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Somotnośl dwojga 
{„.) Tematem "Romeo i Julii" jest to sa 
Julii i Romeo ujęto jednak w sposób doś 
zrealizować uczucie miłości, więc zreolizo 
"Romeo i Julii• przebiega więc pomiędzy po 

całym llemal Szekspirze, wielka opozycjo jednostka - świat. Opo 
Inr· oto jednostka, pojedyńczy człow iek mimo w!lysłko może wr 
ie 5111111190 - nie jest nolomiost w słonie uaynit tego w starciu ze 
i bl(siłą. Moc i niemot splotojq s ię w węzeł nierozerwalny. 

zawsze tragiczna; w dziejach 
drugim cz!owiekiem w pełni 

. Egzyslencjalny tragizm 

"Rodo bym się form trzymal, ( ... 
świolo. Odwiecznego buntu każdego młodego 
który Julio wymierza światu pozorów odsiania 
.hiffl", precyzu je nadrzędną opozytję tragiczną 
światem rządzą instynkty i emocje. 

rac. udawanie" -mówi Julio. Oto i j ądro lei buntu wobec pozoru Io 
Sprzeciw inicjocyjnie czystych i jeszcze autentycznych wobec 

f!allicznego zwarcia dramatu - w odniesieniu do milośri, która w 
formami ogółu o istotą uaut jednostki. Ogół jest brutalny. W 

przyjęto za porządek 
konwencji. Policzek, 

Iem ' Romeo i 

Milośi Romea i Julii nie znajdu je si w żadnej opozycji, wyroslo z lej samej gleby -emocji i instynktu. Ali 
je tragiczną opozycję w slosunku do przyjętej w n \Weranr realizacji instyn któw - emocje w związku Julii i Romea uległy s 
się ponad mia rę możliwą do zaakceptowania prz · noslqpiła włośnie poszerzeni, zogornionych przez miłośl 
dramacie opozycji: ci ośl, biologio reprezento z ogól, i włofciwo kochankom duchowaśi ich uaucia. Przeciwnie, 
rnioją colość - reolizu nię miloici. W całej dostępnef llaU<iu rozwartości : zasobów emocji i polencli instynktu {.„) 

Coly przedstawiony !wiol przesącza żywiołowy seks. Przenika litź Romeo I Julię, skąpanych w cielesnl>Ui. Tyle, że 
jeszcze wymiar cielesności - o sublimację seksu w cudowną pełnię erotyki. Zupełnie bezsensowne jest tra~towame Romeo i Julii 
bladym wodorostów, słowików aseksualnego trelu. Bezsensowne, acz nieprzypadkowo tok częste, zrozumiale w obrtbie tradycji e 
seks postawiono w opozy1ji do "czystej poezji uczue'. Romeo I Julio, przy mądrej pomocy ojca Laurentego, zadają kiom temu kre 
powi - morderczemu dla kultury chrześci ja ńskiej rozerwaniu sfery dolo I dudrn, seksu i poezji. 

Poezjo i seks spajają się w tym związku w całość monolityczną. Od pierwszej chwili. Od błysku pierwnej podaos boi 
natji, kiedy dłonie obojga wyciqgojq s ię ku sobie nieomal bezwiednie i spotykają opuszkami palców. W aurze poetycznego wuuszen 
do cielesnośd (.„) Apoteozo piękno dotyku, kiedy ciola wytryskają w razem, we wspólnotę. A Julia morzy: 
Weź mię, och! Colą! 
Włośnie colą. Bo tylko pelnio jest milościq („.) Koszmar samotności moźe zniszczy( tylko jej wyino fo1ragiiłjJildl ... llrl.L~ 
świata. 

do krwi („.) Tym 

W rozmowie Benwolio z Montekim, Romeo zosloje przedslawiony jako smutny samotnik. To pozór. lllifleo 1 samotnikiem z ncibry - czyni go 
nim brok miłości., oczekiwanie mlodzieńco no miłość, no przełamanie emocjonalnej samolnrń<i 1Hp6lnotq W'lll!J!dieit!Jlll, wzajemnym uczudu. Sprawi 
to Julia. Pierwsza milość Romeo, piękno Rozalindo, która przydolo mu św1odomośl samotno!<i, jlSł a . Acz jakże ważna w rozwoju 
Romeo. Cierpi. Lea z odtrątonej miłości wyniósl wartość ogromną : świadomość własnej samotności, samym odrębności, własnej integrol-
nośti w otaczającym go świecie {„.) 

Romeo, po niechcianym zabójstwie Tybolta stwierdza: jestem igroszkq losu. Kaidr 'Igraszką losu, to bono!. Rzea nie w tym, by 
oszukoi los. W tym rzea, by zmieścić się pośród jego igraszek. By zdążyć przed losem, zdqiyl s1f blalizowat. Julio i Romeo zdążyli („.) Jeśli by poję
tiu zbawienia nadać loi<ki sens spełnienia się, iycio zrealizowanego, to losem Romeo i Jułll lirnaimniej nie jest zgubo, lecz pełnio. Krótko; sponto
niano jok orgazm („.) 
Historio zaiste głęboko smutno, nieuaęście straszne. Ale jeżeli tragizm polega na konieanoKI wyboru jednej wortośd koniem wartości odrzuconej. 
Romeo i Julio wybrali z szans największą · i umierajq< zwyciężyli. 

Świat zabił Jull• i Romea. Ale Ich •I• aluayl. Nie dopadł Ich w por •• 
Wymkn•ll się. Zdqłyll spełnić łycle • lego ... 11Cl9· Zr-llzować się w nalwyiszei sub
llmacf I -motności wob- świata: w samot-'cl-raze•. Samotność w poiedynkę lest 
nieszczęściem. Samotność dwolga, leśll rówa• sl9 .,..t11le11lu siebie, moie być samq 
szcz•ślłwośclq. I dlatego pośród Szebpłrowalch tragedii "Romeo i Julia" iest tragedlq 
naibardziei optymistycznq I naipromlennlolaq. 

Andrzej Żurowski 'Czytając Szekspira" SWK, 1996. 



Urodzeni pod nieszczęśllwq gwiazdq 

Krytycy zgodnie podkreślają niebywałą popularność sztuki Szekspira "Romeo i Julia". To 
romantyczna tragedia miłości, którą rządzi los. Rola fatum w życiu Romea i Julii, którzy 
niewinnie padają ofiarą zewnętrznych okoliczności i wydarzeń, chroni ich dzieje od melo
dramatyczności. To mistrzowskie studium młodej miłości, która pod wpływem tragicznej 
ironii losu, omotując zbyt zagmatwanym splotem wydarzeń dwoje niedoświadczonych 
kochanków, sprawi że dojrzewając przedwcześnie, gotowi własnym życiem poświadczyć 
szczerość swych uczuć. 
W sztuce tej mamy świetnie narysowane i skontrastowane postacie, przepojony lirycznym 
pięknem język, skondensowaną akcję, zamkniętą dla spotęgowania wrażenia tragizmu w 
niewielu epizodaclh i zredukowaną do kilku dni. Poeta umiejętnie operuje kontrastem, 
wykorzystując przy tym sceny realistyczne, bijatyki pomiędzy służbą i familiantami obu 
zwaśnionych rodów czy przygotowania do uczty weselnej, by tym mocniej uwypuklić 
pospolitość życia i przeciwstawić je urokom świeżej miłości ( ... ) 
Inwencją czysto Szekspirowską jest Merkucjo. Jest to studium zawołanego zabijaki, który 
mówi soczystym żołnierskim językiem, bogatym w ludowe porzekadła. Była to ulubiona 
postać elżbietańskiej publiczności, która gorąco protestowała, gdy Merkucjo ginął w akcie 
trzecim. Innym wnikliwym studium jest braciszek zakonny, ojciec Laurenty, spełniający w 
tragedii rolę chóru i komentatora. W jego rękach skupiają się wszystkie ogniwa akcji. 
Bogata wyobraźnia poetycka upiększa nie tylko subtelną retorykę wiersza miłosnego, 
wplata w słowa młodych wizje i sny, które potęgują wrażenie nieuniknioności wydarzeń 
wyznaczonych dla obojga kochanków przez los ( ... ) 
Szekspir ukazał wspaniale proces przeobrażenia się Julii z dzieweczki w kobietę. Pokazał 
jej odwagę w wyznawaniu uczuć, wolę czynu, energię. Przedstawiając Romea ukazał 

przemianę, jaka się w nim dokonała dwukrotnie, raz w momencie ujrzenia Julii na balu u 
Kapuletów, drugi raz w Mantui po otrzymaniu wiadomości o śmierci Julii. W decydującej 
chwili retoryczna, książkowa miłość zmienia się w miłość prawdziwą, przeobrażając 
marzycielsko usposobionego młodzieńca w dojrzałego mężczyznę. To on pod koniec sztu
ki nazwie siebie mężem, a Parysa młodzieńcem. Tragizm sztuki wzmaga nastrój nie 
licujący z wydarzeniami, otacza ją bowiem przez cały czas atmosfera młodości, miłości i 
wiosny. 

iRóża Jabłkowska "William Szekspir. Dzieła dramatyczne", PIW 1980. 

Tragedia niedoskonała 

( ... ) Siła oddziaływania "Romeo i Julii" zdaje się urągać przyjętym naukowym kryteriom 
tragizmu. W badaniach poświęconych tej sztuce poszukiwania tragicznej determinanty nie 
przyniosły i nie mogły przynieść rozstrzygnięcia, jest ona bowiem jak gdyby "zawieszona" 
nad astrologicznym sonetem stanowiącym prolog, na podstawie którego musielibyśmy -
według słów tego sonetu - uważać dwoje bohaterów za "kochanków złamanych przez 
gwiazdy", co stanowiłoby jednak wątpliwą legitymację utworu jako tragedii losu, albo idąc 
drogą nader licznych moralistów ( ... ) musielibyśmy obwiniać kochanków za ich 
"nierozsądną miłość" lub doszukiwać się winy tragicznej w ich pośpiechu. 

Jeżeli już ten dramat ma być zakwalifikowany jako tragedia losu, to tylko w tym 
znaczeniu, w jakim dwie przeciwstawne siły: miłości i młodości z jednej strony, a starość 
i nienawiść z drugiej, dzięki brakowi zrozumienia pomiędzy rodzicami i ich dziećmi, ście
rają się w ciemnym i ślepym zaułku niedoinformowania, nikt bowiem nie jest w "Romeo i 
Julii" na tyle zły, aby celowo i z premedytacją planować zniszczenie pięknej miłości. 

Przeciwnie, wielka iron1ia tragicznego utworu leży w tym, że przynajmniej Kopule! wykazu
je tendencje pojednawcze, a nawet akceptuje w czasie balu Romea, jako bardzo "pozyty
wnego młodzieńca" ( ... ) "Romeo i Julia" bez wątpienia jest najwspanialszym poematem o 
miłości, jaki zna literatura światowa, jest także pod względem techniki doskonałym dra
matem, ale jest niedoskonałą tragedią, co jednak nie podważa nieśmiertelności utworu. 

Henryk Zbierski, "William Shakespeare", WP, 1988. 
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Sufler - Małgorzata Kałpowicz 
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Chłopaki 

W połowie lat 9G. XVI wieku, kiedy widzowie wzrvszali sit na przedstawieniach Romea I Jum, .,._ 
aktorskie kompanie posiadały oficjalne upowainienie na • rnmiolla '4111•1J1i..J 
zespoły profesjonalne. Oprócz ośmiu do dziesitciu udziałowców, którzy dzielili sit równo zyska 
mi, w ich skład wchodzili pracownicy najemni i uczniowie. · opłacali wynajem teatnJ, kupowali 
kostiumy, organizowali przedstawienia, oni też, na wspólnych , d1apdowali o repertuarze. 
Pośród nich byli główni alctorzy. 

Najemnilmm płacono raz w tygodniu. Niewielu z 
muzyc.y, suflerzy, garderobiani, bramkara. Najniżs:zq pozycjt w h" .:!:'1'4 
uczniowie. Przydzielano Ich udziałowcom na siedmioletnie tenninowanłe. Do.tawal I a 
także ubrania, ale nie aażł, chyba że ich wynajmowano innym naW9ł w6wwww mieli 
lławłci niższe od pracownill6w na~ Jeme do niedawna sqdzono, 
tlOe role kobiece. Świadectwa, na lct6re badacze zwykli lit powoływat, nie sq jednak wcale i naznac:zne. 
Jest wielce prawdopodobne, że role kobiece odgrywali także dorośli paktykowano w 
owyoch czasach na pnylcłod w Japonii, w teatrze no. 

Ale Julit z pewnościq grał jalm zdolny chłopiec. W kolicu m· 
najbard:dej rozjuszało bogobojnych Purytanów. "Młodzieflcy całkiem 
Prynne • Świqtyni Diabla, i tam ćwiczy sit ich w Szkole Grzechu, żeby 
kobiecie, kurewskie role, kl6re nawet u pogan wywołujq rumieńce". 

Tran1formacl 
Najważniejszym i najcenniejszym dobytkiem 

każdej sztuki wymagało kilkudziesitciu różnych ubiorów. 
Wawrzyniec m6wi Jum, że kiedy jq na marach ponioeq 
szq", co by znaczyło, iż podczas rozmowy z franc:iukanlnem była odziana 
inaczej. "Najlepszq sulcnit" paywdziała jednak Julia z pewnościq już 
balu, a potem w akcie truc:im, w scenie balkono-j. Romeo p 
płaszcam i w .......,., jqcych podróż. Podobnie przebrał sit 

1mienit kostium, żeby dwie lub witcej postaci • 
• li lit wite WSZyKy. elżbietańskim · 

niewidzialnych. 

Kostium kreował rolt, tam pW. ICobiecoU nie b,la sankcjonowana przez biologif. Była c:zymł 
sztuczlłym i bardzo wzg ....... , dla potrzeb llluki. ÓW rwlat)włlm Szekspir nadużywał do 
granic. W kilku ko • I odgrywat dziewczyny, lit za chłopc6w ••• 
Postacie w sztukach ra nie mogły miK żadnego życia , zbyt duży był " rM;: ritk 
pomitdzy kostiumem i aktorem. Ta:bamoU roli była zadaniem dla ga 

W roku 1512 Erazm u . ,,. .... „ 
zalecał kultywowanie jtzYk ·. Jako przylcład podawał 1 « 1 

itd m list". Szekspir znał i łwiodomie zastosował dwWde różnych figur 
akrobatq językowym jest Merlcutio. Nie tylko ośmiesza i 

' swego przyjaciela Romea, ale też pierwszy wprowadza do dramlllu 
a.-to zupełnie. nieprzekładalnq na język polaki. Siła tej IWłoryki była 
że aby samemu nie zginqt, musiał Mercutia w trzecim akcie sztuki 
Romea relatywlmwały wuystlco, i •18W6't i m~ w konsekwencii 



Erotyz:m 

J,zyk był żywiołem, w którym zamieszkiwali i przeżywali swoje nami9h1ości Julia i Romeo. 
Chłopiec, przebrany w damskie szatki, nie mógł si' przecież na scenie posuwał do zbytnich zażyłości z 
kolegq odzianym w strój m95ki. Purytanie czuwali. Wystarczy, że już w pierwszym akcie si' cołowali, i to 
dwukrotnie. Ich miłośt spowijała atmosfera homoerotyzmu, chłopiec grajqcy dziewczyn' nie stawał si' bio
logicznie kobietq, jego płeł była konstruktem. Ale czy erotyzm zależy od wyrafnego podziału na to, co 
żeńskie i 1n95kieł Aktorzy nie utożsamiali si' z osobami dramatu, a tylko je przedstawiali, pokazywali. Ktoś 
powiedział, że taki aktor-chłopiec był tylko "ruchomq metaforq" kobiecej seksualności. Szekspir wynajdywał 
dla sW<>ich kochanków-metafor niezwykłe gry jvzyko-, by ich dojrzewajqca seksualnośt mogła doczekał 
si' spełnienia. W trzecim akcie tempo rozmowy na balkonie przyspiesza, a napivcie sceny narasta jak pod
czas miłosnego stosunku. 

Zmysłowa miłośł Romea i Julii spełnia si' nocq, co na jasno oświetlonej elżbietańskiej scenie zaz-
naczano zapalonq pochodniq. Julia modli si': 

Come, gentle night; come, loving, black-browed night, 
Give me my Romeo, and when I shall die ... 
Przybqdf, miła nocy; przybqdt, miłosna, czamo-brwia nocy, 
Daj mi Romea, a kiedy umrt··· 

Tak bardzo nadużywany przez Romea i Julił wyraz die, "umierae, w XVI wieku znaczył też: "orgazm". 

Chłopaki I dz:lewcz:yny 

Niewiele wiemy o życiu seksualnym elżbietańskich chłopców poprubieranyc:h w sukienki. 
Niektórzy nosili kostiumy także poza teatrem. Za co zreaztq spotykała ich surowa kara. Zdarzały sił też Pf%Y
podki zażyłych zwiqzków pomiędzy uczniem i mlsłlzem. Poświadcza to niezbicie kilka zachowanych 
świadectw. Zmysłowy homoerotyzm Julii i Romea był odbiciem nami9h1ych energii krqżqcych w Londynie. 
Seks retoryczny, uprawiany na scenie, zamieniał w dzieło sztuki złażone rełacje erotyczne, które wiqzały 
rzeczywistych Londyńczyk6w. Thomas ~ i Christopher Marłow pisali wspólnie dramaty, niekiedy t.ż żyli 
raam.„ Richard Bamfield komponował namitfne poematy do swego Ganirneda. 

Wsp6łczełni artytc:i wzbogacili erotyzm Szebpira o nowy wymiar. W Crescent Theatre w 
Birmingham Romea i Julit zagrały dwie dziewa:yny. 

Mil'Olław Kocur 

Dziękujemy inż. Jarosławowi Kroplewskiemu za wyrozu
miałość, cierpliwość i duże poczucie humoru przy realiza
cji kolejnej metamorfozy Teatru - "Peryhelium" 

Dziękujemy Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi 
Pocztowych, a szczególnie Panu Tadeuszowi Woźniakowi 
za miłość do teatru, Witolda Gombrowicza i Argentyny. 

Panu Piotrowi Przybyłowskiemu, rektorowi Akademii 
Morskiej w Gdyni dziękujemy za serce i fantazję, 
dzięki której płyniemy kolejny raz do Argentyny. 

Pani Zuzannie Barteckiej - Tłuścik dziękujemy za pomoc 
w realizacji kostiumów i piękne tkaniny. 
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W repertuarze: 

Juliusz Słowacki „Balladyna'• 
reżyseria: Robert Czechowski 

Aleksander Fredro 1,Śluby panieńskie•• 
reżyseria: Dorota Kolak 

Sofokles „Antygona'• 
reżyseria: Mirosław Kocur 

Sławomir Mroiek 11TangG61 

reżyseria: Piotr !Kruszczyński 

Wieczór Kabaretowy z muzyką :Zygmunta Koniecznego 
,,:Zwierzenia Koniecznego, czyli laki śmieszny iesteś pod oknem61 

reżyserio: Marek Pacuła 
Spektakl nagrodzony w Konkursie Ministerstwa Kultury na Wystawienie !Polskiej Sztuki Współczesnej. 

Witold Gombrowicz „Operetka'• 
reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz 

Friedrich DiirrenmaH „Anioł zstąpił do Babilonu•• 
reżyseria: Julia Wernio, muzyka: Mikołaj Trzaska 
NAJLEPSZE PRZEDSTAWIENIE ROKU 2000 
(Nagroda Teatralna Marszałka Województwo Pomorskiego zo najlepszy spektakl, reżyserię i muzykę teatralną). 

Andrzei Pieczyński „:Zabić was to małG61 

reżyseria: Andrzej Pieczyński 
Jedna z dwóch głównych Nagród w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej oraz Nagrody Specjalne dla: Andrzeja Pieczyńskiego za scenariusz i reżyserię, Karoliny Adamczyk zo 
rolę Anki i całego zespołu aktorskiego biorącego udział w przedstawieniu. Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Gdyni 
za reżyserię. Nagroda indywidualna dla Karoliny Adamczyk na I Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu. Wyróżnie
nie w ankiecie miesięcznika "Teatr" w kategorii "najlepsza polska sztuka współczesna, oraz "najciekawszy debiut" dla 
Karoliny Adamczyk. 

Brad Fraser „Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości•• 
reżyseria: Piotr Kruszczyński 

Michael Frayn ,,Czego nie widać•• 
reżyseria: Małgorzata Talarczyk 

„O,Beri-beri•• na podstawie „Matki•• Witkacego 
reżyseria: Wiesław Komosa 

Antoni Czechow „Mewa'• 
reżyseria: Julia Wernio 

Bertolt Brecht „Kariera Artura Ui•• 
reżyseria: Wojciech Adamczyk 

W przygotowaniu: 

Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora „Kabaret Starszych Panów'• 
reżyseria - Waldemar Śmigasiewicz 
premiera lipiec 2002 

Artur Miiier ,,Śmierć Komlwolaierr• 
reżyseria - Adam Ferency 
premiera poidziernik 2002 

Teatr Mlelskl Im. Witolda Gombrowicza w Gdyni 
81-381 Gdynia ul. Bema 26 
tel.: 620-88-01, 620-88-37, fax: 661-71-23 
www.teatrgombrowlcza.art.pl 

Dyrektor Naczelny I Artystyczny: 
Julla Wernlo 

Dyrektor Ekonomlczno-Admlnlstracylny: 
Elłbleta Mluker 

Gł6wny Ksltgowy: 
Zofia Botullńska 
Koordynator Pracy Artystyczne!: 
Marta Białkowska 
Kierownik Biura Obsługi Wldz6w: 
Marzena Szymik 
Szef Działu Marketingu: 
Barbara Burczyk 
Kierownik Działu Reklamy: 
Robert Sochacki 
Kierownik Admlnlstracll: 
Małgorzata Kmiecik 
Kierownik Techniczny: 
Marek Perkowski 
Kierownik Sceny: 
Arkadiusz Brandys 
Kierownik warsztatów: 
Włodzimierz Miłecki 

Kierownicy pracowni 
akustyczne I: 
Wiesław Miecznikowski 
ołwletlenlowel: 

Marek Perkowski 
Pracownia krawiecka: 
Bołena Kulas, Barbara Pawłowska 

Biuro Obsługi W,ld~6w 
tel. 621 02 26, 620 88 01 wew. 104 
od poniedziałku do plqtku 
w godz. 9.00 - 16.00 
udziela lnformacll o repertuarze 
I terminach przedstawień, 
organlzule przedpołudniowe 
spektakle dla dzieci I młodzleły, 
przylmule zam6wlenla 
na bilety zbiorowe, 
rezerwule bilety Indywidualne. 

Kasa Teatru: 
Jadwiga Werner, Wanda Kukulska 
tel. 620 88 01 wew. 112 
czynna: 
wtorek - plqtek od 1 O.OO do 20.00 
sobota, niedziela od 16.00 do 20.00 

Redakcla programu: 
Marzena Szymik 
Prolekt I opracowanie graficzne programu: 
ub3 Robert Sochacki 
Prol•kt plakatu: 
ub3 Robert Sochacki 




