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Cyprian Kamil Norwid 

W WERONIE 

Nad Kapuletich i Montekich domem 
Spłukane deszczem, poruszone gromem, 
Łagodne oko błękitu 

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, 
Na rozwalone bramy do ogrodów, 
I gwiazdę zrzuca ze szczytu. 
Cyprysy mówią, że to dla Julietty, 
Że dla Romea - ta łza znad planety, 
Spada i groby przecieka. 

A ludzie mówią i mówią uczenie, 
Ze to nie łzy są, ale że kamienie, 
I - że nikt na nie nie czeka! 

Jan Kłossowicz 

„ROMEO I JULIA" jest j edną z najczęściej gry 
wanych sztuk Szekspira . P rzerab iano ją też i na 
f ilm i na balet, trawestowano i parodiowano . W tea
trze prawie zawsze ma ona powodzenie w na jzwyk
le jszym rozumieniu tego słowa , a je dnocześnie , 

prawie za wsze są z t ą sztuk <! prze dziwne kłopoty . 

Fa buła „Rom ea i Ju lii" wyglą da Jak st res7.cze
n1e his to r ii z kom iksu. Z resztą sam autor wziął ją 

z popula rnej włoskie j noweli, k tórą poznał za po
średn ictwem kiepsk iego poematu Artura Brooke 'a . 
Tragedia Romea i J uliet ty zawisła m ię zy na pół 

brukowym roma nsem, z którego s ię narodzi ł 1 złym 
gustem publiczności, tak zawsze chętnie szuka ją

cej m elodramatu, w najprostszy sposób prowadz -
cego do łatwego w zruszenia . Zwaśn ione rody, k rwa
wa wendetta, bójki i po jedynki na ulicach Werony , 
truci zna i sztylet, księżyc i gwiazdy na włoskim 

n iebie . Zużyte i zdewaluowane do końca rekwizyty 
l itera tury i tea t ru . A pomiędzy n im i wspaniała tra
gedia Szeksp irowska, o k tórej marzą aktorzy i na 
której łamią sobie zęby najtężs i inscen izatorzy 
współczesnego teatru . Bo w te j sztuce, jak w mało 

któr eJ in ne j, ważne jest p rzede wszys tkim nie t o, 
co się dzieje, ale jak s ię dzieje. 

Współczesny przekład mimo celowej brutalnoś
ci, mimo istotnych walorów poetyckich musi być 

sztuczną konstruk cją . 

Prawdziwego Szekspira mógłby był przekazać 

polszczyźnie pewnie tylko Morsztyn, ale on prze
kłada ł Corneille'a. A bez obleśnych aluzj i Merkucja, 
bez przepełn ione j starczą lubieżnością gadan i.ny 
Mamki, 111e może wybić się ponad melodrama t 
au tentycznie czysta zmysłowość dia logów Romea i 

J uli i. G ub i się najw iększa wartość sztuk i. P ierwsza 
milo ć dwojga dziecia ków, zdeptana przez tych, któ·
rzy j u ż o niej zapomnieli albo jej nigdy na prawdę 
n ie przeży li. 



Jednocześnie przecież barokowa przesada poe
tyckiego opisu i rozgadanie, tak zdawałoby się dziś 

niepotrzebne, jest i w dialogach tej pary. Bo w 
„Romeo i Julii' wciąż pozostaje obecny elżbietański 
teatr, teatr, w którym zmiany miejsca oparte były 
na czystej umowności, w którym minimalną rolę od
grywał kostium, a wszystko właściwie było zastą

pione opisem, bezpośrednią rozmową z widzem. 
W tamtym teatrze Julię grał chłopiec. Romeo mó
wiąc: 

Jej piękność światło lamp przyćmiewa, 
I takim blaskiem w tle nocy olśniewa, 
Jak jasny brylant przy Etiopa twarzy. 
Nieziemskim światłem na ziemi się jarzy. 
Niby gołąbka pomiędzy krukami, 
Ta pani między swoimi sługami.". 

musiał przekonać widzów o rzeczywistej pięk

ności Julii. Zmusić ich do wytworzenia sobie obra
zu, którego nie było na scenie. Dzisiaj, przy prze
kładach, które są cieniem oryginału, zostaje nam 
albo melodramatyczna historia, albo próba znalezie
nia jakiejś koncepcji czy formuły teatru, która by 
pozwoliła zachować najwięcej wartości tragedii. Sta
ra dziewiętnastowieczna koncepcja okazuje się w 
tym wypadku szczególnie nieznośna ( ... ) 

Polityka nr 16/64 r. 

Anna Krajewska-W iet·zorek 

Na zachowanych fotografiach Modrzejewskiej 
w roli Julii - (z r. 1879) aktorka występuje w dłu
giej koronkowej toalecie, białej i zamkniętej po sa
mą szyję. Ma nienagannie upięte loki i cień uśmi e 

chu na lirycznie ułożonej twarzy ... 
Modrzejewska, grając młodziutką bohaterkę 

Szekspira, była już aktorską gwiazdą, kobietą o 
wspaniałej ale dojrzałej przecież urodzie Julia w 
przedstawieniu Maciejowskiego (1974 r. - T. im. 
Jaracza w Łodzi) biega po scenie w „bananowych" 
sukienkach w spódnicach uszytych wg ostatniej 
mody w ukośne pasy. Nie ma w niej liryzmu, prze
ciwnie, demonstruje trzeźwość i opanowanie„. Tra
gedia zaczyna się jak rewia albo wieczór estrado
wy. Słuchamy Prologu śpiewanego w beatowym 
rytmie do mikrofonu. W taki sam sposób aktorzy 
zamykają przedstawienie, tylko tonacja piosenki fi
nałowej zamienia się w liryczną ... W tej sytuacji nie 
dziwią już inne „żarty" w przedstawieniu. Na spek
taklu Maciejowskiego dosyć szybko zapomina się 

o tym, że „Romeo i Julia" to tragedia. Dochodzi do 
tego, iż odprężona publiczność spodziewa się happy 
endu. Tradycyjny finał ze śmiercią młodej pary jest 
w tym spektaklu czymś. zgoła nie oczekiwanym ... 

Teatr nr 19/1974 r. 



Bogusław Kit>r<· 

.. Wydaj m 1 s i , że znam tek : t „Romea 1 J ul ii"" 
lepi e j, niż j·akikolw iek inny - umia łbym opow ie
dz ieć ca ły ciąg fabularn y, rnczym oficer ś l dczy -
kt . co, gdzie, w jakim czasie rob ił, znam p rzesz ł oś ć, 

te ra żn i ejszość i przyszłośc boha te rów. znam grze
chy i cnoty dotych za· wych tłumaczy ( ... ). a p rze
cież nie potrafię ka t or czn ie powiedz i eć, że 

wiem, o czy m j e s t tekst Szekspira. W iem 
zaledwi e, o czym t eż j st ten tekst, a lbo lepi j : 
o czym t eż był , 1 o czym te ż c h cę, żeby był. 

Dla m nie staje się Jes t \N ruchu! 

Andrzej W I'<)h lewsk i 

... Scena balkon owa więc (przede w zystk im) i 
druga j szcze - ta , k tóra poprzedza zażyc i e środka 

nasennego przez Julię, je j piękny monolo g, w 
którym m i sza j ą się nadz ieje i zwątpien i a cz ło

wieka doprowadzon go do sy tuacji o ta tecznej są 

dziś dla nas kluczem do „Romea i Ju lii". ie chcę 

przez to pomniejszać wartośc i innych partii tej tra
gedii. 

Jej walory poetyckie , j j n asycenie poezją, mi
mo że spowitą w nieprawdopodobnie tragiczne nie
porozumienie i zbiegi okoli zności, urzeka ją publicz
ność niezależn ie od wieku ( ... ) 

Teatr nr 16/1 96 1 r . 

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI 

Ja kwiat polny i lilia padolna. 
Jako lilia między cierniem, tak 
przyjaciółka moja między córkami. 
Jako jabłoń między drzewem leśnem, 
tak miły mój między synami. 
Pod cieniem jego, któregom pragnęła, 
siedziałam: a owoc jego słodki 
gardłu memu. 
Wprowadził mię do piwnice winnej, 
rozrządził we mnie miłość. 
Obłóżcie mię kwieciem, osypcie 
mię jabłki : 
boć mdleję od miłości. 
Lewa ręka jego pod głową moją, 
a prawica jego obłapi mię. 
Poprzysięgam was, córki Jerozolimskie! 
przez sarny i jelenie polne, 
abyście nie budziły, ani ocucić dawały 

miłej mojej, 
dokąd sama nie zechce. 
Głos miłego mego: oto ten idzie 
skacząc po górach, przeskakując pagórki. 
Podobny jest miły mój 
sarnie i jelonkowi: 
oto on stoi za ścianą naszą, poglądając okny, 
patrzając przez kraty. 
Oto miły mój mówi ku mnie: 
Wstań, śpiesz się, przyjaciółko moja! 
gołębico moja, piękna moja, a przyjdź. 

(fragment). 



Romeo, syn Montekich 

Julia, córka Kapuletich 

Eskulas, książę Werony 

Parys, krewny księcia 

Monteki 

Pani Monteki 

Kapuleti . 

Pani Kapuleti 

Merkucjo, przyjaciel Romea 

Benwolio, przyjaciel Romea 

Tybalt, krewny Kapuletich . 

Ojciec Laurenty, franciszkanin 

Brat Jan . 

Niania Julii 
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Eric:h Fromm 

.. Doj rzała miłość Jest zjednocze111em uwarunkowa
nym zachowan iem integralności człowieka , jego m
dywidualności. Miłość jest aktywną sił ą w człowie 

ku, siłą , która przebija się przez mury oddzielające 
człowieka od bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi: 
dzięki miłości człowiek przezwycięża uczucie izolacji 
i osamotnienia pozostając przy tym sobą, zachowu
jąc swą integralność. W miłości urzeczywistnia się 

paradoks, że dwie istoty stają się jedną, pozostając 

mimo to dwiema istotami (. „ ) 

Miłość to działanie, a nie bierne doznawanie . 
Czynny charakter miłości można najogólniej okreś
lić zdaniem, że kochać to przede wszystkim da
w a ć a nie brać . Co to znaczy dawać? Chociaż od
powiedź na to wydaje się zupełnie prosta, w isto
cie jednak jest ogromnie niejasna i zawiła . Najbar
dziej rozpowszechnionym nieporozumieniem jest 
przypuszczenie, że dawać znaczy „wyrzekać się", że 
człowiek się czegoś pozbawia lub że się poświęca. 

W ten sposób odczuwa akt dawania człowiek, któ
ry w swoim rozwoju nie wzniósł się ponad stan za
interesowania otrzymywaniem, wyzyskiwaniem i 
gromadzeniem . Człowiek o nastawieniu komercjal
nym chce dawać, ale jedynie wówczas, kiedy otrzy
muje coś w zamian: dawanie bez otrzymywania jest 
dla niego oszustwem . Ludzie o nieproduktywnym 
nastawieniu odczuwają dawanie jako zubożenie. 

Dlatego te ż większość osób tego rodzaju dawać nie 
chce. Niektórzy czynią z dawania cnotę, traktując 

to jako czynienie ofiary. Uważają, że należy dawać 
właśnie dlĘJ.tego, iż jest to przykre: pozytywna war
tość dawania leży dla nich w samym akcie zgody 
na poniesienie ofiary. Dla ludzi tych zasada, że le
piej jest dawać niż brać , oznacza, że lepiej cierpieć 
z powodu utraty niż doznawać radości . Dla osób pro
duktywnych dawanie posiada zupełnie inne znacze
nie. Dawanie jest najwyższym przejawem mocy. 
W samym akcie dawania doświadczam mojej siły, 

bogactwa, mojej potęgi. To doznanie wzmożonej ży-

wolności i mocy na pełnia mni e radością. Czuję \V 

sobie nadmiar ekspansywności i życia , tote ż prze
pełnia mnie radość. 

Co daj e jede n człowiek drugiemu ? Da je s ie bie, 
to co jest w nim najce nniejsze, daje swoj e życie . 

Nie musi to oczywiście oznaczać, że poświęca swo
je życie dla drug iego człowieka, lecz że daje mu to, 
co jest w nim żyw e: daje swojq radość, swoje zai n
teresowanie, zrozumienie, swoją wi edzę , humor i 
swój smute k - w szys tk o, co jest w nim żywe i co 
s i ę ujawnia i zna jduje swój wyraz. W te n sposób, 
dając sw oje życi e, wzbogaca drugiego człowieka, 

wzmaga poczucie jego is tnie n ia, wzmagając zarazem 
poczucie włas nego is tnienia. Ni e da je po to, a by 
otrzymać: da w a nie sa mo w sobie jes t doskonałą ra
dością. Lecz da j ą c nie może nie rodzić czegoś w 
drugim człowieku. a to, co zrodzone otrzymuje wza
mian od obdarzonego: dając szczerze, mus i takż od
bierać. Dając sprawiamy, że drugi czł owiek staje się 
również of i a rodawcą i że teraz w spólnie dzielimy 
radość z t ego, co powstało . W akcie dawania coś s i ę 

rodzi 1 obie za inte r esowane s trony odczuwają 

wdz ięczność do życ i a , które zrodziło s ię dla nich 
o bojga. Dzi e je s i ę t a k zw łaszcza w dzi edzini e miłoś
c i: oznacza to bowiem, że mi łość jest s iłą , która two
rzy miłość : b ra k te j s iły oznacza niemożność obu
dze nia miłości. 

„ O sz tuce m i l• ,„ ·1··. 



MIŁOSć ma dwa znaczenia. w zależności od 
tego, czy wyraża się w mentalności posiada111a, czy 
istnienia. 

Czy można miłość po s i ad a ć? Gdyby tak by
ło, miłość byłaby rzecZć:J, substancjq, a więc czymś, 
czym można zawładnqć. Prawdą jest, że nie istnie
je taka rzecz jak „miłość". Miłość jest abstrakcją, 
być może boginiq, lub obcq istot<\, chociaż nikt ni
gdy owej bogini nie widział. Po prawdzie bowiem, 
istnieje tylko akt kochania. Miłość jest prnduktyw
ną aktywności<~, implikującą troskę n kogoś, zgodą 
nań, utwierdzenie i czerpanie zeń radości - obojęt

nie, czy to będzie człowiek, drzewo, obraz czy idea, 
wzmocnienie jego (jej) poczucia więzi z życiem; jest 
samoodnawiającym , intensyfikuj<1cym procesem. 

Kiedy jednak miłość przeżywana jest w modu
sie posiadania, oznacza pretensje do zawładnięcia 

i chęć stałego kontrolowania; zamiast być ożywiają
cą, jest dławiąca, paraliżująca, tłamsząca i uśmier
cająca. 

To, co określa się jako miłość, jest często nad
użyciem tego słowa, by ukryć prawdę o braku mi
łości. Nadal pozostaje otwarty problem, ilu rodzi
ców kocha swoje dzieci. 

Raporty o okrucieństwie wobec dzieci od fizycz
nych do psychicznych szykan, od zaniedbania i krań
cowego ujarzmienia aż do sadyzmu - jakie posia
damy na podstawie ostatnich dwóch tysięcy iat za
chodniej historii - są tak szokujące, że skłonni je
steśmy wierzyć, iż kochający rndzice stanowią wy
jątek, a nie regułę. 

To samo dotyczy także małżeństwa. Czy bazu
je ono na miłości, czy też jak tradycyjne małżeń
stwa, na społecznej konwencji i zwyczaju. Pary, 
które nawzajem się kochają, należą do wyjątków. 
Społeczna przydatność, tradycja, wzajemne eko
nomiczne interesy, wspólna opieka nad dziećmi, 

wzajemna zależność lub lęk, wzajemna nienawiść, 

przeżywane są świadomie jako „miłość" - aż do mo
mentu, kiedy jedno lub oboje, poznają, że się na
wzajem nie kochają i nigdy nie kochali. ( ... ) 

W okresie zabiegania jeden nie jest jeszcze pe
wien drugiego; starają się nawzajem pozyskać, są 

ożywieni, atrakcyjni, interesujący a nawet piękni -
gdyż ożywienie zawsze upiększa twarz. Żaden n ie 

„ 

po s i a da jeszcze drugiego, a więc każdy wykorzy
stuje swoją energię po to, by być, tzn. dawać i po
budzać. 

Często, wraz z zawarciem małżeństwa s:ytuacja 
zmienia się zasadniczo. Umowa małżeńska daje obu 
stronom wyłączne prawo własności do ciała, uczuć 

i przywiązania partnera. 
Nikogo nie trzeba już więcej pozyskiwać, gdyż 

miłość stała się czymś, co się posiada, stała się włas
nością. 

Partnerzy wyrażnie słabną w zabiegach, by roz
budzać miłość. Czy nie są już tymi samymi? Czy od 
początku popełnili jakiś błąd? Zazwyczaj przyczyn 
tych zmian szukają u partnera i czują się oszukani. 
Nie mogą zrozumieć, że oboje nie są już tymi ludź
mi, którzy się w sobie zakochali; błędne przekona
nie, iż można miłość „posiadać" spowodowało, że 

przestali się kochać. 
Dążą więc teraz do zajęcia nowej pozycji. Miast 

nawzajem się kochać, wystarcza im wspólne posia
danie: pieniędzy, pozycji towarzyskiej, domostwa, 
dzieci. Małżeństwo zapoczątkowane miłością, zmie
nia się więc w niektórych przypadkach w przyja
cielską spółdzielnię własnościową skupiającą dwa 
egoizmy - w „rodzinę". 

„Mieć albo być". 



Cyprian Kamil No1·wid 

III 

A ludzie? .. .ludzi 1 genda jest inną; 
Tę - w ziemi laurów, za Werony bramą, 
Słyszałem - ówdzie stała się już gminną, 
Gdy indziej Szekspir swą rozniósł ją dramą, 
I każdy dzisiaj wie - ze słów poety , 
Kto Montekowie są, kto Kapulety .. . 

Zamków dwóch gruzy powyłamywanych 
Po obu stronach sterczały przede mną, 

Jako jędz dwojga kły nieprze jednany h; 
W powietrzu ciężko było - w górze ciemno: 
Burzy, zdawało si ę , że spadnie nawał 

Kląć pychę rodów i waśni dom we, 
A piorun, wyznam, że mi nie dostawał, 

I obracałem ku niebiosom głowę . 
Wietrząc siarczystych tchnień żółtawe 'wi t ło , 

Co dwóm ruinom tym łużyło za tło. 

Lecz w chwili właśn i e, gdy już, j uż mniemałem , 
Że burza wielkim uderzy nawałem, 
Góry - że echa gromowe rozjęczą, 
Ironii jakaś siła niezgadniona 
Zamków dwóch szczyty ... uwieńczyła -

T ę c z a! 
A jam pomyślił: tu - kłamie i ona!. .. 

Czyż łatwiej, łatwiej, planetę zwaśnioną 
Zeswoić z Tęczą Twórcy rozjaśnioną, 
Lub upiąć w niebie gwiazdy nowej klamrą, 
Niż serca ludzi - wpierw, nim ludzie zamrą?! 

„Tęrza"- (f ragm.) 
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