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SZEKSPIR 

Romeo i Julia 



ROMEO I JULIA - AN A CHRONICZNI 

I WSPOŁCZESNI 

Krzysztof Miklaszewski 

Kim jest dzisiaj dla nas ta stanowiąca rzewny stereotyp 
n i eszczęśliwej miłości para romantycznych kochanków? Czy 
tylko skrzywdzoną przez bezsensowną rodową wendettę 
parą bezwolnych, niewinnych ptasząt'? Czy też odwrotnie: 
związkiem kochanków, tak świadomych swego celu i koń
ca, że podążających naprzekór wszystkiemu i rzucających 
wyzwanie swemu otoczeniu? 

Wymowa ~c e ny balkonowej, całej w sentymentalnych 
tiulach i słowiczych trelach poetyczności, nasuwa zadzi
wiający ton niewinnej naiwności tej przygody nieopierzo
nych dzieciaków. którzy wymarzywszy sobie idealny, 
szczelnie zamknięty świat literackiej miłości zapomnieli po 
prostu o otaczających ich okolicznościach rzeczywistości. 
Podwójna gra Julii natomiast i fortele Romea, udających 
skruchę i posłuszel'1stwo wobec nieprzejednanych, skłóco
nych rodziców, podsuwają machiavcllowskie niemal wyra
finowanie na zawiłej drodze do wyznaczonego celu. 
Odpowiedź zatem na postawione pytanie nie będzie ani 

prosta, ani jednoznaczna, mimo - zbyt wielkiej może 
i podnoszonej do interpretacyjnych wartości - klarowności 
i prostoty fabuły. Zauważyć warto od razu, że fabularne 
naiwności i konstrukcyjna nachalność poszczególnych chwy
tów (napój wywołujący le targiczne uśpienie Julii. za trzy
manie zakonnika, wysłanego z listem Ojca Laurentego), 
osłabiaj ą ce tzw. życiowe prawdopodobieństwo, nie są tu 
chyba decydujące. Podobnie zresztą, jak i realia walk Mon
tekich z Kapuletami, których „wiekowy spór" z dzisiej
szego punktu widzenia jest tyleż anachroniczny w swoim 
przebiegu, ileż śmieszny w swoim zakończeniu. 
Młodzieńcza szekspirowska tragedia jest bowiem przy

powieścią o młodości. W centrum uwagi autora stanęła 
dwójka nieodparcie młodych ludzi, prawdziw'ych i auten
tycznie witalnych. Jest to z początku młodość radosna, 
której impulsem staje się młodzie!'1cza erotyka Romea, 



uganiaJącego za pannami całej Werony. 
wrażliwa, której płomień przygotowuje 
czekiw:mic .Julii, w które j doznaniach 
miesza się z dochodzącym do głosu, choć 
damianym, pożądaniem partnera. 

.Jest to młodość 
dziewczęce wy
tkliwość przeżyć 
jeszcze nieuświa-

„Romeo i Julia" jako manifest aktywnej młodości jest 
jednak sztuką o pierwszej miłości, pierwszej wzajemnej 
prawdziwej fascynacji, jakiej jest w stanie ulec od razu, 
w przypadkowym nawet spotkaniu, każdy dorastaiacy chło
piec i każda dojrzewająca dziewczyna. Stąd tę pierV.•szą mi
łość Szekspir widzi jako miłość cał.ą w jej zapamiętaniu 
i uniesieniu, miłość, dla której świat zewnętrzny może na
prawdę nie istnieć. Jest to miłość szczęśliwa, możliwa jed
nak do zatrzymania na kilka chwil namiętnego spojrzenia. 

Przekroczenie progu cielesnej erotyki przez tych weroń
skich nastolatków, bo nie jest to - wbrew korektom tłu
maczy i filologów, kamuflażom nauczycieli miłość 
platoniczna, oznacza przekroczenie progu fizycznej dojrza
łości. Zamknięty zostaje pierwszy krąg życiowego do
ś.wiadczenia. 

Szekspir jest na takie przełomowe życiowe momenty 
swoich bohaterów niesłychanie WYCZulony. Dlatego od 
razu uruchamia całą aferę z moderstwem Merkucja przez 
krewnego Kapuletów - Tybalta. Robi to m.in. po to, by 
pozwolić Romeowi na dokonanie sprawiedliwej zemsty. 
Czyn to jednak brzemienny w skutki. Romeo pierwszy raz 
zabija i przekracza kolejną barierę. Tym razem to czyn 
nieodwracalny, choć \V istocie swojej szlachetny, a mimo 
to tajemnie poślubionym małżonkom wróżący szybki 
koniec dopiero co zarysowanych złudzez'l. Klęska rozstania, 
jaka zaczyna się rysować z całą bezwzględnością, uświa
damia potrzebę silniejszej jeszcze miłości, potęguje pra
gnienie osamotnionych dzieci, które nie zdołały się jeszcze 
odnależć w wyniszczającym ich, bo nieznanym zagadko-

wym i przerastającym ich siły procesie miłości. Młodzi 
przerażeni, zamiast działać skutecznie zaczynają sami siebie 
oglądać w świecie dramatycznym, uciekają w egzaltację, 
unikają rzeczywistości, która dopiero teraz naprawdę 

daje znać o sobie. W mającej ocalić ich miłość filozofii 
„walki podstępnej", którą nie dość konsekwentnie podej
mują, tkwi jakaś niezrozumiała pesymistyczna rezygnacja, 
bierne poddanie się losowi, liczenie na mający wszystko 
rozwi<12ać przypadek. Taka loteria nie kończy się dobrze: 
los, na który czekali, okazał się pusty_ A przecież wystar
czyło wyciągnąć podstawowe wnioski. Szansa była właśnie 
\V uczuciu, jakie potrafili w sobie rozbudzić. Niecierpli
wość miłosna Julii i uczuciowe uniesienie Romea nie zdały 
się na nic w świecie, który wymagał przedwczesnej doj
rzałości. Czy taka dojrzałość była możliwa, czy ratując 
r-woie uczucia uratować można siebie i partnera - to py
tania nie tylko szekspirowskie, zatarte wprawdzie mocno 
przez tłumaczeniowe stylizacje, a przecież wyraźnie istnie
jące w „Romeo i Julii". Są to pytania naszego współczes
nego świata w którym „miłość" - jak mówi współczesny 
poeta - · bywa „brakiem miłości". „Brak głód I nieobecność 
ciała / jest opisem miłości I jest erotykiem współczesnym". 
Napisał to Różewicz, przedstawiciel ojców współczesnych 
Romeów i Julii. „ile wiary fałszywej I tyle męki komicz-
11 e j ! tyle śmiesznej tęsknoty I tle miłości próżnej". To 
słowa - odpowiedzi tr3gicznie zmarłego poety dwudzie
stolatka, autora „Nieskończonej krucjaty". 

Co znaczy miłość? Czym jest dojrzałość? Czy odpowie
zialność zawsze znaczy ocalenie? \V tym kręgu poszuki
wań umieszczać warto naczelny sens „Romea i Julii". 



„Gdyby Muzy mogły mówić po angielsku, 
Mówiłyby pięknym językiem Shakespeare'a". 

FRANCISZEK MERES: 
Palladis Tamia, 1598 

„To piękna natura , ale dzika; żadnej regularności, żadnej 
harm~nii, żadnej sztuki; pospolitość miesza się z wiel_kością, 
blazenstwo ze zgroza; to chaos tragedii, w której błyska 
sto promieni światła". 

WOLTER: Listy do Horacego Wolpole, 1768 

„Szekspir, jak wszyscy Anglicy jest głęboko ludzkim, 
ziemskim : pojmuje doskonale nędzę i marność ale w nim 
nie ma nadziei, nie ma powiązania ziemi z niebem ... " 

ZYGMUNT KRASIŃSKI: 
List do K. Gaszyńskiego, 1837 

„Utwory jego podobne są do zegara z czystego kryszt~łu, 
tak , 'i.e jednocześnie widzisz bieg czasu i cały mechanizm 
jego ruchu". 

GOETHE: Wilhelm Meister 

„Czytajcie Szekspira - oto mój refren - o~ nigdy ni~ 
obawia się skompromitować którejś ze swoich postaci, 
zmusza ją do mówienia z całą życiową naturalnością", 

PUSZKIN 

„Oto człowiek , który nigdy nie nudzi, który jest najdosko
nalszym obrazem natury. Oto podręcznik , który mnie od
powiada". 

STENDHAL: Molićre, Shakespeare, La Comedic 

et Le Rire, 1825 

„U Sbakespeare'a zło jest lepiej jak u Calderona lepiej 
jak u Zygmunta i lepiej jak u Danta i lepiej jak u kogo
kolwiek pojmowane". 

CYPRIAN KAMIL NORWID: 
List do L. Nabielaka, 1868 



WILLIAM SHAKESPEARE 

strat/ord on a.u on. 

Urodzony 23 IV 1564 w Stratford-on-Avon był synem 
.Johna, kupca - rękawicznika, burmistrza Stratfordu (1568) 
i Mary ze szlacheckiej rodziny Arden. Uczył się w miejsco
wej Grammar School, potem - według jednej z biogra
ficznych hipotez - w zespole muzyczno-aktorskim hrab
stwa Lancaster. 

!ondyn 
Z dokumentów, tyczących jego młodości. znane s2 tylko 

trzy fakty: ślub ze starszą o 8 lat Anną Hathawa~ (1582) 
i dwie daty chrztu jego dzieci: Zuzanny (1583) i bliźniąt 
Hamneta (Hamleta) i Judyty (1585). 
Około roku 1590 (a być może, że już w 1.586) przeniósł 

~;ę 8-h?!respeare cło Londynu. Związał się od razu z te-

J 

atrem, gdzie występował prawdopodobnie jako aktor, 
a także zajmował się przeróbkami różnych dzieł scenicz
nych. Ok. 1594, z l<tórego to roku wywodzi się wzmianka 
o przynależności Shakespeare'a do trupy „Sług Lorda 
Sz:-mbelana", był już znanym aktorem. W początkach 
znajorr.c•~ci hrabiego Southampton (1590) rozpoczyna swą 
literacką twórczość. 

teatr 
Pierwsze utwory - poematy „Wcm:s i Adonis" (1593) 

i „Lukrecja (:594) przynoszą sławę, a przynależonść do 
kompanii „Sług" oznacza początki stabilizacji: w roku 
1596 Shakespeare uzyskuje szl1chectwo, kupuje jPden 
z piękniejszych dornów w Stratfordzie (l 598) i staje się 
t: dzia łowcem zbudowanego na południowych nabrzeżach 
T;;mizy słynnego teatru „The Globe'' ( 1599). Do 1610 prze
hyw<> w I ondynie. potem przenosi się do swego domu 
w Stratfordzie, gdzie umiera 2:! IV 1616. Pochowano go 
w kaplicy miejscowego kościoła Świętej Trójcy. 

·Daty powstaw?nia · wię';-szości dzieł Sha'·espeare'a są 
sporne i ścisłej ich chronologii ustalić się niestety nie da. 
Charal<terystyczne jednak, i o tym w a r to pami~tać, że 
1' ażc!orazowy druk drarr.atu wyprzedzała zw ykle jego sce-
1· iczna realiz<>cja. Dlatego szekspirowslde sztuki nazywa 
się słusznie „inscenizacyjnymi zapisan-.i" czy „reżyserskimi 
partyturami". 
Całą szekspirowską puściznę, która obejm uje 37 sztuk, 

przy czym nie wszystkich autorstwo czy wyłączność autor
stwa !est pewne, próbuje się szereeować wedłu najroz-



maitszyc h kryter iów. Klasyfik acja p rowadzona wedle ro
dzajów dramatycznyc h, wyodrębniająca: kroniki histo
ryczne, tragedie i komedie, nie jest zdolna objąć wielu 
utworów, w k tórych żywioł kom ediowy przesiąknięty jest 
silnym pierwiastkiem drama tycz:1y m, a prawdziwy tra
gizm podszy ty nutą szyderstwa i kpiny . Kłopoty z zasze
regowaniem poszczególnych utworów to jeden tylko z prze
j2wów prawdy, iż nie ma i być n ie może prostego klucza 
do indywidualności t ak ogromnej. jak William Shakespea re. 
Temu największem u dramaturgowi świata, jak słuszni e 
s i ę go do dziś określa, w wyksztalcen iu dialektycznego 
spojrzenia na każqą rzecz, postawę czy działa nie sprzy
jała dram atyczna, pełna wstrząsów i przewartościowa11 
epoka Anglii Elżbietańskiej. 

svsterri Luster 
Shakespeare, jak n ikt do jego zasów. a mało kto po 

nim umia ł nie t ylko sięgnąć do ludzk ich nieszczę~~. ale 
i z nich się pośmiać , sławić i chwalić miłość , ale i do 
os ta teczn ych granic kosztować jej go rycz . Tragizm i roz
pacz przeplataj ą się w jego sztukach z cy nizmem i ironią, 
wniosłość równoważona bywa błazenadą , zło - dobrem, 
piękno brzydotą, okrucie l'l s two wyroz umiałością . 
,.System luster" pozwala mu uj r zeć i ukazać z.iawisko 
we wszystkich znaczeniowych wariantach emocjonal
nych tonacjach. 

chronologia 

„ 

Dwudziestoczteroletni 

trzv okresy 
„ 
, Klasy fi kacja chronolo rr iczna w:vodrębn ia w twórczośc i 
,hakespcare'a t rzy okresy. Pierwszy (l 59C-1600) ob jm uj e 
.vcze.s.ne tragedie, wię szosć his torycz ny cl kron ik i wię
\Szosc komedu; drugi (do 1609) - to okres wielki ch tra
;edii i „ciem.nych" kome~~i; \ ostatn im - trzy powstałe 
ltwory zdominował nastrOJ sceptycznego :;pokoju. 



korriecLie 
Przyjmuje się. że Shakespeare rozpoczął od kronik histo

rycznych: trzech części „Henryka VI" i „Ryszarda III". 
Wtedy też powstały wszystkie pozostałe „kroniki" za wy
jątkiem „Henryka VIII" (ok. 1613) - ostatniego dz ieła 
Shakespeare'a. Najbogz ciej przedstawiał się w tym okresie 
dorobek komediowy. Po „Komedii omyłe'.'"· „Dwóch pa
nach z Werony", „Straconych zachodach miłości" i „Po
skromieniu złośnicy" przyszło „komediowe apogeum" lat 
1595-1600 ze „Snem nocy letniej" i „Wieczorem Trzech 
Króli" na czele. Ze wczesnych tragedii powstały wtedy 
„zaspokajający krwawe gusty publiczności" „Tytus Andro
nikus" - prawdopodobnie najwcześniejsze dzieło (1590) 
oraz „ROMEO I JULIA" (1595). 

fJięć arcycfziel1 sonetu 
W okresie drugim trzy „ciemne" komedie. pełne dra

matycznego nastroju i goryczy utwory komediowe („Wszy
stko dobre, co się dobrze kor1czy", „Miarka za miarkę", 
Sławna historia o Troilusie i Kresydzie") zdominowane 

~ostały wkrótce przez wielkie tragedie. Ich prawdziwą 
seri<; 'rozpoczął „Juliusz Cezar", wyprzedzając pięć arcy
dzi eł sztuki tragicznej: „Hamleta'', „Otella'', „Makbeta", 
„Króla Lira" i „Antoniusza i Kleopatrę". 

W roku 1609 wydał Shakespeare cykl 154 sonetów, zali
czanych do arcydzieł liryki światowej, a nieaJychanie intry
gujących czytelników i badaczy ze względu na przepojenie 
ich elementami skomplikowanej , choć nie znanej dobrze, 
biografii at•torc>. 

• 

ostatnie lata 
W ostatnim okresie twórczości, w Stratfordzie, powstały 

t rzy sztuki: „Cymbelin" , „Opowieść zimowa" i „Burza". 
Sceniczna-wydawnicze dzieje szekspirowskie.i twórczości 

są równie zawiłe i skomplikowane, jak życiorys pisarza. 
Za życia Shakespea re'a ukazało się drukiem tylko 16 sztuk . 
Część ich publikowana w sposób piracki. zawierała teksty 

pierwsze /of io 
niepełn e i skażone. Dopiero w roku 1623 wyszło tzw. 
„p ierwsze folio", wydane przez dwóch teatralnych współ
pra cowników Shakespeare'a i zawierające 36 sztuk. Od 
połowy XIX wieht toczy się okresowo narastający spór 
o autorstwo dzi eł Shakespea re'a. Wielu badaczy wysu
nęło i wysuwa twi erdzenia , że autorem był kto inny. Są 
to jednak hipotezy zbyt słabo ugruntowane. 

W ojczyźnie Shakcspea re'a jego sztuki były stale wysta
wiane od koitca XVI wieku, poza Anglią recepcja autora 
„Hamleta" datuje się na ogół od XVIII wi eku, tak samo 
i w Poloce, kiedy powstają pierwsze oświeceniowe prze
róbki, znane wtedy pod innymi tytułami. „Wesołe ku
moszki z Windsoru" Zabłocki nazwał „Samochwałem albo 
Amantem wilkołakiem" , a Bogusławski wystawił „Romea 
i Julie; " jako „Groby Werony". 

(K. M.) 



ROMEO I J ULIA 

1597 
Wystawion a w roku 1595, a opublikowan a w 1597 (drugie wy

rl aaie in quarto z r. 1599) druga z l<o!ei tragedia Williama 
S ha k esp eare ta o pa rta zosta ła na temac ie hardzo popularnym 
w w ie k u X VI. Opraco w al i g o wlos cy nowel iści Da Porto i Ban
dello, a t akże fra n c uscy i a n g ielscy poec i. w Anglii Painter 
u mieścił roma ntyczną opowieść \\r zbiorze „Pa łac Ro'lk o szy'9, 
a A rtur Ilrook e w ro k u 1562 wydał poema t z a tytuło\\'any „Tra
e icina histo ria Rom cusa i Julietty" . Wła~ ni e ua t.ym poe n1acie 
oparł S ha kespeare sw ó.i dramat. Za ży cia poe t y pojawiły się 
aż czt e ry wydania, co ~wiadczy o wie lk iej popu l arności utworu. 

1796 
W Polsc e prapremiera ,,Rornea i J ulii'' ocihyła się we J,\vo

w ie w roku 179G \\' i,ns c e ni z at~ji S<>g u sła skiego prz e róbki 
f rancuskiej M ercie ra pt. „Gro b y Werony ". Ocl tą d sztu l<a znalazła 
się w stałym r e pe r t u a rze teah" u polsk iego, wi~C'-IC z:irów no sce
ni czne t r i umiy, ja k i dozna j ąc w ielu insce nizac y jnych klęsk. 
Istn ieje ki l k:ioa ście p rzekładów te j porusza jąc j wy obraźni~ t ra 
g edii . Zaint e r esowali s i ę ni ą ta k w y bi tn i po e ci, j a k Aleksande r 
C hodźko, .Ja n K asp rowicz czy Jn rnslaw Iwaszkiewicz, którzy pozo
sta w ili peł ne przeklad y . , ajc i k a wsze obok nich to 11 rzeklacly .H>
zefa Paszk ow s ki eg o i W la!l yslawa Tarn awsk iego , naj bliższ e szck
sp irowskie rnu oryg i nałowi. 

1968 
Ch arakterys tyczne, :Le "Romeo J ulia" poruszyła wyobraźnię 

w ielu filmowców. ie li (,zą c os ł awionego fil m owego musicalu 
„West Side S to ry " Roberta \Vise•a i e ro n1e R o binsa z ro k u 
1961, c?.e rp i ące!!o I itmo t iv n i esz c zę·Ii wej milo ~ ·i d w oj a mło
dych - f ilm y , oparte o t e k s t auten tyczny S hak e pea re'a zreali 
zowali: George Cu k o r (1936) z L eslie Howar dem i o rm ::i Shear er, 
Renato Ca ste llan i (1%4) z Lau r enc e H.a r v e y e m i S uza n Shenl:l..11 
(Grand P rix Wenec ja ), a os tatnio Fran co Ze f firelli (1968 ) z 16-l et
n i ą Oliv ią Hussey i 18-letnim Leo na rd e m W hitingiem . 

(K.M.) 

• 
S zekspirze! duchu! zbudowałeś górę 
Większą od gór}', którą Bóg postawił. 
Bo§ ty ślepemu o przepa.ści prawił, 
Z nieskończonością zbli:i:yleś twór ziemi. 
\Volalbym ciemną mieć na oczach chmurę 
I patrzeć na świat oczyma twojemi. 

SŁOWACKI: Kordian 



w REPE RT U 

Stefa n Żeromski 
TUROŃ 

Bruno Jasieński 
SŁOWO O JAKUBIE SZELI 

Franciszek Zabłocki 
BALIK GOSPODARSKI 

Leon Schiller 
KULIG 

Antoni Cwojdziński 
HIPNOZA 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 
widowisko szopkowe dla dzieci 

Program kabaretowy pt. 
O CZŁOWIEKU, KTÓRY MIAŁ 
JEDNĄ NOGĘ KRóTSZĄ 

Wiliam Szekspir 
ROMEO i JULIA 

Henri Becque 
PARYŻANKA 

; 

A R Z 

Wiliam Szekspir 
HAMLET 

E 

w PRZYGOTOWAN u 


