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Prolog 

Dwa dostojeństwem równe sobie domy 
odwieczną niechęć krwią podlały świeżą 
i zakłóciły pogodę Werony. 
Tam nasza scena. 

W mroku śmierci leżą 
m kochankow ie - owoc lędźwi w rogich; 

w gw iazdy w pisany gorzki wyrok nieba 
rozwikłał nagle ich splątane drogi. 
I wrogość domów sk łóconych pogrzebał. 

Miłość, stygmatem śmierci naznaczona 
i złość rodziców k tór j czas n ie z trze 
nim spadnie śmierci przedwczesnej zasłona, 
będą ematem na zym na teatrze. 
A jeśli • luch ć zechcecie łaskawie, 
co ucho zg• bi , to nasz l·unszt naprawi. 

Spolszczyl 

.Jerzy S. Sito 



O d tłu m acza 

„Romeo i Ju lia" jest pierwszą z wielkich trage
dii Szeksp ira . Powstała przypuszczalnie w po
czątkach lat dz i ewięćdziesiątych; ogłoszono ją 
drukiem - w kalekiej wersji in quarto - w roku 
1597 Jej wątek fabularny zaczerpnięty został 
z poematu Arthura Brooke'a „The 1 rag Cflll 

Historye of Romeus and Ju liet", ogłoszonego 
w roku 1562. Poe me.' Brooke 'a opierał się z ko 
lei na wfosk1ch te~stach renesansowych Ma
succio Salern itano, Luigi da Porta i Matteo 
Bandello, z których zwłaszcza ostatni cieszył się 
znaczną popularnością zarówno we Francji, jak 
v--: A ngl ii, gdzie był wielokrotn ie wznawif.:ny 
w paru różnych przekbdach Włos ki rodowód 
tragedii wi doczny jest nie ty lko w scener ii -
w gruncie rzeczy banalnej, o d powiadającej ob ie
goYfym w cza sach Szeksp ira wyobrażeniom nst 
tema· Itali i -- co ·"" samej konstru kcji dramatu. 
szczególnie zaś części pierwszej. Określa on 
też ro dzaj wiersza i typ egz:oiltacji mitosnej 
dwóch pierwszych aktów tragedii, oscyluj ąc -
być moze wbrew autorskiej intencji - pomiędzy 
ironią i pastichem. 

Zaczyna się konwencjonalnie, jak „ Dwaj pa
nowie z Werony", by w aktach trzecim i czwar
tym sięgnąć szczytów poezji miłosnej, zgrębić 

zawi ły wzór· pierwszej, młodzieńczej miłości 
i przygotować fortissimo aktu piątego - finału. 
S~ylistyka dwóch pierwszych aktów, szczególnie 
partie Rom9a, lecz również i Benwoliia i Mon

tekich-rodziców, jest sztuczna bombastyczna; 
utrzymana w manierze włoskiej, znanej z niektó
rych sonetów i takich sztuk, jak „Stracone za
chody miłosne". Czy Szekspir dojrzaf nagle, 

w trakcie jej pisania, czy mocą swojego talentu 
banalny i wtórny temat przekształcił niespodzia
nie dla siebie w mit- gdyż stał się on mitem -
kultury śródziemnomorskiej? A może ta skaza, 
pęknięcie, cudowna niespójność stylu, to na
rastanie poezji od słów przechodzącej do uczuć, 
było intencjonalne? Moi.e to ono właśn i e stano
wi o 8ile konstrukcji, o jej trwałości, oporze, jaki 
przeciwstc;wia korozji czasu i stylów tak różnej 
w różnych epokach konwencji a1's amandi? 
Jakkolwi ek 1·zecz się przedstawia daje to reali
zatoro m dramacu możność mocnego zarysowania 
„mody", „młodzieżowej konwencji", na które j 
tie tym potężniej zabrzmi ton uczuć prawdzi
wych , nieujętych w kunsztowne wersety, wyzwo
lonych z tyranii słowa. Moż liwość takiej interpre
tacji niesie zresztą sam tekst Szekspira: miłos ne 
arie Romea w aktach pie rwszym i drugim pun
ktowane są w sposób dość nieoczekiwany bar
dzo prozaicznymi wstawkam i, znamionującymi 

żywość temperamentu, któremu trudno jest się 
u trzymać w przyjętej czy narzuconej konwencj i. 
Jest rzeczą translatora zauważenie - i wydoby-' 
cie - tych możliwości, drzemiących w oryginale. 
Praktyka dotychczasowa szł·a raczej po tin ii kon
trastowa,nia postawy- i języka - Romea i Mer
kutia, z wielką szkodą dla możliwości aktorskich 
dość bandnej w takim ujęciu postaci Romea. 

Jeś!i konwencję, której rzecznikiem jest prze
de wszystkim Romeo, zechcemy osadzić w kon
tekście historycznym, wzorów tej czułostkowości, 
tej egzaltacji uczuć szukać by należało w Pro
wansji, ojczyźnie gaie science, „wesołej wiedzy" 
miłosnej. Stamtąd to, w wieku XIII, przeniosła 



się ona za Alpy, do ojczyzny Boccaccia, Tassa, 
Petrarki i Dantego. Z Włoch , za pośrednictwem 
poetów lnglese italianato - przede wszystkim 
Spensera i Sir Philipa Sidneya - przywędrowa
ł~ . do Anglii , by dziwną ewolucję przejść pod 
p1orem Szekspira i rację swojego bytu na mglis
tym i dżdżystym Zachodzie uzasadnić w tei 
właśnie tragedii dwojga kochanków z Werony'. 

Poezja gaie science, wesołej wiedzy miłos
nej - gay saber w języku langua d'oc, który 
służyl jej za narzędzie - była kunsztem cu
downym, choć całkowicie jałowym . Jej apogeum 
przypada na stulecie Xll, kiedy to dziwna ta 
sztuka wybujała gwałtownie wśród mroków śred
niowiecza, p1ielęgnując uczucia subtelne, wzniosłe 
i deli,katne w świec.ie ·na wpół jeszcze dzikim, 
brutalnym i barbarzyr'lskim. Wykwitła w słonecz
nej _Prowansj i. w kraju dotkniętym jedną z naj
grozn.1e1szych herezji chrześcijaństwa - mutacją 
man1che1zmu i gnozy, zwanej religią Katarów. 
Mi~t.rzam i tego kunsztu byli trubadurzy, któ rzy 
swo1 kodeks gry erotycznej podyktowali ludom 
Europy, od Pirenejćw po Ural; żywy w każdej 
epoce, w każdej epoce - na złe i na dobre -
obecny. Sublimacja erotyki w wierszach trubadu
rów z Prowansji - a w ślad za nimi w całej poe·zii 
włoskiej - przybiera w owym czasie charakter 
n.iemalże religijny. Kobieta dźwignięta zostaje na 
piedesta~ tak wzniosły, iż zatraca już wszelkie 
rysy rozpoznawalne . Zamienia się w koncept, 
pojęcie, wytwór czystego ducha. Cześć oddawa
na kobiecie przyb·iern znamiona hołdu, uczucia 
stają się egzaltacją , grą samą w sobie , nader 
luźno związane z przedmiotem swoich uniesień. 
Wraz z sublimacją uczuć wikła się forma wier
sza; jest wyszukana, trudna, wirtuozerska, za-

wiła , wyrafinowana. Te tencony, ballady, sonety,1 

pastorelle, sereny i waletty z poczwórnymi i po
szóstnymi rymami, te słowotwórcze fugi , krążące 
w kręgu paru zaledwie skojarzeń, obracające na 
sto różnych sposobów dane pojęcie lub symbol, 
stają się z czasem wirtuozerią jałową, popisem 
czystego formalizmu, który dławi się własną 
perfekcją. Uczuciom brak dynamizmu, namięt
ności i pasji, gest staje się powtarzalny, słowo 
ma funkcję li tylko estetyczną, sytuacje starzeją 
się i krzepną w hieratycznych, sformalizowanych 
układach. 

Do takich to form i tradycji, przeniesionych 
do Anglii około połowy szesnastego stulecia , 
naw i ąza~ Szekspir w tragedii o Romeo i Julii. 
Romeo. nim pozna Julię, „kocha się" w Rosa
linie. 

Jezus Maryja, ileż słonej wody 
wybiegło dla Rosa/iny 
ścieżką 
zbielałych lic! 

zdumiewa się ojciec Laurenty poznie1szej 
jego przemianie . Romeo kocha się bowiem tak. 
jak to zaleca kodeks miłości dworS:kiej : jest 
czułostkowy, jest łzawy, melancholijny i marzy
cielski. Kocha się nie w dziewczynie, lecz we 
własnych uczuciach . Porządek słów odbiera jako 
doznanie zmysłowe i snuje tę miłość werbalną -
inkrustowaną niekiedy powrotem do rzeczywis
tości - tak długo i tak misternie, że sam zaczy
na w nią wierzyć. Dojrzewa w niej do przyjęcia 
miłości, prawdziwie wielkiej, która nim wstrząś
nie jak piorun, otworzy go i spal i. To jeszcze 
jedno z wielkich odkryć Szekspira, o których 
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pisze Donald A. Stauffer: „śmierć kochanków 
nie wst rezultatem nienawiści dwóch domów'. 
ani też czegokolwiek innego, Jak tylko samej 
miłości która w śmierci szuka kordiału, który 
ją wsk~zesi z martwych. Miłość zwycięża śm i erć 
jeszcze pewniej, niż zwycięża nienawiść . Odgar
nia na bok wszystkie przypadki, tak że sam los 
wydaje się bezsilny. Czas pokonany zostaje tym 
pierwszym odruchem wiary, której póżniejszy 
Szekspir poddaje się całkowicie : ze intensyw
ność emocji góruje nad jej powodzen iem i cza
sokresem jej trwania ". 

Szekspir ma do Romea stosunek ironiczny. 
Ten chłopiec, tak wrażliwy, że aż „zniewieścia
ły", przyjmuje własną konwencję z powagą 
świadczącą o wielkiej niedojrzałości wewnęt
rznej ; rozczula , lecz równocześn i e drazni . o:aż_n.i 
nie tylko wówczas zresztą, gdy deklaruje m1łosc 
do Rosaliny, gdy szermuje słowami, które .nie 
mają pokrycia. Słabością swoją , brakiem zrow
noważenia, wyzywa los, przyśpiesza tragiczny 
b ieg przeznaczeń . Lecz ta niedojrzałość _ w~aśnie 
jest wzruszająca , szczera, pełna uroku 1 c1epł~ . 
Szekspir przeciwstawia mu Julię ; kocha ona nie 
mniej gorąco, nie mniej żarliwie od nirego . Jest 
przy tym trzeźwa, prawdziwa, żywa i naturalna. 
Jej słowa są wyważone, przychodzą jej dużo 
trudniej . Lecz każde z nich jest nabrzmiałe, wi
brujące uczuciem i pasją . Jej miłość, bardziej 
zaborcza, jest mniej gadathwa ; czystsza . Jest 
dziewczęca, jest trwożna, lecz pełna determi
nacji. Słowem - w tym związku miłosnym jest 
osobą dojrzalszą - pomimo nikłych dośw i ad
czeń swoich lat ledwie czternastu . Kontrast 
dwojga kochanków widoczny jest nie tylko w ry
sunku psychologicznym; równ i eż w obrazowa-

„ 

niu , w słowie . Język miłosny Romea - ten 
niewymyślony, prawdziwy - jest górnolotny, 
kosmiczny. W krąg jego obrazowania wchodzą 
niebiosa i gwiazdy, planety, księżyce i słońca. 
Wchodzi morze, powietrze i ogień. Język Julii 
jest skromny przez porównanie. Metaforyka do
tyczy spraw ziemi , zwierząt, ptaków, ludzi , remi
niscencji dzieciństwa, uczuć najprostszych , 
doświadczeń i wrazeń zmysłowych. 
Akcentuję tak mocno rodowód l1ryk11 miłosnej 

„Romea i Julii" gdyż sprawa ta ma decydujące 
znaczenie dla zrozumienia zarówno sameJ sztuki , 
jak też jej interpretacji, którą w moim spolszcze
niu zawarłem. Od tego, czy należycie potrafimy 
ocenić konwencję wyjściową, zależy w dużej 
mierze zdolność przebicia się głębiej , tam, gdz ie 
pod wars twą słowa kipi płonąca lawa, istotna 
treść jej tragedi i. Szekspir stopniuje tę wędrów
kę w głąb ziemi : od pustej deklamacji przecho
dzi do sedna uczuć, nasycając coraz to bardziej 
wystygłe ramy W!ersza treścią żarliwą i nową. 

Niektórzy krytycy sądzą, iż Szekspir złozyt 
w tej sztuce hołd mistrzom Włoch i Prowansji ; 
inni to rozsadzanie formy od wewnątrz skłonn i 
są przypisywać schyłkowości epoki, w któ rej 
wypadło mu tworzyć. Osobiście wydaje mi się, 
że zakpił on ze swoich mistrzów, burząc czci
godne mury tej pięknej „świątyni bez Boga". 
Dla mnie ważne jest jedno : w tragedii Romea 
i Julii zwyciężył on po raz pierwszy w nierównej 
walce ze s ko we m. 

Jerzy S. Sito 



William Shakespea re 

, o et r.: 6 

Słodka miłości , wr 'ć by nic mówiono, 
Ze siły twoje od twych pragnień słabsze 
P ragnienia, choć je dzisiaj nakarmiono, 
J u tro powrócą tak ostr jak za ivsze. 
Więc wróć! Choć dzisiaj twoje głodne czy 
Mrużą się, ciężkie se nym nasyceniem, 
J utro spójrz znowu i ducha miłości 
Nie chciej zabijać zby t długim znużenie n, 
Niech odpocz. 111ek będzie oceane 1 

Dzielącym br zegi, na które przybyło 
Dwoje koch anków młodych, by nad ranem 
Pobłogosławić wr· cającą miłość . 

Lub zwij to zimą, tórej mroźn, sza ta 
P o f zykroć każ oczel iw ć lata. 

Przeł żył Maciej Slomczyilsk i 

O miłości 

Erotyzm cielesny ma w sobie coś przytłacza
jącego, ponurego. Nie narusza odrębności in
dywidualnej, zachowując ją w trochę cynicznym 
i egoistycznym sensie. Erotyzm serca 1es~ swo
bodniejszy i choć na pozór różni się od erotyz
mu cielesnego, w rzeczywis tości wywodzi się 
z niego, jako że jest często tylko jego aspektem, 
które mu nadają trwałość wzajemne uczuc ia ko
chanków. Może się on całkow ici e oderwać od 
cielesnośc i, mamy j ednak w edy do czynienia 
z wyjątkam i , których zawsze dostarcza róż no
rodność istot ludzkich . W zasadzie namiętność 
·ochanków dokonuje przedłużen i a związku cie-

lesnego w dziedz i nę współodczuwan i a ducho
wego. Doko uje przedłużenia lub jest wstępem 
do niego. Dla tego jednak, kto ją odcz wa, 
nam 1qtność może przybierać kształt gwałtowniej
szy niż cielesne pożądanie. Nle należy zapom1-
"JĆ, że pomimo obietnicy szczęśc i a, które jeJ 
.owarzyszy, gotuje ona najpierw niepokój i za
męt Nawet namiętność sz . ;:ęśliwa powoduje tak 
gwattow y nieład, że szczęście, o które idzie, 
tak wielkie, bardziej niż rozkoszy, bliskie jest 
swemu przeciwieństwu ; cierp ian i· . I stotą jego 
jest zast pienie cudowną ciągłością pomi dzy 
dwojgiem ludzi ich uporczywej odrębności. Ciąg
łość ta jedn a ~ daje s i ę nade wszystko odczuć 
w niepo koju, w tym właśnie stopni u, w j'"k im 
jest nieosiągalna, wtedy tylko, gdy jest poszuki
waniem w niemocy i drżeniu. Spokojna szczę
śliwość , w której gór~je poczucie bezpieczeń
stwa, oznacza tylko ukojenie dług .iego poprze
dzającego ją cierpienia. 

Georges Bataille 
„Erotyzm" 

Miłość daj e nie tylko idealne, ale rzeczywiste 
w idzenie, czym są inni, gdyż stanowi ona prze
błysk tego, czym my sami jesteśmy cieleśnie. 
To bowiem, co zwykliśmy nazywać ciałem, jest 
abstrakcją: konwencjonalną fikcją przedmiotu 
widzianego w oderwaniu od wszechświata, bez 
którego jest on przecież wyzuty z wszelkie.i 
realności. Tajemnicze natomiast i niezamierzo
ne wzejście miłości jest przeżyciem pełnego 
i wzajemnego związku, przeobrażającym nasze 
widzenie już nie tylko ukochanej osoby, ale 
całego świata. 

Alan W. Watts 
„Mężczyzna i kobieta'' 



Kiedy się kocha kobietę, nie sięga się po 
narzędzia dla mierzenia jej kształtów; kocha się 
ją przy pomocy swych pragnień; a tymczasem 
zrobiono wszystko , co się dało , żeby nawet mi
łość poddać kanonom. 

Pablo Pica sso 

z rozmowy z Ch r i s t1 a n ~ rn Zervo s 

Miłością nazywamy to, co łączy nas z pew
nymi istotami tylko poprzez odni sienie do ko
lektywnego sposobu widzenia, za który odpo
wiedzialne są książki i legendy. Ale ja z miłości 
znam tylko to pomiesz nie pragnienia, czułości 
i inteligencji, które wiąże mnie z inną istotą. 

Ta kombinacj a nie b dzie taka sam a dla kogo 
innego. Nie mam prawa nazywać wszelkich 
doświadczeń jednym imieniem ; co uwalnia je 
od jednakowych gestów. Człowiek absurdalny 
tu także zwielokrotnia to, czego nie może po
łączyć w całość. W ten sposób odkrywa nowy 
sposób bycia, wyzwalający o przynajmn.1e.J 
w takim sotpniu, w jakim wyzw la tych, którzy 
się do niego zbliżają. Tylko miłość, która w i . 
że jest przemijająca i o obliwa, jest miłością 
wielkoduszną. 

Albert C<Lmus 

„Don Juan'" - „ Es je" 

iv1iłość i śmierć, m iłość śm i e r~e lna; je śli w tym 
nie zamyka s i ę c ała poezja , zawie ra się przynaj 
mniej jej najpopularniejszy zakres to, co naJ
bardzieJ powszechni e w<:: rusza w literaturze 
za równo w najstarszych legendach, jak w naj
piękniejszych p ieśn i~ ch . Miłość szczęśliwa nie 
posiada ri:::to r ii . Romans zajmuje się tylko mi
łością śmie rteiną - · to jest miłością zagrożoną 
i skazaną wyrokiem samego życia. Ani rozkosz 
zr.iysłowa, ani płodny spokój małżeństwa nie 
podniecają lirycznych doznań uczuciowych w li
terackiej kulturze Zachodu. Nie jest istotna 
miłość dopełniona, !ecz pasja miłosna. A pasja 
oznacza cierpienie. 

Denis de Rougemont 

„Miłość a świat kultury zachodniej" 

„ 

RośHny wykorzystane w sceinogr·af,ii przed
stawienia wypożyczone zostały przez 

ŁóDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
OGRODNICZE 

Ukwiecanie okien i ba~konów. Sprzedaż skrzy
nek balkonowych. Dekoracja wnętrz . Sprzedaż 
ztt3rni i środków do zasilania roślin doniczko
wych. Leczenie i przechowywanie roś•lin do
niczkowych. Urządzanie ogródków przydomo
wych. Cięcie i prześwieNanie koron drzew. 
Wypożyczanie roślin ozdobnych. Sprzedaż let
nich rozsad warzyw i kwi•atów. 
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