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Osoby dramatu: 

ESCALL:S', książę Werony 

PARIS, młody szlachcic 

J!OXTEKT} ł d , I '·ł, h dó CAPULET g ouy U'OCIJ St<; oconyc . ro w 

STARZEC, z rodu Capuletóu 1 

ROMEO. syn pana Monteki 

MRRCl !TIO. 
krezl'l1J' ksir;cia i przyjaciel Romea 

BE\ VOLTO. 
siostrzeniec pana Monteki i przyjaciel Romea 

n BAL7: bratanek pani Capulet 

BRAT WA WRZYNTEC, franciszkanin 

BRAT JAN. z tego samego zakonu 

BALT/1ZAR. sługa Romea 

SAMPSOIY } ł d C l 
GRZEGORZ su zy apu eta 

PIER\CSZY . U 'GA 

r DRliG! SU GA 

PIOTR, sługa piastu 11ki Julii 

ABRAHA/~{ sługa Montekich 

APTEKARZ 

Miłogo t Reczek 

Wojciech Dąbrowski 

Ferdynand Matysik 
Edwin Petrykat 

Albert arkiewicz 

Robert Gonera 

Wojciech Kościelniak 

Adam Cywka 

Krzysztof Bauman 

Bogusław Kierc 

Igor Kujawski 

Zygmunt Bielau•ski 

Henryk Niebudek 
Wojciech Ziemim1ski 

Andrzej Mrozek 

Konrad Im ie/a 

Paweł Oko1zski 

Andrzej Wojaczek 

Andrzej Wilk 



TRZĘf MUZYKANCI 

PANI MONTEKI, żona Monteki 

PA I CAPUlET, żona Capu/eta 

JULIA, córka Capu/eta 

PIA STU KA JULIT 

Partie wokalne u~vkonujq: 

A1ldrz:ej Olejnik (PWST) 
Paw<?! Fabisiak (PU? TJ 

Maciej tr;pniak (PW'STJ 

Ewa Kamas 

jo/anta Zalezl'ska 

jo/anta Fraszy1iska 

Grażyna Krukówna 

Aleksandra Sozańska 
Agata Kubiak 

Miejsce: Werona, a raz w akcie piątym Ma11tua. 

Asystent reżysera - Eu 1a Kamas 

Asystl'nt scenografa - Barbara Kotys 

Maski i 11akrycia głou~v - Zofia H<?jne-Bregulla 

Inspicjenci -Janusz łoza, .fm1ina Ogonou 1ska 

Sufler - Magda!<?na Kabata 

Realizacja dźuiięku - Hubert Bregulla, Tomasz Zaborski 

Światło - Kazimierz Piątek 

Peter HOLU TDALE 

Tragiczny potencjał komedii 

(. .. ) 
Historia Roma i Julii była dobrz, znana v. XVI wieku - w rzeczywis
tości była tak popularna, iż musimy założyć, że pierwsza publiczno ć 
z lat 90. owego ~tulecia zajmowała tę sa1rn1 pozycję. co widownia 
oglądaj;+ca Juliusza Cezara czy angiel kie kroniki. To jest znała fabułę 
i nieuniknione zakończenie. Po raz pierwszy opo •ieść pojawiła się we 
Włoszech " roku 1553, w Historia nol'ellanzente ritrouata di due 
1tobili ama11Ji aut rst\\ a Luigi'ego da Porto, i nie tylko zarys wypad
ków, lecz ich kolejność nie zmieniły się "' wersjach i tłumaczeniach 
krąż~1cych ro Europie, aż w latach 60. stulecia dwa przekład) dotarły 
do Anglii. .Jc:dt:n / nich b) ł pióra rthura Brooke':i, który w Prz<?d
mou1ic ( 1562) \\)' łożył, co sądzi o moraln)m znaczeniu opowieści: 

„ . .. do końca \vięc spis:mo tę tragiczną historię, dobry Czytelniku, by 
opisać ci parę nieszczęsnych kochanków; owi oddali się w niewol 
\\'ystępnych pragnień, odrzucili władz i radę rodzicieli i przyjaciół, 
sv.ymi doradcami uczynili pijany h kumc>tró\\ i przesądnych mnichów 
<którzy /. urodzenia są narzędziem rozpu ty), rzucali się we wszelkie 
zgubne przygody, by spdnić swą podłą żądzę, v.ykorzystali spowiedź 
katolicką - klucz do rozpu. t) i zdrad - aby wspomóc swój cel, obrazili 
czcigodne imię małżeństwa, hańbiąc się potajemnym ślubem, wre zcie 
zakor'iczyli grzeszn) żywot najżałośniejszą śmiercią." 

Porównuj~~c tę moralizatorską diatrybę ze sposobem, w jaki , zekspir 
p taktował opowieść , natychmia<>t staje sie jasne, z jakim trudem 
p17) szło mu zlagodzenie moralnej winy kochankóv.. Zarzuty Brook 'a 
można podzielić na trzy kategorie: po pierwsze, Romeo i .Julia winni są 
świadomej żądzy; dalej nie są religijni, zwlaszcza gdy prostytuują 

sekrament małżeński ; wreszcie działają v.brev. naturze, ponieważ 

lekceważą obowiązki rodzinne i nakaz posłuszeństwa. U Sz k pira te 
wady zostajq zmod) fikowane, co st\' arza zupełnie odmienny efekt 
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moraln) , ż~idza zmienia si<: '" romantyc1n·1 miłość. i choć jest prawd;.i, 
7c ich miłość zawiera \Y sobie fizyczne pragnienie i zostaje konsurno
\.\ ana, druga rrawcla brzmi, iż ten sprzeciw młodych ciał wobec 
klanowej nienawiści jest po prostu J10L\Yicrdzeniem faktu, iż bohate
rowie są społecznie zdrowi. Seksualne połączenie obojga kochan
ków staje się przed'"' ześnie ogłoszon<} deklaracją, iż społeczeństwo 
może dojść do porozumienia. Oskarżeniu o brak religijn ści przeciw
sla\\ ion1 7ostaje naLychmiac,t pm ·. tały plan małżeństwa: nkochar.ie, 
zalot} i rozpoznanie uczuć maj;,} miejsce podczas jednego zaledwie, 
niczv.-ykłego \Yiecz ru , tak że ślub jest nie t) le konsekwencją miłości , 

ale raczej natur::ilną odpcm ied1.iq na romantyczn<1 cudowność nocy. 
Sama miłość nabiera (w tr::igicznym finale zrozumie to cała Werona) 
cech kompensacyjnego sakramentu . Zarzut o przeciwnym naturze 
niepo. łu zeństwie rodzicom zostaje subtelnie zdyskredytowany -
\-..ystarczy wziąć pod U\'\agę sposób, w jaki Szekspir opisuje starego 
Capuleta. Kiedy Paris prosi go o rękę Julii, n.1jpierw sprzeciwia się -
gdyż _Julia jest tak młoda. a potem zastrzega, iż decyzja zależy od niej. 

. .jes'/i siC' zgodzi. u ·ńu·czas u• tym ll '.l'horze 
I zgoda ojca pomie:.bć sir może"'. 

A jednak później (Akl III, scena 5) widzimy go, jak ze złością zmusza 
Julię do małżeń t\.va, choć zaledwie godziny dzielą jej kuzyna od 
śmierci. Jego brak opanowaninia i niezdecydowanie pozbawiają go 
rodzicielskiego autoryl tu i godności, co być może wpływa na skryte 
nieposłuszeństwo Julii. 

Tak więc Roml'o i j1ilia lo nic „tragedia charakterów", gdzie moralna 
słabość kochanków powoduje ich klęskę . Wprost przeciwnie: zekspir 
starannie zmieni! oryginalną hi torię, tak b przerzucić odpowi dzial
ność na okoliczności, naci którymi kochanko\\ ie nie maj<1 żadnej 

władzy . Staj~l Si't' ofiarami konfliktu między mcbmi Montekich i Capu
letó'' tak samo, jak Antoniusz i Kleopatra byli ofiarami konfliktu 
między Rzymem a Egiptem. 

Czy jest to \Vohcc tego tragedia losu , przeznaczenia? 
Odpowiedź brzmi: tak. Tak mówi nam Chór na samym początku, 

prz) pominając publiczności o fataliźmie, z którym byli dobrze 
obeznani pierw i "' idzov. ie. Od pierwszych słóv. zcuki wi my że 
kochankowie „ą skazani , gdyż tak zrządziła opatrzno. ć. 
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A jednak, zaczynając sict" od ponur go nastroju i wracajac do niego na 
końcu, sztuka szybko nas zaskakuje W rzeczywistości mamy tu 
umiejętnie połączone dwa gatunki dramatu, dv.·a rodzaje, i po fatali ty

cznym preludium okazuje się, że całość pokrewna jest romantycznej 
komedii. W tej właśnie dziedzinie po raz pietw zy przejawił się 

geniusz zekspira , a jego największe komedie powstały niemal w tym 
sam czasie, co Romeo i Julia. Można v.ięc rozpatrywać omawiane 
dzieło na dwa sposoby: jako tragedi losu i jako pełne wyobraźni , 

wspaniale „ Co by było, gdyby. .. ? " komedii romantycznej. W później
szych '>Zlukach komeclimvych Szekspira widoczne je t dążenie ku 
szczęściu: milo ć zo. taje spełniona a ił) jej przeciwstawne i wrogie 
na koniec uznane są za sprzeczne naturze i zo tają pokonane. 

Romeu i Julia za •iera to samo niepokojące pytanie „A co by ... ", gdyby 
fortuna obróciła si<; na złe, destrukcyjna nienawi ć prz trwała, gdyby 
przypadek był złowrogi, a nie dobroduszn) , gdyby złamało się reguły? 
Tutaj trag dia spowodowana samym przeznaczeniem idzie ramię w 
ramię z n1eoczeki'' anym zwrotem ku komedii, te chv. ile jednakże 
<;t ·orzone zo. tai) tylko po to, by ulec zagładzie . 

( ... ) 
Można uznać, że najwazrnqszą cech<.} komedii zek pira, widoczną 
również w Romeo i Julii, jest dominacja głównej bohaterki. . ajwięk ze 
imiona 'zekspiro ·skich komedii należą do kobiet: to Rosalina v. 

traconycb zacbodacb miłości, Viola w \f'ieczorze Trzecb Króli, 
Rosalinda v.- jak wam się podoba, Beatrycze 1 \f'iele hałasu o nic, 
Porcja v. Kupcu u•eneckim. Heroiny są - albo w całej sztuce, albo 
epizodach - przywódcami, inicjatorami, manipulatorami i s ciziami 
\\ydarzeń . podobnie dzieje się w Romeo i Julii. Choć prawdą j st, że 
Romeo rozwija ię wraz z rozwoj m akcji, Julia pozo taje bardziej 
imponują ą po tacią. Przejmuje inicjatywę, jak typowa bohaterka 
komedii Choć w końcu jej czyny prowadzą do tragedii, jednak 
v;yrażają jedn cześnie paniały asp kl miłości. Ogólną zasadą je t, 

7e Julia działa, podczas gdy Romeo jedyni reaguie. To ona łączy 
miłość z małżeństwem , to przede wszystkim ona układa plany i 
1najdujŁ" własn:.1 drogę v. śród przeciwności Io u; najwięk. ze akty 
świadomej od ·agi należą do niej, podobnie jak dwie wspaniałe 

inv. obcje o wiernej miłości - picrnsza w kontekście życia i spełnienia 
(Akt lJI. 2. l-.35J, druga śmierci ( kt lV. 3.lLt-59). Julia jest bohaterką 
komedii przeniesioną w , "iat tragicznego prze znaczenia. C. .. ) 
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.Je'li zapytamy, gdzie przekroczone zostal) grani e komedii i, ~ 
którym punkcie pl)lcncj._tlne :-.:tcz1,·ście zmieniło sic;~ tragedię, musimy 
n~qpierv. przyjrzeć sii,· .;;amym kochankom. lroczna gł~bi~t ich miłości 
polega na nagłości uu .ucia i jl:!go pr;L'd\\ czesnej dojrzałości. Jc.::sl to 
namiętność zbyt młoda, zbyt niecierpliwa i \Y) buch O\'- a, by przetrwać i 
zgodnie 7 nadzieją Brata Wa'' rzyńca „przemif!nil' u• miło~'( spór rodóu· 
1ziegodzill'l'". Romeo i Julia mog~~ tego dokonac jedynie przez , woją 
swoj<l śmieć. Tragedia nie ""ynika / samej miłości, lecz z jej 
raptowności i inrens)"" ności. •\ '>Zluka jest niezapomnianym hołdem 
złożon} m tr:.lgiczemu \>. kulkach, nagł ·mu uczuciu . 

- R -

Susie CAMPBELL 

Ślepy Ku pi dyn i śmierć 

jednym z najbardziej uderzająqch aspektów Romea i Julii jest coraz 
bardzie) narastająca- izolacja kochanków. Opuszczają zamknięry krąg 

rodzin) i przyjaciół, by być razem i cieszyć się własnym światem, 

przysięgaj:c1 "'yrzec się rodowych naz isk. W pewnym ensie Romeo jest 
indywidualistą j ·szcze przed spotkaniem Julii. Ucieka od towarzyszy, by 
marzyć o Rosalinie . A potem, po balu, sk1ywa się przed nimi, znó 
szukając samotności. I tak zachowuj::! się oboje . Julia odsyła Piastunkę. 
Romeo odprav.ia Baltazara przy grobowcu . Julia prosi Brata Wawrzyńca 
„ Odejdź czym prędzej" . Kochankowie tworzą wspólny, intymny ś iat, 
usiłuj::ic ')'kluczyć z jego kręgu rzeczywi tość i zagrażające im siły. 

_Jednak społeczność, przed którą oboje pragną uciec nie zrezygnuje ze 
swoich młodych na tępców . Towarzysze usiłują zatrzymać Romea. Choć 
je. t ekscentrykiem, Mercutio chętnie przebywa z przyjacielem, którego 
dobrz zna, „Znóu•jeste.< tou•arzyski Znóu• z ciebie Romeo." Triumfuje, gdy 
Romeo znów bierze udział w sprośnych żartach, które są i totną częścią 
wi zi łączących tych młodych ludzi. tary Monteki uważa, iż dążenie j go 
syna do samotności jest prze iwsta ne naturze i złowrogie „ astrój 6u 
mroczne chu•i/e zapou•iada." - martwi się na początku sztuki. Szekspir 
zdaje się poclkreslać te obawy odwołując się do starych przesądów. 

Samotność była rzeczą nieszczęsną i niebezpieczną. Wszystkie tajemne si ły 

elżbietańskiego świata, które mogły poczuć się urażone faktem, iż 

człowiek w swej arogancji dąży do indywidualizmu, wyrażone są w 
ś l pych mocach, które przeciwstawiają ię szczęściu Romea i Ju lii. 1e 1est 
to tylko przesąd ze strony Szekspira, ale raczej sposób poetyckiego 
zobrazowania potężnych s ił jednoczących społeczeństwo i kontrolujących 
j go członkó'\\I. Ponieważ ostatecznie to właśnie te siły, a nie abstrakcyjna 
. mierć czy los, stają i przyczyną tragicznego finału. 
Romeo i Julia mu zą odrzucić ż::1dania rodziny i całej społeczności, aby 
oprzeć się okrutn j przeszłości, p łnej walk, pojedynków i dzielącej oba 
rody nienawiści. Lecz czyniąc to, stają nie tylko przeciw siłom definiującym 
podzieloną ludność Werony, ale t ż przeciwko całej ku lturze i tradycji 
społecz ństwa. zekspir opisuje te siły, wywołując wszystkie stare demony 
Nocy, przed którymi spoi czność miała chronić sv.rych członków. 
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Kiccly kochankowi· porzucaj~1 grupę, do krórej należą, .slają przeciw 
tr:.1clycji . lch rien-..sze .spotkaniL' skontrastowane jest ze wspomnieniami 
sterego Capuleta i kuzyna Capuleta. Stary Capulet mówi: 
,Ja takźe zc1 mych dni u•kladalem maskf! 
I opoll'iastk~, przymilna umiałem 
\\yszeptać 11• ucho pię-km~j damy 
Dzisiaj u•szystko min~'lu, mi11elo. mineło „ 

l Romea , i .Julit; irytuje pm\"olnciść i ostrożność starców . Romeo odpowiada 
n~1 uw:.igę Br:.11:1 \Xfa"-rzyr'ica, by ostrożnie1 wyrażał swe s:;idy „Nie możesz 
m611·il·. gdy tego 11 ie czujc>sz.", 
a .Juli:i, zniecierplh' iona opi szalości~l Piastunki, narzeka: 
.. frc:: ludzie starzy są 11a pól 11 mar/i 
!Uadzijak ołóu '. poll'olni, 11iczdarni" 

Le z wla .~nie ro ci starzy ludzie niosą pamięć przeszłości i tradycj 
" ·srólnot). Lady C.apulet zwraca się właśnie do Piastunki, prosząc o infor
macje o rodzinie . Przeciwst<1wiai~1c .się st::irym ludziom, kochankowie 
zaprzeczaj~ł zarri" no "·spólnym wierz niom i wartościom społeczności, jak 
i historii i kulturze swych wła.snych rodów. Szekspir podkres!ił to w mono
logu Julii .szubj~1cej .sil, by zażyć truciznę. Przeraża ją nie tyle śmierć, c 
terror przodków i rodzinnego dziedzictwa . Opisuje krypt!;' jako: 
„„. staroż_1·t11e mic_/,r..c1. 
Gdzie od s/11/cci gromadzą Sif ko.<ci 
/l.~1·ch 1rs=1•stkicb przodków" 

To połqczona moc tych sił pokona w końcu kochanków. 

'.zek.srir nic Ż)'\\ i zbyt wielkiego optymizmu co do losu tych, którzy obrali 
sobie takich przcciwnikó"' · To honor rodu i lojalność wobec grupy wiodą 
Romea do zamorclm\"ania Tybalt:.i, co przyspiesza ostate zną tragedię. Lecz, 
o ironio, podczas gd) .społe zcństwo \valczy z tymi , którzy chq je opuścić, 
jec!nocze5nie "'la.śnk clzi~·ki po.święceniu jednostki odzyskuje zdrowie . 
Wbre\v S\\'Cj woli . Romeo i Julia spuszczają ze smyczy głębokie i 
tajemnicze sil). które sp;.ijaj:'.) ich społeczność . t\le poprzez sprzeciw wobec 
tych sil , OCZ) szczaj a je z negatywnych i niszczycielskich aspektów, tak że 
.st~m:- rnny mog.1 zostać zasklępione. 

'a końcu snu ki ".sz~ stko 1est j;:isnc i jawne. Ciemne potęgi Nocy wycofują 
sir: i du spe łeczno.:;c 1 pm\ raca .,posępna zgoda" . Sw<1 gwalrowną namięt
ności;' Romeo i Julia obudzili ukryte i mroczne moce, leżące u korzeni 
społccznosci i poprZLZ S\\.oj:f śmierć przyu:rócili wspólnocie sp;:ijająq moc. 

l rin~m.m ("riL1cal Fss:1y, Roml.'n ami Juli<·I, I.one.Jon 1991 

Pr1l'ld:1d Agnieszka Bihl 

- IO -

Srt:ktaklL" odbyw:.i1q sic; \\"L' ~vnętrzu dawnego kościoła 
zbudcm·anc:go dla Bernardynó'' w btach 1466-1502, noszącego 
"L'Z\\.lllil:' ~''. Bernarda ze Sieny. 
.JL'st to jvcl) n:1 '' e \\ rodawiu, późnogotycka trójnawm'.':.l, ceglana 
b:izylika z długim prezbil ·rium, wieżą i pięknym za hodnim 
portalt:m ,,. ~tylu płomienistego got) ku. Wejście do niej prowadzi 
nlx·cnie poprzt:z. krużganki da\\·n ·go kla<;ztoru. 

Kościół h) I lx1rclzo zniszuon) " czasie ostatniej wojny, 
oclrcstaurnwanr do Itr' i roku. j ·st obecnie UŻ) tkowany przez 
,\luzt:um \rdiitcktury. Do jego zwiedzania, w godzinach 
udustir:pniania. Z;J.ch<:camy widzów Romea i Julii. 
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