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DYPLOM NIE JEST FINAŁEM 
ALE ETAPEM P R ACY 

Szekspir. „Romeo i Julia". W idzowie. Teatr. To ju ż nie za
jęcia w szkole. To prawdziwa praca, to egzamin dojrzałości 

a ktorskiej. To także mo ment refleksji reżysera, a w szkole 
pedagoga. Czego Was nauczyłem? Czy możecie iść w świat ? 

Majster i czeladn ik. Tak zawsze układa/em stosunki między 
nom/. 

Próbowałem zaszczepić w Was miłość i pokorę do teatru . 
Próbowałem rozwijać Waszq osobowość. Chciałem roz

miłować Was w sile słowa i potędze milczenia. 

Próbowałem nauczyć Was zawodu. Zadaniem moim było 
mówić N IE, gdy zbocza/iście z drogi. 

Próbowałem na uczyć W a s nie opisywać treści sztuki sło
wam i, tylko słowami wyrażać myśli . Nie grać slów, ty lko 
działać słowami . Chciałem byście dużo grali . Tylko przez 
ćwiczenia można nauczyć się zawodu. Nie wystarczy grać 
prawdziwie, trzeba je szcze grać in teresufqco. 

Próbowałem Was przygotować d o wejścia w tę wiefkq 
dżunglę, jakq jest teatr. Pokazywałem także oazę i radość, 
ja kq może być teatr. Kochałem Was. 

Próbowałem także nauczyć Was budowania nie tylko roli, 
ale pełnego człowieka, w którym światopogląd nie będzie 

się kłóci ł z praktykq postępowania, trudy myśli z porusza 
niem ciała, ambicje osobiste z funkcją spolecznq. Czy mi 
się to udało? Czas pokaże. 

Spotykacie się dziś z wie/kim swoim partnerem, z widzemł 
Teraz już widz będzie Waszym nauczycielem . Surowym i wy

maga/qcym. 

Życzę Wam wielkich ról i pelnej satysfakcji z zawodu. Bę
dt: szczęśliwy slyszqc o Was i Waszych sukcesach. Chciał
bym, byśmy zostali na zawsze przyjaciółmi i od dziś - ko

legami. 

Premiera 
ELBLĄG, 10. X. 1982. 

Wasz majster 
JAN MACHULSKI 



ROMEO I JULIA 

Najzwięźlej można scharakteryzować Szekspirowskie ujęcie wątku 

„Romeo i Julii" stwierdzając , że wczuł się w samych młodych, i w spo
só myślenia, któremu się przeciwstawi li, o nadto „w punkty widze 
nia" zbliżone do jednej i drugiej reakcji. Jeśli zaś ta brzmi zbyt 

abstrakcyjnie, to powiedzmy, że no każdym pasemku wachlarza ludz
kich postaw u m i eścił Szekspir postać, a w postaciocn tyle zawarł praw
dy i siły, że w miarę rozsuwania się wachlarza zaczęły one ożywać 

i zeskakiwać no wyznaczone pole wydarzeń , działać i mówić, i walczyć . 

Czynią to każda po swojemu , o przecież w wyniku zaryso uje si tym 

dobitniej jakiś odczytany przez dramaturga ogólniejszy schemat prze
biegania ludzkich spraw. 

Dziwność tych spraw zaczyna się zaraz od faktu, że miało się w 

sobie zakochać dwoje potomków rodów głęboko skłóconych. Wskazuje 
no to piorunując<:> szybko ekspozycjo konfliktu z „spobcznym cres
cendo" - służbo, patrycjusze, oż do pono grodu. Gdy książę groźnie 

strofuje poddanych zwaśnionych, wiemy, jako jest skalo napięcia. 

Pozo tym natomiast życie płynie słonecznymi ulicami Werony nie 
tylko szparko, o le z urokiem. Młodzi ludzie swkoją zabawy, na prze 

mian to wzdychają do dziewcząt, to szydzą z tego, delekcując si ę po 
tokami słów, trochę nieprzyzwoitych, trochę cynicznych - męska przy
jaźń jest szorstko. Do stwor.zenie tej atmosfery jakże ważny jest nie

porównanie błyskotliwy Merkucjo. 

To młode szumne życie miasto przyniesie okazję szczególnie świet

nej zabawy tanecznej . Bale i maskarady wydają s i ę zwłaszcza z „pół

nocnej perspektywy" niemal głównym zajęciem włoskich mieszczan. 
Gdzież łatwiej o fantazyjny strój , dramatyczny gest, żywy dialog, go 

rące porozumienia i nieporozumienia? 

Nadoi dążąc, by oddać w sztuce zachowanie naturalne, oczekiwa 

ne, prowadzi Szekspir no boi wydany u Kopuletów młodzieńców z 
wrogiego obozu. I tom, w tych rozjarzonych , pełnych muzyki pokojach 
stanie się rzecz nieporównana, znano, o p rzecież ni ezwykła; trafiała 

się tyle razy, ole niewiele razy pokazano ją z takim blosk iem. Wbrew 
wrogości rodzinnej, mimo dotychczoso1..,ego wzdychania pod innym 
adresem Romeo wzleci no wyżyny. Może trudno nom s i ę pr_eJrz;)Ć 

przez romantyczność wiersza, którym tu mówio posta cie, trudno zo 

baczyć świeżym okiem owo wydarzen ie, które dziś znoją milfony czy
telników i widzów, wszak Romeo Julio weszli w przysłowie. A jednak 
zaczyna się jakoś sprawo ogromnie poważna ; tych dwoje niemal dzieci 

wdziewa godowe szoty. Wyśpiewują sobie wzajemnie zachwyt o 
czyż jest tak wiele ważniejszych spraw w życiu? Oczywiście można ze 

wszystkiego pokpiwać, jak to przed chwilą czynił Merkucjo, ole czy 
do się wytrzymać w takiej postowie?W każdym rozi Romeo Monteki 

i Julio Kopulet wybieroją pochwalę piękno . 

Pow i edzieliśmy, że Szekspir sto le widzi różne podejścia. Nawet po 
wspaniałej scenie immoramento, w której pokazał jakby człowieka od -

rywojącego się od ziemi, zami eśc i no c hwil ę su chy, lekko kpiący ko
menta rz Merkucjo. Entuzjazm młod zieńczy jest jakąś prawdą - po

zostaje drugą prowdą , że jest w nim coś szalonego. W ka tegoriach 
struktury morny kontrast. Jedno prawdo uwypu kla d rugą, nie znosząc 

jej koniecznie : czasem człowiek musi umieć s ię zapali ć . Romeo znów 
podejmie śpiew. 

Nieraz w czasie tej sztuki przypomina on barwnego ptaka . Jego 
zaklęcia są ja k trele. No tym tle rolo Julii w dialogu, choć równie 
piękno , jest odm ienna. Jest tok samo sercem oddana ukochanemu, 
o le sp rowadza go b liżej rzeczywistośc i. Chce mniej zaklęć , więcej 

pogłębienia. Jakże jest prawdziwie kobieco w swoim niepokoju, czy 
no pewno może ufać temu ś l icznemu chłopcu. 

Co najbardziej może dodać wagi i powagi uczuciu tych dwojga, 
co wynosi je pozo sferę chwi lowych uniesień czy pięknych słów, to 
rzucenie pomostu ponad skłóconymi środowiskami. Rodzi się przec1 ez 

miłość w szerokim społecznym sensie, ogniwo mogące ludzi łączyć 

bez względu no ich „podłoże", powstaje więc pomost uniwersalny, 
tu ponodrodowy. Szekspir nie jest żadnym systematycznym filozofem, 

ob w nie jednym s i ęga fi lozoficznych perspektyw. Uwagi, które wkła 

da w usta Julii o osobistej wartości Romeo bez względu no j eg o naz
wisko mogłyby się znaleźć w onto logii ludzkiego porozumienia, gdyby 
kiedyś UNESCO takie wydawnictwo roplonowolo. 

Uświadomienie sobie tego aspektu najlepiej ułatwia podejście do 
postaci ojca Laurentego. Odeszły od świata zakonnik, to świetna po

stać dorodc/ młodzieńców niesionych no wLburzonych folach wiru świa 
ta; ma on spokojną mądrość, patrzy z perspektywy, czego zaiste brok 

u Romeo. W ogóle Romeo jest dość trudnym podopiecznym. lyje cały 
chwilą , wybuchem. Trudno się dziwić, że ojciec Louren •y nie może 
z nim znaleźć wspólnego języka . Tok niedawno miody Montekio bez 

końca morzy/ o Rozal indzie . Teraz nie ma już Rozalindy, jest tylko Ju
lia. Jul ia - albo sztylet. 

Ale Laurenty jest prremyśloną sylwetką. Jest franciszkaninem, no
l~ży więc do ruchu, który zwłaszcza we Włoszech . bardzo zabiega/ 

o poloże .1 ie kresu waśniom, dla którego szerzenie pokoju było szcze
gólnym zadaniem. Gdyby tok wy~orzystoć tę nomi c;tność celem rzuce
nia po'11ostu pomiędzy dwoma skłóconymi zbytecznie rodami? Tym 

bardziej , że to nowo namiętność Romeo i tok wydoje się nie do ugo
s• ~ nio . Trudno się d ziwić , że zrównoważony o jciec Laurenty zdecydo

wa ł się stanąć po stronie młodych . To, co ich łączy , choć takie gwoł
to 'lne, no pewno jest ważniejsze niż to, co dzieli ich rodziców. J uż 

z końcem drugiego aktu pędzące ku sobie plamienie uczuć Romeo 

i jego ukochanej złączą się potajemnie pad błogosławioną ręką Lau 
rentego, w którego klasztorku zabłyśnie przez moment pochodnio Hy
menu. Dwoje ludzi stolo się mężem i żoną . 

Ale no tym wiośnie polega straszliwość losu, że potrofi on przeciąć 

szczęście nawet w początkach . Pochodnio Hymenu nie zapłonie rów
nym, spokojnym światłem; oni nie rozkwitn ie pokój, którego małżeń

stwu trzeba . Dwóch czupurnych młodzieńców z kręgu znajomych Ro
meo, Merkucjo i Tybolt, wywolo zwadę, która skończy się tok krwawo, 

jak to przedstawiają historie o włoskich wendetach. Romeo storo się 



wyrazn1e krwi uniknąć, a przecież jakaś fala samotna i wysoka stam 
tąd ściągnie go tam jeszcze na jego nieszczęście. Fortu no jakże jest 
mu przeciwna. Nim się opatrzył, przebity jego szpadą Tybolt leży u 
jego stóp, o on wkrótce usłyszy z ust Lau ren tego o wyroku banicji no 
siebie. Jego złe przeczucia, do których czasem nawraca, nie wydają 

się bezpodstawne. 

Zarazem także nieprzychylna fortuna uderzy w Julię, w dość typowy 
sposób. Nie wiedząc o jej związku z Romeem, rodzice postanawiają 
ją wydać za dotychczasowego jej konkurenta, Parysa. Przeszkody mło

dej miłości wydoją się nieprzezwyciężone . Ale pozwoli jej Szekspir na 
krótkie jak tropikalna noc dopełnienie . Swieżo poślubieni zdążą się 

no krótko połączyć. Jakże musiało zachwycać wyobraźnię romantyczna 
okoliczność otaczającego kochanków zewsząd niebepieczeństwa . Nie 
jest przesadą powiedzieć, że ich loże małżeńskie o cezal mur sl.yletóv. 
Mniej zapewne zwracano wtedy uwagi no istotną okoliczność , że tych 
dwoje połączył jednak ślub. Dramaturg, inaczej niż romantyczni poeci, 
nie kazał swoim bohaterom wyzywać przyjętego etycznego nakazu , a 
jedynie zewnętrzne konwencje i utarty ludzki układ. Znajduje to szcze
gólny wyraz w słynnym dialogu o świcie. 

Tragizm prawdziwy jest w tym, że nieszczęście gro: i wiośnie dwoj 
gu młodym, którzy chcą żyć , widząc co piękne i ważne i którzy przez 
to mogliby sprowadzić na społeczność Werony „klejnot pokoju" . 

Nie jest frazesem romantycznej krytyki widzieć w tym zagrażającym 

młodości obozie „mieszczańską pychę i tępotę" . One rzeczywiście gro
żą. Na razie Julio jest gotowa je wyzwać. Nie może posłużyć się silą, 

przyjmuje więc pomysł podstępu, podsunięty przez Laurentego. Nie 
pierwszy i nie ostatni raz u Szekspira postaci szlachetne zmuszone są 

przez otaczającą ich ludzką głupotę lub niegodziwość do grania . Ju
lia zagra zgodę na plany rodziców (z całym zresztą kunsztem, no jaki 
umie się zdobyć kobieta w potrzebie) , decydując się równocześnie 

na wypicie „ napoju pozorneJ śmierci". 

Nie jest to łatwe. Trudno się dziwić jej wątpliwościom, czy ten na
pój podziało dokładnie tok, jak zapowiada Laurenty. a nie gruntow
niej. Dramaturg wydobywa maksymalny efekt z tego wkroczenia w 
śmierć prawdziwą . Tu znowu dziwność zbiega się ze świetnym realiz
mem. Jak przy prawdziwym rozstaniu z życiem rośnie poczucie osa
motnienia, szczególnie dojmujące dla młodej dziewczyny; w pewnym 
momencie Julia , której się właściwie sprzeniewierza nawet „poczciwa" 
niania, stoi „sama przeciw światu". W szczególnie mocnym monologu 
pobudza się jednak do spełnienia gorzkiego kielicha . Wśród szeregu 
Szekspirowskich „jak gdyby", teatralnych udań . powraca motyw zacho
wania się „jak gdyby" się umierało. To takie część gry życia . 

Szekspir jako człowiek teatru ne omieszkał też wygrać tu zewnętrz

nego efektu zaskoczenia i gwałtownego kontrastu . Zrazu wszystko zdaje 
się prowadzić do okazałego wesela z Parysem, potem cały ten no 
strój zostaje zdruzgotany. 

I znów wkroczy pierwiastek „nieprzychylnego losu" . Płon Laurentego, 
tak przemyślany w szczegółach opracowany, rozbije się o przypadek 
niedoręczenia Romeowi llstu z informacją. Rola tych „ zbiegów oko
liczności" staje się stałym elementem tragedii Szekspira obok ludzkich 

złych i dobrych poczynań . Kilkakrotne pogróżki o „ skończeniu ze sobą" 
nag le zbliża ją się do okropnego urzeczywistn ienia. Niełatwy pupil ojca 
Laurentego ostatecznie p12ekreśli jego nauki. W tym punkcie Szeks
pir niczego nie łagodzi an i nie harmonizuje z pojęciam i chrześcijań· 

skim i (w przec iwieństwie do motywu ślubu). Przyjmuje jako fakt, że 
młodzi ludzie popełn i ają z rozpaczy sa mobój stwo, i rozwi ja to jako mo

tyw tragiczny życia w tej o nim historii. Romeo, jak jego ukochana, 
też zaopatruje się w napój, ole niechybnie zabójczy. 

Końcowy manewr zlowrogiego losu to nieprzebudzenie się Julii wcze
śniej . Ponieważ tragedie zmiatają też ofiary „poboczne" , w grobowcu 
Kapuletów zginie i przypadkowy trochę gość w osobie Parysa . Zakon
nik przybiegający na scenę śmie rci zastanie tam ruinę, chwilowo kom
pletną, swoich zamierzeń poczętych z naj lepszych intencji. Żywioły 

skłócenia i zniszczen ia w świecie wydają się całkowicie J:wycięskie w 
zestawieniu z dobrymi silami natury badanymi przez ojca Laurentego, 
skupionymi w jego ziołach i napojach. I wielki żal tych dwojga, jakby 
ściętych ludzkich pączków miał ogarnąć pokolenia czytelników i widzów ; 
tyle miało cisnąć się pyta ń, dlaczego sprawy tak się obracają w życiu 

i tak kosztowna bywa wyciągnięta z nich nauka. 

Choć przecież nie możno powiedzieć, by to nauka całkiem prze
padła. Ci , którzy przeży l i. pojęli swoje groźne szaleństwo, a nawet sens 
wzniosłego szaleństwa tamtych dwojga w dążeniu do zjednoczenia 
i pokoju . 

Opracowano na podstawie : 
Przemysław Mroczkowski, „Szekspir elibletańskl 

żywy" . Kroków, 1981, ss. 267- 274. 



„ „ 
CZY MIŁOSC 
JEST SZTUKl\ Y 

Czy miłość jest sztuką ? Jeżeli tok, to wymaga wiedzy i wysiłku. A 
może miłość jest przyjemnym uczuciem, kt6regD zoinonle j est sprawq 
przypadku, czymś co się zdarza, j eśli człowiek ma Silczęściei 

D!o większości ludzi p roblem miłości tkwi przede wszystkim w tym, 
żeby być ko c hanym, o nie w tym, by k oc ho ć , by u mieć ka
c h o ć. Dla tego też główną sprawą dla nich jest zdobyć czyjąś miłość. 

Ludzie myślą , że kochać to rzecz prosto, natomiast trudne jest znale
zienie obiektu miłości , zdobycie czyjegoś uczucia. 

Przekonanie, że ni e ma rzeczy łatwiejszych niż miłość, utrzymywało 

się jako powszechny pog ląd wbrew prtzytłoczo jącym dowodom świad

c!ącym o czymś wprost pr :zeciwnym . Nie ma chyba sprawy, którą byśmy 
podejmowali z takimi zawrotnymi nadziejami i tak pełni oczekiwania, 
która by jed nak zawodziło z taką regularnością jak milośc . Gdyby to 
, · otyczyło jakiejkolwiek innej działalności , ludzie rob i liby wszystko, by 
l owiedzie.: się, jakie są przyczyny tego niepowodzenia, chcieliby się 

r; auczyć, jak postępować lepiej - lub zaniecha l iby tego dzia łania . 

:'onieważ to ostatnio ewentua l ność, jeżeli chodzi o miłość, jest niemo
~ !iwo , wydaje się, że istnieje tylko jeden skuteczny sposób, by uniknąć 

iepowodzenio w miłości: zbadać pl!Zyczyny tego niepowodzenia I za 
brać się do studiowania znaczenia miłości. 

Pierwszym krokiem, jaki na l eży zrobić , to uświadomić sobie, że mi
łość jest sztuką , tok samo jak życie: jeże li chcemy nauczyć sic ko
chać, musimy postępować w sposób identyczny jak wówczas, gdy chce
r 1y nauczyć się j akiejkolwiek innej sztuki , powiedzmy muzyki, malar
stwo, stolostwo, sztuki medycznej czy inżynierynej . 

Co należy zrobić , by nauczyć się j akiejś sztuki? 

Proces nauk i można z łatwością podzielić no dwa etapy: p ierwszy 
- oponowanie teorii ; drugi - oponowanie praktyki. ( ... ) A le obok 
poznania teori i i praktyki istnieje jeszcze trzeci niezbędny czynnik, aby 
s tać się mistrzem w jakiejkolwiek dziedzinie - opanowanie sztuki 
musi być sprawą maksymalnego zainteresowania; nie może być nic 
ważniejszego no świecie od danej sztuki . Prawda to od nosi się do m"J
zyki. medycyny, stolarstwo - i do miłości. I tu może wiośnie leży od 
powiedź no pytonie, dlaczego ludzie naszej kultury tak rzadko pró
bują uczyć s i ę tej sztuki mimo tak oczywistych niepowodzeri no tym 
polu; chociaż pragnienie miłości tkwi w ludziach tak głęboko, niemal 
wszystko inne uważa się za ważniejsze niż miłość: powodzen ie, p "estiż , 

władzę. Niemal colą naszą energię zużywamy na to, by się nauczyć 

osiągać te cele, natomiast prawie nic nie rob imy, aby nauczyć się sztu 
ki miłości. 

Pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniej 

szym dążeniem ludzi . Jest ono najbardziej podstawową nomiętnośclq, 

jest silą cementującą cały rodzaj ludzki , klon, rodzinę, spoleczeństwo. 

Klęsko no tym polu oznacza obłęd lub za gładę - ;z agładę samego 
i iebie lub zagładę i .1nych. Bez miłości ludzkość nie mog łoby istniec 
oni jednego dnia. A jednak, jeżeli nazwiemy zjednoczenie ludzi „mi
lością" , natychmiast znajdujemy się w poważnym kłopocie . Zjednocze
nie można osiqg„qć różnymi draga mi - to, co różne, nie jest oni tro
chę mniej ważne od tego, co jest wspólne dla różnych form miloścl 
Czy wszystkie można nazwać „miłością" ? Czy może powi n n iśmy zastrzec 
prawo do używania słowo „miłość" jedynie no ok re ś lenie szczególne
go rodza ju zjednoczenia, tego, które było doskonalą cnotą we wszyst
kich wielkich humanistycznych religiach i systemach f i lozo ficznych w 
ciągu ostatnich czterech tysięcy lot wschodniej i zachodnie) historii? 

Tok jak przy wszystkich trudnościach semantycznych, odpowiedź może 
. być jedynie arbitralna. Ważne, że wiemy, o jakiego rodzaju zjednocze
niu mówimy mając no myśli m ilość. Jest ona zjednoczeniem u·so un 
kowanym zachowaniem integralności człowieka, jego indywidua!nośc; 
Jest aktywną siłą w człowieku, silą, która przebija się przez mury od 
d•ielojące człowieka od jego bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi ; 
dzięki milości człowiek przezwycięża uczucia izolacji i osamotnienia 
pozostoiąc przy tym sobą, zachowując swą integralność. W miłości 

urzeczywistnia się paradoks, że dwie istoty stoją się jedną, pozostając 
mimo to dwiema istotami. ( .. . ) 

Miłość to dzia łonie, a nie bierne doznawanie. Czyn ny charakter mi
łości można najogólniej określić zdaniem, że kochać, to przede wszy
~'kim dawać , o nie bra c. 

Co to znaczy dawać? Chociaż odpowiedź na to wydaje s ię zupełnie 
prostą, w is lo:ie jednak jest ogromnie niejasna i zawiła. 

Dawanie jest najwyżs ym prcejowem mocy. W samym akcie dawania 
dostarczam mojej siły, bogactwa, mojej potęgi . To doznanie wzmożonej 
ż 1.vo•ności i mocy napełnia mn ie radością. Czuję w sobie nadmiar 
ekspansywnośc i i życia, toteż pzepe/nia mnie radość. Dawanie jest 
bardziej radosne niż .otrzymywanie nie dlatego, że jest utratą czegoś, 
lecz dlatego, że w akcie dawania przejawia się moja żywotność. (.„ ) 

Nie trzeba chyba poclkreśloć. że zdolność do miłości pojmowanej 
jof..o akt dawania zależy od rodzaju właściwości danego człowieka. 

Czynny cl' arokter miłości - pozo elementem dawania - ujawnia 
się w tym, że zawsze występują w niej pewne pods tawowe składniki 
wspólne d la wszystk ich jej form : poświęcenie, troska, poczucie odpo. 
wiedziolności. poszanowanie i poznanie . 

.. . Miłość jest czynnym przeniknięciem drugiej osoby, przeniknięciem. 

w którym moje pragnienie poznania zostaje zaspokojone dzięki zespo· 
le11iu. W akcie zespolenia poznaję ciebie, poznaję siebie, poznaję 
wszyskich - ole nie „wiem " nic. 

... Miłość jest jc:.l yn ym sposobem poznania, który w akcie zespole
nia doje mi odpowiedź no moje pytonie. W akcie miłości, w akcie 
oddawania si ę, przenikania drugiego człowieka, znajduję siebie, odkry
wam si eoic, odkrywam nas oboje, odkrywam człowieka . 

Opracowano no podstawie : 
Erich Fromm: „O sztuce miłości" , 

Warszawa 1973 
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