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DZIECI GVVIAZD 

... dla .lulietty 

I dla Romen /zn tn z pod planl'f)" 

Sply1ca i w groby przecieka. 

Nonr id. 

\Yic.ki rnusi,ił)· podawać. sohic z 1-.1k rlo rąk tą wie~<· o kochan
kai.:h wcror~sk ich. by doszła ona na.s naks·Łtałt różowego o blok n, nala
nego cichym hlaskiem, jakim świeci dziś ta smutna. a przecież ra
dosna opowieśi' ~.m iłości roz.k'-11it.a.Mce j ' ierL Bo nie odrazu uro
dził się Romeo, i nic odraz.u .Julia, nic wymyślił ich Szekspir. ani 
nawet Luigi da Porto. ich literacki ojciec. Wstali oni samotnym ho -
hater~twem z samego życia tych ocll<'głych stuleci, z dna mrocznego 
fredniowiecza, gdzieś tam, w jakimś włoskim miasteczku cierpiąc 

i umierając dla swe j miłości, nie bacząc. że jedynym pomnikiem ich 
uniesień będzie - zapomnieni<". \le stało się inaczej. Oparli się oni 
wrogim mocom czasu. Ostali sit,:. zrazu r>chem dalekiej legendy. bla
dym cieniem niepojętych zclarze1'1, wspominanych tylko w godzin\ 
wieczornych rozhoworów, świecąc w ciemnych otchłaniach przeslłości 

mdłym blaskiem. jak dwa -duchy dantejskie w piekielnych pr:.:estwó
rzach. \Vięcej nawet. Im dłużej ponosiły ich infernalne wichry śmierci. 
tym mocniej zaczęły rysować się ich postacie na tle nocy. w której 
powinni byli przepaś<;, tym więcej nahierała kolorów blada twarzyczk;i 
Julii, tym gorętszym pałał ogniem umarły wzrok Romea. i\owa jakby 
krew zacz<;ła pulsować w żyłach t 'Ch, których ciała dawno się stały 

próchnem, bo oto nie było w całej ltalii ani jednego serca. co żywiej 
bić potrafi, an~ jednego kochanka, ani jednej kochanki, by nie śniły 
się im uniesienia werońskiej pary, by nie pragnęli oni tak czm'. i tak 
umierać, jak tamtych dwoje. To ich krew , tych, którzy w miło'ri 

Hornea i Juli i uj1 zeli wzór swej własnej miłości, którzy w marzeniach 
swych wstępowali w ślady marze1'1 kochanków z \V erony, którzy w gór
nych losach tamtj eh dwojga widzieli swe własne losy , _ , to ich krew 
zasiliła hlade cienie tych, którzy spoczęli pospólnie w grobowcu Kapu-
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WILIAM SZEKSPIR I 
I 
I 
I 

ROMEO • JULIA I 

I Pani iVlonteki , 1nałi.1.1nh..t \lontckil'gu 
Pani Kapulet. mabonb h:1p11h'ta. 

Prolo,!! „„ ...••..... „ •... „ .. „ .. . ...... „„ 

"=i Julia. rórka Kapuletów . ..... . .... . ... . 
•· \far1a, ma111ka J11lii „ •• _ _ „ .• 

~~ EskaJus. ksi;!żr. pan11i•1cy w \\ 'Pronic· 

--~ Parys, rnlucly \\ crune1it?._\"k. i-.n·wny !I księci<1 \loult"k i ............ „ .... „„ .. 

Tragedia w 5-ciu aktach 

Przc;kł.u1 .I. Paszkowskiego w upracow;ini11 \\'. 
l'rnlog: C. i\orwicla „\tY \Yeronit•" 
llus l racja muzyczna: I łellr) k'1 Cz) ż ,1 

llorzyc.y 

() 

\T ,1gdn iio n a I lodor~k;1 
l:r n is.ła\\·i1 l ' rc ita żani-.a 

/.oli.-1 c;rahi.u'is a 
\lari,1 \linc(•!Ó\\·na 
Zofia .:\lulf>ka 
.Ian Szulc." 

.l.1n11sz Ohidowil'Z 

() t: 

J.a11rrnt_y, 'ojci1.'C T-'rnnri ;;zkanin .. „ ..•. 

!\altazar I 
Scimson I słnż ;i cy Hornea ... „ ...••... „. 

<; rzcgorz sl11g;L K apnlcL1 ........ . „.„„ 
\br;1ham s ługa \lon!ekiq!o ...... „ . „. 

\ ptC'karz . . ... „ ••••..••••••••. „ .„ .. ... ... .. . 
l'it •rwszy m nzy kant . „. „ „ •.. „ ... „ .•.. 

llrngi muzykant ...... „ .. „ ••••• • •••. • • „ 

1':1;'. P<rysa .. .' ... „ ........ „ ........ . ..... . . 

I rror P1"1r·grnd1 i 
Knzimi (•rz JlrnsikiP\\'in 
\\ ło1lz imi1·1"1. J.;;iniowski * 
Hom11 a ld \l<dko\\· ~k i 

I .('L•pold llet ko wsk i 
l\Qu.111 alcL ' s k i 
Igor l'nP{!rodzh. i 
i.eli5Lm·,1 \lalsJ..;1" '\I on t k iii ń:D:InltJ ddth mów 1i1J11yja111'11 ~ lo.łi . 

Kn11u]Pt I 11rlusł ·1w (,uzłlmsl · i Pi,1tr . „„ ...• „.„ ..•. „.„.„„„ . • „.„ . • „ J.;.a7.i mit'l'7. l;rnsiki<'\\' in 
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ii,~ Tybctlt. krPwuy pani KapulPI ~ ..... „ .Joachim I.am:i.a* IJ_· 
!I * u czniow i<' Siurlia lf!. 

w \Yeronic. ScPna all.tu \ w L\ 1an111 i. lhC'cz dzieje się 

~ lnsc<'nizacja i rei.yscria: \\Il .\\I IJOHZ\C .\ l)ckoracjc ko>tiumY 1.1:.0'\ \l\J) TUB\\ lHT IJ 
!I Plastyka: \L\BY:\A 13HO~lE\YSI\. . \ D}rygcnt: llF.:\H\J\. C/.) i. ~ 
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I Kostiumy w)·konano w prilcowni ;1ch teatru pod kiiorownicl\\'Prn: T. Czarneckie·) 1, . /, a krzcwskiego. I 
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letÓ'I\" i sprawiła . i·[ niriż~· wj stal.i 'i': r zy ms wil{cej niż życie na w E-1. 
stali się obr<:no"ci;\ tt1k clotykalnl\ i pr;iwrlzi''"!· jaki\ pulrl\fi hp' tylko 

marzenit•. Bo wiele, wiele tysięcy lwchankrlw musiało marzyć. 

musiało tc;sknil: i plakar i śmicn·· wybiera<\ aby w ko1icu wszystek 
ich ból i wszystko ich uniesienie zamkn<\i: się mogło, jak w naczyniu 
wybranym, w tych dwóch postaciach i w tych dwóch słowach: Romeo 
i Julia . Ily ta weroi1ska para stała się czymś' tak ·i.ywyrn, że poi rafiła 
ona przezwycię'l.yt"· pnemoc czasu i 'l.yi: po dzip1'1 dzisiejszy, wciąż jeszczP 
ukazując nam nasze serca i wciąż je wypowiacłaj<1c. 'i.e tak j<'St, to 
zasługa nietylko tych dwojga , co przed wiekami zadziwili okwitłe ró
żami miasto V\'t>ronę sił<! swego UCJ.ucia, ale w te} sarnej prt.yn<1j111nic•j 
mierze i tych wszystkich , co te same przyjęli losy i z rlziejów Hornea 
i Julii uczynili j)Owszechny mit miło 'ci .• Dlatego prawdziwe imiona 
tych kochanków werońskich, tu nie te, które im u ach I i poeci. Pra
wdziwym ich imieniem jesl: Legion, Legion tych, którzy tak n.uli 
i tak. może umierali. jak Horneo i Julia. Bezimienni bowiem &'\ w isto
cie rzeczy ci bohaterzy wero11skiej· opowieści, bo imil;'. ich jest: i ty. 
i ja i wszyscy, co niegd}ś i wczoraj i dziś kochali i kochają jak oni, 
ti;sknili i tęsknią jak oni. Osoby Hornea i Julii są tylko przypowieścią 
jak przypowieścią staly si~ ich dzieje. lheqzywistą prawdą tej przypo
wieści jest zbioron·ośf' serc czuj;1cych, spo~czność tych. którym duszp 
potrafi ro1.erlrzeć niehiai1ski piorun miłości wszystkich tych bezimien
nych kochanków na całym ogromnym świecie, co gdzieś tak kochflją 

i śnią i konają dla sw r j miłości. nie. wiedząc może nawet, że s;1 
- Romeem i Juli<\. 

Rzecz to sz·:zególna. i.P tych bezimierm)'Ch bohaterów miłości 

\\ ypowiedział poeta, który jest dla n<is również Wielkim Rezimiennym. 
„Czym jest j\]011trki:>'. pyta Julia w scenie halkonowrj. '.:\iczym czło

wieCZ)'lll. pustą tylko nazwą. „Cz_ymż:~ jest Sz<'kspir:'"' rnożnaby zapytać 
za nią. Niczym człowieczym. pnstym tylko dźwiękiem, za którym nie 
kryje się żadna wiadoma nam osuhowoś1:. jakby przez ironię, że ten, 
k.to tyle dusz i twarzy objawił w swej sztuce, sam jest dla nas kimś, 
kogo duszy i twarzy uie znamy . Prócz imienia i paru dat. nic o nim 
nie wiemy. J\'ie wiemy, co koeli.ił i cz1·go nienawidził. co go bolało 
i co było jego radością, a wszelkie próby wydestylowania z jego dzieL 
jego człowieczej usoho,~·ości, jak choi:by owa próba Franka 1 larrisa. 
spełzają na niczym. Obcujemy z jego dziełem, ale on sarn jest nam 
niedostępny . „Zginął w wykonaniu dzieła'', jak mówi l\orwirl, i nic 
na.!.n o nim nie wiadomo prócz tego, że był -- światem, że w demiur
g icznych wybuchach wyobraźni wyrzucił z siebie świat cały, on sam 
u kryty i niepoznawalny. jak 13tlg. l tak się stało , że ten , k1óry był 

największą osobowością, jaką dotychczas wydała ludzkość, istnieje <lin 
nas tylko jako bezosobowa Natura, ho tylko z naturą porównać można 
to niebotyczne dzieło, z poza którego niewyraźnie prześwieca człowie

czość twórcy, jak z poza natury prześwieca uiewyn1źny kontur Demiur 
ga. A jednak, ta anonimowa membrana, zwana Szekspirem, która 
przejmowała wszystkie melodie kosmosu, by przekazać je ludzkim 

ul zom, 11ie była bezosobową i nią być nie mogła. Jak z 05ubistyd1 
przezyc tysięcy kochanków wykwitł w wkoi1cu mit Hornea i Julii, 
ak z osobistego życia h\'Órcy, choc: dla nas niedostępnego, wyrosnąć mu
siało to dzieło o kochankach z \i\ferony, które, z jakiejkolwit>k powsta 
ło przyczyny, jPst „pieśnią Jlad P,ieśniami· ' , jest hymnem, szeptanym 
przez zachwyt cudem istnienia . Swiat. to dla młodego poety „Hornea 
i .Julii'" jedno wielkie, nieprzerwane pasmo cudów, dobrych i złych, 
niebiai1skich i piekiPlnych, ale zawsze cudów. \'\' szystko mit•ni się mu 
milionami barw, wszystko tai1czy jakqś rozpętanq saraband<> 11ni1•sie11ia , 
wszystko jest 11irusrnjącym gejzyrPlll hlaskó,,· i ~wiateł, lśniP1i i błys

ków , bijącym gwiaździstym strumieniPm aż w niebo sarno. Potym 
przygasły rnu w blaski, potym pokłrtrlły się cin1ie na twarzy świata, 
ale teraz, gdy jakby wejn.ai przl'Z otw;1rte bnimy Edenu, istnienie 
wyrlału rnn sic; jakimś szalonym, rozpętanym karnawałt•m , spienionym 
i szumiącym. By ty eh wi!c, gdy radośc; życia osią.<;nęła takie na pięciP, 
że rozkosz prze111ir•nia!a sit: w cierpienie . l z takiego to bolesnego już 
unie'sienia i zachwytu, jakby cudu istnit•nia ,,ostateczny kres·'. wynu
n.)'ł się akt uczuciow<>go i cielesnl'gu cn.łopa Jr.nia. I j<1 kim jest ,.Ho
rneo i .Julia''. 

„Życie , co aż w śrn i erl- sit' · ("", lak, par;tl r<1zu jąc słowa 
widil. można y o n ' s 11·· lormu ł kr; tragiz111u „Romea i .Julii „ , jeśli nir 
jest to fonn uł.t lra~iz..mu wug~le. Cdy j<'dnak osi•1gnęło .;it.t IP bolesnl' 
\\yi.yny uniesif't.iia mitus1wgo. g.lzie z;1ciPraj ;1 sir: granice mi~fh)' ży

l iPm a ś miercią. tak jak osiągnęli ich kod1;rnkowif' z \\ero ny . wolno 
zapy1<1c< kto lu j e~I wł ,1ściwit' czyim narzc.: dzit·rn: czy 111ilośr'· jest 1111 -
rzędziern ułnwiek a , czy l<'i. mah: n.łuwi1 · k i<'sl narz1;dzi1·111 111iloś c i) 

Zdaje się. i.<' 1e11. który kaz .. ił l\omr•owi i .Julii urnr1,e": w rnrnrzny111 
grohuwcu. opowiedziałby się n tym drugim. porlnhnit• 7.rPst.I;\. jak 
l'Zl'!'Z dziwna 111 · z y 11iłby lu lkrnard Shaw lhl•1111i ~wegu Tanm'ra 

(,,Człuwit>k 11 ;"kzlowie k"' ). \'Jiluśc'- \\' it,· 1.-. 10 \\" ty111 rnzu1111 111u 
j ;1kaś kos1niczna. 11i<•1.111ui.m1a polr~ga .. z pod pla1wty". ni da jP i. yt il'. 
all' rla .e i śn1i1• rc'-. ;1 przy11ajin11i1· j llH>:i.<' rl;11" Ś111in1··. grly nłuwi1• k 

z11ajdziP rlośc" sił. hy przed losem sic; nif' uchyli"· i ll ' \\;11·· \\ wi<·r 
11nś1 i temu. co gdzir ·Ś z gwiazd zag<'ściio '' jego pier,i . B.i aby k0-
d1;11". powil'1·\ziel i by uhurlzr>11i z u ów do ży c ia knd1;111 kowiC' \\'l'rm'1sn·. 
trzl'h;1 byt dzi<'i°·111i gdwiazd. lrzeha u .11"· ,,. 111al) rn l111\zkin1 s1·1-r11 l'OŚ. 

1·u jeq 11iL'lwłzkiP. nadl11dzk4·. I taki111i dzil·.-·rnr gwi,ml. co ponuli 
1>łwn1uść n1·;,;uś narlludzkiq!o w S\\Tj pir·i·~i i jlllstano\\·ili 1t·11111 hv1·· 
wi<·rni. są Horneo i Julia. <;dyby hvli 'l. ąr'7.<! rvlko. cofnc;lihy si~ p z1·d 
1.atrdn·ni1.·m, alC' i<' byli cw111ś \\'l(,'f'(•j nii. ż : 1dz;1. pr1,yjęli ś111i1 · n··. I lllll· 

Ż" nikt pe łlli<'j 11ie zr·oznrnial l•'j ich prawd y . j;~ ów polski p1H'L1. 1· 11 

stoj<\l' nocą u pr·łm·go n!i. grobowe.1 J11li1·tty, p:1trzał , jak z 11i1·h1 
spływa Ś\\iPc<\ca łza .. i \•: groby p i;zr-ci e ka ' ". zaśli1hi;1ją1 · ś111inr' z i .\' 

ciP111 . nit·ho z ziemi ,1. 
.. Lecz ludzi<· 111ówió]. i 111t'iwi;! 11u.1•1111·. 
ż,,, to nie łzy S·\· alr• ż 1 · k;1rni <·nii· . 
I -- ż<· nikt 1:;1 11i1• nit· n.<•k;I. \\ . 11. 

) 



SCENA ELŻBIETAŃSKA I MY 

Nie tak <lawno - foiadkowie tych dni żyją jeszcze wśród nas 
- entuzjazm rozsadzał serca bywalców teatralnych, gdyż dokonała 
się niebywała rewolucja : u drzwi na scenie ujrzano >1prawdziwe« klamki 
mos1ęzne. Pod znakiem tych to »prawdziwych« klamek żeglował wó
wczas cały teatr, a 11ieliczni oponenci, jak ów zwariowany Anglik, 
Edward Gordon Craig, uważani byli za dziwaków . >-·Prawdziwe« klamki 
u >1prawdziwych« drzwi w »prawdziwym« (jak to sobie oni wyobra
żali?) pokoju. to był i<leał onych nie dawnych czasów, które i dziś 
jeszcze odzywają się nieraz czkawką. 

A tymczasem zgoła inaczej bywało za rlawnych czasów, a o<l 
jakich dwudziestu lat hywa i teraz inaczej. \'\'ie I u z nas opuściła ta 
klamkowa tęsknota. Przyczyna tej odmiany leży nic! tylko w tym, 
żt>śn'.y się ostatnio <lośc': orlmienili i o<lmieniamy sii: w <lalszym ci<\gu, 
ale 1 ,,. tym także. żt. dziś więcej nas, i więcej wie o teatrze. w któ
rym prawdziwych klamel,_ nie było i który ich nie potrzebował. ;\if' 
miał i nie potrzebował ich teatr grPcki, nie miał ich i nie potrze
bował teatr szekspirowski czy elżbietat'1ski. i po prawdzie mówiąc. ·i.a
den napraw<lę wiPlki teatr, który miał ambicje; ukaza<'.· .» światu i du
chowi wieku - posta(· ich i piętno". a nil:' a11iP11tyc'l.1H~ klamki. 

Teatr Szekspira. to nie był teatr autentyzmu, ale zato był te 
atrem poezji. który chciał ukaza<'.: prawdę najwyższą, bo prawdę na
tchnienia i dlatego bPz klamc-k (tych »prnwdziwych«) obyć się 
mógł. Gdyby którykolwiek z <lzisirjszy"h ny wczorajszych entuzjastów 
auten.tp:mu zabłądzić mógł <lo teatru, w którym o<lbyła się np. pra
pren11era »Ilamleta«, przPrażenif' zdjęlohy go na widok ubóstwa. jakim 
świecił ten gmach i ta scena. Cóż bowiem ujrzałby? Oto prz<'dt· wszy 
stkim coś w rodzaju rnal<'j areny cyrk11wPj. którf•j z11aczn;i czi;,J· z;;j -
111uje kilkometrowe podium. wchodząc'' glębol,_o w an•m; . 011 a aren«, 
t~ »parter«. gdzie gromadzi się najuboższa publicznoś<'.: . Zaś owo po
dium z desek, to gh'iwna częśc" C'lżhieta1'1skiPj sceny. na której o<lbywa 
się większośc': akcji dramatów SzPkspira. Ponadto . njr:włb)' jeszcze, że 
z tej strony po<liurn, która przytyka cło okrągłego buclynku teatralnego, 
otaczaj<\cego arenę. mieści się małP wgłębiPnie, c;zyli tzw. scena tylna 
a w jej ścianie wirlniej <\ drlwi. '\ad ow<\ sceną tylną ujrzałby dwie 
czy trzy loże, używane czase!ll takżP jako część sceny. Uj1'.załby \\TPsz -

cie, że dokoła arf'ny rozmieszczony jE>st 1- luh 2-piętrowy builynt>k tea 
tralny. podzil'lony ·na loże <lla publiczności. I Io wszystko. <;dyby naswmu. 
entuzjaście autentyzmu u<lało się jakim cudem zostac: jeszcw na prwd 
~tawienin w teatrze s1.ekspirowskim (sanr Szekspir hyl współwłaśl'icie· 
Iem tctru >·Pod Globem <·. w l.ondynie.J. 11jrlałhy jcszczP cos 1 moi.t• 
jeszcze większe 1.djęłoby go przerai.enie. Żadnych dekoracji. chyba czet 
sem coś w tyle, co p0dkreśl;1 .••kolor lokalny« . \\ szystko niPma\ (>tl -
hywa się na proscenium, bez zapadania kurtyny, bo jej nie m<l. 

I na takiej to scenie odgrywano największe dzieła <lramatycz1w 
świata: „lbmleta"', .,Hornea i Julir~„. „Le<il'a·'. „Sen nocy letniej„. 
I nikogo nieobecność autentycznych klanlt'k nie raziła i wszysr;\' z.1-
chłystywali sir: poezją. która lała się srĆhrnym wo<lospadem z ;]esek. 
tej ubogiej sceny. \Yolno nawet przypuszczac:, i e poezję tę o<lczuwa 
110 pełniej i głębiej, niż gdyby podawano ją z towarzyszeniem różnych 
. ,prawdziwości„. Teu fakt, że ubóstwo sceny bynajmniej nie pr:te
szkadza w podaniu wielkiego słowa, a rac'l.ej pomaga, dawno już 'l.wró
cił uwagę ludzi teatru . Już l\Iickiewicz głosił z kate<lry College cle 
France powrót do takiej prostej scen • poetyckiej. a cały właściwie no
woczesny teatr idzie po tej samej linii. Hzecz oczywista, nie może 
być mowy o jakiejś muzealnej rekonstrukcji dawno umarłych form. 
Chodzi oto, by wielkiemu słowu dal- opr<iwę sceniczną, którahy go 
nie przysłaniała dodatkowymi ekcesoriami. 

Po tej te·i. to linii poszło toruńskil' przedstawienie „Snu nocy 
letniej'", a obecnie „no1'nea i Julii·'. Przyjmują one za podstaw•: 
typ sceny szokspirowskiej , wzbogacając ją tyl ko kon<lygnacjami sdro
ilów lub po<lestów . :--ie znaczy to, b)· się· ni<'wolniczo trzyman~ l"iżhiP
ta1·1skiej prostoty. Typ teatru współczesnC'go nie pozwala na to. Dziś 
posiadamy. niemal ni eznanym szekspirowskim czasom śro<lck ekspresji 
teatralnPj: swiatło. Inaczej więc musimy potlchoclzić <lo realizacji .,Snu 
nocy letniPj·· czy „Romea i Julii '" niż to czyniono w X\" w. Ale 
w zasadzie _i tendencji nawiązano tu du tamlej surowej prostoty, od 
której w „Snie nocy letniej" w jP<lnym tylko odstąpiono: <lano na sce
nic las. Lecz las jest czymś integralnym db ilzisiejszcgo widzenia 
tPgo szekspirowskiego dzieła, że niepodobna oprzcc: się pokusie ukaza
nia go na scPnie , raczej jako rekwizytu teatralnC'go . niż dekoracji. 

·v\ „Homeo i Julii ' ' posunięto się \\' tPj surowości jeszcze dalej, 
gdyż „dekoracja ·· jest tu tylko plastyczną transkrypcją sceny szekspi 
rowskiej. Tu nie wi;>rowadzono nawet lasu, gcłyż element odpowiada
dająq ,.lasowi" w „Snie llOf'}' letniej" ok azał si1; zb1tec·znym . . \li' nie 
znaczy to, by wprowailzując las na scen ę insc{'niz~ mijał się z za
mysłem do Szekspira. '.\Toże Szekspir ka7.ał, wysta\\ iając to swojt' 
dzieło. umieści!'.: na scenie jakie takiP sosenki, wyci*':tf· w po<llornlp'1-
skim lasku. Czyniąc to, nie chciał tworzyc" iluzji lasu, •ilP po prnst11 
uzrnplowic'· )t'go obcnwśt'.·. J to ~amn h) Io uas;ym n •IPrn. 

li li. 
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J 
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