność żywego ciała aktora stanowi zaprzeczenie współczesnej estetyki pustki, braku i nieobecności. 
Co można więc dziś opowiedzieć o miłości słowami poezji Szekspira? Jak wykreować przestrzeń afirmacji miłości, przestrzeń 
do wypowiedzenia miłosnej mowy - poezji sceny balkonowej? Jak poradzić sobie z mitem Romea i Julii, który stanowi 
bogactwo, ponieważ żyje w pamięci kulturowej pokonując upadki kolejnych paradygmatów? A przecież z drugiej strony 
mit zawsze jest ciężarem, który trzeba unieść . 

Agata Duda-Gracz kreuje przestrzeń Erosa we współi stnieniu z jej nieodłącznym przeciwieństwem - przestrzenią Thana
tosa. Zatrzymanie się na granicy życia i śmierci Pierwszej Julii uprawomocnia pojawienie się świata szalonej (obłędnej) 
wizji - rzeczywistości poza czasem i przestrzenią. Medium Pierwszej Julii daje także prawo zaistnienia wszystkim wciele
niom Romea i Julii- kochanków ukazanych w różnych momentach życia, doświadczających ambiwalencji miłości i samo
tności , z uczuciami rozpiętymi pomiędzy momentami miłosnego szału , a chwilami całkowitego zwątpienia w miłość, z której 
czasem o krok do nienawiści. Pozostają pytania: Czy Pierwsza Julia kochała naprawdę, czy dopiero przed ś miercią jest 
dojrzała do miłości? Czym jest prawdziwa miłość w konfrontacji z mitem miłości, z naszą pamięcią o uczuciu lub z naszym 
wyobrażeniem o ukochanej, idealnej osobie? 
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DANUTA GONERA 
PRZYGOTOWANIE I STYLIZACJA FRYZUR 

Remont widowni zrealizowano ze środków finansowych: 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Urzędu Miasta Krakowa, 

i środków własnych Teatru. 
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