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EWA KWIECIŃSKA-KOTWASIŃSKA 

Miłość przełomu wieków, czyli 
Julia a la punk i zakrwawiony 
Romeo w wiejskiej gospodzie 
Czy współczesnego widza można jeszcze czymś zaskoczyć? Czy posługując się 
językiem Gombrowicza - dramat kochanków z Werony, którzy nie mogą ze sobą 

być, jeszcze kogoś „zachwyca"? A może przez teatralne wizje niepotrzebnie go 

mitologizujemy i miłość zdolna do największych poświęceń nie jest już dzisiaj 
możliwa? 

Każdego roku na afiszach teatrów pojawia się „Romeo i Julia" jako 

dramat, opera, balet, monodram, adaptacja czy inspiracja. Większość 

z nich z pokorą odbębnia zadanie „misyjności" teatru, wypełni aj ąc 

obowiązek i zapotrzebowanie szkół, lecz po zgrani u często 

przechodzą bez echa i trafiają do archiwalnych annałów. Czasem 

kilku krytyków zachwyci świetna scenografia, czasem naturalna 

i młoda Julia, ktoś tam rozpisze się nad nowatorskim podejściem do 

dramatu Szekspira. Czy w natłoku lekturowych realizacji, 

w przeciągu kilkunastu lat znalazły się takie, które próbowały 

przynajmniej wejść w skórę zbuntowanego nastolatka i spojrzeć na 

świat jego oczami? Bo przecież dzisiejszej publiczności, często tej 

najmłodszej, w wieku nastoletnim - czyli wieku rówieśników 

szekspirowskiego dramatu - nie wystarcza lub jest z upełnie 

obojętna miłość XVI-wiecznych kochanków. Nieliczni z nich potrafią, 

chcą i w końcu - nie zawsze muszą - delektować się maestrią akcji, 

kunsztem języka, pięknej reżyserii czy trafnością przekładu. Większa 

część tej publiczności omija więc takie realizacje zostawiając je 

wyedukowanemu widzowi. A i tak historia dwojga młodych ludzi, 

którzy są gotowi umrzeć, gdy na ich związek nie zgadzają się rodziny, 

jest im nierzadko kompletnie obca, bo temat dla nich samych nigdy 

nie stanowił problemu. W dodatku, gdy mówią o nim dorośli, 

używając do tego tradycyjnych środków i zabiegów, a dzieło wpisane 

jest w kanon lektur szkolnych, automatycznie skreślają go z listy 

spraw istotnych. 

Zupełnie nieoczekiwanie drogi myślenia nastolatków AD 2009 

skrzyżowały się na moim biurku wraz z serią listów nadesłanych na 

konkurs literacki, ogłoszony przez Teatr Wielki w Łodzi przy okazji 

obecnej baletowej premiery. Wspólnym mianownikiem dla prac był 

tylko adresat - jeden z głównych bohaterów dramatu, a autorzy 

dostali wolną rękę, co do formy i pełną dowolność konwencji. 

I ... ciekawe, że większość nie ograniczyła się tylko do formy 

listownej. Wiele z nich zaskakiwało dojrzałością. Kilka z inteligent

nym przekąsem naigrywało się z banalności historii, niektóre wprost 

opisywały brak zrozumienia dla wyboru decyzji bohaterów. Były 

i takie, które zawierały porady i przestrzegały przed kolejnymi, 

zgubnymi krokami i sporo tych opisujących dzisiejsze relacje między 

ludźmi, postęp technologiczny i aktualne sposoby radzenia sobie 

z problemami. Wśród nich - dywagacje o feminizmie, godności, 

prawie do wolnego wyboru i projekcje przyszłości, czyli jak dziś 

wyglądałoby życie zacnego, podstarzałego Romea i równie wiekowej, 

niekoniecznie p i ęknej już Julii. Listy bezpośredn ie, pod postaciami 

z dramatu, pod pseudonimami wymyślonych bohaterów z niby 

komiksowych historii, wiersze, opowiadania, blogi, a nawet zabawy 

cytatami z reklam, czerpiących żywcem z Szekspira. A większość 

z tych głosów jest całkiem naturalna, swobodnie wyrażająca myśli 

o zgubnej miłości ich dawnych rówieśników. Nie kpi wcale z siły 

miłości, poniekąd zazdroszcząc spotkania idealnej, drugiej połowy. 

Nie mówi, że „niemodne", że „wyidealizowane'', że „nieprawdziwe". 

Uczucie traktuje najczęściej dokładnie tak samo poważnie jak 400 

lat temu, ale więcej wątpliwości poświęca konfliktom i motywacji, 

które mogą pchnąć do najtrudniejszych życiowych decyzji. Widzi 

zagrożenia - więc pyta i udziela odpowiedzi. A dlaczego tak chętnie 

o tym opowiada? Czyż to nie materiał na gotowy scenariusz? 

Współczesny teatr - już bez podziału na instytucjonalny, 

alternatywny czy amatorski ma przed sobą najważniejszy cel -

mówić do widza i o widzu, niezależnie od czasu powstania tekstu, na 

którym się bazuje. Jego odtwórcza rola, czy to dla widza 

„wyrobionego", czy dopiero wstępującego w romans z teatrem, 

dzisiaj jest już stanowczo niewystarczająca. I o ile grupy offowe 

zrozumiały to dużo wcześniej, o tyle dla tych tradycyjnych, poza 

nielicznymi wyjątkami z czasów PRL-u, była to bardzo długa lekcja, 

której wiele teatrów uczy się z resztą do dziś. Przyszedł czas, że 

i tragedie pisarza ze Stratfordu zostały też poddane tej próbie. 

-
3 



Z czubem, w glanach 
Jako jeden z pierwszych podjął rękawicę Jerzy Fedorowicz 

w niespełna trzy lata po tym, jak objął dyrekcję nowohuckiego Teatru 

Ludowego. Jak sam wspomina, gdy tam przyszedł, w Teatrze wiało 

stagnacją, a podstawowym zajęciem aktorów było granie w karty. 

Nie lepiej było poza budynkiem. Nowa Huta - robotnicza sypialnia 

Krakowa, powoli zamieniała się w nowojorski Bronx. Po miesiącach 

zachłyśnięcia się wolnością ludzie zaczęli masowo tracić pracę, 

a młodzież uwalniała swoją energię spędzając czas na snuciu się po 

osiedlowych blokowiskach. Większość czasu poświęcała na 

wzajemne walki, rozboje, a przy okazji dostawało się też jedynemu 

przybytkowi kultury w okolicy, z dewastowaniem samochodów 

odwiedzających go widzów włącznie. Fedorowicz postanowił nie 

wdawać się w bitwy z subkulturowymi grupami - punkami i skinami 

i po prostu ... zaprosił ich do siebie. Najpierw pokazał im 

przedstawienie o św. Franciszku, a gdy zainteresowali się scenami 

walki, zaproponował, że może sami zrobiliby to na scenie, bo „Romeo 

i Julia" - spektakl, do którego Teatr Ludowy właśnie się 

przygotowywał to - jak im tłumaczył - właściwie opowieść 

o nienawiści między punkami i skinami. Gdy się zgodzili, na 

następną próbę zaprosił kilkudziesięciu skinów. Nie obeszło się bez 

strat materialnych, bójek i kłótni, bo w obu grupach burzyła się krew, 

ale projekt, przy udziale mistrzów sztuki walki, udało się zrealizować. 

Tak powstały w tym samym czasie, w jednym teatrze, dwie wersje 

tego samego dramatu - amatorska i profesjonalna. O drugiej dziś 

nikt już nie pamięta. Ale pierwsza - to była prawdziwa petarda. 

Spektakl, który przygotował Fedorowicz wraz l<rzysztofem 

Orzechowskim i zatrudnionymi okolicznymi chuliganami, przeszedł 

do historii i ściągnął na Nową Hutę oczy całej Europy. Bo ludzie, 

którzy opowiedzieli historię miłości skina Julii i punka Romeo, 

opowiadali motywami Szekspira swoją własną historię. Historię, 

która mogłaby się wydarzyć tu i teraz. Historię obu stron konfliktu, 

których bezkompromisowość, zaciętość, trudności w wyrażaniu 

emocji i wzajemne niezrozumienie, a także brak wyjścia z sytuacji, 

docierały do widza końca XX wieku. Mówił o tragedii Szekspira, ale 

językiem problemów człowieka, który takie starcia zna na co dzień -

z podwórka, rodzinnego życia, z codziennej gazety, czy okienka 

wyskakującego jako „news" w komputerze. I chociaż na początku 

„aktorzy" bili się naprawdę, cel artystyczny został osiągnięty. Do 

Ludowego zaczęły nadciągać tłumy, a młodzież garnęła się do teatru, 
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który znowu zaczął odbijać się od dna. Czasami chętnych byto tak 

wielu, że przedstawienie grano dwa razy dziennie! W sumie 

obejrzało je 11 tysięcy widzów, a projekt utrzymał przez wiele 

miesięcy dyscyplinę artystyczną. Dla niektórych, jak dla ówczesnego 

Romea Wieśka Zagóla, spektakl byt trampoliną do nowego życia, 

którą wykorzystał zostając. .. naukowcem i społecznikiem. Pewnie gdy 

wrzeszczał „kto chce z nami zadrzeć, będzie musiał zadrżeć" - nikt 

nawet nie dałby w to wiary. I tak, nie do końca oczekiwanie, „Romeo 

i Julia", poza sukcesem realizacyjnym, stał się sukcesem życiowym 

wielu spośród tamtych aktorów, spełnił swoją rolę społeczną. Zresztą 

współczesny język bardzo szybko został znakiem rozpoznawczym 

Ludowego, a sam Fedorowicz poświęcił się „Terapii przez teatr", 

z uwzględnieniem właśnie pracy z ludźmi nieprzystosowanymi 

społecznie, młodzieżą z problemami rodzinnymi czy pracy 

z subkulturami. 

Oczywiście, spektakle, o których mowa, nie zawsze były 

wydarzeniami na miarę artystycznego Nobla, czy nawet uznania 

surowej krytyki. Nierzadko wcale o to nie zabiegały. Wbrew pozorom, 

nie były to też wydarzenia obliczone na szokowanie czy koniecznie 

silące się na oryginalność. Większość z nich była naturalną 

odpowiedzią na to, czego mógł oczekiwać młody widz, nie gubiąc 

jednak - jak to było w przypadku nowohuckiej realizacji „Romeo 

i Julii" - piękna szekspirowskich motywów i adekwatnej do historii 

inscenizacji. Dzięki Fedorowiczowi dramat ten przestał mieć zapach 

XVI-wiecznego kurzu i zatętnił do bólu prawdziwym życiem, nie 

tracąc nic z tragizmu i ducha nadanemu mu przez dramaturga. Bo 

dziś, gdy słowo mezalians właściwie przeszło do przeszłości, a na 

wybór partnerów wpływ mamy głównie my sami - ten konflikt 

przeciwieństw jest dla nas silniejszym węzłem gordyjskim niż zakazy 

rodziny, które dorastające nastolatki z lubością łamią tym mocniej, 

im silniej wywierana jest presja. 

Z guzem, na wsi 

Trzy lata wcześniej, wiosną 1989 roku, w historii wystawień „Romeo 

i Julii" wydarzyło się coś równie niezwykłego, w czym akurat 

uczestniczyłam. Grupa studentów krakowskiej PWST, aktorów, 

literatów oraz twórców i przyjaciół Ośrodka Teatralnego 

„Warsztatowa" w Tarnowie, pod wodzą dwóch braci (dziś jeden 

z nich jest znanym promotorem nowoczesnych technologii, drugi 

jednym z najbardziej docenianych twórców teatralnych) Krzysztofa 

i Jacka Głombów, pojawiła się pewnego dnia w malowniczej, 

małopolskiej wsi Lipnica Murowana, wzbudzając zachwyt, 

niedowierzanie, ale też pewien niepokój i rezerwę tubylców wobec 

„obcych". Byt to jeden z wielu w tamtych latach happeningów 

i teatralnych prowokacji. „Miastowi" przyjezdni mieli zamieszkać 

na parę tygodni w owej wsi, goszcząc u okolicznych gospodarzy 

i przygotowywać dla mieszkańców przedstawienie. Jako, 

w rzeczywistości nieistniejąca trupa Teatru Klasycznego im. C.K. 

Norwida, przywieźli ze sobą właśnie „Romeo i Julię". Rozpoczęły się 

próby, budowano scenografię, szyto kostiumy, bratano się 

z miejscowymi, a wieś z zaciekawieniem podglądała „wielki świat", 

nieświadomie stopniowo biorąc udział w przedsięwzięciu. Publika 

dzieliła się coraz mocniej na tych, którzy cieszyli się z przyjazdu 

teatru, i tych, którzy inwazji miejskich artystów na spokojne życie wsi 

przyglądali się niechętnym okiem. Szybko więc wychodziły na jaw 

wszelkie polskie animozje i podziały: kobiety tęskniące za 

romantycznymi uniesieniami i ich sceptyczni mężczyźni z widłami 

w rękach, młodzi chętnie garnący się do tego, co nowe i obce, 

i starszyzna, która takich cudów jeszcze w ich życiu nie widziała 

i potrzeby widzieć nie miała. Przyjezdni otrzymywali z jednej strony 

ogromną życzliwość i pomoc w nauce wiejskich obyczajów, 

a z drugiej uśmiech, politowanie i dużą dozę rezerwy. Siłą rzeczy 

„spektakl" rozgrywał się przez kilka tygodni przygotowań i dla obu 

stron był niezłym poligonem doświadczalnym. Czas płynął spokojnie, 

drukowano afisze i programy, a kurierzy na wozach jeździli od wsi do 

wsi zapraszając na premierę. Kiedy sala zapełniła się szczelnie, a oko 

ludzkie nacieszyło przepychem iście romantycznej scenografii, 

nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Przychodzi czas na scenę 

balkonową, a Romeo, w którym kochało się już pół wsi, nie pojawia 

się pod balkonem ... I gdy zniecierpliwieni widzowie zaczynają wiercić 

się na krzesełkach, jeden z aktorów przynosi wieść, że Romea pobito 

po wyjściu z miejscowej gospody. Poruszeni mieszkańcy sami 

dopisują dalszą, absurdalną, jak z Mrożka, część spektaklu: a to ktoś 

go widział jeszcze dziś rano, a to karetka jechała nieopodal, a to 

zaraz znaleźli się i potencjalni winowajcy, ale też i tacy, którzy od 

samego rana widzieli złe znaki, i tacy, którzy przy okazji mogli 

utyskiwać trochę na wszelkie bolączki swoje i tego świata, w tym na 

fioletowe mleko, które rano udojono z krowy. Oczywiście „właściwe" 

przedstawienie nie miato dalszego końca, ale tego, co było 
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improwizacją, co zaczynem do wiejskiej dyskusji, a co planowano od 

początku, postronni nigdy się nie dowiedzieli. Ciekawskich uspokoję 

tylko, że Romeo przeżył i wieś mogła go, nieco zakrwawionego, 

pocieszyć na pożegnalnym weselu „Romeo i Julii". Nie byto to 

wydarzenie tak spektakularne jak eksperyment Fedorowicza, ale 

dziatato w innym obszarze i starało się pokazywać, że literatura -

nawet ta z wysokiego piedestału, może być przygodą dla całej 

społeczności i prowokować do działania i dyskusji . Nie panelu 

bliskiego naukowcom z uniwersyteckich filologii , ale zwykłym 

ludziom na prowincji. 

Co więcej, nie tylko w teatrze zdarzało się naciąganie 

szekspirowskiego motywu do granic możliwości . Także i Prokofiew, 

którego „Romeo i Julia" najmocniej zaznaczył się w baletowym 

kanonie, i do którego muzyki powstał obecny spektakl, także i on 

maczał palce w historii pisarza ze Stratfordu. I gdy po raz pierwszy 

oddawał swoje dzieło teatrowi, który je zamówił, zgodnie 

z ówcześnie panującymi, socrealistycznymi trendami, tragedia ... 

kończyła się szczęśliwie! Dopiero po jakimś czasie przywrócił mu 

prawdziwe, tragiczne zakończenie. Można spokojnie rzec, że przy 

takiej zmianie, obecne eksperymenty z uwspółcześnianiem historii 

kochanków z Werony, to właściwie zabieg kosmetyczny. 

W gangu i na harleyu 

Dlatego nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o zupełnie innej. 

typowo popkulturowej realizacji, która z wątku tragedii Szekspira 

uczyniła „szot" na skalę masową. I co tu kryć, wyjątkowo była to 

produkcja udana i ciepło przyjęta przez publiczność. W 1996 roku 

X muza po raz kolejny postanowiła skorzystać z ponadczasowego 

wątku walki przeciwieństw, opakowując ją w hollywoodzki sposób. 

Dramat „Romeo i Julia" Williama Szekspira przeniesiony na ekran 

przez Baza Luhrmanna jest jedną z bardziej niekonwencjonalnych 

filmowych adaptacji tego dzieła, pełną zarówno artyzmu jak i tandet

nego kiczu. W tytułowe role wcielili się bożyszcze tłumów Leonardo 

DiCaprio i nieco mniej znana Claire Danes. Luhrmann przeniósł akcję 

do fikcyjnego miasta Verona Beach, gdzie życie zdominowane jest 

przez rywalizujące ze sobą gangi. Ich członkowie słuchają rapu, noszą 

broń i jeżdżą szybkimi samochodami. Rodziny Capuletti i Montague 

należą do dwóch zwalczających się ugrupowań, a Romeo i Julia 

zakochują się w sobie mimo braku akceptacji dla ich związku . 

W filmie wyrachowany ojciec Julii zamierza wydać dziewczynę za 
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wpływowego Parysa, co pozwoli mu na zdobycie przywilejów 

w przestępczym półświatku i czerpanie korzyści politycznych, 

towarzyskich i ekonomicznych. Opowiadając o powodach, dla których 

zdecydował się na takie, a nie inne umiejscowienie konfliktu, Baz 

Luhrmann mówił: 

Źródłem tragedii jest tu zakazana mitość w świecie pełnym nienawiści. 
To jeden z pierwotnych motywów, który przemawia do wszystkich. 
Podobnie jak inne dramaty, tak i historia Romea i Julii wzruszała 
wszystkich, od zamiataczy ulic począwszy, na królowej Anglii 
skończywszy. My chcieliśmy nakręcić film bardzo wyrazisty, pełen 
erotyzmu, gwałtowny i przykuwający uwagę, taki, jaki nakręcitby 
Szekspir; gdyby dane mu było być filmowcem. W jego czasach religia 
związana była silnie z polityką; bogactwo było w rękach mniejszości, 
podczas gdy większa część społeczeństwa żyła w biedzie; dominowała 
przemoc, a ludzie otwarcie nosili broń. W różnym stopniu znajduje to 
odbicie w rzeczywistości współczesnego Meksyku, wystarczy tylko 
umiejscowić akcję w Mexico City, a reszta sama się 
ułoży. To miasto kojarzy się z mistyką, egzotyką, magią i muzyką. 

I ten obraz przekonał do siebie młodych. Dla fanów spektaklu 

Fedorowicza, Romeo z gangu to już nie było nic nowego, ale świat, 

zwłaszcza Ameryka, która takie sceny nierzadko widuje na co dzień 

na ulicach - oszalała na punkcie filmu. Równie dobrze jak on 

sprzedawały się soundtracki, które firmowali m.in. Des' ree, 

Radiohead, Garbage czy Prince. Krytycy zarzucali filmowi 

nieprzystawalność zachowanego, oryginalnego język dramatu do 

tego, co na wizji, ale dla wielu z młodszych pokoleń i tak stał się 

filmem kultowym. 

Do nieco innego widza, ale też nastoletniego i masowego, zwrócił się 

w 2004 roku Janusz Józefowicz, wystawiając prapremierę musicalu 

zatytułowaną „Romeo i Julia czyli Sny w Weronie" (nie był to 

oczywiście pierwszy przypadek- przypomnijmy, że najsłynniejszy 

musical Leonarda Bernsteina ,,West Sicie Story" - z 1957 r. również 

był insp.irowany dramatem Williama Szekspira). 

Premiera odbyła się 8 października w hali warszawskiego Torwaru. 

Spektakl zapowiadano jako następcę „Metra", i chociaż nie powtórzył 

jego sukcesu, to jednak wpisał się w dialog z młodzieżowymi 

problemami, które poprzez muzykę i musicalową formę, mającą sporo 

wyznawców, przyciągnęły ogromną widownię . Do jego powstania 
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zaproszono m. in. najbardziej wziętego twórcę dialogów ostatnich lat 

Bartosza Wierzbiętę i didżeja Adamusa. Na scenie pojawiają się 

lasery, grupy tancerzy hiphopowych i kaskaderzy. I chociaż 

u Józefowicza wyśpiewywany świat z fajerwerkami i harleyami trąci 

nieco kiczem i daleki jest od rzeczywistości, to jednak blisko dotykał 

spraw różnicy pokoleń - rodziców i dzieci, którzy nie potrafią ze sobą 

rozmawiać, słuchać się i szanować swoich potrzeb. W gronie wrogów 

stawiał też Czas, którego brak dla bliskich, podobnie jak dawniej 

szekspirowska wrogość rodów, obecnie najczęściej prowadzi do 

rodzinnych tragedii. 

W walcowni i na pustyni 

Motyw „kochanków z Werony" w nowatorskim ujęciu podejmowano 

w ostatnich latach dosyć często i z różnym skutkiem. 

Ze sztucznością , o którą ocierał się Józefowicz próbował walczyć 

Redbad Klynstra w warszawskim Teatrze Rozmaitości, wystawiając 

swoją wersję mikroświata Szekspira pt. „Benvolio i Rozalina". 

Klynstra odrzucił schematyczną wizję miłości Szekspira, mniej 

poświęcił walce przeciwieństw, bardziej starając się dociec prawdy 

o stanie uczuć dzisiejszych bohaterów. Szukał odpowiedzi na 

pytanie, czy taka miłość jest możliwa i jaka jest diagnoza ludzkich 

emocji. U Klynstry sztuczny jest świat wokół, prawdziwi są tylko 

ludzie. Jednak co z tego, skoro są nieporadni, zarówno wobec życia 

jak i wobec siebie. Nie potrafią się nawet szczerze się komunikować, 

trudno im znaleźć wspólny język, a czasem w ogóle wyrazić własne 

emocje. Ta dosyć kameralna realizacja, pozbawiona zbędnych 

ozdobników była nad wyraz prawdziwa i trafna. 

Innym nie zawsze szło już tak dobrze. Jak łatwo wpaść w turbinę 

nowoczesnego banatu, pokazał przykład realizacji z Teatru Śląskiego 

w Katowicach, gdzie w 2007 roku, na umieszczenie akcji pośród 

kiboli i stadionowych chuliganów bez uzasadnienia kontekstu, 

widzowie nie dali się nabrać i „uwspółcześniony" w ten sposób 

Szekspir poniósł sromotną klęskę. Podobnie byto w 2005 roku na 

Ili Festiwalu Sacrum Profanum, podczas którego młody i zdolny 

reżyser Maciej Sobociński w nietypowej, postindustrialnej przestrzeni 

Hali Walcowni Huty im. Sędzimira pokazał dziewięciu tysiącom 

widzów swoją wizję „ Romea i Julii" do muzyki Siergieja Prokofiewa 

(Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod batutą Tadeusza 

Wojciechowskiego), zespołu perkusyjnego Jana Pilcha i didżejów. 

W widowisku wykorzystano z tańca co tylko się dało - od funky 
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i modern dance po taniec klasyczny, breakdance i capoeirę, 

megailości aparatury oświetleniowej, nagłaśniającej i rejestrującej, 

a także telebimy, dymy i żywy ogień. Wszystko na nic. Efekty 

i gadżety przerosty treść, i coś, co miało budzić refleksję nad sensem 

miłości, okazało się rozdętą, efekciarską maszyną produkującą miał. 

Jak widać, szekspirowski „samograj" może być dla teatru zarówno 

motorem, jak i tragiczną pułapką. Bo dziś dla dramatu przeciwieństw 

niełatwo znaleźć mądre i przekonujące uzasadnienie, osadzając je we 

współczesnym kontekście. Gdy już wydawało się, że pomysły 

inscenizatorów się wyczerpały, to niespełna pół roku temu udało się 

tego znów dokonać, i to właśnie widowisku baletowemu. Zapowiadał 

je tajemniczy plakat zakwefionej kobiety, o wyrazistych i pełnych bólu 

oczach. To w Operze Bałtyckiej Isadora Weiss (w swojej wersji 

„Romeo i Julii" wykorzystała między innymi utwory: Lisy Gerrard, 

Gustava Santaollala, Philipa Glassa i Sergiusza Prokofiewa) 

przeniosła historię włoskich kochanków do Bagdadu tworząc spójne 

libretto do tańczonej opowieści. Jej Julia uwikłana jest w sprzeczności 

pomiędzy wykształceniem i zainteresowaniami, a narzucanymi przez 

kulturę i tradycję nakazami i zakazami. Ojciec i matka nie mają 

wątpliwości, że posłuszeństwo wobec nich jest najwyższym 

obowiązkiem. Z kolei Romeo jest żołnierzem misji stabilizacyjnej -

przybył z obcej kultury i nie wyznaje tej samej religii; jest zatem 

wrogiem i stanowi zagrożenie dla tamtejszych wartości. Spotkanie 

obojga bohaterów naznaczone jest od samego początku znakiem 

klęski i cierpienia, bo elżbietański konflikt rodów, zastąpił w balecie 

choreografki jakże często obecny dziś konflikt religii, konflikt 

narodowości, czy wreszcie konflikt kulturowy, nie pozwalający na 

szczęśliwe zakończenia wielu związkom. W ten sposób Weiss wpisała 

się w społeczny i bardzo aktualny nurt interpretacji „oklepanej" 

historii Szekspira. Bo przecież takie historie nie muszą się dziać 

w Bagdadzie. Mogły przydarzyć się polskiej emigrantce w Irlandii, 

czy przybyłemu do Łodzi na studia Somalijczykowi. Zdarzają się na 

co dzień w łódzkiej „wieży Babel", w szkotach, na studiach i pracy. 

Każdego dnia nietolerancja, nienawiść czy wytykanie odmienności 

uprzykrzają życie i burzą gdzieś spokój, a wrażliwym gotują krew 

i popychają do najgorszego. 

Oczywiste, że przeciwnicy „pastwienia się" nad klasyką i szargania 

„świętości" nie przestaną podnosić głosu na współczesnych 

interpretatorów Szekspira, że dzieło mistrza, tylko wtedy ma sens, 

gdy podawane jest „po bożemu". Ale czy i Szekspir nie pisał 

dramatów dla sobie współczesnych? Czy nie byłby szczęśliwy widząc, 

jak aktualne są czterysta lat później? 

Jaka jest inscenizacja Jerzego Makarowskiego? Uniwersalna czy „tu 

i teraz" - ocenią Państwo sami. Pewne jest, że teatr nie powinien 

z zasady bać się wyzwań, nietuzinkowych rozwiązań, poszukiwań 

nie tylko formy, ale i kanałów dotarcia do widza. Jeżeli w grudniu 

2009 roku, szacownego haendlowskiego „Juliusza Cezara" 

(nowatorski projekt Teatru Wielkiego w Łodzi i trzech uczelni 

artystycznych: AM im. K. i G. Bacewiczów, ASP im. W. Strzemińskiego, 

PWSFTViT im. L Schillera) promowały specjalnie wymyślone gry 

internetowe i fabularne, a na spektakle nie można byto dostać nawet 

wejściówek, to trzeba wierzyć, że jak dziś ośmiolatek zagra 

w sieciową grę „Romeo i Julia", to za kilka lat sięgnie po książkę 

i pojawi się w teatrze. Warunek jest taki sam jak we wspomnianej 

grze, gdzie zakochany Romeo stoi pod blokiem Julii i rzuca przez 

otwarty balkon róże swojej ukochanej: celuj i uważaj na wciąż 

zmieniający się wiatr ... Bo jak pi sat najwybitniejszy szekspirolog Jan 

Kott: 

Potraktowanie tekstów Szekspira jako zamkniętych arcydzieł jest 
najlepszym sposobem na zadanie im nieefektownej śmierci w teatrze. 

••••••••••••• 
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Siergiej Siergiejewicz Prokofiew urodził się 

11 lub 15 (23 lub 27) kwietnia 1891 r. we 

wsi Soncowka, w Rosji . Pierwsze lekcje 

muzyki dała mu matka, a w dziewiątym 

roku życia skomponował operę „Olbrzym", 

odegraną rodzinnymi siłami. 

Po niej przyszły trzy następne: „Na bezlud

nych wyspach" (1902) , „Uczta w czas 

dżumy" wg Puszkina (1903) i „Ondyna" wg 

baśni La Motte-Piquego (1904-07). Dzięki 
spotkaniu z Tanajewem, uczniem 

Czajkowskiego i profesorem kompozycji 

w Konserwatorium Moskiewskim, odebrał 

prywatne lekcje u Re in holda Gliera. W roku 

1904 wstąpił do Konserwatorium w Peters

burgu, gdzie studiował u Ladowa, a później 

u Rimskiego-Korsakowa, wykazując 

niezwykły talent pianistyczny. W 1908 r. 
wziął po raz pierwszy udział w stawnych 

„Wieczorach Muzyki Poważnej", organizo

wanych przez Sergiusza Diagilewa. W roku 

1913 odbył pierwszą podróż na Zachód, 

odwiedzając Paryż i Londyn. Rok później 

uzyskał dyplom Konserwatorium, 

zdobywając nagrodę im. Rubinsteina swoim 

„I Koncertem fortepianowym" op. 10, 

którego śmiałość wywotata skaridaL W roku 

1917 ukończył swoją pierwszą dojrzałą 
partyturę operową - „Gracza" wg 

Dostojewskiego. W maju 1918 roku, po 

komunistycznym zamachu stanu (1917) 
i prawykonaniu ,,I Symfonii Klasycznej", 

opuścił Rosję . Jego pierwszy recital 

fortepianowy w Nowym Jorku (29 X 1918) 

spotkał się z fatalnym przyjęciem. W 1920 r. 

osiadł w Paryżu, gdzie współpracował 

z Baletami Rosyjskimi Diagilewa, dla których 

skomponowattrzy utwory: „Błazen" (1915-
1920), „Stalowy skok" (1925 -26) i „Syn 

marnotrawny" (1928-29) . Spotkał też 
Strawińskiego, który pospołu z Diagilewem 

zniechęcał go - daremnie - do pisania oper. 

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych 

(1921) wystawił w Chicago „Miłość do trzech 

pomarańczy" . Konkurencja Strawińskiego 

i Rachmaninowa drażniła jednak je 

szaloną ambicję. To sprawiło, że czął 

myśleć o powrocie do kraju. Ty b fJ z· j, • 
skomponowana przez niego n wa e • 

„Ognisty anioł" została wszęd ie o~r uc 

(wystawiono ją dopiero w 19 ~ r. 
W roku 1927 rozpoczął pierws e tww,Jt~!"' 

koncertowe po Związku Sowiecl<i • 

Następne odbyt w 1929 roku, już za 

panowania Stalina. Później, podróże 

Prokofiewa do Związku Sowieckiego były 

coraz częstsze aż do roku 1935, kiedy to 

ostatecznie osiedlił się tam ze swoją rodziną. 

W 1935 r. skomponował balet „'Romeo 

1i Julia" a w 1936 - „Piotrusia i wilka". 

Równolegle z tymi arcydziełami podejmuje 

się komponowania muzyki podporządko

wanej stalinowskiej doktrynie real1izmu 

socjalistycznego. Napisana w tym duchu, 

w nadziei na przychylność władzy, opera 

„Siem1ion Kotko" (1940) została jednak 

potępiona . W tym samym roku pisze kolejne 

arcydzieło „Zaręczyny w klasztorze" - operę 

komiczną, której prapiremiera odbyta się 

w 1946 r. Ostatnie jego dzieła to adaptacja 

„Wojny i pokoju" Tołstoja i „Historia 

o prawdziwym człowieku". Zmarł 5 marca 

1953 roku. Wiadomość o jego śmierci 

została jednak ogłoszona z kilkudniowym 

opóźnieniem, przyćmiła ją bowiem wieść 

o śmierci losifa Wissarionowicza Stalina. 

wg P. Kam1ńsk1, „Tys iąc 1 Jedna opera", 

PWM SA K'aków 2008 

................................. , 
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LIS TY 

Piszę do Julii, piszę do 
Romea, piszę do nich! 
W połowie listopada 2009 r. Teatr Wielki w Łodzi ogłosił wśród uczniów szkół 

regionu łódzkiego, biorących udział w akcji „Bliżej Teatru Wielkiego" konkurs 
literacki, polegający na napisaniu listu do głównych bohaterów baletu Sergiusza 

Prokofiewa. Do decyzji autorów pozostawiliśmy wybór adresata oraz formę 
literacką listu. 

Zainteresowanie konkursem, pomimo krótkiego czasu jego trwania, 

przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania, zarówno pod względem 

ilości nadesłanych prac (wpłynęło 100 prac!), ich poziomu 

literackiego jak i pomysłowości autorów. Jury konkursu w składzie : 

Marek Szyjko (dyrektor naczelny Teatru Wielkiego), Jerzy Makarowski 

(twórca spektaklu) oraz Katarzyna Jasińska, Ewa Kwiecińska

Kotwasińska i Iwona Marchewka (Dział Literacki) postanowiło 

przyznać trzy równorzędne I nagrody w podziale na szkoły 

podstawowe, gimnazja i szkoły średnie , a także jedną li nagrodę, 

wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. 

Nagrody te otrzymują: 

I nagroda 
Beata Milczarek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni) 

Aleksandra Makówka (Gimnazjum nr 1 w Łodzi) 

Konrad Kempa (XXV LO w Łodzi) 

Zwycięzcy otrzymają zaproszenie dla dwóch osób na premierę baletu 

„Romeo i Julia" Sergiusza Prokofiewa w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

li nagroda 
Daria Wolańska (Publiczne LO Politechniki Łódzkiej) 

Zwyciężczyni otrzyma zaproszenie dla dwóch osób na dowolnie 

wybrany spektakl z repertuaru Teatru Wielkiego w Łodzi w sezonie 

2009/2010. 

Wyróżnienia 

W uznaniu dla wysokiego poziomu prac nadesłanych na konkurs, 

jury postanowiło przyznać wszystkim uczniom, którzy wzięli w nim 

•• 

udział wyróżnienia w postaci albumów „Teatr Wielki w Łodzi 1967 -

2007". Ponadto jury postanowiło przyznać Nagrodę Specjalną 

uczniom klasy Va Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi w postaci 

„Przewodników operowych Teatru Wielkiego w Łodzi na sezon 

2009/2010". 

Do Teatru Wielkiego napłynęło wiele bardzo interesujących prac 

konkursowych . Ich autorzy zademonstrowali biegłość w pisaniu 

listów, umiejętność wyrażania własnych opinii i kreatywność. 

Podjęcie decyzji o wyborze nagrodzonych prac stanowiło dla jurorów 

nie lada wyzwanie. Aby przedstawić szerokiej publiczności choć ich 

część, postanowiliśmy opublikować kilkanaście konkursowych listów 

w specjalnym wydawnictwie, podsumowującym konkurs i wręcza

nym widzom w dniu premiery baletu Sergiusza Prokofiewa „Romeo 

i Julia" w naszym Teatrze. 

Dziękujemy Opiekunom akcji1 „Bliżej Teatru Wielkiego w Łodzi" 

we wszystkich szkołach, które wzięły udział w akcji i tak licznie 

nadesłały prace swoich uczniów. 

Oto lista szkół, które wzięły udział w konkursie: 
Szkoła Podlstawowa nr 46 w Łodzi 

Szkota Podstawowa w Białaczowie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni 

Gimnazjum nr 1 w Łodzi 

Gimnazjum nr 7 w Łodzi 

Gimnazjum nr 8 w Łodzi 

Gimnazjum nr 15 w Łodzi 

Gimnazjum nr 21 w Łodzi 

Gimnazjum nr 36 w Łodzi 

Gimnazjum nr 37 w Łodzi 

Gimnazjum w Łobudzicach 

Gimnazjum nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 

I LO w Sieradzu 

li LO w Tomaszowie Mazowieckim 

li LO w Zduńskiej Woli 

XXV LO w Łodzi 

XXXlll LO w Łodzi 
XLIV LO w Łodzi 

Publiczne LO Politechniki Łódzkiej 

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie 

Technikum w Zespole Szkót Nr 1 w Głownie 
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Lubochnia, 5 grudnia 2009 r. 

Drodzy Romeo i Julio! 

Miłosny dramat napisany przez wspaniałego Szekspira chyba już 

znam na pamięć. Dlatego też nie mogę już się doczekać spektaklu. 

Pierwszy raz przeczytałam tę opowieść jako ośmioletnia 

dziewczynka. Niektóre sprawy były mi dalekie. Nie przypuszczałam, 

że są one rozmiaru wielkiej, ciemnej, straszliwej przepaści. Moi 

rodzice tłumaczyli mi sens tej książki strasznie obco, bo skąd miałam 

wiedzieć, co znaczy słowo miłość. Patrząc w przeszłość, nie mogę 

zapomnieć pierwszej rozmowy z rodzicami. Myślę sobie, że byłam 

bardzo małą i niemądrą dziewczynką, bo nie pojęłam potęgi 

wiecznej miłości. Rodzice bardzo się starali. Pewnej gwiaździstej 

nocy mama usiadła obok mojego łóżka, zapaliła nocną lampkę, 

która rozświetla ciemne kąty mojego pomarańczowego pokoiku. 

„Mamo, chyba już nigdy nie zrozumiem słowa miłość" -

rozpaczliwie szepnęłam. Nagle mama wpadła na fantastyczny 

pomysł. „ Posłuchaj" - powiedziała ciepło mama. „Moje dziecko, 

mama bardzo cię kocha, najbardziej na świecie, sprawia to, że ja 

czuję do Ciebie wielką miłość". „Aha, rozumiem teraz, ale nie do 

końca'". Wtedy mamusia przytuliła mnie i cichutko powiedziała mi 

do uszka: „Miłości nie da się wytłumaczyć, ale powiem Ci jedno, jest 

ona pięknem, sensem, radością, przystanią i bezpieczeństwem życia. 

Nie martw się, już niedługo będziesz wiedziała, czym jest miłość". 

Teraz jako dwunastolatka poznałam rąbek tajemnicy 

najwspanialszego uczucia. Cały czas pragnę w przyszłości być tak 

zakochana jak Wy, choćbym miała być głodna, uboga, a nawet 

zginąć. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy w teatrze. 

Do zobaczenia .... 

Beata Milczarek 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Lubochni (pow. tomaszowski) 

(przyp. red. wszystkie listy publikujemy wg oryginalnej pisowni autorów) 

•••••••••••••• 
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HUJrl ;ł•l•i+i 
Werona, 18 lipca 1591 r. 

Drodzy Romeo i Julio! 

Wciąż nie mogę uwierzyć, że już Was nie ma, że już nigdy nie 

wrócicie ... Już nigdy Was nie zobaczę. Już nie usłyszę Waszych 

kochanych głosów. Już nie ujrzę Was objętych, roześmianych, 

z ogniem miłości płonącym w oczach. Nie będziemy razem 

żartować. Nie wybierzemy się na spacer po uliczkach Werony. 

Nie pójdziemy na bal maskowy. Nie będziemy podziwiać razem 

wschodów i zachodów słońca, które tak uwielbialiście! 

Ach, Julio! Romeo! Jakże okrutny był los, przerywając złotą nić 

Waszego życia! Och, ta fortuna! Zabierając Was tam, skąd już się 

nie wraca, odebrała najdroższych sercu memu ludzi, całą moją 

radość, całe szczęście moje ... 

Czy to prawda? Czy rzeczywiście już nigdy Was nie zobaczę? Ani 

pięknej Julii z hebanowymi kaskadami włosów spływającymi na 

muśnięte złocistym blaskiem ramiona? Ani Romea, towarzysza 

dziecięcych zabaw i młodzieńczych wypraw? 

Nie, przecież jutro, kiedy blask nadchodzącego dnia zasłoni 

srebrny nów, kiedy promienie złotej tarczy przezwyciężą mrok jawy. .. 

Przecież Was zobaczę - tak, jak zawsze, jak dawniej, jak za starych, 

dobrych czasów - radosnych, uśmiechniętych, wpółobjętych ... Tak ... 

Romeo zerwie dla Julii cały bukiet czerwonych róż, o których mówił, 

że ich płatki są szorstkie i nieprzyjemne przy jej ustach ... A Julia 

uśmiechnie się do niego tak, jak do nikogo innego na świecie ... 

I wyszeptane zostaną te najpiękniejsze, najstarsze słowa ... 

Tak, gwiazdo Julio! Druhu Romeo! Jutro się zobaczymy. .. Jak tylko 

opadnie zasłona mroku. l<iedy nadejdzie świt... 

Wasz oddany przyjaciel 

Ben woli o 

Aleksandra Makówka 

Gimnazjum nr 1 w Łodzi 

• ••••••••••••• 
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O Julio! Duszo nieszczęsna! 

Cóż Ci życie znaczyło bez Orfeusza utęsknionego? 
Posępne serce chwałą, 

boś historii miłości i młodemu łabędziu ofiarowana. 
Czy czas zagoił rany? 

Czy śmierć otuliła Cię? 

Czy łzy otarła? 

Czy przebaczysz niedoli swej? 

Abyś teraz była w końcu w Edenie zielonym, 

w którym noc nie zapada, 

gdzie nóż nikczemny w chwałę nie godzi, 

szczęśliwa! 

O Romeo! Orle wolny! 

Cóż Ci życie znaczyło bez Eurydyki zagubionej? 
Czemuś był Romeo? 

Twój kwiat młody, odcięty od przysięgi. 

Czemuż, choć noc tak rozgwieżdżona, 

poezja serca i wolność kochana, 
cierpieć musiał? 

Ach Romeo, czemuś znak krzyża uczynił?! 
Chociaż groza smutku Cię przeszła 
i śmierć gorzka, 

Ty jednak się uśmiechasz. 

O Romeo i Julio! 

Ptaki Niebieskie! 

W objęcia swe idźcie, 

gwiazdy przychylcie, uśmiech zachowajcie! 

Niechaj pył złoty Was niesie, 

do gaju szczęścia zaprowadzi, 
wolność duszom da, 

dramat zakończy! 

Konrad Kempa 

XXV LO im. Stefana Żeromskiego w Łodz i 

•••••••••••••• 

Drogi Panie Romeo, 
Pan miał takie oczy błyszczące, skórę obfitującą w kolagen. Byt Pan 

młodszy o dni tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden od mojej skromnej 
osoby, a hormony pieniące się w całym ciele, aż po mózg, zasłoniły Pana 
siatkówkę klapeczkami na śmierć. Brzydko. 

Ta ni baśń ni pieśń ni bajka ni powieść, zwana kolokwia/nie i nie tylko, 
o losie, życiem, warta jest bycia ponad zwykły mięsień mieszany. Może 
Pan byt uzależniony od stresu? W ówczesnych czasach adrenalinoholicy 
nie mogli zapewnić sobie rozrywek pokroju skoku na bungee czy 
spadochronie, zatem zwaśnione rody, zapewniające sieć przeszkód 
szczęśliwemu życiu z ukochaną, które to przeszkody ochoczo próbował 
Pan pokonać, zaspokajały zapewne Pana, Panie Romeo, potrzeby. 
Ale czy Pan nie pomylił ekstazy z miłością? 
Powinien Pan sobie, Panie Monteki, uprzednio wyobrazić Julię w wieku lat 
pięćdziesięciu, z żylakami na łydkach, po wydaniu na świat szóstki dzieci. 
Wtedy, proszę Pana, mniej chętnie popełnia/by Pan samobójstwo, 
zapewniam. I jeszcze ten ślub. Pan zdawał sobie sprawę, że nawet z tymi 
żylakami po ślubie nie mógłby Pan jej opuścić? Nawet gdyby okazała się 
głupia i nudna, gdyby chrapała przez sen i bekała przy stole, nie zmieniała 
bielizny, nawet gdyby okazała się hermafrodytą? 
Nic to, Pan wyimaginował sobie w ciele migdałowatym, układzie 

limbicznym, że Pan wielbi tę dziewkę o niezwykłej urodzie, Pan dla niej 
zabił Parysa, nawet siebie. Panie Monteki, Pan nie pomyślał nawet, że 
gdyby Pana kochała, nie zabiłaby się przecież za Pana życia. A odrobina 
cierpliwości, moment na oddech, a Julia podniosłaby powieki. Pan nie 
oglądał komedii romantycznych? Współcześnie można sobie kupić bilet 
w ,,Cinema City", zestawić z popcornem i obejrzeć amerykańską produkcję 
niskich lotów, o tym, że wszystko kończy się szczęśliwie. Pan pewnie nie 
wiedział, czasy wystawnych balów nie przewidywały szczęśliwych 
zakończeń ani rozsądnego myślenia. Pana strata. 

/(ończąc, Panu pewnie dobrze jest teraz wysoko w chmurach, z nią, nie 
przeszkadza Panu nawet rana kłuta w jej sercu, przecież pomijając to, na 
wieczność zostanie tak olśniewająca, jak na balu. Proszę się serdecznie 
ode mnie ucałować. I przekazać sobie, koniecznie, że cały świat zazdrości 
Panu tak wielkiej miłości, wyimaginowanej miłości, naciąganej, nierealnej. 
Mimo to jest ona wciąż i wciąż pożądana. 

Daria Wolańska 

Publiczne LO Politechniki Łódzkiej 
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WYWIAD 

Z Jerzym Makarowskim 
o spektaklu 

Pamiętasz piosenkę Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Solarza 

o „Kochankach z ulicy Kamiennej"? 
Dziękuję, że mi ją przypomniałaś. Bardzo mi się podoba. Jej tekst jest 

bliski emocjom i przemyśleniom, jakie mi towarzyszą przy obecnej 

pracy nad „Romeo i Julią" Prokofiewa. Jest też dość gorzkim 

i - niestety - ciągle aktualnym obrazem łódzkiej codzienności, jaką 

napotykam podczas moich spacerów. 

Zastanawiałeś się nad tym, kim mog być współcześni Romeo 

i Julia? 
Raczej kim chcieliby być ... Nie, nie byto moim zamiarem snucie 

współczesnej opowieści o mitycznych już dziś „kochankach". Nie 

chciałem też, po raz kolejny, powtarzać historii bohaterów tragedii 

Szekspira odzianych w renesansowy kostium. Świadomie 
zrezygnowałem z wszelkiej dosłowności. Tematem mojego spektaklu 

jest historia miłości dwojga młodych ludzi, którzy brną „na ślepo" 

w swoją miłość, nieświadomi okrucieństwa losu. 

Dlaczego wybrałeś muzykę Sergiusza Prokofiewa? 
Temat „Romea i Julii" od dawna „chodził mi po głowie". W 1988 r. 

w Miejskim Teatrze w WLlrzburgu zmierzyłem się z nim po raz 

pierwszy, ale był to balet do muzyki P1iotra Czajkowskiego. Można 

powiedzieć, że scenariusz spektaklu, zatytułowanego „ Fall Romeo", 

został stworzony na motywach dramatu Williama Szekspira a jego 

głównym bohaterem był Romeo. 

Aktualny projekt, powstający do muzyki Sergiusza Prokofiewa, daje 

inne, fascynujące możliwości interpretacji ruchowej muzyki, która 

jest mi bardzo bliska. W moim odczuciu dziejów Romea i Julii , nie 

determinuje żaden czas w sensie historycznym ani wynikające 

z tego faktu uwarunkowania społeczne czy kulturowe. Historia, którą 

opowiadamy, może zdarzyć się każdemu i wszędzie. 

W „Romeo i Julii" Prokofiewa znalazłem idealny materiał muzyczny. 

rozmawia ta 
Katarzyna Jasiń ska 

Pieśń trubadura Jordi 

O, złe i dobre, które w sercu noszę, 
Którego pragnę, a zyskać się boję, 
Życiem twe bóle, a śmiercią rozkosze, 
Jeśliś nie miłość, jakież imię twoje? 

Jeśliś ty dobro - czemu tyle znoszę? 
Gdyś zło, za co cię lubi serce moje? 
Rozkoszne bóle, bolesne rozkosze, 
Jeśliś nie miłość, jakież imię twoje? 

Czemu też winy jestem niespokojny? 
Nie mam pokoju nie prowadząc wojny, 
Chcę serca zinąd, nienawidząc swoje? 

Świat bym chciał ująć dłońmi bezsilnemi, 
Wzbijam się w niebo, a martwym na ziemi; 
Gdyś ty nie miłość, jakie imię twoje? 

Kazimierz Brodziński 

Księga sonetów poetów polskich, 
wybrał i ułożył Antoni Lan ge, 
wydane nakładem Micha ła Arcta, 
Warszawa 1899 

•••••••••••••• 
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OBRAZY 

Kolejność 
scen 

Historia kochanków z Werony, 

pochodzących ze skłóconych ze sobą 

rodów Montecchich i Capulettich, 

zbudowana jest z krótkich epizodów, 

połączonych na zasadzie montażu 

filmowego w jeden wątek. Sceny liryczne 

oraz narastający tragizm wyrażają bardzo 

sugestywnie przemiany duchowe 

młodych bohaterów. Realizacja jest 

skupiona na motywach miłości 

przeciwieństw oraz kontrastach 

i sprzecznościach uczuć. Tworzą ją 

różnorodne formy tańca, organiczny ruch 

tancerzy i plastyka obrazów scenicznych. 

Istotną rolę spełnia postać Fatum, 

krążące wokół całej akcji scenicznej. 

Dzierży w rękach los głównych 

bohaterów i animuje ich poczynania. 
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Dyrekcja 
Dyrektor naczelny 

Marek Szyjko 
p.o. Zastępcy dyrektora ds. muzycznych 

Tadeusz l<ozłowski 
Zastępca dyrektora ds. produkcji 

l<rzysztof Bogusz 
p.o. Zastępcy dyrektora ds. infrastruktury 

Grzegorz Kruhły 
Główna księgowa 

Teresa Płonowska 

Kierownicy i gł. specjaliści 
Kierownik baletu 

Anna l<rzyśków 
Kierownik chóru 

Marek Jaszczak 

Główny specjalista - asystent dyrektora naczelnego 

Joanna Lenartowicz 
Kierownik działu literackiego 

l<atarzyna Jasińska 
Z-ca kierownika działu organizacji pracy artystycznej 
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