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TE'ATR 11GLOBt!: ~Z l~lt°IRYM 
Wi, ot-l'RACOWAt SZEl<SPf!l 

PROLOG :1KTU I. 

Dwa rody, oba jednako dostojne, 

W pięknej Wcronia, gd::.ic rzecz ta siq dzic.i<' 

Z dawnej zawiści nowq wiodq wojnq 

I dlań szlachetna szLaclrctną krew lejc, 

Ci dwaj wrogowie nic11zczęśnic splodzili 

Dwoje kochanków przez gwiazdy wyk/qt.ych, 

Którzy gnębieni do ostatniej chwili 

W grobie zamknęli spór ojców zacięty . 

Zgubnej miłości tej powieść straszliw11 

I dalszą watkę powa§nionych rodzrn, 

Którą zgon dzieci dopiero przerywa 

Przedstawiam tutaj w przeciqgu dwó godzin . 

Jeśli łaskawie dacie posluchan e, 

Dopclnim braki chęcią i staraniem. 

Przclożyla : Zofia Siwick!l 

' 

• 

OD REŻYSERA 

... Tragedia „Romeo i Julia" jest wieloznacz
ną i niezmiernie bogatą partyturą. Struktura 
motywów fabularnych, ich wz jemne przepla
tanie się, nawarstwienie różnorakich płaszczyzn 
stylistycznych - to gęstwina w której łatwo 
można się zagubić - po raz pierwszy w trage
diach Szekspira tworzywem stała się żywa , pul
sująca współczesność-Renesans. I to właśnie Re
nesans włoski, który w tym okresie byl najwy
raźniejszy . 

Które więc motywy uwypuklić, aby wydoby '• 
z tekslu aktualność, aby uczynić go żywym, 

bliskim współczesnej wrażliwości. 

Inscenizacja oparta jest na dwóch podstawo
wych elementach : motywie zwaśnionego świata, 
pelnego nienawiści, w którym życie ludzkie nie
wiele jest warte. „Gotów jesteś bić się z czło
wiekiem za to, że ma w brodzie o jeden włos 
więcej albo mniej od ciebie, albo za to, że pije 
piwo, a ty masz piwne oczy ..• " (Merkucjo), 
oraz motywie buntu młodych bohaterów prze
ciwko takiemu światu, buntu prowadzącego aż. 

do wyboru pomi<:dzy życiem a śmiercią . 

Jest to bunt, który odrzuca nienawiści powaś
nionych rodów w imię odnalezionej wartości 

człowieka w człowieku, w imię miłości 
„Pierwl'j ujrzalam go, potem pokochalam 

MHość si<: nagle rodzi z nienawiści, 
Wroga mojego przecież pokochalam" 

(Julia) 

~\ jeśli kochasz mnie, to niech mnie zdybiq. 
Lepiej niech zarnę tutaj z wrażej ręki, 
Niżbym miał istnieć bez Twojej milości. 

(Romea) 

Klę ka pokolenia, które szukało swego miejsca 
i praw w świecie nabiera ostatecznie przez bun
towniczą śmierć Romea i Julii wprosl przeciw
nego znaczenia. Staje się, w pewńym sensie, 
zwyci st em tych, którzy nie chcieli z.rezygno
wać z wybranej hierarchii wartości nawet za 
cenę życia. 

I. S. 



OD SCENOGRAFA 

W POSZUKIWANIU 
INSCENIZACJI 
P[ASTYCZNEJ 

Jakie to miasto, w którym doszło do tragedii 
miłości Julii i Romea? Słowo miasto ma dwa 
znaczenia; jedno odnosi się do zabudowy, ar
chitektury - drugie - do ludz.i mieszkańców. 
Ludzie w „Weronie" (w cudzysłowie, bo przecież 
rzecz nie dzieje się jedynie w Weronie) są zwaś
nieni, nienawidzą się, biją się i zabijają. Władza, 
prawo nie są w stanie położyć kresu tym wal
kom. Ta władza reprezentowana przez Księcia 
zjawia się jak Deus ex machina. Jest bezsilna, 
bo nie może przemienić ducha mieszkańców, bo 
nie może przezwyciężyć nienawiści. Równieł 

śmierć najbliższych zamiast otrzeźwić zwaśnio
nych, podnieca ich zemstę. Czy po śmierci Julii 
i Romea pogodzą się? Gdzież jest moment prze
miany? Ostatnie słowa wypowiedziane w gro
bowcu przypominają niektóre „nawrócenia" 
w komediach Moliera, czy happy end w filmach. 

Jakie więc powinno być to drugie miasto, 
miasto budynków, ażeby odpowiadało duchowi 
walki? Czy smukłe kolumny, białe, połączone 

lekkimi łukami jak w „Zwiastowaniach" Fra 
Angelika czy też raczej mury podobne do zam
ku Signiorii, do wież San Giminiano - archi
tektura masywna, obronna. Czy w tej „Weronie" 
architekturą nie są oblężnicze machiny, którymi 
jedni drugich atakują, zabijają? W takim mieś
cie kochankowie muszą zginąć. Tu należy wal
czyć, bić się, zabijać, rodzić dzieci dla swego 
rodu i narodu, a nie szukać zgody z wrogiem. 

„Romea i Julię" różnie można odczytywać, 

różnie można inscenizować. Można się zafascy-

nować melodramatyczną miłością przysłowiowej 

pary kochanków. Wówczas dekoracja mogłaby 
być prowizoryczna jak w teatrach jarmarcznych 
A więc np. jakieś płótna na których zaznaczona 
byłaby grubą kreską architektura renesansowa. 
Płótna te różnych wymiarów i o różnym rysun
ku opuszczane, podno zone tworzyłyby różne 

miejsca akcji tak pod względem wyrazu jak 
i funkcjonalności. Gra aktorów powinna być 

wówczas patetyczna, rozdzierająca serce, jaskra
wa w rozpaczy, miłości, tęsknocie . 



WILLIAM SZEKSPIR 

ROMEO I JULIA 
Przekład: Jarosław Iwaszkiewicz 

Tragedia częściach 

ROMEO - syn Monteki 

JULIA - córka Kapuletów 
ESCALUS - książe Werony 
PARYS - mlody szlachcic, krewny księcia 
MONTEKI 
KAPULET - głowy powaśnionych domów 

MERKUCJO - krewny księcia, przyjaciel Romea 
BENVOLIO - siostrzeniec Monteki, przyjaciel Romea 
TYBALT - siostrzeniec Pani Kapulet 
OJCIEC LAURENTY - franciszkanin 
BRAT JAN - tego samego zakonu 
BALTAZAR - służący Romea 
SAMSON - służący Kapuletów 
PIETREK - pachołek Mamki Julii 
APTEKARZ 
PAŻ PARYSA 

PIERWS2Y MIESZCZANIN 

PANI MONTEKI - żona Monteki 
PANI KAPULET - żona Kapuleta 
MAMKA JULII 

DA: 
WŁODZIMIERZ NOWAK 
ZBYCHO SZCZAPINSKI 
HALINA KOWALSKA-NOWAK 
BOGDAN KOPCIOWSKI 
ROMAN MICHALSKI 
WŁODZIMIERZ DOBRZAŃSKI 
WŁADYSŁAW LASOŃ 
ZBIGNIEW NA WROCKI 
ANDRZEJ LĄGWA 
MACIEJ GRZYBOWSKI 
KAZIMIERZ GAWĘDA 
ZBIGNIEW GÓRSKI 
JAN PAWEŁ KRUK 
ZBIGNIEW GÓRSKI 
JERZY ŁAPIŃSKI 
WŁADYSŁAW MADEJ 
STANISŁAW STANIEK 
WŁODZIMIERZ OWAK 
ZBYCHO SZCZAPIŃSKI 
URSZULA NOWACKA 
JANINA WĘGLANÓWNA 
BARBARA GRUDZIŃSKA 

o r a z 
Mieszczanie Werony. $wita księcia. Goście na balu . 

Rzecz dzieje się w Weronie i w Mantui. 
Reżyseria: Scenografia: 
JITKA STOKALSKA ZENOBIUSZ STRZELECKI 

Muzyka: 
RYSZARD GARDO 

Układ tańca na balu: 
Układ pojedynków: WALDEMAR WILHELlVI MARCELA HILDEBRANDT-PRUSKA 

Asystent: ZBIGNIEW NA WROCKI Asystent reżysera: KAZIMIERZ GAWĘDA 



Można zwrócić się po inspirację do leatru el
żbietańskiego z jego dre\vnianą konstrukcją . 

A więc np. konstrukcyjne schody zakończ.one 

u góry platformą, która byłaby balkonem Julii, 
pod nimi mogłaby być jej alkowa. Schody dy
namizowałyby pojedynki, których w tej sztuce 
jest wyjątkowo wiele. Ale jednocześnie te walki 
na schodach przypominające filmy o „Trzech 
muszkieterach" byłyby jakimiś zapa ami, po
pi ami a nie zabijaniem. 

Można również wzorować się na wczesnorene
sansowym malarstwie tak lekkim i czystym, 
tak przepełnionym adoracją perspektywy, two
rzyć upozowane obrazy, grupy na tle architek
tury jasnej, bryłowatej ale eleganckiej. 

Można jeszcze inaczej ... Ale nas interesował 
„Romeo" ostry, tragiczny, spolecz.ny - miłość 

wyrastająca w czas wojenny. Taki jest chyba 
bliższy problem naszych czasów. 

Każda z tych propozycji inscenizacji plastycz
nej była rozwiązana na zasadzie dekoracji dyna
micznej, kinetycznej, funkcjonalnej, zmieniają
cej się zależnie od akcji, potrzeb ruchu, prze
strzeni. Taka próba dosyć nietypowa dla pol
skiej scenografii. A więc malowane zasłony „te
atru jarmarcznego" jeździłyby w górę i dół, kon
strukcja drewniana byłaby obrotową i dzieli
łaby scenę na różnej wielkości segmenty, rene
sansowa architektura: wieże, ściany zmienia
łaby miejsce, tworząc za każdym razem inną 

przestrzeń i inny nastrój. 
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Wybraliśmy p. Stokalska i ja wojenne machi
ny poruszające się ruchem szachowym wież, 

zbrojne pancerze zlekka tylko przypominające 
zamki i mury dawnych wieków. Technika tych 
zmian jest dosyć prosta jak na warunki euro
pejkie, ale w Polsce, a jeszcze bardz.iej w Kali
szu, dosyć skomplikowana. Tym zresztą, sądzc:, 

można wyUumaczyć generalną ucieczk<: polskich 
scenografów od dekoracji kinetycznej . 

Swiatło powinno współdziałać w wytwarzaniu 
przestrzeni i klimatu każdej sceny, koncentrując 
akcje: na przedzie lub rozszerzając ją na calą 

wielkość odkr •tej, niczym nie zakomulfowanej 
sceny, tworząc dz.ień lub noc, spokój lub niebez
pieczeństwo. 

Postacie nie dzielą się na „Kapuletów" i „Mon
tekich", raczej na starych wodzów tej wojn • 
nieprzejednanych, podsycających walki, wyko
rzystujących 1.apalczywość niektórych młodych 
i młodych, którym miłość. zabawa, spokój są 

bliższe, a wiqc których wszystko łączy a nie 
dzieli. Ale pod presją władców rodu biją sic:, 
mordują ; zawsze są uzbrojeni, opancerzeni. 

Zenobiusz Strzelecki 

„ 
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