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STRESZCZENIE LIBRETT A 

Rzecz dzieje się w XV w. w Weronie . 

PROLOG 
Po bitwie kobiety opłakują rannych i zabitych mężczyzn. 
Wśród nich pojawia się kapłan, który ich jednoczy. Na
ród odradza się i idzie w dalszą drogę. W pewnym mome
ncie następuje konflikt. Grupa zaczyna się dzielić. Nastę
puje walka o przywódctwo, którą przerywa pojawienie 
się Jego. Wszyscy składają broń. Następuje pojednanie. 

AKT I - OBRAZ I 

Plac w Weronie. Zabawa Merkutia, Romea, Benvolia 
oraz Powiernicy Julii. 

OBRAZ II 
Komnata Julii. Młodziutka Julia wesoło przekomarza się 
ze swą Powiernicą. Te beztroskie igraszki przerywa pani 
Capuletti. która zawiadamia córkę o konkurach hrabie
go Parysa. 

OBRAZ III 
Sala balowa w pałacu Capulettich. Bal rozpoczyna się 
uroczystym „tańcem z poduszkami" (pawana). Julia tań
czy obojętnie u boku Parysa. Niepostrzeżenie wchodzą 
trzej młodzieńcy w maskach - Romeo z przyjaciółmi. Od 
pierwszego wejrzenia Romeo zakochuje się w Julii. Ona 
również pokochała nieznajomego młodzieńca. Dostrzega 
to Merkutio, wesołym tańcem stara się odwrócić uwagę 
od młodej pary. 

OBRAZ IV 
Między młodymi rodzi się głęboka miłość (duet Romea i 
Julii). Nagle z twarzy Romea spada maska. Julia niemo
że oderwać oczu od ukochanego. Zjawia się Tybalt; po
znawszy syna wrogiego rodu, przysięga zemstę. Julia 
uświadamia sobie z przerażeniem, że pokochała wroga 
swej rodziny. 

OBRAZ V 
Ogród przy pałacu Capulettich. Jest noc; w mroku uka
zuje się na balkonie postać Julii. Do ogrodu zakrada się 
Romeo; Julia schodzi do niego. Ich spotkanie jest znów 
wielkim wyznaniem miłosnym (adagio). 
Przygodnie spotkany kapłan Laurenty udziela im ślubu. 
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OBRAZ VI 
Plac w Weronie. W pewnej chwili Tybalt, szukając za
czepki, zastępuje drogę Merkutiowi i prowokuje pojedy
nek, w którym Merkutio ginie. Romeo rzuca się na zabój
cę przyjaciela, i tym razem Tybalt pada martwy pod cio
sem Romea. Romeo musi uciekać. Przy dźwiękach żałob
nego marsza przyjaciele wynoszą ciało Tybalta. 

AKT II - OBRAZ VII 

Komnata Julii. O świcie młodzi małżonkowie żegnają się, 
nadchodzi nieuniknione rozstanie (duet Romea i Julii). 
Po odejściu Romea wchodzą rodzice Julii z Parysem, któ
regu ma ona poślubić. Lecz Julia nie poddaje się już bier
nie woli rodziców. Odmawia stanowczo poślubienia hra
biego, mimo że rozgniewany ojciec grozi jej wyklęciem. 

OBRAZ VIII 
Cela brata Laurentego. Zrozpaczona Julia szuka pomocy 
u zakonnika, który wręcza jej flakonik z środkiem nasen
nym. 

OBRAZ IX 
Komnata Julii. Julia wraca do czekających na nią rodzi
ców. Udając skruchę, wyraża zgodę na małżeństwo z Pa
rysem. Gdy zostaje sama, wypija otrzymany od zakonni
ka lek i zasypia. Osobiście wchodzą do komnaty przyjciół
ki Julii, niosąc naręcze białych lilii (taniec dziewcząt z 
liliami), za nimi wkraczają państwo Capuletti i Parys. 
Powiernica odsuwa zasłony łoża, na którym spoczywu 
martwa Julia. 

OBRAZ X 
Przed grobowcem Capulettich w Mantui. Przeciąga żało
bny orszak z ciałem Julii. Po złożeniu jej w grobowcu 
wbiega tam Romeo i tuli do serca zmarłą. Oszalały z 
bólu, zażywa truciznę i umiera. Julia budzi się ze snu, 
wzrok jej pada na martwego Romea. W porywie rozpa
czy przebija się jego sztyletem. 
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Dedykuję niezapomnianej Julii - Oldze Sawickiej 

MIŁOŚĆ PRZECIWKO ŚMIERCI 

„Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea, ta łza znad 
planety spada i w groby przecieka. 

A ludzie mówią i mówią uczeni, że to nie łzy są, ale że kamie
nie, i że nikt na nie nie czeka". 

Takie oto nostalgiczne refleksje wzbudził w Cyprianie Kamilu 
Norwidzie weroński grobowiec najsławniejszej pary kochan
ków. Ciekawe jednak, że dopiero Romantyzm, w dwieście lat po 
śmierci Williama Szekspira, odkrył niejako na nowo i upowsze
chnił sławę wielu postaci z dramatów Szekspira, a w ślad za 
nimi sławę samego pisarza. 

Nie tylko poezja wiele zrobiła dla legendy i symboliczności 
postaci Szekspirowskich: Hamleta. Makbeta, Ofelii. króla Leara 
czy właśnie Romea i Julii. Opera, balet, film, a także współczesna 
literatura i teatr mają tutaj swój znaczący udział. Ale zatrzymu
jąc się tylko na postaciach Romea i Julii, powiedzmy - jeszcze 
raz - że swoją dzisiejszą żywotność zawdzięczają one temu, iż 
Szekspir potrafił uczynić z nich symbol kochającej się pary ideal
ną miłością, tą miłością, o której się mówi, że sięga poza grób. 

William Szekspir nie był ani pierwszy, ani jedyny, który zaj
mował się dziejami miłości Romea i Julii - on wszakże uczynił 
to w sposób genialny. Przed bez mała 20 laty w PIW-ie wy
szła książka pt. „Dawna nowela włoska'', gdzie pośród wielu 
historii jest także, spisana przez Luigi Da Porto, historia Romeil 
i Julii. 
Czytając opowiadanie Da Porto, zdumiewa nas banalność tej 
historii. Proszę posłuchać - A oto w relacji Da Porto najsław
niejsza bodaj scena dramatu, która nosi nazwę sceny balkono
wej, Romeo warapuje się na oaurnn domu Cappulettich. „Julia 
zaś poznawszy go i zawoławszy po imieniu, rzekła: 
- Panie, co robicie w tym miejscu o tej porze i sam? 
A Romeo, rozpoznawszy ją, odrzecze: 
- Co Amor każe! 
- Gdybyście, panie, upadli, łatwo mogliście życie stracić! 
- Pani, prawda to, dokonałbym tu życia, i z radością: a stanie 
się to niechybnie, jeśli wasza pomoc mnie me uratuje. że zaś w 
każdym innym miejscu jestem jednako blisko śmierci jak tu. 
przeto pragnę umrzeć jak najbliżej waszej osoby, tak jak chciilł
bym zawsze orzv niej żyć, gdvby Niebu i wam się podobało. 

Na które to słowa ClZiewczyna odpowie: 
- Nie ja będę temu przeciwna, byśmy w świętym związku mał
żeńskim żyć mogli; od was to zależy, a także od tego, co na to 
powiedzą rodziny nasze, tak sobie wrogie. 

Na co Romeo: 
- Nie zdolen człowiek bardziej pragnąć czegoś, jako ja pragnę 
waszym być, przeto jeśli wam, o pani, podoba się być moją, jako 
ja pragnę być waszym, stanie się tak i nie boję się, by mi was 
ktoś odebrał! 

Wypowiedziawszy te słowa umówili się na spotkanie innej 
nocy, żeby swobodniej rozmawiać mogli, i każde poszło w swoją 
stronę." I tyle Da Porta. 



Natomiast w tej samej scenie u Szekspira, Julia rozpoczyna od 
zadumanego westchnienia: „Ach!", po czym powiada: 
„Romeo, dlaczego jesteś Montecchi?" - i to wystarczy za wszy
stko. Wprawdzie pytanie Julii jest retoryczne, ale kryje w sobie 
podłoże całego dramatu. Innymi słowy Julia mogłaby zapytac: 
dlaczego kocham właśnie ciebie, dlaczego nie jesteś kim innym. 
lub dlaczego ja muszę być córką Cappulettich? Wreszcie w tych 
słowach Julii zawiera się pytanie, które od wieków i z wielu 
różnych powodów ludzie zadają sobie ciągle na nowo: 
dlaczego nie wolno mi cię kochać? 

Genialność dramatu Szekspira polega właśnie na postawieniu 
tego pytania w sposob retoryczny i na braku werbalnej na nie 
odpowiedzi. Bowiem odpowiedzią jest tutaj sam tekst „Romea 
i Julii" i to nie tyle na owo pytanie Julii (dlaczego jesteś Mon
lccchi?) lecz na pytanie, które niejako samo się nasuwa: dlacze
~o śmierć Romea, a potem Julii spowodowały tak absurdalne 
przyczyny. Są to wszystko problemy, które stawia przed widzem 
nic tylko sam dramat Szekspira, ale również wszystkie dramatu 
tego adaptacje, z baletowymi włącznie. 

• • 

W 19 34 r. wkrótce po powrocie Sergiusw Prokofiewa do 2'SRR, 
otrzymał kompozytor zamówienie na skomponowanie baletu 
dla Teatru Wielkiego w Moskwie. Jesienią następnego roku par
tytura „Romea i Julii" była już gotowa, ale okazało się, że zaró
wno sama muzyka, jak i dramaturgicznie opracowane libretto, 
były (na ówczesue czasy) na tyle nowoczesne, ze wzbudziły pro
testy tancerzy, co zresztą w historii baletu nie jest czymś nad
zwyczajnym. Historycy baletu zadają sobie dziś pytanie, czy dla
tego nie wystawiono wtedy baletu Prokofiewa, że muzyka była 
zbyt trudna, czy może raczej zbyt piękna?„. Dziś nikt już nie ma 
wątpliwości że muzyka Prokofiewa jest idealnym wzorem tego, 
czego należy oczekiwać od tzw. programowej muzyki baletowej. 
Faktem jednak pozostaje że pierwsze wielkie sukcesy odniósł 
„Romeo" nie na scenie teatralnej lecz w salach koncertowych, 
gdzie od 1936 r. zyskiwała wielką popularność „II Suita orkie
strowa" z baletu „Romeo i Julia" (kompozytor opracował trzy 
suity). Wtedy też baletem Prokofiewa zainteresowała się zagra
nica. 

W Brnie, 30 grudnia 1936 r. doszło do prapremiery „Romea i 
Julii", choreografem i odtwórcą roli Romea był Vanija Psota, a 
Julią Zara Semberowa. Jednakże światową karierę baletu Proko
fiewa zawdzięcza dopiero leningradzkiej realizacji Leonida Ław
rowskiego, której premiera odbyła się 11 stycznia 1940 r. w 
Teatrze im. Kirowa (dawnym Maryjskim) z Galiną Ulanową w 
roli Julii i Konstantinem Siergiejewem jako Romeem. I ta wła
śnie realizacja obiegła wiele scen ZSRR (moskiewska premiera 
w 1948) odnosząc wszędzie ogromne sukcesy. Pojawiła się tak
żne na scenie Opery Warszawskiej (1954), co stało się wydarze
niem artystycznym, które do dziś pozostało w pamięci jeszcze 
wielu widzów. A warszawskie kreacje Julii w wykonaniu Barba
ry Bittnerówny i Olgi Sawickiej należą w polskim balecie do 
nieporównywanych interpretacji postaci Szekspirowskich dra
matów. 

Od czasów leningradzkiej premiery „Romea i Julii", balet ten, 
stał się jednym z najpopularniejszych spektakli w światowym 
repertuarze baletowym. Można wymienić tuzin późniejszych i 
równie świetnych realizacji tego baletu z muzyką Prokofiewa 
(np. Ashton, Cranko, MacMillan, Cullberg, Winogradow, Grigo
rowicz. Neumeier) ale żadna z tych wersji nie zyskała dotąd 

sławy jedynego, tzw. wzorcowego spektaklu. To moze i dobrze, 
bo w przeciwieństwie do takich baletów jak „Giselle", „Don 
Kichot" czy „Jezioro łabędzie" o ustalonej od lat klasycznej wer
sji wykonawczej, jest „Romeo i Julia" baletem, który za każdym 
razem powstaje na nowo. I każdy z choreografów podejmujący 
ten sławny temat Szekspirowski kreśli go siłą własnej osobowo
ści twórczej, siłą indywidualności własnej wyobrażni, własnego 
talentu. 
Dodajmy tutaj, iż ten (Szekspirowski) temat ukazuje się na sce
nach baletowych nie tylko z muzyką Prokofiewa. Choreografo
wie sięgają niekiedy też do muzyki Piotra Czajkowskiego (Uwer
tura-fantazja „Romeo i Julia"), czy do Symfonii Dramatycznej 
„Romeo i Julia" Hectora Berlioza, którą tak oryginalnie wyko
rzystał dla swego baletu Maurice Bejart. Dobrze jest też pamię
tać, iż słynny musical (i jego filmowa wersja) Leonarda Bern
steina i Jerome Robbinsa z 1957 r. pt. „West Side Story" to 
zamerykanizowana, współczesna wersja Szekspirowskiego dra
matu. 

W Polsce, po Warszawie, wszystkie teatry operowe wystawia
ły Prokofiewowską wersję „Romea i Julii". Na scenie Opery Byd
goskiej pojawiła się już w 1962 r. w choreografii Rajmunda 
Sobiesiaka z Ludmiłą Rackiewicz Qulia) i Edwardem Szpotań
skim (Romeo). Przed kilkunastu laty na Scenie Kameralnej TW 
w Warszawie pokazano inną wersję tego dramatu, była to „Ju
lia i Romeo" Bernadetty Matuszczak w l'eżyserii Adama Hanu
szkiewicza (w roli Julii debiutowała Ewa Głowacka). 

Dzisiejszy spektakl, na bydgoskiej scenie jest więc kolejną pró
bą interpretacji odwiecznego tematu miłości, której uniwersal
ny wyraz zawiera nieśmiertelny dramat Williama Szekspira. 

JAN BERSKI 
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