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TRAGEDIA SZEKSPIRA 
ROMEO I JULIA 

okresie poszukiwań, w którym Szekspir 

stworzyl tak nieokie l ;;nanych bohaterów jak 

Tytusa Andronika i Aarona z tej samej sztuki, 

jak Dziewicę Orleańską zawierającą pakt z pie

klem (Henryk VI, cz. I), Szekspir zacząl odkrywać 

szereg nowych środków wyrazu, wiel.e nowych 

metod artystycznych, dzięki którym jego dramaty 

stawały się coraz bardzi.ej harmonijnie skompo

nowane i jednolite stylowo. Już „Ryszard III", 

szt1 

późn 

Jak 

dzięki 

boskości, ani n i 

Odznaczają się 

i wadami niezal.eż 

checkiego rodu. Ale 

im nigdy na czcze de 

prosto i bez wybiegów zm 

stępowanie jest z góry okr 

rakteru i zmusza ich do ta 

wyboru drogi życiowej. 

.u, która nie pozwala 

·e, lecz każe im 

o celu . Ich p o

·ako§c!ą cha-

Romeo i Julia działają z nie:achwian 

wnętrzną koniecznością, wynikającą ::: ich tem-

peramentu oraz z ich cech psychicznych i pr::.eciw-

runkom spolecznym, 

tają konsekwentnie 

m, które każą im 

m otoczeniem. Ich 

prostota i unikanie 

osów różni ich to, że 

tum, kierują się wolną 

odrzu

cając wszelkie sztucznie krępujące ich więzy 

przesądów, obyczajów i konwenansów. 

To wlaśnie sprawia, że stąpając na 

między dobrem i złem w sytuac_iach, kt 

mo dotyczy również negatywnych 

którzy powinni pozostać w pamięci ludzk " 

odstraszające przyklady zła i zbrodni. 

Szekspir odrzucił również zasadę u;i 
L... 

kar:JJ. 

Owszem, pisarz szanuje wyższą sprawiedli

wość i wie, iż zło triumfujące zawsze można 

znaleźć w życiu, nie mieści się ono jednak w ka

tegoriach sztuki. Romeo i Julia nie umierają 

więc dlatego, że popełnili jakieś przestępstwo. 

Są oni po prostu zbyt piękni, zbyt szlachetni 

i nazbyt prostolinijn i d la swego pełnego zgrzy

tów i zasadzek społecznych świata, w którym 

zmuszeni są żyć. I dlatego słuszność w godzinie 

śmierci jest po ich stronie, zmusza bowiem skłó

conych rodziców do pogodzenia się nad ich gro

bem. Romeo oświadcza zresztą, że każda minuta 

szczęścia zdolna jest mu wyncLgrodzić wszelkie 

cierpienia i nawet śmierć. Tak wi~ tragi zm i e 

jest tu już pojęty jako wartość rnoralizatorska, 

lecz oddziaływa w katego·riach moralno-este

tycznych ja.k w „Antygonie", która żyje nie po 

t;o, aby nienawidzić, ale żeby kochać. Etyka 

i piękno wiąże się u Szekspira w nierozerwalną 

całość. 



Ale Antygona, podobnie jak inne postacie sta

rożytnego drama tu jest tylko wielka. Szek spir, 

twórca bohat erów grotnych w swej przestęp

czo§ci, kiedy indziej zaś - jak Hamlet - peł

nych wqtpliwoici intelektualnych, jest również 

m istrzem w rysowaniu charak terów pełnych 

wdzięku i czaru duchowego. To on odkrył prze

cież piękno i powab k obiecy, cechy uwiecznione 

w tylu boha ter kach j ego dramatów: w lmogen ie, 

Desdemott ie, Ofelii, Kord elii, Herm ionie, Perdi

cie, Porcji, Beatrycze c:v I zabelli , piękno nie

znane przed tym pisar:om , oprócz może Petrar ki, 

który jednak raczej j e dop iero przeczuwał. 

w „Romeo i Julii" jednak para bohaterów od

znacza się pełnym wdziękiem mlodości . Romeo 

W Weronie 

N ad Capulettich i Montecchich domem 

Spłukane deszczem, poruszone gromem, 

Łagodne oko błękitu 

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, 

N a rozwalone bramy do ogrodów 

I gwiazdę zrzuca .ze szczytu. 

Cyprysy mówią, że to dla Julietty, 

Ze dla Romea - ta łza znad planety 

Spada i groby przecieka. 

A ludzie mówią, mówią uczenie, 

Ze to nie łzy są, ale że kamienie, 

I - że nikt na nie nie czeka. 

CYPRIAN NORWID 

posiada wdzięk prawdziwie młodzieńczy, Julia 

jest piękna w tym, że cala żyje tylko swoim 

uczuciem. 

Bohaterowie zachowują przy tym wszystkim 

naturalne cechy ludzkie. Szekspir widzi wielkość, 

ale widzi też drobne, aż śmieszne nieraz szcze

góły. Podobnie jak humor i dowcip nie osłabia

ją tragizmu jego sztuk, nie wyłączając zresztą 

, Romea i Julii", lecz uwydatniają nieraz powa

gę sytuacji, tak i pewne humorystycznie lub 

dowcipnie ukazane cechy ludzkie tym bardziej 

pozwalają nam potem odczuć prawdziwe oblicze 

poszczególnych postaci. I tak nie waha. się Szeks

pir opisać nam Julii jako nader komicznego 

dziecka, które dopiero niedawno uczyło się cho

dzić i opowiada o tym właśnie w chwili, gdy 

bohaterka staje się kobietą . 

To również jeden z sekretów Szekspira: umie-

jętność ukazywania dojrzewania i wewnętrz

nego w zrostu postaci dramatu. Romeo i Julia 

zmieniają się w trakcie akcji i to według zasad 

czysto artystycznych, w jakimś skrótowym, 

gwałtownym odkrywaniu swych ludzkich, życio

wych możliwości. Oboje są na początku sztuki 

jeszcze niemal dziećmi, w ostatnim zaś akcie 

Romeo siebie nazywa „mężem", starszego zaś od 

siebie Parysa młodzieńcem. Podobnie jest z doj-

alością wewnętrzną Julii . 

Szek · owskie mistrzostwo w rysowaniu cha

rakterów nie powinno nam jednak usuwać w cień 

·nnych zalet jego dramatopisarstwa. Podziw mu-

. budzić już sam fakt artystyczny, z jakim arty

sta dosyć nędzną i dwuznaczną nowelę Brooke'a, 

z której zciczerpnąt fabułę, uszlachetni!, nie nad

uży wając nadmiernie renesansowej sklonności 

do rubasznych dowcipów, lu godzqc zawsze ów

czesną gwaltowność i brutalność postępowania . 

Pozo · tawił co prawda negatywną postać mamki, 

w posażyl jednak w cechy dodatnie szereg 

współaktorów dramatu, przede wszystkim dru-



giego kandydata do ręki JuW, Parysa a prze

ciwnikom związku obydwoj ga kochanków nadal 

cechy bardziej zdecydowane, dzięki czemu i mi

łość, i walka o prawo do miłości Romea i Julii 

nabiera blasku i wartości. 

Nie zapomniał wreszcie s ~ekspir o wykorzy

staniu w s::ystkich możliwości, jakie nastręczala 

skomplikowana akcja dramatu. Przede wszyst

kim skrócił do minimum istni.ejącą u Brooke'a 

i w włoskich pierwowzorach wielomiesięczną fał

szywą sytuację bohaterów, którzy żyją jak mal

żonkowie zwodząc sprytn · e rod iców. U Szeks

pira poczynania kochanków są żywiołowe, decy

zje szybkie i stanowcze. Miłość wybucha nagle 

z niepohamowaną silą, z i.kie południowym ża

rem serc i nic nie może tych obojga powstrzy

mać od konsekwentnego dążenia do osiągni ęcia 

i przeżycia. pełnego szczęścia. Przeciwności, na 

które napotykają Romeo i Julia, nie są przypad

kowe, lecz dągle wynikają z wzajemnej wro

gości ich rodziców. To doprowadza do tragicz

nego uwikłania się Romea w niezamierzone za

targi z przeciwną stroną, powoduje jego wygna

ni.e i wreszcie wszystkie tragiczne wiodące do 

katastrofy nieporozumi.enia. 

Ale Szekspir niemal do końca pozostawia 

swoim bohaterom jakąś szansę, bo jeszcze 

w ostatnich epizodach istnieje nadzieja na połą

czenie się kochanków. Są oni jednak zbyt sa

motni, zbyt szlachetni dla otaczającego ich świata. 

Sztuka musi skońc:;,,yć się zresztą w ten właśnie 

sposób, poniewffż śmierć kochanków znacznie 

bardzi.ej przekonywająco dowodzi niezłomności 

i potęgi uczucia niż możliwe jeszcze nawet 

w ostatniej scenie szczęś!iwe spełnienie się na

dziei Romea i Julii. 

Szekspir znal ludzi i życie, i tak jak ukazywał 

prawdę uczuć ludzkich, tak też umiał ocenić, że 

świat, który go otacza, jest jeszcze nazbyt nie

przychylny dla szlachetności i piękna, które poe

ta pneczuwał i dostrzegał w człowieku. 

Alfred Kowalkowski 



CYTATY Z DZIEŁ SZEKSPIRA 

Jesteśmy wszyscy z tej samej materii, 
co mary senne. 

Burza. IV akt, 1 scena. 

• 
Mądry to ojciec, który zna wlasne dzieci. 

Kupiec wenecki, I akt, 1 scena . 

• 
Potężnym władcą jest miłość. 

Dwaj panowie z Werony, II akt, 4 scen&. 

• 
Młodzi też muszą żyć. 

Henryk czwarty, 1 część, II akt, 2 scena. 

• 
Gdzie taki pisarz, w którego jest dziełach 
piękności 'więcej niż w kobiety oku? 

stracone zachody miłości, IV akt, 3 scena. 

• 
Uczucie, w treść bogatsze niźli w słowa, 
dumne jest z swojej wartości, nie z ozdób. 

Romeo i Julia, II akt, 6 scena. 

• 
Nadzieja szczęścia nie mniejszym jest 

szczęściem, 

niż samo szczęście. 
Ryszard drugi, II akt, 3 scena. 

• 
Miłość nie zna -przeszkód ani granic. 

Romeo i Julia, II akt, 2 scena . 

• 
Nigdy pogodnie prawdziwej milości 
strumień nie płynął. 

t 
\.. 

Sen nocy letniej, I akt, 1 s 

• 
Miłość jest równie głęboka jak 
Im więcej daję miło.~ci, tym więc 
czuję jej w serc1i. 

Romeo i Julia, II akt, 2 scena. 

• 
To tylko jest straszne w miłości, 
jest nieskończona, a siły ograniczon 
żądanie nie zna granic, a czynu, nie 
nikami ograniczenia. 

Trollus i Kressyda 

Miłość sądzi sercem, nie oczyma. 
Sen nocy letniej, I akt, 1 scena. 

• 
Tyle fantazji miłość w sobie mieści, 
że tylko ona jest fantastycznością . 

Wieczór trzech króli, I akt, 1 scena. 

• 
Przeciwności są probierzem ducha. 

Koriolan, IV akt, 1 scena. 

Ptomień tłumi się płomieniem -
ból dawny nowym leczy się cierpieniem . 

Romeo i Julia, I akt, 2 scena. 

• 
Biedny jest ten, kto nie zna cierpliwości . 

Otello, II akt, 3 scena. 

• 
( zemu n.a zmysły ·nasze silniej działa 
kobiety cnota n.iż jej lekkomyślność? 

Miarka za miarkę, II akt, 2 scena. 

• 
Trwożna -prostota i miłość lękliwa 
pokorą wzrasta, milcząc przekon ywa . 

sen nocy letniej, V akt, I scena. 

• 
Kto się rozumem kieruje, nie kocha; 
zachować mądrość i kochać zarazem -
to już przekracza wszelkie ludzkie siły . 

Troilu 1 Kreaisyda, III akt, 2 scena. 

• 
Szczęście jest zawsze jak o dźwięk 

chwilowe, 
jak cień przelotne, jak sen krótkotrwałe . 

sen nocy letniej, I akt, 1 scena. 

• 
(óż więc się mieści w tym, co zwiemy 

życiem? 

O, tysiąc śmierci w tym życiu się kryje. 
Miarka za miarkę, III akt, I scena. 

• 
G dy przyjdzie umrzeć, śmierci wieczne 

cienie 

iarka za miarkę, III akt, 1 scena. 

ytaty z dzieł Szekspira. wybrał: 
Alfred Kowalkowski 



BIOGRAFIA SZEKSPIRA 

"Pler próba biografii Szekspira wyszla spod pió-
ra prozaika. i poety Mikola.ia Rowe, który w 1709 r. 
brał w londy skich kołach teatralnych pewne wia

domo o t yciu piharza. P oza tym dochowało się 

o ty~lu I rczości 1ekspira 225 wzmianek i opinii 
osób w półczesn 11oe<" e oraz kilkanaście dokumen
tów dotyczą h spra r dzinnych I zawodowych p -
sarza. Wszystkie dane nie pozwalają jed k n a 
pełne zrekonstruow:mie życiorysu Sz lupfrn, ani na 
dokładne le daty powstaJJła poszczeg 1nY b 
jego utworów. W tyciorysie tym istniej~ w do
tychczas zna czne lu ilł, wiele szcz g61 Je~ nadal nie
pewnych. 

Nie ulega n atomia 
wlsko Szek$J! ira w 
przeł mle VI i xvn 
et.a ciesz I się on wie 

wą Uwości dominujące stano
ritralnym Londynu na 

dramatopisarz i po
życia, a w 7 lal. 

eka! się zbio
y ch, które 

tywane 

po śmlerci jako pier y w Anglii 
row go wydania swoi utworów scen 
m imo wysokiej ceny s zedażnej było roz 
i wielokrotnie wznawia e w następnych lata 

Wszystko to było zJ~lViskiem wyjątkowym, 

w:?ż w czasach Szeksp a dramatopisarze pisali c 
sto bezimiennie, a Jeb t órczość na ogół była ceniona 
niżej od poez.Jl czy welistyki. onadto autorzy 
zwykle nie przeznaczali vych dzieł 
zuJące się w postaci ksi · kowej dra 
wa:l:nle drukami korsarsk i nieuczciwy 
dostarczających licznym spotom teatra! 
śnikom dramatu sztuk, óre zdobyły so 
dzenie. Teksty te, rekonst z zapisk 
nywanych na przedstawien 
bytycb ról aktorskich są zęsto 

dowolnie uzupełniane. 

Powszechny te:I: był zw 
cudzych, przerabiania ich I 
nia, poza tym zaś nieraz 
dwóch lub więcej autorów 
tekst nowej sztuki. W tych 
dacze włączają do dorobku sz 
odrzucając 20 innych, które ró' 
ku pod j ego nazwiskiem, ale 
dynie były przez niego wyst 
z lekka zretuszowane. Zbiorow 
plra z r. 1623, dokonane przez je 
pracowników, Hcmin ge'a 1 cond 
scenicznych. Przeważaj ąca część 
la w całości napisana przez sze 
korzystał z pewnych pomysłów 

fabularnych zawartych w sztu 
w 'różnych powieściach i nowelacn 
historycznych. Lecz kilka dzieł w 
chodzących z ostatniego okresu t\ 
w współpracy z Innymi autorami, 
tylko przerobionych przez Szekspira, 
muje się, że przeważająca część te 
dzenia szekspirowskiego. \Vreszcie w 
ścizny poety również „Peryklesa" (nie 
w pierwszym wydaniu zbiorowym. Zd 
miarów autorstwa Szekspira w 
podzielone. 

Podane w niniejszej kronice fakty I daty, 
częściowo hipotetyczne, są ostatnio p Jmo u• 
przez badaczy Jako najbardzie j rygodD 

1564. Dnia 23. IV. tego roku lam Szekspir 
urodził ę w S r. ordzie jako syn rę

aw iczn · - właściciela podm!ejs kich go
pod rstw Johna espeare'a ~ jego żony 

Mary z. -d mu Ar den. 
Ojciec Wiliam a jest burmi.strzem Strat
fordu. 
Przyszły poeta zaczyna uczęszczać do szko
ły (grammar school) w Stratfordzie. 
Ruina finansowa .Johna Szekspira. Wiliam 
przerywa naukę i pomaga prawdopodobnie 
ojcu w pracy. 

1582. Małżeństwo przyszłego poety z Ańną Ha
thaway starszą od niego o co najmniej 7 lat. 

1583. Szekspirowi urodziła .się córka Zuzanna. 
1585. Na świat przychodzą dalsze dzieci Szeks

pira, bliżnięta: Hamnet i Judyta. 
1587. W Stratfordzie występuje trupa aktors.ka, 

której patronem był lord Strange. Szekspir 
w tym lub w następnym roku opuszcza 
Stratford i wkrótce zostaje właśnie 

w owym zespole aktorem. 
1589. Trupa lorda Strange osiedla się na stałe 

w Londynie i wy.stępuje w oberży przy 
Grace Church Street. 
zekspir zaczyna dostarczać trupie reper

opracowując obce .sztuki i pisząc 

Powstaje część II i III kroniki 

1592. „Ryszard III", „Ko 
Andronikus", Poemat , 
Przejściowe zamknięcie 

na prowincję. 

us i Adonis" . 
tru i wyjazd 

1593. Szekspir pisze pierwsze .sonety. P oemat: 
„Lukrecja'', „Poskromien ie złośnicy . Dr uk 
poematu „Wenus i Adonis" pod własnym 

nazwiskiem. Zamknięcie teatru na 10 mie
sięcy z powodu zarazy i wyjazd do Bristol 
i Leicester. 

1594. „Dwaj panowie z Werony". Druk „Lu
krecji". Trupa zmienia patrona na Lorda 
Szambelana Henryka Carey. Szekspir zo
staje w~półwłaścicielem teatru Shoreditch 
wraz z aktorem Richardem Burbage. 

1595. „Rom eo i Julia", „Ryszard 11", „Sen nocy 
letniej". 



1598. „Stracone zachody miłości'', „Henryk IV", 
cz. II. 

1599. „Wiele hałasu o nic", „Wesołe kumoszki 
z Windsoru", „Henryk V", „Juliusz Ce
zar", Trupa Burbage'a i Szekspira buduje 
teatr „The Globe". 

1600. „Jak wam się podoba". 
1601. „Wieczór trzech króli", „Hamlet". Bunt 

hr. Essexa. Uwięzienie przyjaciela pisarza 
hr. Southamptona. śmierć ojca poety . 

1602. „Troilus i Kresyda", „Wszys tko dobre, co 
dobrze się kończy". Zakup gruntów w Strat
fordzie. 

1603. Śmierć królowej Elżbiety. Nowy król Ja
kub I nadaje trupie Burbage'a i Szekspira 
tytuł „Sług królewskich". Zaraza w Londy
nie. Trupa Szekspira gra na dworze 
w Hampton Court. Szekspir po raz ostatni 
występuje jako aktor. 

1604. „Otello", „Miarka za miarkę" . 

1605. „Makbet", „Król Lear". 
1606. „Antoniusz i Kleopatra". 
1607. „Koriolan". ślub córki Zuzanny z lekarzem 

Hallem w Stratfordzie. Nowe zakupy nie
ruchomości. Zgon brata poety, Edmun
da - również aktora. 

1608. „Tymon Ateńczyk", „Perykles". Narodzi
ny wnuczki poety, Elżbiety Hall. śmierć 
matki. „Słudzy króla" nabywają drugi, 
kryty teatr „Blackfriars" w śródmieściu. 

1609. „Cymbelin". Wydanie drukiem „Sone
t ów" dedykowanych prawdopodobnie hr. 
Sou tonowi. 

1611. ,,Opowieść zimo a'. 
1612. „Burza". Szekspir przenosi . ie do Stra - -----"'~~-.... 

ford u. 
1613. „Henryk VIII" p isany wspólnie z jednym 

z nowych dramaturgów teatru „Bl fr iars" 
Fletcherem. Pożar teatru ,.The Globe". 
Kupno domu w Londynie. 

1614. Odbudov„-a teatru „Globe" . Szekspir za
trzymuje swój udział w zyskach kompanii 
„Sług króla". 

1616. 

1618. 

1623. 

Testament Szekspira. Małżeństwo córk i 
Judyty z handlarzem win Quineyem. 
śmierć poety : 23 kwietnia. 
śmierć słynnego aktora Richarda Burba
ge'a, kierownika trupy, w której Szekspir 
stawiał pierwsze kroki i z którym do koń
ca był współwłaścicielem teatrów. 
Dwaj przyjaciele poety, aktorzy Heminge 
i Condell, współwłaściciele „Globe'u" -
wydają zbiorowo 36 dramatów Szekspira -
tzw. „Pierwsze Folio". 
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