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Jest („.) Sh akespeare na jciekawszym ze wszystkich współ
czesnych (!) dramatopisarzy. 

( ... ) Shakespeare uwodzi fantazję naszą tak samo jak czaro
wał starszych i młodszych romantyków . Nie możemy się wy
zwolić spod jego uroku. Poetyka jego na jbardziej dogadza na
szym pojęciom o konstrukcji dramatu nowoczesnego. Jego 
patos, jego liryzm a jednocześnie brutalny realizm, czas~m 
znów oschła rzeczywistość - tak są nam bliskie. CzytaJąc 
Shakespeare'a przenosimy się bez trudu w świat przezeń 
wyimaginowany a tak prawdziwy, że gotowiśmy przysiąc iż 

znamy go z historii lub żeśmy z nim żyli. 
( ... ) Wszystkie próby realizacji scenicznej dramatów shake

spearowskich zawiodły. Opisowy, drobiazgowy realizm Meinin
genczyków, stylizacje Reinhardtowskie, abstrakcjonizm 
Craiga, uwspółcześnianie ekspresjonistów - odmieniły tylko 
i udoskonaliły technikę inscenizatorską, prawdziwego oblicza 
Shakespeare'a jednak nie ukazały. 

A jednak gra się go wszędzie i zawsze z powodzeniem. W 
złych przekładach, w skrótach, w przeróbkach, przytłoczonych 
przez scenografów, reżyserów i aktorów. Albowiem przera
żająca wielkość i mądrość Shakespeare'a nie tak łatwo daje 
się pomniejszyć i ukryć. Gdy się zna partytury symfonii 
Beethovenowskich można dla przypomnienia słuchać ich wy
konania przez nie najlepsze nawet „orkiestry salonowe". Cu
downe najpopularniejsze w iersze nie przestają być cudowny
mi, gdy je wygłasza sepleniący dyletant. Ale i tym, co 
Sh akespeare'a nie znają ani z oryginału, ani z tłumaczeń albo 
nic zgoła o n im nie wiedzą najgorsze nawet przedstawienia 
dają przeżycia nie mające sobie równych. 

D latego od K eana po dzień dzisiejszy wszyscy artyści tea
tru kuszą się o ucieleśnienie Najpotężniejszego Ducha Teatr.u. 
W dążeni u tym błądzą, grzeszą może jednak nie więcej niż 
ludzie pobożni, co do Boga zbliżyć się pragną, a są tylko 
l udźmi. 

Leon Schiller 

JULIA Już chcesz odchodzić? Toć jeszcze nie ranek. 
To słowik dzwoni, nie myśl, że skowronek 
Napełnia śpiewem twoje czujne ucho. 
Co noc tu śpiewa na drzewie granatu 
Słowik. Wierz. drogi, że to głos słowika. 

ROMEC Nie, to skowronek, to zwiastun poranku, 
Nie słowi , popatrz kochana, jak sm ugi 
Złotem zazdrosnym obrzeżają chmury. 
Nocy pochodnie zgasły, a dzień rainy 
Wspiął się na szczyty podmiejskich pagórków, 
Iść to żyć znaczy, zostać to umierać. 

JULIA To n ie dnia światło, wierz mi, prawdę mówię, 
Słońce zesłało swoje m eteory, 
A by ci w nocy świeciły pochodnią 
Na twej wygnańczej drodze do Mant u i. 
Zostań, Romeo. Nie trzeba się śpieszyć. 

ROMEO Więc niech schwytają m nie, niech na śmierć skażą. 
Wszystko na jlepiej, jeśli t y ch cesz tego. 
Ten blask p rze jrzysty to nie jest por anek, 
To tylko blady odblask Cynfi ok . . 
I n ie skowronek tak wysoko chwom 
Nad n szą głową pod nieba sklepieniem.„ 
Przecież ja wolę zostać niż uciekać. 
Witaj mi, śmierci, jeśli Julia ka~e! 
Noc jeszcze. Mila, pogadajmy sobie. 

JULIA To ranek, ranek. Uchodź, miły uchodź! („.) 

puekład Jarolllawa lwaHJde iCll& 

11Sł r. 





JULIA Już chcesz odchodzić:? Lecz jeszcze nie dnieje 
To n ie skowronka ś:piew, ale słowika 
Tak przeszył czulą m u zlę twego ucha. 
Co noc tam śpiewa r.a d zewie granatu. 
Wierz m i, kochanie, to ył ś i w słowika. 

R OMEO To był skowronek, to z .vi łun poranka. 
Nie słowik. P atrz, jak t m ugi złośliwe 
Złocą brzeg chmw·y Sdmotnej na wschodzie. 
Pogasły światła not.y. Dzieli we oły 
Dotyka stopą . zczy tów gór zamglonyc . 
By żyć, iść muszę - umrę gdy :r.ostanę. 

JULIA To ś i tło nie je t dziennym światłem - w iem, 
To jest m eteor przez lońce wysłany, 
By niósł przed tobą w "ród nocy poc odnię 
I by ci świecił w drodze do Mantui. 
Więc zos tań jeszcze, nie odchodź tak wcześni 

ROMEO Nlech mnie zabiorą, niechaj mni zabiją, 
A ja rad ędę, jeśli ty chcesz tego. 
Ten blask pnyćmion. - nie jest ranka ok.iem. 
To tylko blad odbicie lic Cy t ii . 
I nie skowronek tak pieśnią uderza 
W wysokie niebo aż tam, ponad głQwą. 

olę pozostać niżeli odchodzić. 
Przyjdź, śmierci! Witaj! Do Julia eh,· tego. 
Mil , pomówmy, w. zak jeszue nie dzień. 

J ULIA Już dzień! Dzień! Spiesz się! Ach, idź już 

Uciekaj! ( ... ) 

pr11ekła.d Zofi Si 'ddeJ 
1956 r . 

(.„) Czy ( ... ) Shakespeare, genialny Sha speare, n ie zuie
kszt kil wło kiej no\ ·cli, opraco anej przez Brooka . tworząc 
z n iej „ omea i Julię" Czy, jeśli za nalizu jecie teksty noweli 
i tr agedii , nie spostrzeżeci e, że Shakespeare zapożyczył 
w ·zystko: wydarzenia, ich kolejno'ć, miejsce akcji, nawet 
imiona , al ... Shakespeare „zniekształcił" to w zy, tko, to je t 
- przetworzył w wej twórczej wyobraźni dramaturga i na
rodziło s ię z te o n o w e, cudow l e dzieło dramatyczne. 

Aleksander T irow 

Mimo wrnlu intere ujących, ba, znakomitych utworów tea
tra lnych , które zrodził się z d świadczeń ostatnich potwor-
nych zmagań udzkości z własnym zamętem, wciąż czekamy 
na SzeksJlira oa zej epoki i jak dotąd bez kutecznie. 

Teatr szek pirow k i pokazany w konwencji elibietańskiej był
by ni w~tpliwie ciekawym e sperymentem teatrologicznym, 
ale dopiero włącznie do inscenizacji całego dorobku myśli 
współczesn j e.1 tyki , oświadczeń historycznych i społecz
nych n ~z~ ch c:zas->w oże powodować, i.i Szeksp"r z klasyka 
stanie ię • utor m żywym, a jego dzieło dziełem współ

cze n ym , a więc jeJ„ nym dziełem, k tóre może dotrzeć do 
widza. awiązać -r. n im 11:ont t · formować jego &wiodomość 

ołec.::zną , ul uralna, e tety ·zną ... Jedynym dziełem - war
ty reali acji. 

Dlate o 
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JULIA Pragniesz już odejść. Dzień jeszcz daleko. 
To słowik wtargnął w twoje trwożne ucho, 
A nie skowronek. Co noc śpiew na tym 
Drzewie granatu. Wierz, miły, to słowik.. 

ROMEO To był skowronek, tóry dzień obwieszcza; 
Nie słowik. Miła, spójrz jak blask złowroi:i 
Otac chmury na wschodzie koronką; 
Już zgasły świece nocy; dzień wesoły 
Stanął J)a palcach, na gór mglistych szczycie. 
Chcąc ' yć, odejdę; pozostając umrę. 

JULIA Ten blask, to nie blask d nia, tak, wiem na pewno. 
Jest to meteor zrodzony przez słońce, 
By swą pochodnią wiecił ci wśród nocy 
I mógł rozjaśnić drogę do Mantui. 
A więc pozostań , - nie mu in iść jeszcze. 

ROMEO Niech mnie pochwycą, niech mnie na śmierć skaią. 
Jestem szczęśliwy, jeśli ty chcesz tego. 
Powiem. że to nie szara dnia źrenica, 
Lecz blady odblask bije z czoła Cyntii. 
To nie s owronek, tórego głos wzlata 
W niebo lepione ponad naszą głow . 
Bardziej che za tać, nuli ode · ć mogę -

'taj mi śmierci oblicze :złowrogie! 
Julia c ce tego - 'tjdź, noc jeszcze zwleka. 

JULI Ni , to dzień! - 7cho • stąd, znUm"j, udek j! ( .•. ) 

lomc:a;, • 1<irs 
19 r. 

. „ Bezimienni są w istocie r zeczy ci bohaterowie weroi1skiej 
opowieści, bo imię ich jest: i ty, i ja, i wszyscy , co niegdyś 
i wczora j i dziś k hali i o hnją jak oni, tę knili i tęsknią 
jak oni. O .• oby Romea i J ulii ą tylko przypowieścią, jak 
przypowieścią stały się ich dzieje. Rz zywistą prawdą te j 
przypowieści jest zbiorowość ·e rc czujących, społeczność 
tych, którym du'ize potrafi rozedrzeć .iiebiański piorun mi
łości w zystkich ty h bezimiennych kochanków na c ałym 
ogromnym Śl. iecie, o gdzieś tak ochają i ś ią, i konają dla 
swej miłości, nie wiedząc może na\"\'et, że są Romeem i Julią. 

. .. „Życi , co aż w śmierc się leje", tak, parafrazując słowa 
Norw ida, można by określić formułkę tr gizmu „Romea 
i J ulii", jeśli nie jest to formuła tragizmu w ogóle. Gdy jed
nak o iągnęło się le boi sne wyżyny unie ienia miło nego, 
gdzie zacierają się granice między życiem a śmi rcią , tak jak 
osiągnęli je kochanko ie z Weron ·, wolno z pytać, kto tu 
jest wł ' d wie czyim narzędziem: cz ilość jest narzędzi'!m 
człowieka, czy też może złowiek jest narzędziem miłości. 
Zdaje się, że ten, k tóry kazał Romeowi i Juli' uDll'zeć w 
mrocznym grobowcu, opowi działby się za tym drugim. („.) 
Miłość ięc , to w ym ozumieniu jakaś ko mkzna, niezmo
żona potęga „spod planety", co daje życie, ale daje j śmierć, 
a. przynajmni j może dać śmierć, gd~· człowiek znajdzie dość 
sił, b:• przed losem się nie uchyli· i trwać w wie ności temu, 
co gdzie' z gwiazd zagościło w jego piersi. Bo aby kochać, 
po\\'iedzieliby obudzeni zn&w llo życia kochanko •ie werońscy, 
trzeba być dziećmi gwiazd, trzeba czuć w małym ludzkim 
sercu coś, co jest nieludzkie, nadludzkie. I takimi dziećmi 
gwiazd, co poczuli obecnosć czegoś nadludzkiego " swej pier
si i. ~ostanowili temu być wierni, są Romeo i Julia. Gdyby 
byli ządzą tylko, cofnęliby się przed zatraceniem, al że byli 
czymś więcej niż żądzę, przyjęli śmierć. 

Wilam Bonyt• 





Jednocześnie ludzie mówi1t ucnnie, ie ialobllwa hldorla pierwszy ru 
spisJlll& był& w formie noweli w XV wieku pn:ez oJejakiego Masuccia 
1 Salerno, a dz.lała się Jakob1 w Sienie. Opr cował J mer cko l n~
dał wiele cech hlsłoryczne10 prawdopodobleiutwa Luigi da Porto 
ocłauaJlłe „Nowo odlrryt" h orię o dwóch szlacheLnycb oblubJeń
each I ich litość budzące~ imlercl, która w mie'oie Weronie naat'łplla 
:ra czasów Barto~omea della Scala" (wydan" około 153 roku) Ta 
11lękna owei. przeszła ~eszcu przez ręce nowelisty wio kiego Ban
della, potem do łala siei pod pJ6ro Uomacu francuskiego, w 156Z roku 
ArihUJ' Brooke ortasn j" Jako „The Traclcall B I łorye of Romeu 
and J ulie&" - dopiero ten tekst mógł być źr6dlem dla Szekspira. 
Jest • ie więc prawdDwa Werona, kochankowie, miłość i śmierć w 
noweli Luici da Porto i Szekspirow kJeJ „Romeo and Julieł" ogląda

nej plerWS%Y raz na 11cen ie w 1596 roku Przemlen , póiny wnuku, pla
ce I ulice tero mia ta, dOtkoJJ ręą murów, zmle.rz wzrokiem w ynlo· 
slośe wież t pomników a pnekonan się o prawdzie, łeJ którą prze
czuły cyprysy. Wielkość t rag dll mieści się w rozmiarach Werony, 
wzniosło 'ć uczuć - w urok u I sztuce tego miasta. 
Wystarczy przejść od pałacu Kapulełtl (dziś tam n ie oberża, ale biuro 
turysłycme) wąsklł a sbrit U'llczką. Capello kr ok 1n krokiem towarzy
sząc zbrojnym dwon anom do Pi&ua delle Er be, gchle na dawnym 
rzymsk im fn mm krzyiuJą się drogi wszys tkich. Także i Lombard6w, 
niemieckich kupc6w i arłyttów, wojsk i cesany, fra ncuskich rzemieśl
n ików, weneokich polityków i że1farzy. Sp.cowadzała ich dawna slawa 
wielkiego kiedyś mi11.11ta r zymskiego na podn6żu Alp, rezydencja kró
lewska Teodoryka i Pepina (władców nowej Europy), ruchliwość 

mieszkańców, przedslębiorcz.ość do dziś znana (ćwi rćmiJlonow cen
trum pnemysło rolniczego). Miejsq komun,, połęiną I zasobwt, z.a
wladnĄI ród Scall1u6w, twardą ręklł porządkuJ"cy spraWY między 

ei~gle wsJ>61zawocln1cnl\OYmi famiHaml Werony. O&o na placu ścier&,f:;l 

się dworz11nle Kapuletich i Montekich, na nic 1ię i:da rouitdnY głos 
I mieca: Benvolia (dzielnego Dobrocbow kleroJ, Jui wrze miasto, wal
CZlłCY wlcwi..J1' słę aa poblillkl plac SlporL Z jero głębl, z pałacu 

Scallgerl w zbrojuym orszaku w-ycboclzl kslitifl, Bartolomeo della Scala 
(łen panował w latach 1300-130i) I ukarca zapamiętałych ole for
nyoh p}lddAnych, stanowi suTowe choć słuszne prawo, chrooJ4ce miasto 
od bratobójczych wa1k. Nad placem piętrzy się wysoko kasztel del Ca
pltano (zwierzchnika miencnn) I trybun.atu, obok w ja ne l cierwone 
pasy kamienne Palnzo della Ra(ione (d I Comune), nad nim smukła 
wleia (a:i 83 metry), sled 'ba wladIY, Zllłlk cz.uw nla l panowania. Na 
tym prostok.Jłłnym placu n wet Romeo, ayn potężnego rodu, cmć się 

• 

musiał zamknięty w t.wardej ramie prawa i zakaz6w, mierzyć m uslal 
swoje sily do Scaligerów, których biało-kamienne gr by pną się wy
soko w niebo tuż za kasztelem del Caplt: no. Z tych najwyższy, na 
koniu, jakby na tle n ieba z wleszony, n erealny i groiny Cangrande. 
Ten był nadzieją dla Dantego, k tór y w latach g-dy się nasza rzecz to
czy, banita z ukochanej F orencji, matki - macochy, Dll'OŻony spa
leniem na stosie, znal azł w Weronie przyc:hylność księcia i opiekę. 
Stoi t edy rzeźbiony na placu dei Signori I zdaje się powtarzać tercynę 
z „Czyśćca" Boskiej Komedii: 

Patrz na Monteki, patrz na Kapulety, 
Patrz na Orviełta pan6w, gnułny człecze. 
Ci już zdławieni, tym grożą sztylel"'ły. 

(Ludzie uczeni dopowiedzą nam, że Luigi da P orto z tej tercyny po
wziął pomysł przeniesienia całej historii dwojga kochanków z Sieny 
do Werony, choć mogla się przetoczyć gdziekolwiek w Lombardii). -
Lecz gdi.ież Romeo - cieszy się Pani Monteki, źe go nie było w tym 
starciu a Benvolio rankiem go widział w sykomorowym gaju, co się 
ciągnie' ku południowi. Ocieniały jego drogf!j raczej plat an y, które 
i nas mogą zaprowadz ić do odległego opactwa San Zeno, bazyliki 
czcigodnej piękności rzadkiej, o wspaniale rzeźbionych wrotach I fa· 
sadzie, fundowanej w czasach jeszcze karolińskich, hieratycznej i su· 
rowej. Jak gwałtowność uczuć, pasje i nieokrzesanie ludz.i tamtej epo
ki hamowane były przez edyk ty i prawa, t ak przedziwna wyobraźnia 
arłyst6w średniowlecmych przepiała się z porzymskim porz:tdkiem łu
ku i prostokąta w tym rodzinnym mieście najsłynniejszego architekta 
antycznego, Witruwiusza. Zatoczy Romeo spory łuk, by nawiedzić 
ojca Laurentiego w Jero cell, minie cmentarz, k'6ry będJ:le miejscem 
pot rójnej śmlerol. 

Tyleż pałace, Ue place z ulicami były w 6w czesnych włoskich mi -
11tach m iejscami, gdzie łoC'Zyło się najpełni ej życie poutycme, gdzie 
rosły wielk ie bankierskie fortu ny, skupiała sztuka, pulsowała polityka 
- jakże trafnie Szekspir objaśnia. raz po raz reiysera na. począłku 
sceny: ulica - plac publiczny. Niec:hi.e w akcie tnecim Tybalt • 110 -
plcc"Znikami swymi na tknie się na Romea na pl u Bra, nlechi e Ksią 
żę z orszakiem wyjdzie ·pod a rkad przeorrromoej a r eny, aby patrząc 
na t rupa Tybalta zapytać: „Gd zie są nikczemni sprawcy teJ rozterki". 
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