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OD ZESPOŁU 

"Romeo i Julia" Szekspira jest piątą z kole i premierą, Teatru Ochoty . 

Po "Przepióreczce", "lv1on tserracie", "Czarownicach z Salem" i •• Smierci 

Gubernatora" ,które były sztukami postaw moralnych i sytuacji ostatecznych, w 

których bohater musiał dokonywać wyboru, " Romeo i Julia" wnosi do na s zego 

teatru własny charakter i własny wymia r spraw moralnych teatru szekspirows

kiego. 

Uzasadnianie wyboru tej sztuki przez Teatr Ochoty jej moralnymi wartoś -

ciami i sytuacjami ostatecznymi byłoby przykrawaniem teatru elżbietańskiego 

do naszego programu. 

W teatrze szekspirowskim w równym stopniu ważne są s ytuacje mo ralne jak 

i amoralne, równie wielcy bohaterowie pozytywni jak zbrodniar z.e , kt6rzy znają 

i ujawniają własną słabość. Piękni i szlachetni sta ją się - abójcami, kie dy wmie

sza się w ich działanie przypadek - a kiedy mściciel planujący z brodnię odkrywa 

i uzasadnia jej motywy, staje się nam bliski. 

Ten teatr wielkich syntez dramatycznych i metafor na temat życia, posiada 

swoją własną skalę wartości. 

Francuski krytyk Rudere mówi: "U S z ekspira wszy tkie postacie są ważne , 

czy to będzie bóg, książę, ogrod nik lub s tajenny s koro stanowią c ząstkę świa

ta i są w jakimś stopniu ludźmi •••••. „ A n a wet jeżeli są potwor a mi, roślinami , 

lub aniołami, tworami wyobraźni lub rzeczywis tości , "charakter" ich to nic in

nego jak postępowanie w obliczu szczególnych okoliczności". 

To co skłoniło nas do wyboru sztuki " Romeo i Julia" - to pr agnienie zagri'l.nia 

jej w warunkach teatru bez sceny i bez d e korac ji jako "mitu o miłości większej 

niż śmierć". 

Miłość w tej sztuce Szekspira jest siłą tv. rczą 1 jest akceptacją życia, pc

mimo śmierci kochanków - R. o mea i Julii. Kochając się zost a ją obdarzeni przez 

miłość przenikliwą jasnośdą widzenia i rozwnienia spraw ważnych . Dz:ięki 

uczuciu, uzyskują właściwy dystans do świa1: a, który k h. ota.czal i dlatego mo

gą go zrozumieć i odrzucić. Dlatego również pełni ekstatycznej pewności, L 

ich prawda jest prawdą jedyną, bez wahania. decydują się nil śmierć . 

Miłość Romea i Julii jest ładunkiem uczucia , k t óry kochankowie r2mcić mu

szą w wieczność, żeby pow stała nowa prawda o milośc.i. zmieniającej ś ·at . 

B arb11.ra Czochralsk 
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Z WIDOWNI 

Zespól Teatru Ochoty postawił przed sobą szczytne cele: siłą oddziaływania sztuki 
ksz taltować postawy moralne. Celom tym służy zarówno t reść 9 jak i forma przedst a
wień, a także odbywające się po każdym spektaklu dyskusje aktorów z widzami, których 
tematyka i zakres wykraczają nieraz szeroko poza problemy zawarte w obejrzanej 
sztuce• 

Kolejne pozycje repertuaru Teatru Ochoty prezentują nam bohaterów w sytuac
jach moralnie skomplikowanych, wobec konieczności dokonania wyboru, podjęcia de
cyzji, która określi rangę ich czlowieczeńs tv.a.. 

Konflikty 1 w jakie są u wiki.ani są uniwersalne.ponadczasowe; można zmienić realia 
epoki i konkretnych okoliczności, pozostanie problem - zawsze i wszędzie aktualny 
problem człowieka, który musi wybrać, I musi ponieść określone konsekwencje swo
jego wyboru, zapłacić cenę - zawsze wysoką, często najwyższą, jaką można za
płacić. 

Rezygnacja z podziału na widownię i scenę sprawia, że my, widzowie sta jemy się 
niejako współuczestnikami wydarzeń, które oglądamy, które dzieją się tuż obok, na 
wyciągnięcie ręki. Ta bliskość, ten niemal fizyczny kontakt z aktorami powoduje, 
że w jakimś momencie przestajemy odczuwać nierealność 1 umowność toczącej się akcji. 

Od obserwowania fikcyJnych postaci i ich fikcyjnych dylematów przechodzimy nie
postrzeżenie do angażowani a się w .ich sprawy. I problemy, które przed bohaterami 
dramatu stawia autor, stają się problemami, które przed każdym z nas może postawić 
życie. 

Głos uczucia i głos rozsądku, odwaga i tchórzostwa, odpowiedzialność za własne 

czyny i poczucie obowiązku, wygodnictwo i oportunizm, zwykła ludzka uczciwość 
wobec świata i wobec samego siebie. 

Nie, nie mamy wątpliwości, za czym się opowiedzieć, kiedy na s a h przy ul. Reja 
zapalają się światła i pan Machulski inicjuje dyskusję. 

Czy jednak te wątpliwości _nie zdarzają nam się na codzień? 
I jak je rozstrzygamy? 
Czy nasze powszednie decyzje nie wydają nam się często zbyt mało wa żne, by war

t o było zastanawiać się nad ich słus znością? 
Czy szacunek dla samego siebie nie jest dla nas zwykłym frazesem, st<.sownym 

w literaturze i dobrze brzmiącym w ustach aktora, ale zupełnie nieużytecznym na 
codzień? 

A sumienie bywa często tak elastyczne 1 a kompromis o tyle łatwiejszy od wyboru 
- i kiedy jeszcze drobne świństwo można łlitwo ukryć przed ludźmi, to już nawet 
i we własnych oczach pozostaniesz nieskalanie przyzwoity. 

W ten sposób sceniczne rozterki scenicznych postaci stają się pretekstem do za
dawania sobie samemu pyt a ń. Pytań może kłopotliwych, na które odpowiedzieć 
nieła two 1 ale jednak trzeba. Bo stwierdzenie "Człowiek - to brzmi dumnie" nie 
jest niezbitym pewnikiem, cechą charakterystyczną gatunku, ukształtowaną w dro
cize e wolucji, 

O tę cechę każdy musi postarać się osobiście. 

IJanuta IJra6an 


