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„ Romeo I .wa „ I Romeo and .lJlle I nole!y do najwcz~szych sztuk 
napisanych przez Williama Shakespeore'a I Szebplra / . Powstala - jak się obecnie 

~_:~::·~_::.:.: .. :.'.:,.„.·.,•_.r1,_.;··.·.·.·, .. , .•.•.... ·.:.r1 ggm.s5:~~~1 
. • ,.,,,:::::::,:,.,„:,:-::::;:::: ·~:,:;::~:wttfudtiłti~k i kontrowersje swojq ~iq obyczajową 1 erotycznq, chociaż 

'· wątek tragicznei mtłości dwojga młodych, pochodzqcych ze zwmnionych rodów, jest 
bardzo stary. Korzeniami sięga antytcu, ale jego wloldwa kariera literacka rozpoczęta się 
we Włoszech, gdzie pol'lOC historia taka zdarzyła się w rzeczywistości między rokiem 1301 
a 1304. Już Dante bowiem w· Boskiej KomedU ·1 w VI pieśni ~ca· 0307-13130 

. . . . . wzmiankuje dwa nieszczęśliwe rody Montecdch I Capulettich. W połowie~ wieku jeden z 
F~· ·:~włoskich pisarzy I Mossuccio di Salerno ł zlokalizował &N wqtek w Siennie. Jednak Luigi de 
,: ..... ~· ·x·Porto w· Swieżo znalezionej historii dwołga szkJchelnych kochanków ·(Wyd.1535) przeniósł 

,., ... .·. akcję do Werony i wprowadził imiona Romea I .UU oraz Ich nal'Nislca rodowe, 

.Z ·yt;JL Ji tf.tT.tJ~, {;~5~~:c:~:z~~tf~~=~~~~1~:·:Z~~~~!::'ma 
... '<: szybko doczekała się francuskiego przeklodu I za jego ~nlctwem trafiła do Anglii, 

fl fl;t) \(f%f (! J gdzie stała się podstawq poematu Arthura Broolc.e'a pt. • Tragiczna historia Romea i Julii " 
..;J,: 0562, wzn.15871. Z tego żródło bezpo~nio korzys1ołSzełcsplr, odrzucajqc jednak 

f wszełkie moralizators1wo i silniej podkreślajqc wioski koloryt. Niezależnie od opracowania 
1· • 

.. ~ ·=- · .Jf //JL <~>;z :Sf::~~i;C:~~~~~~=1e=~=·==ń~u:!f:' sięz~dne 
• . ·· <:: " ->· :··. :<- powszechnej świadomo~I i światowej kułturze tak jak dramat Szekspira, który na scenach 
]Ll\. i?~ .·. 1. :~~ ·~ .l: • ·"l!. polskich obecny jest od 1796 roku I doczekał się wielu znakomitych przekładów. 

. ··. · · · · · ~-~ f 4- :\'i-. :Q · · · -~- Bożeno Jonik , adaptując &N dramat na scenę Olsztyńskiego Teatru Lolek. wybrała 
;; ,. . .„ najnowszy przekład Stanisława Barańczaka, który we współczesnej połszczyżnle znalazł 
'Ą :1 :Q: l ~.1· '.!t 'Z ekwiwalent XVI-wiecznego ięzylca Szekspira. C>N współczesny, niekiedy aż szokujący 

w.~: · .;: · · · · potoczno~iq , przekład uaktualnia odwiecznq tragedię mHosnq i zarazem narzuca 
określony, bardzo nowoczesny sposób inscenizacp I gry aldorskiei, niemal alcrobatyczneL 
inspirowane teoriq biomechaniki Meyerholda. Przełctod Barańczaka stał się punktem 
wyjścia do swoistej ·gry- z teks1em dramatu Szełcsplra, który mimo iż znacznie skrOcony, 
zachował jednak spójność i logikę literackiego pierwowzoru, ale potraktowany został iako 

y ·:·,„ . :« narzędzie współczesnej komunikacji. Jest SWOiego rodzaju ·maską · , pol'NOlojqcą 
l J ,f ludziom końca XX wieku ~ mówi(: o uczuciach, które inaczeł nie zostałyby 

J;,, . . J,.,. \~wyartykułowane. 
· Zamysł inscenizacyjny konsekwentnie wspierany jest scenografią i kostiumami 

zaprojektowanymi przez Alicję Chodynieckq-Kuberskq. I tu bowiem obowiązuje zasada 
collage' u i ostentacyjnej ·nowoczesności", chociażby w wykorzystaniu metalowej 
konstrukcji jako podstawowego elementu scenografii określajqcego przestrzeń sceniczną . 
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