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Wizerunek autora 

Wilia1:'1 ~ze~spir (1:564-1616) - wielki dramatopisarz angielski 
urodził się Jako syn kupca w Stratfordzie, gdzie też uczęszczJ.l 

do szkoły miejskiej. Ożenił się w wieku lat 18 ze starszą od siebie 
Anną Hathaway i miał z nią troje dzieci. O pierwszych latach wieku 
d.ojr~ałego nie. ma~y wiadomości. Dopiero w 1592 roku pojawia 
się Jego nazwisko Jako zndnego człowieka w londyńskim świecie 
teatralnym. 

W następnych latach pisze dwa poematy, dedykowane swemu 
patronowi - hrabiemu Southampton, a co ważniejsze - wstępuje 
do trupy Lorda Szambelana zwącej się „Sługami Jego KrólE·wskiej 
Mości" i wiąże się z nią na cale życie jako aktor i dramaturg. Trupa 
zak.łada w Londynie swój teatr „The Globe", gdzie daje program 
obliczony na popularnego widza. Szekspir rozpoczął od czeladniczej 
pracy dostosowywania starych dramatów do potrzeb swojej trupy. 
Ale dalsze dramaty, choć także oparte na dawnych utworach, nosn 
wyraźne piętno jego indywidualności. Mając wielką siłę obrazowa
n~a poetyckiego oraz umiejętność tworzenia charakterów, wyrasta 
me tylko ponad współczesnych sobie, ale zajmuje odrębne stano
wisko w światowej literaturze dramatycznej. 

. Już w pierwszej swej tragedii „Romeo i Julia" ujawnia wielką 
1nłę wizji poetyckiej i mistrzostwo opanowania scr;!ny. \V miar 
rozwoju poetyckiego i filozoficznego dochodzi do coi;az subtelnie j
szych koncepcji i osiąga punkt szuytowy w czterech · ni ~ ich tru
gediach - w „Hamlecie'', „Otellu", „Królu Lirze" i „Ma.koocie". 

Dramat szekspirowski korzeniami swy ni dęga moralitetu śrr- i 
niowiecznego, posiada jego dydaktyczną wymo\, ,„ wieloral i spns 
i szerokość ujęcia problemu. Jednak wyró ~n i a go spo~ród W S'/ • '. · 

kich kierunków głęboki realizm, przede wszystkim realiz n p&yc 1o
logiczny. DlatP.go też zachowuje on s ta' ą a ktual n ość i posiada trw , le 
miejsce w literatur1 

Pod niebem włoskiego renesan.su 
Wzrok Szekspira jako wi<•lkiego humanisty chętnie zatrzymuje się 

na współczesnych mu Włoszech, które w tym czasie są najbardziej 
postępowym i. rdjem, daleko pozostawiając w tyle ówczesną Anglię. 
Pod włoskim niebem i w za c;ięgu włoskiej kultury lok uje on pierw
sze swoje kom(' die i wraca w dalszych utworach, a więc w „Kupcu 
WPneckim", „Wieczorze Trzech Króli", „Otellu" i inn. Z ducha wło
skiego odrodzenia wyra ~ta najpiękniejsza tragedia Szekspira: „Ro
meo i Julia", która niby drogocenny klejnot mieni się w całej lite
raturze światowej bogactwem życia i potęgą uczuć. 

Epoka Odrodzenia ~ przelewająca się nadmiarem kształtów 
i ornamentacji w barok - kipi życiem i namiętnością. Pod wpływem 
śmia łych myśli i jeszcze śmielszych odkryć we wszystkich dziedzi
nach życia i kultury duchowej, następuje zwrot ku naturze i ota
czającemu światu . Człowiek O!frodzenia pokonawszy mroki średnio
wiFcznej drętwoty odnalazł nagle świat bliższy i ba~dziej pocląga
jący niż wizja życia pozagrobowego - i zachłysnął się radością 
doczesnego istnienia. Obok duszy odnalazł ciało, podporządkował 

jedno i drugie swej woli i uczynił swoją własnością. 

Engels nazwał epokę Odrodzenia „największym przewrotem po
stępowym, jaki kiedykolwiek ludzkoś~ do owych czasów przeżyła". 
Jest to epoka zwycięstwa człowieka, zwycięstwa namiętności, wie
lości wraż<>ń i wydarzeń. Epoka usamodzielnienia się intelektualnego. 
Znalezienia celu istnienia na ziemi. 

Słoneczna Italia nie stanowi wówczas zwartego organizmu poli
tyczneryo. Jest rozbita na szereg miast i 'księstw feudalnych, będą
cych ze sobą 'w stanie permanentnej walki i rywalizacji o hegemonię 
i 1.natz nie. W miastach ów chaos feodalny podtrzymują potężne 
rody, ubi „gające s'ę o wpły y i majątki, wycinające się nawzajem, 
skazujace na wygnanie i sprowadzające obcych interwentów. Obok 
tego zaczynają w tej epoce kiełkować postępowe myśli i tendencje 
do zjednoczenia Półwyspu, które nastąpi jednak dopiero w dwa i pół 
wieku później, za przyczyną Cavoura i Garibaldiego. 

Owa bujność życia renesansowego na tle rozbicia politycznego 
musiała doprowadzić do gwałtownych przeciwieństw w stosunkach 
społecznych i obyczajowych. W wyniku ożyw~onego handlu z za
morskimi krajami. egzotycznymi i wypraw łupiPskich - na rynki 
t;uropejskie polało sic; szeroką strugą złoto, umożliwiające zaspokoić 
wielk ie ambicje i żądzę użycia. Owo złoto stało się jedną z najwięk
szych trucizn tego czasu. Pękły dawne hamulce, gdy nowych jeszcze 
nie było.· Trucizna, sztylet i podstęp - oto ulubiona ówcześnie broń 
w walce o powodzenie życiowe, o usuni„cie przeciwników zagradza
jących drogę do szczęścia i pomyślności. Toteż szlaki bujnego życia 
i romantycznych przygód epoki renesansu znaczyły się obficie krwią. 
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TragC'dia w 5 aktach (20 odsłonach) z prologiem 

Przekład : Jarosław Iwaszkiewicz 

ESCALUS - ksiqżę Werony 
PARYS - młody szlachcic, krewny księcia . 
MONTAGUl . 
KAPULET J - głowy powaśnionych domów . 

ROMEO - syn Montaga . 
MERKUCJOl . . 
BENVOLIO J przy1ac1ele Romea 

TYBALD - siostrzeniec pani Kapulet 
OJOIEC LAURENTY -- franciszkanin 
BRAT JAN - z tego samego zakonu. 
BALTAZAR - służący Romea . 
SAMSON l . . 
GRZEGORZ J - słuzqcy Kapuletow 

PIETREK - pachołek Mamki Julii 
ABRAHAM - służqcy Montagów 
APTEK ARZ 
PANI KAPULET - żona Kapui eta 

JULIA - córka Kapuletów 

MAMKA JULII 
PROLOG 

EUGENIUSZ NOWAKOWSKI 
JERZY KLEYN 
ROMAN CICHOCKI 
~TANISl,AW KOSMALEWSKI 
?.DZISŁA W SŁOWIN SKI 
JÓZEF ŁODYNSKI 

(JANUSZ GŁADYSZ 
lSZCZEPAN ŁYŻWA 
WIRGILIUSZ GRYN 
WŁADYSŁAW LASON 
TOMASZ BRZEZINSKI 
JANUSZ GŁADYSZ 
ZBIGNIEW MAK 
MIKOŁAJ ŻYRO 
MARIA SZCZECHÓWNA 
ROMAN DOBRZYŃSKI 
LEON JÓZEFOWICZ 
JADWIGA PYTLASllVSKA 

{MARIA KUBICKA 
lKAZIMIERA NOGAJÓWNA 
HALINA ZBIERZYŃSKA 
ZOFIA PIOTROWSKA 

Mieszczanie Werony, krewni obu domów, paziowie, służba, muzykanci. 

Dekoracje i kostiumy: 
KAROL GAJEWSKI 

Opracowanie muzyczne: 
ROMAN IŻYKOWSKI 

Rzecz dzieje siP w Weronie i w jednPj scenie - w Mantui. 

Kierowi ik literacki: APOLONIUSZ ZAWIUIKI 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny: MIECZYSŁAW WINKLER 

Reżyser i a: 
JERZY WALDEN 

Asystent reżysera: 
ELżBIETA KOWALEWSKA 



Poemat sceniczny o miłości 

„Romf'o i J r l"a" j c;t „ a1 .1 Lyzil cj ą POLnatu Artura Broo1 _·a pt. 

„The Tragicall Histo ., e of r:o 11?11s and Julict" opartego nn '·li:L' ·im 
pod, nin. Pnedsta . ·enia trnc1 Iii uzvskJ.ły ogro ny su i: ces już za 
?ycia Sz„kspira, a \'. zh i0r0Hy rn wvd<:•niu jeqo dzieł na jednym 
z UP. \\ rsy tptc'1w s lronice lego 1 tworu są wytarte od ci a qłeno czy
tania. Y lóż nie zn 11 z.:tsadniczej k anwy teqo romansu sce·1kzn ~go? 
To W7~1 szaj .1 rr. d7i je dwojqa kochanków, złączonych węzforn 
m t i.eń~kim, któr7y wakn1 do oc;tatnif'qo trhnienia o prawo swej 
TT'iłości l !i-; toria w?a j<'mnr j mi o !.ci dwu „n ai i1 kniejszvch kwi at.ów 
WPT0'1) ". To hvmn na cz . ś.ć stalo!ici uczuć. k óry , ,. tym utworze 
zabr: mi ał pe ii a wszysU ich tonó' • szekspirowskiej poezji i szeks1 i
row, }dej dramaturgii. 

Ta µierw „zn 1 raqedia odznacza się t 1 gł<;bokim odczuciem i zrn
zumif ni m mi~r,ści w wszystkich jf'j prz .ja vach, osiaqa tak potę.ż'ly 
wyraz w formach "C" i cv. Pgo p rzedstawienia, że wszystkie inni> 
wząl('.dy przestajl) qrać rol~ nie tylk o dla bohdt.erów, lecz także cl1a 
widza, będocego świ<Ldi h n i< h przeżyć. Najcenniejszym klejnotem 
poetyr im u Szel:.spira są sceny przedstawiające wyzmmia koch an
ków - cała reszta to dalsze tło ich miłości. Są tak opanowani po
tęgą ucrncia i ncą iidności, że nav- et w godzinie śmierci nie myślą 
o n iczym innym prócz sv,cj miłoś< i. która stała się organiczną po
trzeb;i ich istnienia. 

W promieniach odwzaj mnion~go uczucia, które wszystko uświ , 
ca i na wszystko dozwala, obo~e k och an rnwir stają się w c i ą_~u kilku 
god?in l'ldźmi dojrzałymi. Romeo z rozmarzonego i afel..' owanP JO 
„cierpiętnika" konwecjow1lnc j pozy miłosnej staje się człowh•kicm 
na prawdę kocha i<:;cym. 14-letnia JuEa przeistacza się w kobie l ę 
Ś\· tadom4 głębi i po'h a')i S\J ych uczuć. W pierwszym spotkaniu sdlll 
na sam woła ona w ~ t C7" 1"'rm un iesieniu: 

„Bo moja miło~ć j o <l li ,.„ dna - j t k 'lorze -
I t „J. ~Jęh11k:i, 2. , im w:i;cd ci d ie, 
Trm więcej j e. z.cze w duszy mej zosbje." 

\1i'ość wywołuje w Julii poczucie ws J ;cicli obowi <i 'I'. -ó 1 , l tó e 
v. } .)ły ~ aja z vielki( go uczucia. Rodzi się w niej delerminacja i od
" ga, d·,i~ki czemu 1'1 ,że stawić czola przech nościom losu. Staje 
~ i < ~ ilniP ·sza ni ż Ror ieo. imo rozbujak j wyobraźni i gorącego l<''ll
peranH·ntu Włol> 1ti, poju'.via się w m eJ żywioł niewyn "'rpanej 
energii i zmysłu praktycznego. Po l ra'i n ic tylko walczyć lc>cz tdi ";e 
pano\ a r nad sobą a nawe t, gdy t rzeba , grać komedię uległości. 

Tak w kilku dniach wiosennych, wśród zieleni i bujnego kwiecia, 
na tle pi ·~h.nej architeP ury renesansowej - pod piórem geniuszd 
rodzi się w_ielka pra'~ da psyc 10logiczna, która zachowuje wszystkie 
v. alory powagi i świeżości po tr zech i pół wiekach, przekonuje i za
ch vyc i tak samó jdk za życia Szekspira. 

Jednak cobyśmy nie powiedzieli o sile' i potE:dze uczuć łącz.1cych 
~ohaterską parę, nie jt: i.t ona u Szekspira jedynie spra ·ą duetu 
luycznego. To nie ro ·nantyczna idylla, wyabstrahowana z otacza
ją~ej rze~zy~istości: a jeden z wyznarznikó'" siły i potęgi duchowej 
wieku,_ siły i pot·:rn duchowej człowie k a Odrodzenia. Już prolog 
zapow1~d_a „prawd .. 1we spra y snu.i.: telnt•j miłosci", a rozwój akcji 
w ~ał_osc1 potwierdza za110wiedż. Miłość Romea i Julii rodzi się, 

k:-.v1tme i wyrasta w otoku twardych praw życia feodalnego, w ogniu 
menawi~ci rodo \· ej, ..:śiód brz leu kling i przedśnif'rtnych złorzeczeń 

bo~atNów . ~~wuwej wendetty, przeorującej ówczesne Włochy, 
ktora do dz1s Jeszc,;o zachowała swe niepisane prawa na Korsyce. 

W poprzek drogi v:" Jącej Rv Cl.hl do Julii wyrasta odwieczna nie
nawiść rodów Montagu i Kupuk:tów. Nienawiść ta niby groŹ'la 

chmura. od pierwsze10 spojrzenia zwisa nad dwojgiem najmłodszych 
pr1edstawicieli ł>O . il ~nionych domów, zaciemnia horyzont przez ko
l12 jne zabójst\\il 1 ~ rkucja i yhuldi1 i ściga młodoci anych małżon

k ów aż do grobowca Kupuletów, gd:.i:.e wreszcie kona \ Haz ze śmier
cią głównych bohaterów tragedii. 

Interwencja władzy książęcej jest bezsilna wobec zakorzenionych 
antagonizmów przeszłości i wobec nowych aktów gwałtu. Książe 

może tylko karać. Jego wola przywrócenia pokoju musi się ukrv· 
wać w skomplikowanyrh zabiegach mnicha, działającego na rze~z 
młodych przedsla'A icil' li skłóconych domów. Jednak i jego wysiłki 
są próżne wobec nieokiełznanej ambicji rodowej. 

Wyuikiem konflHrn jC" s• smierć młodych kochanków jako na
s~ępstwo ślepego i bezmyslnego losu. Wielki poryw uczuć zderzył 
!>l~ z druzgocącą rzeczywistością, a jednak nie zgasł. Zmaterializow:ił 
się on jako symbol wierności i siły, która zza grobu kruszy odwiecz
ną waśń i przywraca upragniony pokój. 

Traged. a kończy się wygaszeniem namiętności i zwycięstwem 
rozumu nad siłami wstecznictwa, zwycięstwem szlachetnego uczucia 
nad nienawiścią. Kończy się powrotem do równowagi. Chociaż bo
ha terów spoty1. : mierć, to jednllk następuje ona w aureoli nieza
Słt !żoncgo ci1 rp i n ia i w t ,k zniosłej atmosferze, że zamiast grozy 
wyv ołuje podziw. u~az nie wi( I ości !<{rea i ducha bohaterów od
czuw amy jako hołd złożony wielko<ici człowieka. I ten hołd daje 
nam pelne zadowol~ ie moralne, pełne ukojenie, którf' w tragedii 
kl · syrznej nosi miano lrntharsis. -

w :e!I OSl tra9pt} j; Slt>k pirowskich poleg na tym, że przez Uk • 
1.anie H zgiełku życia rz .ciy ost atecznycn - podnosi on człowieka 
moralnie i dJ.J ! mu : pokój ducha. W tym Lkwi c; ł a jego dramato· 
p l ar 'itw i i jPgo filozofii. A. z. 



SU F L~RZ Y : 
Maria Siudowa 
Wiktoria Gr>Jń 

1NSPI CJl: NCI: 
Irena Kosiorek 
Roman Dobrz>Jńshi 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 

Miecr.>Jsław Mo n tel at >J c 

Kierownicy działów technicznych: 

PRACE KRA WIECKIE: 

PRACE STOLARSKIE: 

PRACE MALARSKIE: 

PRACE TAPICERSKIE: 

PRACE FRYZJERSKIE: 

SWIATŁO: 

REKWIZYTOR: 

BRYGADIER SCENY: 

P. Prusiewicz. i S. Lichacz. 

Stanisław Białczak 

Kazimierz. Golasińshi 

Henr>;h Kubiasz.cz>Jk 

Wład>;sław Pawlak 

Roman Staszak 
Stanisław Sadowski 

Antoni Nowakowski 

Marcin Pietrzak 
Michał Tworkiewicz. 
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