






SZEKSPIR+ TRADYCJA 

Fabuła Romea i Julii ma korzenie ludowe. Najstarszym utworem wykorzystującym ten wątek jest Ephesiaca 

Ksenofonta z Efezu /li w. po Chr./. 
W średniowieczu motyw doczekał s i ę we Włoszech wielu opracowań i poprzez Francję trafił na Wyspy Bry
tyjskie. 
Szekspir oparł fabułę swojej sztuki na poemacie The tragicall of Romeus and Julita Arthura Brooka 
z 1562 roku. Wykorzystał intrygę, symetryczne prowadzenie wątków, włoską atmosferę . Odrzucił dydak
tyzm poematu Brooka, wzbogacił o komizm i liryzm. 

SZEKSPIR+ PRZESTRZEŃ 

Malarze Odrodzenia traktują pejzaż jak przedłużenie wnętrza mieszkalnego. Obudowują go domami, roz
stawiając w nim figury, które zachowują się podobnie jak człowiek we wnętrzu. Rzadko biegnący czy idący 
- częśc i ej stojący lub siedzący. 
W mieszkaniu włoskim , (. .. ) podłoga jest dalszym ciągiem ulicznego chodnika z płyt kamiennych lub ka
miennej posadzki. 

Marcin Czerwiński, Lekcja wioska, Warszawa 7 964 

SZEKSPIR+ TRAGEDIA i KOMEDIA 

Różnica między tragediami a komediami u Szekspira nie polega na nieistnieniu lub istn ieniu cierpienia, lecz 
na tym, że w komediach cierpien ie prowadzi do samowiedzy, przebaczenia, miłośc i , a w tragedii, przeciw
nie, do buntu, nienawiśc i. 

Wys tan Hugh Aude n, Ręka farbiarza i inne eseje, Warszawa 7 988 

Commedia dell'arte stworzyła typ tragizmu niekoturnowego, pozornie śmiesznego, tragizmu Arlekina . Zaję
ty wyłączn i e spra wami praktycznym i, s łu żący, a zarazem kochanek, wzga rdzony lub szczę ś li wy, zagrożony 

jest stale niezrozumiałą krzywdą zadawaną przez panów, którzy depczą bezmyślnym rozkazem zejście się 
dwojga. 

Marcin Czerwiński, Lekcja wioska, Warszawa 7 964 



SZEKSPIR+ PUBLICZNOŚĆ 

Publiczność tragedii Szekspira musi pełnić zarazem rolę widzów i uczestników. 

Wystan Hugh Auden, Ręka farbiarza i inne eseje, Warszawa 1988 

Romeo+ Julia to wariacje na temat Romea i Julii, zapraszające wszystkich do ponownego sięgnięcia do tek
stu oryginału i nowego jego odczytania. 

WSPÓŁCZESNOŚĆ + BOHATER 

W XX wieku, poczynając od Pirandella i Brechta, postać uległa przemianom wiodącym ją do całkowitej 
degradacji, została pokawałkowana". 

Lidia Mięsowska, Zdarzenie (dekonstrukcji) „Z życia Kamikadze '; Kraków 2004 

We współczesnym dramacie zanika pojęcie bohatera tragicznego, istnieje on już tyko w formie zironizowa
nego antybohatera . Teatr absurdu ukazuje go jako jednostkę zagubioną i nie widzącą celu swoich działań. 
Antybohater okazał się jedyną możliwością przedstawiania współczesnego człowieka , którego świado
mość uległa dezintegracji. 
Prawdziwy bohater tragiczny przestał istnieć w świecie, w którym doszło do rozpadu wartości. 

Lilianna Dorak, Konstrukcja postaci, Kraków 2004 



EUROPA LATA 60-TE 

Lata 60-te z jednej strony to: egzystencjalizm, postmodernizm, popart, muzyka konkretna i rock and roll, 
teatr absurdu i nowa fala w kinie, w modzie to spódniczki mini, a wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej to 
początek rewolucji seksualnej. 
Z drugiej strony to: ciągle żywy i atrakcyjny konserwatywny model życia bogacącej się burżuazji, inteligen
cji technicznej i robotników, chronionych przez powstające „państwo opiekuńcze". 

Lata 60-te to zderzenie w sferze kultury i obyczaju tych dwóch prądów. 
W polityce to czas z jednej strony: „zimnej wojny", wojny w Wietnamie, powstania Układu Warszawskiego, 
inwazji na Czechosłowację. 
Z drugiej strony: uniezależniania się kolonii, rewolty studenckiej, praskiej wiosny, ocieplenia stosunków 
Francji z Niemcami, NRF z NRD, encyklik papieży dotyczących stosunków społecznych. 

1960 

W USA wybory wygrał 43 letni John. F. Kennedy. 
Na sesji ONZ delegat Filipin krytykował kolonializm ZSRR, Chruszczow, aby go zagłuszyć bił butem w blat. 
W Afryce 8 kolonii francuskich i belgijskich uzyskało niepodległość. 

1961 

Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek okrążył Ziemię . 

We Włoszech papież Jan XXII! otworzył obrady li Soboru Watykańskiego. 
W Berlinie armia NRD zaczęła stawiać zasieki otaczające Berlin. 
Powstał Układ Warszawski. 

1962 

W NRF po 15 latach rządów podał się do dymisji 87 letni kanclerz Konrad Adenauer. 
W USA zamordowano prezydenta Kennedy'ego. 

1964 

Papież Paweł VI odwiedził Ziemię $więtą . Był to pierwszy, po 150 latach, wyjazd papieża poza Wiochy. 
W USA Senat uchwalił ustawę zakazującą dyskryminacji rasowej. 
W ZSRR Nikita Chruszczow podał się do dymisji. Władzę objął Leonid Breżniew. 



1965 

Królowa angielska odznaczyła orderem Imperium Brytyjskiego „The Beatles". 
Nagrodę Nobla otrzymał Michaił Szołochow. 

1966 

W Barcelonie, Madrycie i Bilbao trwały starcia studentów z policją . 

W Chinach rozpoczęła s ię rewolucja kulturalna. 

1967 

W Grecji władzę przejęli wojskow i. 
Wojska Izraela zajęły półwysep Synaj / Egipt/ , zachodni brzeg Jordanu /Jordania/ , wzgórza Golan / Syria/. 
W Pradze demonstrowali studenci . 

1968 

W USA zabito Martina Luthera Kinga. 
W Paryżu studenci demonstrowali i walczyl i z policją . 

W Pradze opublikowano „Manifest 2000 słów''. który wzywał do niezależności. 
Wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji . 

1969 

W Pradze zwycięstwa hokeistów czechosłowackich nad ZSRR spowodowały manifestacje. 
Na Księżycu wylądowali, jako pierwsi, astronauci amerykańscy. 
W USA prezydent Richard Nixon zapowiedział wycofanie wojsk z Wietnamu. 
W RFN nowy kanclerz Willy Brandt zaprosił rząd NRD do dialogu. 

Wg Jakuba Karpińskiego, Portrety lat, Londyn 7 989 



WŁOCHY+ LATA 60-te 

Po klęsce z 1948 roku zapanowało przekonanie, że gwiazda włoskiego komunizmu zaczynała już zagasać, 
ale tak nie było. Podczas kolejnych wyborów Włoska Partia Komunistyczna znacznie zwiększyła ilość swoich 
głosów, osiągając prawie 8 milionów w wyborach roku 1963. 

Giuliano Procacci, Historia Włochów, Warszawa 7 983 

Mimo, że powojenna konstytucja Włoch nie dopuszczała do reaktywowania organizacji faszystowskich, to 
pojawiła się partia neofaszystowska ,,Włoski Ruch Społeczny" (MSI). Nie dysponująca znacznym oparciem 
w masach, lecz posiadająca dość duże środki finansowe. 

Gieorgiej S. Fi/otaw, Upadek Włoskiego Faszyzmu, Warszawa 7 917 

Ożywienie gospodarcze po przystąpieniu Włoch do EWG, stało się wręcz oczywiste. Był to tak zwany „włoski 
cud gospodarczy". 
Nareszcie, po latach niedostatku i wyrzeczeń, Włosi zaznali pewnego dobrobytu: spożycie mięsa i cukru 
wzrosło, a dachy domów zapełniły się antenami telewizyjnymi. 

Giuliano Procacci, Historia Włochów, Warszawa 7 983 

Włochy w tym czasie przeżywają najazd turystów z Północy „po słońce': modna staje się opalenizna. 
Włoski kochanek jest marzeniem wielu samotnych turystek. 
Wśród zamożnych Angielek staje się popularne wychodzenie za mąż za „włoskich książąt". Zubożali arysto
kraci z radością oddają swoje tytuły i nazwiska, prawdziwe i fałszywe, za prawdziwe pieniądze, nie pytając 
o pochodzenie i wiek ich właścicielek. 



MIŁOŚĆ= ROMEO+ JULIA 

Miłość jest głównym tematem Romea +Julii. 
Jej przemiany od późnego antyku (pierwsze literackie opracowanie tematu) do lat 60-tych, można pokazy
wać z punktu widzenia historyka kultury, historyka literatury, socjologa, czy teologa. 
Tylko jedna nauka mówi o sobie, że jest umiłowaniem Prawdy - filozofia. 
Bez poznania Prawdy o sobie i o Drugim, miłość jest niemożl i wa. 

MIŁOŚĆ+ STAROŻYTNOŚĆ 

Miłość platońska - jak później dworska, a jeszcze później romantyczna 
- jest rozumiana jako przekształcające życie misterium, świeckie nawrócenie, magiczna zmiana perspekty
wy, otwierająca nowe, budzące zachwyt horyzonty. Dla Platona, dla którego duch ożywa w słowach, pierw
szą decydującą oznaką przemiany byłby nagły przypływ elokwencji. 

Gregory Vlastos, Platon, Warszawa 7 984 

Arystoteles twierdzi, że jedni ludzie kochają rozumną cześć swojej duszy i takie „samolubstwo" jest dobre, 
inni, kochając nierozumną cześć duszy, hołdują jej namiętnościom i takie „samolubstwo" jest złe. Złe sa
molubstwo, rozpasany egoizm, wyciska na ludziach nim obarczonych piętno sobkostwa i zachłannej, nie 
przebierającej w środkach chciwości. 

Adam Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 7 995 

Spektakl Życia, który rozgrywa się w świecie, rozpala miłość. Dlaczego miłość nas zniewala? Czym jest mi
łość? 

W najmniejszym przejawie miłości jest już przeczucie nieskończoności, tego, co przekracza, to znaczy, prze
czucie Dobra absolutnego. 

Pierre Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2004 



MIŁOŚĆ+ ŚREDNIOWIECZE 

Jeśli chcesz posiąść miłość, szukaj samego siebie, a znajdziesz siebie. Czy boisz się oddać siebie, aby się nie 
zmarnować? Właśnie, jeśli się nie oddasz, zgubisz siebie. 

Jacek Salij, Rozmowy ze Świętym Augustynem, Poznań 7 985 

Miłość jako taka nie jest bynajmniej zgubną namiętnością tylekroć opiewaną przez poetów. 
Spustoszenia wywołane przez miłość wynikają przeważnie z dwu przyczyn, z których żadna nie jest jej nie
uchronnym następstwem. Po pierwsze: miłość może mylić się niekiedy, co do swego przedmiotu, uważając 
za dobre coś, co jest złe. Po drugie: miłość może przybrać postać tak gwałtowną, że towarzyszące jej zmiany 
organiczne grożą zachwianiem równowagi cielesnej. 
Z miłości rodzi się najczęściej tkliwość serca oddanego umiłowanemu, radość w obecności umiłowanego, 
a w jego nieobecności - tęsknota. 

Etienne Henri Gilson, Tomizm, Warszawa 7 960 

MIŁOŚĆ+ ODRODZENIE 

Zaznając rozkoszy, czujemy jak wdziera się w nas strumień błogiego uczucia, którego w pełni zakosztujemy 
w raju. (Lorenzo Val/a) 

To, czego nie sprawią, ani razy nauczyciela, ani groźby ojca, ani pochlebstwa i nagrody, czego nie dokaże 
sztuka, rozum, ani żadna nauka - tego dokona miłość ... (Pietra Bembo) 

Eugenio Garin, Filozofia Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 7 969 

MIŁOŚĆ+ WSPÓŁCZESNOŚĆ 

Jeśli traktuję Innych jak rzecz, którą można manipulować, to sam staję się zależny od rzeczy, od mych na
miętności i moje istnienie nabiera charakteru przedmiotowego (S. de Beauvoir). 

Wiesław Gromczyński, Egzystencjalizm J. P. Sartre'a, [w:] Filozofia współczesna, „Wiedza Powszechna'; 

Warszawa 7985, nr 7 



Mounier parafrazuje formułę Kartezjusza - zamiast „cogito ergo sum" powiada: „być, to znaczy kochać". 
Cogito - myślenie, które okazało się myśleniem beznadziejnie izolowanym, zastąpił Mounier przez omo, 
w przekonaniu, że miłość stanowi co najmniej równie przekonywujący dowód istnienia osobowego, jak 
myślenie . 

Tadeusz Płużański, Emmanuel Mounier, twórca personalizmu, Warszawa 1983 

Powiedziano o miłości , że jest ona wzajemnym egoizmem. I rzeczywiście, każdy z kochanków stara się 
posiąść drugiego, zmierzając za jego pośrednictwem, nie myśląc o tym - do własnego uwiecznienia, dąży 
wskutek tego do własnej rozkoszy. 
Każdy z nich jest w stosunku do drugiego zarazem panem i niewolnikiem. 

Miguel de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, Kraków 7 984 

Miłość jest możliwa jedynie wtedy, jeżeli dwoje ludzi komunikuje się ze sobą w samej głębi swej istoty, to 
znaczy, jeżeli każde z nich przeżywa siebie do samej głębi własnej istoty. 
Miłość przeżywana w ten sposób jest nieustannym wyzwaniem; nie jest stanem wypoczynku, lecz ruchu; 
nawet to, czy istnieje harmonia czy konflikt, jest czymś drugorzędnym wobec zasadniczego faktu, że dwoje 
ludzi mocniej czuje się jednością sami w sobie będąc razem niż osobno. 

Człowiek, gdy obawia się, że nie jest kochany, to ucieka - zazwyczaj podświadomie - przed miłością . Kochać 

oznacza powierzyć się komuś bez żadnych zastrzeżeń, oddać się całkowicie w nadziei, że nasza miłość wy
woła miłość. Miłość jest aktem wiary; każdy, kto ma mało wiary, ma mało miłości . 

Erich Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 7 986 

Postmodernistyczna odpowiedź na modernizm to uznanie, że przeszłość trzeba zrewidować podchodząc 
do niej ironicznie i bez złudzeń - nie można jej, bowiem unicestwić, gdyż to doprowadziłoby do zamilk
nięcia . O postawie postmodernistycznej myślę jak o postawie człowieka , który kocha kobietę i wie, że nie 
może powiedzieć jej „Kocham cię rozpaczliwie". Ponieważ wie, że ona wie (i że ona wie, że on wie), iż te 
słowa napisała już Liala . Jest jednak rozwiązanie. Może powiedzieć : „Jak powiedziałaby Liala, kocham cię 
rozpaczliwie". 
Jeśli kobieta zgodzi się na tę grę, będzie to dla niej mimo wszystko wyznanie miłości. 
Oboje uprawiać będą świadomie i z upodobaniem grę ironii ... Ale też uda się im raz jeszcze mówić o miło
ści. 

Umberto Ecco, Na marginesie ,,Imienia róży '; Warszawa 1987 
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