


. ""'""-. ~ „. „.~ 

reżysena 
• Andrzej 

WAJDA 
scenografia 

Kry s tyna 

ZACHWATOWICZ 
układ pojedynków 

Michał ZABŁOCKI 

asystent reżysera 
JAROSLA W GRZĄDZIELSKI 

a ystent scenografa 
MALGORZATASAPETTO 

inspicjei:i t , 
Ewa Kancler-Zełenska 

sufler 
Magdalena Jaracz 

„ 

WILLIAM 
Shakefpeare 

• i' ( Ro·meo aiad Jul1c .ł. J 

.ROMEO 
z JULIA 

przekJad 

Stanislavv 
BAkAiCZAI 



1. 

Pierwszą w dziejach szekspirow ką Julią był nieznany dziś 
z nazwiska młody ak tor londyńskiego zespołu Sług Lorda 
Szambelana, ubrany w kobiece suknie i perukę, z inten
sywnym makijażem na si lnie pobielonej twarzy. Je ' li 
zmartwienie Dudka ze Snu nocy letniej, że „broda mu się 
sypie", sta ło ię już i jego udziałem, musiał s ię przed 
spektaklem starannie ogolić . Jako pierwszy Romeo wy
stąpił zybko zy kujący uznanie Richard Burbage. nie
długo potem Hamlet, Otello, Makbet, Król Lear. Ode
grane najpewniej w 1595 r . w teatrze zwanym po pro tu 

Teatrem prapremierowe przedstawienie okanlo się ~uk
cesem na poły skandalicznym. Obyczajowa 'miałość 

wydanej wkrótce drukiem tragedii sprawiła. ie obok 
pochwał pojawiło się sporo u zczypliwych i krytycznych 
uwag części najwyraźniej Lgorszonych pisarzy. John 
Marston w pamnecie Plaga /c1jdact1rn z 1598 r. uznał 
Romea i Julię za sztukę odpowiednią co naj'ń }Żej dla 
młodych nicponi . W anonimowym dramacie Pml'rtlt 

: Parnasu, grywanym na przełomie wieków w ambrid12c 
opowieścią o kochankach z Werony ostentacyjnie ;a~ 
chwycał się błazen Gulio groteskowy głupek . Naj
dohi tniej ówczesne zastrzeżema wyraził Thomas M id
dleton w komedii S:alony .fo ·iat, moi panoll'ie. t wierdzą1.:, 
ie Romeo i Julia oraz poemat Marlowc'a Hero i Lewula 
lo „dwa lubieżne utwory'' całkowicie nieodpowiednie 
zwłaszcza dla młodych mi,:żatek . 

Pierwsza Julia - aktorka pojawić się mogla dopiero 
w 1661 r., gdy Karol Il Stuart zezwolił na sceniczne 
występy kobiet. Jednym z widzów był wówczas Samuel 
Pepy , wpływowy urzędnik Admiralicji, starannie prowa
dzący głośne dziś D:ienniki. Po obejrzeniu Romea i Julii 
zanotował tyleż krótko, co treściwie : „Najgorsza ztuka, 
jaką kiedykolwiek w swym życiu słyszałem" . Bo też do 
obyczajowych doszły teraz macznie poważniej sze zarzuty 
natury estetycznej . „Chaotyczna" budowa szekspirows
kich dramJtów. „niestosowne" ł~1czenic tragi1mu z komi
zmem, a także brak „poetyckiej sprawiedliwości" w Io-
ach po taci raziły nową publiczność . Zmienionym gus

tom i klasycystycznym kanonom zadośćuczynić miały 
w XVJll wicku teatralne adaptacje i przeróbki. W J\nglii 
David Garrick u unął z Romea i Julii nieprzystojne ża rt y, 

w finale zaś dopisał tytułowej parze melodramatyczny 
dialog przedśmiertny . W iemczech Christ ian Weisse, 
widząc w tragedii „wiele rzeczy trywialnych , przesadnych 
i zbędnych", wcisnął okrojoną akcję w ramy tzw. trzech 
jedności, skreślił Merkucja (k tórego przerabiacze szcze
gólnie nie lubili), Nianię przemienił w Laurę, poważną 
i uczciwą powiernicę, wreszcie zrezygnowal z końcowego 
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pojednan ia rodów. We Francji Louis Sebastien Mercier 
w dramie Groby Werony poszedł najdalej - wbrew 
ponuremu tytułowi zmienił zakończenie na pomyślne . 

Benvolio wstrzymywał Romea przed samobój twem, po 
czym Julia budziła się, a zczę · ciu zakochanych towarzy
szyła zgoda rodziców. „Nienawi ' ć przytłumiona pra
wił w ostatniej kwestii Benvolio dzieci się wasze 
'ci kają, a miłość panuje. O , gdybyż ona tylko sama 
rządziła światem, nie byłoby nieszczęść na ziemi". 
Zafascynowani Shakespearem młodzi romantycy dopro
wadzili w początkach XIX w. do odrzucenia przeróbek 
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w Anglii i Niemczech. potem w pozostałych krajach (u 
nas dopiero w połowie stulecia). Równoczesnic 1.m1emał 
się styl gry p eudoklasyczne deklamator ·two ustcp -
wało realizmowi. Elit.a O' Neill, od l 814 r. Julia w londyń
skim Covent Garden, zyskała ogromne powodzenie właś
nie d7ięki niespotykanej dotąd prostocie i spontaniczno
ści, jaką obdarzyła zekspirow ką bohaterkę .. Głośn•! 
romantyczną Julią była także - u schyłku lat dwudzies
tych - an ny Kem ble ze sławnego aktor ·kiego rodu . 
Wielkie role w dramatach Shakespeare'a stały się najwyż

szym sprawdzianem scenicznych umiejętności, okazją do 



indywidualnego popisu teatralnych gwiazd. Amerykań
ska aktorka Charlotte Cushman odważyła się nawet 
w 1855 r. zagrać w Londynie - Romea . Włoszka 
Adelaida Ristori prezentowała swą Julię w całej niemal 
Europie . Opera Charlesa Gounoda Romeo et Juliette 
z 1867 r. pozwoliła także śpiewakom odnosić sukcesy 
w partiach kochanków z Werony. Jej libretto było zresztą 

bliższe osiemnastowiecznym przeróbkom niż tekstowi 
tragedii. W 1882 r. w l ondyńskim Lyceum, u boku 
Henry'ego Irvinga, wystąpiła w roli Julii Ellen Terry. 
Powodzenie spektaklu prze zło oczekiwania . „Po etnym 
przedstawieniu - wspominała skromnie aktorka cho
ciaż nikt się zczególnie moją Julią nie zachwycał, do
stałam mnóstwo kwiatów, drobnych podarków i wierszy . 
Do jednego bukietu przypięty był bilet ze słowami : 

„Julii 
W dowód szacunku i uznania 
od monterów gazowników Teatru Lyceum" . 

W Polsce już w 1774 r. Romea i Julię w przeróbce Weissa 
pokazali w Warszawie aktorzy niemieccy . W 1796 r. we 
Lwowie odbyła się premiera przełożonych właśnie Gro-
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bów Werony . z Franciszką Pierożyńską w roli Julii . 
W tejże dramie w war ·zawskim Teatrze Narodowym 
o la kiwano Józefę Ledóchowską . Ale najdoskonalszą 
i najsłynniej zą polską Julią była bez wątpienia Helena 
Modrzejewska. „Narodziny" roli, granej potem przez 
wiele lat, nastąpiły w 1868 r., podczas występów zespołu 
krakowskiego w Poznaniu. Dokonany z oryginału prze
kład wzbogacono sceną balkonową mickiewiczowskiego 
pióra: „K to rany nie odebrał, żar t uje z żelazem" ... Sukces 
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na wielką skalę przyniosła dopiero premiera warszawska 
w 1870 r . Frekwencja, owacje, pochwały krytyków prze
wyższyły ponoć wszystko, co dotąd widziano . Obecny na 
jednym z przed tawień wło ki dramatopisarz Domenico 
Galati posłał aktorce entuzjastyczny list : . .Jaśniałaś samą 
prawdą, namiętnością, geniuszem„. Kilkakroć oglądałem 
już wzruszające dzieje kochanków z Werony, w wykona
niu znakomitych tragiczek, i mogę stwierdzić, iż żadna 

z tych arty tek nie osiągnęła nigdy Twych wyżyn. One 
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oddawały myśl angielskiego poety: Ty byłaś duszą Sha
kespeare'a!" . Od 1877 r. Modrzejewska grała Julię w Sta
nach Zjednoczonych, w 188 l r. także w Londynie . Ellen 
Terry oceniła ją raczej chłodno: „miała urocze momenty, 
ale niezbyt mi się podobała" . Pani Helena nieświadomie 
newanżowała się „konkurentce" w liście do przyjaciółki : 
„widziałam Romea i Julię w lyceum i nie jestem za 
chwycona. Zanadto realistyczn4 mają Juliett , a Romeo 
zanadto jest niezgrabny". 
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I jeszcze jednej sprawie warto poświęcić nieco uwagi. 
Romantyczne upodobanie do podróży, osobliwych 
miejsc i entymentalnych pamiątek zrodziło szczególny 
kult Werony, która stała się celem poetyckich pielg
rzymek . Wiedząc, że Io y Romea i Julii to literacka fikcja, 
podążano ich śladami w poszukiwaniu wzruszeń i in-
piracji. Lord Byron oglądał w 1816 r. kamienny , sar

kofag Julii" i kupił nawet „parę kawałków'' dla córki 
i sio trzenic . Dwanaście lat później Henryk Heine zanoto
wał w dzienniku: „Pokazują w kościele kaplicę, w której 
według opowiadania para kochanków była zaślubiona. 
Poeta zwiedza chętnie takie miejsca, choć sam u· miecha 
się na łatwowierność swego serca". Urok 1 gendy od
działywał i u nas. Księżna Izabela Czartoryska przecho-

wywala w Puławach nie tylko „cząstki kamienia z grobu 
Romea i Julii", lecz także ułamki ich kości , w tabliczce 
marmurowej wprawione". Pojechali do Werony Mic
kiewicz z Odyńcem, poświęcili jej :- i łynnym kochan
kom - wiersze Norwid i Konopnicka, a Modrzejewska, 
jak to było w zwyczaju, wrzuciła do sarkofagu swą 
wizytówkę. Do dobrego tonu należało odwiedzenie mias
ta podczas podróży poślubnej. jak to czynią Marynia 
i Stach Połanieccy w powie' ci Sienkiewicza. Mniemany 
dóm Kapuletów jest zresztą tłumnie zwiedzany do dziś, 
a w ogrodzie, pod małym kamiennym balkonem stanął 
niedawno odlany w srebrzystym metalu posąg Julii 
- dzieło Nereo Con tantiniego. Wmurowana opodal 
tablica oznajmia przybywającym : 

Z tych domów przy Via Capello 
pochodziła owa Julia 
przez którą płakało tyle serc szlachetnych 
i którą opiewali poeci . 

Jarosław Komorowski 



Romeo i Julia , akt II 

Scena druga 

ROMEO 
ll'Vclwd:::ąc z ukrycia 

Kpi z cudzej blizny, kto am nie był ranny. 
W oknie nu piętr:::e uku;;uje się Julia. 

Cicho! Cóż to za ' wiatło błysło w oknie? 
To brzask na W chodzie, a słońcem je l Julia! 
Wzejdź, słońce, przyćmij chorobliwie blady 

Księżyc! Patronka księżyca i dziewic, 
Bogini Diana. szarzeje z zaw i ści 

Na widok twojej urody. Wypowiedz 
Jej posłuszeństwo jeśli tak zazdrosna! 

Nie bądź potulną służebną, zrzuć suknie 
Jej anemicznej, ziemistej poświaty! 

To moja pani! moja ukochana! 
O, gdyby mogła wiedzieć, że nią jest! 

Mówi coś; nic nie słychać. Lecz co z tego? 
Jej oczy mówią - oczom więc odpowiem. 

Zbyt śmiały jestem; mówią, lecz nie do mnie. 
Dwie najjaśniejsze gwiazdy w całym niebie, 
Mając gdzie indziej jakieś pilne sprawy, 
Znalazły sobie w jej oczach za tępców, 

Póki nie wrócą na swoje orbity. 
A gdyby zamieniły się miejscami, 

Gdyby to gwiazdy świeciły w jej twarzy? 
Jasność tej twarzy przyćmiłaby gwiazdy, 
Jak światło dzienne gasi 'wiatło lamp; 

Za to jej oczy w niebie takie blaski 
Słałyby poprzez powietrzne regiony, 

Że ptak, 'wiatłością niezwykłą zmylony, 
Śpiewałby w nocy. Oparła policzek 

Na dłoni! O, być jedną z rękawiczek 
Julii i dotknąć przez chwilę jej twarzy! 



JULIA 
Ach! 

ROMEO 
Słyszę: mówi coś. O, przemów znowu, 

Jasny aniele! bo świeci z nade mną 
Jak ci skrzydlaci wysłannicy niebios, 
Gdy na pokładzie ociężałych chmur 
Żeglują ponad głębiną powietrza 

I olśniewają zadziwione oczy 
Zadzierających głowy śmiertelników . 
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JULIA 
Romeo! C/cmui ty jesteś Romeo'? 

Wyr/ccz się ojca i oduuć ntl/\\ isk o. 
Lub, jeśli nic chn:S/. powiedz. że mnie kochasz. 

A ja wym:knę się s\\Ojcgo rodu 

RO Al EO 
//(/ \l/"Oll/c 

PrzcmÓ\\ ić do niej czy tc1 słuchać dalej? 

JULIA 
Tylko nazv.isko t\~oje jest mi \\Wgiem. 

Ty jcste.: sobą nic iadnym Montc1,;chim. 
Coż jest Montecchi'? To nie dłoń . nie stopa. 

ie twarz. nie ramii; nie człov„ice/c ciało. 
O nnień n:.l/wisko. nazwi.1 1ę inaucj! 

Co.l znaczy na1wa'? To. co /\\iemy róh1. 
Pot! inne) ntl/\\<! nic mniej by pachniało. 

Tak i Romeo. gtly by . 1ę nazywał 
lnac/ej. byłby wcią/ tym samym rndcrn. 

Romeo. odrzuć nazv. isk o. a /a len 
Dhvięk, który nie jest nawet cz<istka ciebie, 

WeL:mics1 mnie całą. 

ROMEO 
Biorę cię za słowo. 

N·11wij mnie tylko swoim ukochanym : 
Ten nowy chr1esl pr/ekreśli dawne imię . 

pr/eloiył Stani law BarańcLak 



Stanisław Barańczak, ur. 1946 '~.Poznaniu , poeta, krytyk i teoretyk literatury_ 
tłumacz . Ukońc1ył poznański Uniwersytet im. Adama M ickiewicza i rozpoczął prac<: 
naukową, w latach 1967- 71 w ·półpracował 7 miesii;:cznikicm „Nurt" . Picrws1e tomy 
jeg twórczości poetyckiej to: Korekta 11rar:y ( 1968). Jednym tchem ( 1970). D:ie1111i/.. 
porcmny ( 1972), :tuc:ne oddychanie ( 1974). Ja wiem . :::e to 11ieslw;:ne (Paryi. Inst Lil. 
1977). 'Tryptyk: hl!tonu. :męc:enia i .foiegu (KOS 1980). Od debiutu wyró7nia! stę w kn;gu 
swego pokolenia poetów kontestatorów. Podobnie jak jego rówieśnicy Julian 
Kornhauser i Adam Zagajewski atakował starszą generację poetów 1.a brak Od\\ag1 
mówienia wprost o rzeczywistości. izolowanie się od prawdy życia ..:odz.icnnego i 1a 

pr1csadny estely7!n . Poglądy woje formułował w artykułach programowych i polcmic1-
nych 1cbranych w tomach : Nie11(11i i ;:adujcmi. Ro111t111ty:m i klasycy:m w 111/ode.i poe:ii lat 
s:d1'd:::iesiątych (1971). Ironia i ltarmo11ia ( 1973). Studium Jt•:yk p11ety1-k.i Miru11a 
Bia/os:::ew!ikiego ( 1974) było ostatnią po1ycją wydaną w obiegu oficjalnym. Nastąpiły lala 
„zapisu" cenzury na publikacje Barańczaka . Jako współ7ałożyc1cl KOR-u 1ostał 
dyscyplinarnie usunii;:ty z pracy w uniwcr ylccie. Mimo to często spotykał si~ 1e 
studentami na „nieoficjalnych" odczytach. „Solidarność"roku 1980 spowodowała po· 
wrót Barańczaka na U/\M . W 1981 poeta wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gd1ic na 
Uniwersytecie Harvard objął katedr<;: literatury polskiej . Pobyt za granicą me osłabił jego 
aktywności twórc1cj w poezji, krytyce literackiej i sztuce translatorskiej . Pojawiły si.,:: 
Wiers:e prall'it' :ehrane ( OWA 1981). Atlantyda (Puls 1986). 1-Vidnkriirka: tego Śll'iara 
(Paryż, Zeszyty Literackie, 1988) a także antologia poc1ji polskiej 7 lal 1944 1984 pl 
Pnera pamięta (Puls ł 984). którą autor określił \\ pod ty tuk pko „<mtologic;: poc1ji 
świad1.:ctwa i sprzeciwu". Tom szki..:ów Pr:ed i po (Aneks 1987) dotyczy poe1ji lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych . Zagraniq rozwinał Barańczak swój wielki kunszt 
przekładu poetyckiego. Próc7 i tniejących jui wczcśnic,1 pr1ckładów /. rosyj~kieg~1 
(Brodski, Mandelsztam) i z angielskiego, m.in. Antologia angielskiej poe:.ii metafi:yc;m•i 
XI '// ll'ieku (PIW 198:!) pojawiły · ię: 150 il'iers:y E.ł'. Crm1mi11gsa (Wyd . Lit. 1984)_ 
Wiers:e ll'ybrane Johna Do1111e'a (Wyd. Lil. 1984) . H ier~ :::e 11·yhrane Georga l/crhcrlll 
(Znak ł989) . Ostatnio zajął ię przekładami arcydliel szekspirowskich . ajpicrv. pop wili 
się Dwaj panoll'ie::: Weronr. polem\\ 1989 Hamll'I (zrealizowany pr1cl Andrzeja Wtijdę 
w Starym Teatrze). są już gotowe przekłady 811r:::y . Króla Lmra. K11prn 11 enec/..ią~o 
i wreszcie najnowszy, urzekający pii;kncm ji;lyka pr1ekła<l Rumea i Julii. k tory nasz Teatr 
ma zaszczyt zaprclcntować po raz p1crwsly. a marginesie nalc7y dodać . i.c Teatr 
Powszechny JU7 po raz wtóry sic;:gnąl do twórczo ·ci Stanisła1\a Barańczaka . Jego wicrs7e 
wraz 7 utworami innych poetów tego pokolenia tworzyły przedstawienie Ws:ysrkie 
spektakle :are:::enrn1ra11e. Był rok 1981 . luty . a 13 grudnia przedstawienie pr1cstało istnieć. 

M.C. 
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