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Chcesz już iść? A do świtu jeszcze tyle godzin! 
'Do słowik przeszył wylęknione ucho - tn nie skowronek! 
O, tam - na gałą~ce gra!Ilatu śpiewa . . 
Wierz mi, to jest słowik! Wierz mi kochanie. 

ROMEO 

Nie, to był skowonek; zwiastun ania. 
To nie słowik„ . Popatrz, kochanie - widzisz? 
Tam, na wscb!odziie, zazdrosne smugi złocą krawędzie chmur ... 
Ogark-i nocne zdmuchnięto; dzień radosny pnie się na szczyty gór. 
Patrz! Tam, na palce się wspina, widcisz? Ponad tę ścianę„. 
Muszę już iść, kochanie; zabiją mnie, jeśli zostanę„. 

JULIA 

To światło, miły? To nie brzask zaranny. 
to jest meteor - jakiś okruch słońca 1 który ci nocą ma służyć za gońca 
z pochodnią złotą„. W drodze do Mantui! 
Nde odchodź jeszcze! 

... 
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ROMEO 

Niechaj mnie złapią, tak, niech mnie zabiją; 
Julia ·choe tego, więc dobrze - zostanę„. 
To nie świt, miła; to tyiliko od!bicie białegK> czoła Cyntii... 
A ten dzwonek, to nie skowronka głos, który u:derza w sklepienie niebios 

wysokie - to słowik! 
Kochanie - więcej pow:odów mam, żeby tu zostać, niż sił, by iść stąd„. 
Przyjdź, śmierci; Julia chce tego„. Jakże więc, kochanie? 
To nie dzień, prawda? Romeo .zostan!ie„. 

JULIA 

Nie, nie! Już świta„.! Idź już! 
Brzask zaranny - a to skowronek, drze się jak pijany 
i nuty myli - strażacka kapela! 
Zamiast nas łączyć, on - on nas rozdziela! 
Niektórzy mówią, że ma oczy rybie; 
ach, żeby głos swój chciał z rybą zamienić„.! 
O, słyszysz? Słyszysz?! Tylko na nas dylbie! 
Kochanie! Popatrz - niebo się rumieni.„ Idź już ... ! 

ROMEO 

Ciemność przed nami, a niebo - cora.z to jaśniejsze ... 
(wbiega Niiania) 

NIANIA 

Panienkc! 

JULIA 

Co, nianiu? 

NIANIA 

Matka panienki idzie tu -
już świita! 
Niech panienka uważa„ . ! 

JULIA 

Okienko moje - wpuść dzień do pokoju, 
a wypuść życie ... 

ROMEO 

Raz jeszcze pocałuj - idę już„. 
Żegnaj, Śpij dobrze, kochanie.„ 

JULIA 

Idziesz już mę:źJu? Kochanku mój? Panie„.? 

(wychodzi) 

Pisz do mnie! Pisz codziennie! ,Nie, pisz co godzinę„. 
Tyle minut w godzinie - a każda minuta jest dniem. 
Czas - tak wolno płynie„. Ja:ka ja będę stara, 
kiedy się znowu spotkamy! 

ROMEO 

Żegnaj. Będę się starał... Paimiętai -
przecież my się kochamy„. ! 

JULIA 

Jak myślisz - czy ia ciebie jeszcze kiedyś zobaczę„.? . 
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ROMEO 

Głuptasku - proszę cię, nie mów ... ! 
Bo jeszcze się rozpłaczQ! Nasz smutek bQdzie dla nas, 
kiedyś - miłym wspomnieniem ... 

JULIA 

Co będzie ... jeśli inaczei zrządzi - przeznaczenie.„! 
LQkam się! Boże, Boże ... ! Kiedy tak stoisz w dole, 
zdaje mi się, że widzę cię w grobie ... 
Nie, nie! Ja nie pozwolę! Kochanku mój -
czy mi się zdaje.„ czemu jesteś - blady ... ? 

ROMEO 

,,. 

I ty, miła ... To smutek zostawia białe śbdy . 
Żegnaj mi„.! (odchodzi) 

JULIA 

O mój losie! Mówią, że jesteś zmienny. 
Jeśli to kłamstwo - czemu skradłeś mój 
Albo - dobrze ... ! Bądź sobie zmienny ... 
N o, dalej! Bierz się do dzieła! I przyślij 
co mi dłoń twoja odjęła! 

skarb bezcenny?! 

mi z powrotem to, 

(odchodzi od okna) 

Przeł. Jerzy Sito 
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STEF AN TREUGUTT 

KOCHANKOWIE Z WERONY 
Gdy;by trzymać się dokładnie tekstu Szekspira to nie kochankowie, lecz 

małżonkowie, gdyż Romea i Julię połączył prawomocny, acz potajemy 
ślub. Nawet Werona, jako miejsce naroidzin ich miłości i jej strasznych 
skiutków, nie jest pewna, nawet ich imiona ... Za najstarszy bowiem zapis 
historii kochanków z Werony uchodzi opowiadanie 'Doma1$SO dei Guardati 
Masuccia, włoskiego pisarza z Salerno, zawarte w jego zbiorze Novellino 
(pierwsze wydanie 1476), tam zaś ,para zakochanych nosi imiona Ma
r iotto i Gianozza, widownią zaś wydarzeń jest Siena. Ale to ta sama. 
sprawa: tajemny ślub ucieczka młodego małżonka z ojczystego miasta, 
zamiar wydania żony ... powtórnie za mąż przez nieświadomych rzeczy ro
dziców, udana jej śmierć, spowodowana przez lek dostarczony ręką przy
jaznego mnicha, na koniec okropny skutek tego podstępu, gdy w ygnany 
młodzieniec dowiaduje się o śmierci uko.chanej, a nie ma pojęcia, że to 
śmierć na niby. 

Rychło jednak, już w następnym znanym z r. 1524 przekazie, Luigi da 
Porto nazywa ich imionami, jakie na wieki ~ozsławiły ich mHość: Romeo 
i Julia. Zaś nazwiska dwóch niepr zyjaznych rodów odnalazł Luigi da Poirto 
w Czyśćcu Dantego: „Vieni a veder Montecchi e Cappuletti. .. " (VI, 106). 
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Tu już nie tylko im1ona, nazwiska, ale i schemat aikcji niemal taki sam, 
jak u Szekspira. Nic dziwnego, skoro fabuła o dwojgu szlachetnych aman
tach utrwaliła się w XVI w. jako temat liter!'lckii wędrujący z Włoch do 
Franeji, następnie do ziem niemieckich, Anglii, Hiszpanii i dalej po całej 
Europie. Dzisiaj parę tę zna cały cywilizowany świat, chociaż trzeba przy
znać, iż nie tyle to zasługa niezwykłych losów tych dwojga - świat z.na 
przykłady jeszcze bardziej uderzające - ile całej plejady artystów, jacy 
ten temat podjęli, spoipularyzowali, siprawili, iż imiona Romea i Ju11i 
wszystkim i wszędzie już automatycznie ikojaJ:""zą się z patosem nagłej, p:o
żerającej życie namiętności, miłości silniejszej od strachu śmierci, z czymś 
młodym, gwałtownym, pięknym, jednym słowem .z czymś diamętralnie 
różnym od trywialnych romansó·w, uczuć banalnych, nijakich. To przede 
wszystkim Szekspir był ii jest nosicielem ich sławy. A także utwory o tak 
uniwersalnym charakterze, przekraczające bariery ;ęzy~ów, jak muzyka 
baletu Sergiusza Prokofiewa .. To dzięki Szekspirowi temat Romea i Julii 
objawia się z łatwością i w zmienionych radykalnie warunkach społecz
nych, na przykład jako temat współczesnego filmu - dość wspomnieć 
dzieło tak sławne. jak West Side Story. 

Gdy się tu tak zdecydowanie podkreśla rolę angielskie.go mistrza jako 
nie ty;le pośrednika w ,rozgłoszeniu na świat cały młodych amantów z We
rony, ile raczej jako twórcy legendy o nich, to nie należy sobie wyobra
żać, iż Sz.ekspir działał )u z jakąś premedytacją, z jakąś intuicją, iż oto 
odkrywa uniwersalny temat, tak ważny, iż po setkach, lat będzie on poru
szał wyobiraźnię twórców, widzów i słuchaczy kilku kontynentów i kilku
dziesięciu krajów. Było znacznie prościej, jaik wolno przypuszczać, znając 
obyczaje czasu i metody pisarzy teatralnych Anglii elżbietańskiej. Ma
succio jak się WSipOmniało, ·zapisał pierwszy fabułę tei opowieści o miłości 
i śmierci w r. 1476. W pół wieku potem Luigi da Porto nadał bohaterom 
znane nam imiona i rzecz umieścił w Weronie. Z wielu dal1szych opraco
wa6 tematu zwrócić należy uwagę na NoveHe Matteo Bandello, ponieważ 
w drugim tomie swych nowel (1554), wzorowanych na słynnym Decame
ronie Boccacia, Bandello unowocześnił historię Romea i Juli.i, ulepszył 
w duchu prawdopodobieństwa. A dla nas najważiiliejs:ze, że to om wykrył, 
iż Romoo dostał się tam po sznurowej draibiln.ie. Jeżeli więc teraz badacze 
kiczu i maoowej produkcji pseUldoarrtystyoznej rejestrują i reprodukują 
pocztówki włoskie właśnie z 'ba1konem, di-albinką, dziewczyną w białej ko ... 
szuli i wspinającym się chłopcem, to genezy popularności tej sceny szukać 

~~ 
trzeba, oczywiśoie, w Szekspirze, ale pamiętajmy, że pierwszy opisał to 
Włoch Bandello. Sal!J. Bandello umknął po bitwie pod Pavią do Francji 
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tam doszedł do godności biskupa w A.gen. Być może francuska część ży
ciorysu Bandella sprawiła, iż tłumaczenia jego wersji spopularyzowały 
dzieje miłości Romea i Julii w Europie północnej i zachodniej. Także 
w Anglii. 

Francuskie tłumaczenie Bandella, pióra Belleforesta, przerobił na 
angielski Sir Geoffrey Fen1:Jon (1567). Brzypuszcza się, iż książkę Fentona 
Szekspir znał. Podobnie jak The Palace of Pleasure - antologię opowia
dań Williama Paytera. gdzie także odnajdujemy kochanków z Werony. 
Za ważniejsze w sumie źródło Szekspira badacze uważają wierszo1waną 
angielskliL The Tragicall Historye of Romeus and Juliet, której autor, 
Arthur Brooke, posłużył się aż dwu francuskimi przekładami noweli Ban
della. Poemat Brooke'a pochodzi z r. 1562, książkowe wydanie Romea 
i Julii Szekspira ukazało się w r. 1597, utwór zaś powstał rok lub dwa lata 
przedtem i był „częstlo grany przed publicznością", jak zanotował jeden 
ze współczesnych. A więc 120 lat od pierwszego zapisu tematu sławnych 
kochanków do Szekspira. Angielski autor posłużył się tym tematem jako 
dogodną materią dla efektownej, przyciągającej publiczności sztuiki. Był 
przecież nie tylko poetą, był przede wszystkim aktorem, człowiekiem 
teatru, dostawcą repertuaru, jednym z setek ludzi utrzymujących się 
w ówczesnym Londynie z twórczości dramatycznej, z ;przerabiania na sce
nę wszelkich możliwych starych i nowych historii, kronik, nowel, powieści, 
poematów i wszystkiego, co się mogło rpUJblicz:ności spodOJbać, tej niezwyik
łej, jedynej pewnie w świecie publiczności. Londyn wtedy przeżywał przez 
pół wieku istny teatralny festiiwal, teatr był pasją i dworu królewskiego 
i ulicznego plebsu, dziesiątek zaś przedsiębiorstw widowiskowych miał 
co robić w mieście nie większym niż masze dzisiejsze Kielce luh Radom. 
Podobało się wszystko, byle było efektowne, „mocne", byle budziło śmiech 
i grozę, bawiło i przerażało, byle było nieziwykłe i ciekawe. Taki był te
mat Romea i Julii. I jak go Szekspir opraoował! His1:Joria pary kochan
ków, opowiadana we wspomnianym przed chwilą poemacie Arthura 
Brooke'a dzieje się w ciągu dziewięciu miesięcy, czas trwania akcji u Szek
spira zajmuje mniej niż pięć dni. Cóż za p:r<zyspieszenie i kondensacja! 
Nie jedyna to zmiana, Szekspir był jednak nie tylko dostawcą repertuaru, 
biegłym scenarzystą widowisk, był także wielkim poetą, pod jego piórem 
zupełnie inaczej ożyły figury tragedii, oikazały głębię swych cech ludz
kich, przemówHy językiem prawdy, a ich śmiech, radość i łzy, szczęście 
i nieszczęście zyskały niesamowitą pełnię Wyirazu. Ale z tym wszystkim 
nie była ta sztuka ani czymś w repertuarze elżbietańskiego Londynu nie
zwykłym, ani też nic nie pozwala przypuszczać, iż angielski autor, który 
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wówczas ledwie przekroczył trzydziesty rok życia, miał zamiar z pary 
swych bohaterów stworzyć wieczny symbol miłości. Dobry, efektowny 
temat został po mistrzowsku i z nieomylnym wyczuciem sceny napisa'
ny - i tyle. Resztę, legendę nadczasowej pary amantów z Werony, przy
nieść miały dopiero następne stulecia . 

Dowodem, że nie była to pierwotnie apoteoza miłości silniejszej niż 
śmierć niech będzie już to, że opracowania tego tematu na terenie fran-
cuskim i niemieckim - a było ich sporo w końcu XVI-go i w XVIIwie
ku - mają charakter moralizatorski, dydaktyczny, jest nawet dramat 
jezuicki, gdzi~ dzieje Romea i Julii są wręcz dowodem na to, "iż namięt
ność miłosna jest szkodliwa i niszcząca. A na przykład niemiecki utwór 
J.F.S . Mercuriusa (1671) ma wymowny tytuł: Szkola obyczaju miłości 
cnotCiweJ. A czyż i u Szekspira nie ma momentu dydaktycznego? „All are 
punished" - wszyscy ukarani, mówi pod koniec Książę. I jeżeli Szekspir 
daleki jest od potępiania nagłego wybuchu wielkich uczuć swych boha
terów, to przecież nie ogrom uczuć popchnął ich w śmierć, ale zbieg przy
padków, zły los, brak dobrej woli -zwaśnionych rodów. Wystarczyłoby, 
żeby mieli trochę szczęścia„. Tak chociażby jak pod piórem innego dra
matycznego geniusza tamtei epoki, Hiszpana Lope de Vegi. Jego utwór 
Castelvines y Monteses (1602, w hiszpańskim tytule poznajemy nazwy 
dwu zwaśnionych rodzin, Kapulatów i Montekich) także czerpie osnowę 
z noweli Bandella; zakończenie wszelako wytpadło dla zakochanych po
myślnie. Roselo (takie imię nosi u Lope de Vegi Romeo) zdobywa pod 
koniec ukochaną Julię i zgodę jej ojca na małżeństwo. Podobnie w na
stępnym hiszpańskim opracowaniu tematu, w Los Bandos de Verona F. de 
Rojas Zorrilli (1 659), gdzie mordercze perypetie zakochanych, groźby 
śmierci, sztylety, trucizna zaba,rwione są komediowością i nawet farsą, 
a całość kończy się szczęśliwym połączeniem zakochanych serc. 

Należy także pamiętać, iż po pon1ownym, pośmiertnym wkroczeniu 
Szekspira n a sceny angielskie, a następnie europejskie w wieku XVIII, 
tekst Romea i Julii był „poprawiany" i przykrawany do estetycznyc,h 
upodobań epoki. W każdym jednak \fazie na jpieriw osiemnastowieczna 
„szkoła uczuć" , a potem r olmantyzm uczyniły z t ematu Romea i Julii to, 
czym jest on obecnie, literacką legendą ·o znaczeniu nadczasowym, arche
typem, jak powiedzilibyśmy dzisiaj , tragicznego sp lotu miłości i śmierci. 

- Legenda ta, obecna w świadomości powszechnej całego naszego kręgu kul-
tury wyszła ze stanu literackiej anonimowości takiej, w jakie; zetknął 

~~ 
się z nią w końcu XVI wieku Szekspir. Owszem, jest temat Romea i Julii 

~ , wspólnym dobrem poetów, muzyków, malarzy, jest hasłem wywoław-
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czym zdecydowanych emo.cji i skojarzeń. a1e nie ma wątpliwości, iż za 
każdym razem jest to nawiązywanie do Szekspira. 

Autorytet legendy wspiera się Szekspirem. A symbioiliczna magia imion 
jest tak duża, że gdy w opQwieści zeszłowiecznego pisarza szwajcarskiego 
Gottfrieda Kellera czytamy tytuł Romeo i Julia na wsi, to wiemy, o jakiej 
parze kochanków będzie moiwa i jak się sprawa zakończy. I mamy racj ę, 
chociaż bohaterowie Kellera mają inne imiona, a poza waśnią rodów fa
buła tej wiejskiej powieści jest całkiem inna. I podobnie w najbardziej 
teraz na świecie popularnej książkowej, telewizyjnej i filmowej historii 
o miłości. Myślę o Love Story Ericha Segala. Bohaterowie mają imiona 
Oliver i Jennifer, ich losy zupełnie nie przypominają kiochankó1w z We
rony, ale jedno jest wspólne - prawdziwa miłość. Musi być więc zagro-
żenie, bo każde prawd ziwe uczucie jest o krok od katastrofy, fatum obja-
wia się tu jakio nieuleczaLna białaczka. Czeski film Jiflzi Weissa opowiada 
o miłości dwojga młodych w czasie hitlerowskiej ok!Upacji i o prześladowa-
niach Żydów - ma tytuł Romeo, Julia i ciemnosć - a 1to już samo nadaje 
wymiary ich uczuciu, wprowadza bohaterów w świat legendy. Przywo-
łanie tych dwu imion nigdy nie jest daremne. Dlaczego aimrat szekspirow- „ 
ska wersja mitu miłtości tak za pośr·ednictwem romantyków panuje nad ~ 
'Świadomością współczesną, to już inne pytanie, i trzeba by popro.wadzić - i 
odrębny, obszemy wywód psycho-socjologiczny, by wyjaśnić sobie przed 
czym ma nas chronić ta tragiczna opowieść o wiernej miłości i jakie to 
tęsknoty i niespełnione marzenia o uczuciu zupełnym sprawiły, iż para f' 
z Werony tak jest w świecie współczesnym sławna. 

Na skojarzenia i siłę wywoławazą legendy liczyli może najbardziej ~ 
muzycy, gdy od dw1ustu lat w najirozmaitszych wersjach podejmowali te- ęJ . 
mat Romea i Julii. Sławna MaHbran •wsławiła swym wykonaniem operę ~! 
Nicola Vaccai Julia i Romeo (Mediolan 1825). Publiczność wynosiła 
triumfalnie Belliniego po operze I Capuletti ei Montecchi (Wenecja 1830). r 

i Nicolo Zingarelli. Wielce oryginalną formalnie symfonię dramatyczną . 
1 Na ich temat komponowali jeszcze muzykę w XVIII wieku Georg Benda ~ 

z muzyką chóralną na ich temat stworzył Hectlo!r Be<f'li()z, za arcydzieło 
Charlesa Gounoda uchodzi jego pięcioaktowa opera Romeo et Juliette rtft~ · 
(1867), Tak, odwoływał się do wielkiej legendy i Czajkowski (uwertura ~t 
z 1869), i FiHippo Marchetti, i kompozy:torzy naszego wieku (opera Ric- ~ 
car<la Zandonai, Rzym 1921), i legion innych muzykÓJW, malarzy, ilustra- ~ 
torów. autoirów dramatyaznych i nade wszystko poetów - którzy od 
czasu Johna Keatsa i Norwida ńie zarzucili tego tematu. Nawet .w n a-
szych tak mało lirycznych czasach temat okazał swą wysoką przydatność . „ fi ~rf) 
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JANINA PUDEŁEK 

~1JLETOWE DZii'.JE · 
SZEKSFIROWSKICłl .. 
KOCtl~rłKOW 

Do najpopularniejszych, a równocześnie najpiękniejszych motywów szekspirowskich nale
żą dzieje tragioznei miłości Rom ea · i Julii. Ich imiona stały się symb-O'lami potęgi uczucia, ja
kie może łączyć kobietę i mężczyznę , uczucia, które zawsze sta1I1owiło i nadal stanowi jeden 
z naj1Wldzięczniejszych dla baletu tematów. 

A jednak, choć trudno w · to uwierzyć , kochankowie z Werony długo nie cieszyli się zain
teresowaniem choreografów, mimo że w pierwszym ok.resie scenicznego renesansu Szekspira 
powstały w trz.ech różnych punktach Europy różne w typie balety na ten temat. Autorem 
pierW-Szego z nich był mało znany wloski choreograf Enselio Luzzi. Swoją interpretację, o któ
rej nie przechowały się bliższe infcmmacje, µrzedstaiwił w Wenecji w 1785 r . .Drugiim był Ro
sjanin, Iwan Walbierch, który 2 XI 1809 oprncował własną wersję dla baletu rpetersburskie
go. Według relacji współczesnych balet opierał się pr12ede wszystkim na pantorn1mie, a scen ta
necznych było w nim niewiele. Po tych wczesnych próbach motyw Romea i Julii zniknął jed-
nak ze sceny baletowej ·na okres przeszło stu lat. · 

W naszym stuleciu tragedia uikazała się na scenie tanecznej dopiero 4 V 1926 w Monte Car
lo za sprawą Baletów Rosyjskich Sergiusza Diagilewa. Nie było to ;ednak pełne ipriZedstawie
nie losów szekspiroiwskich kochankóv.:. a jedynie wykol'z.ystanie znanego motywu. Treścią ba
letu była próba, na której dWoje prntagoinistów - Tamara K:arsawina i Serge Lifar - przy
gotowuje się do ról Romea i Julii. Muzykę Slkomponował angielski dyrygent Constant Lam
bert, choreografia zaś była diiełem Bronisławy Niżyńskiej. Bale-t n ie cieszył się szczególnym 
powodzeniem , a w ciągu następnych dwunastu lat znów żaden inny chrn:-eogr af n ie podjął te-
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matu. Dopiero 30 XII 1938 r. Czech Ivo Wania Psota wystawił w Brnie po raz pienvszy balet 
Prokofiewa, zaś 19 IV 1939 r. choreograf węgierski Gyula Har angozó opracował dla opery bu
dapeszteńskie; „ROMEA I JULIE;" w krótkie.i wersji inspirowanej znaną uwertUTą-fantazjq 
Czajkowskiego. 

Te trzy premiery, o których mało kto już dziś pamięta, stanowiły początek nie tylko nie
hywałe.i popularności tematu w balecie, ale wyznaczyły trzy, zasadnicze drogi poszukiwania 
najwłaściwszej ;ego interpretacji. 

Pierwsza z nich, to dająca tv.rórcom najwięcej swobody w kształtowaniu indywidualnych 
v;izji związanych ze specjalnie komponowaną lub dobieraną muzyk~. Tak postąpiła np. ro
syjska choreografka, działająca w Niemczech, Tatiana Gsovsky. 8 XI 1042 wystawila w Lipsku 
balet „KOCHANKOWIE Z WERONY" z muzyką Leo Spiessa. 

Dużą popularnością cieszył się też balet „ROMEO I JULIA" Anthony Tudora, wystawiony 
G IV Hl43 w nowojorskiej Metropolitan przez zespół, który wkrótce prze-
kształcił się w sławny dziś American Ballet Theatre. Muzykę złożoną 
z drobnych utworów Fredericka Deliusa, opracował Antał Dorati, a w ro-
lach tytułowych wystąpili Angielka Alicja Markova i Amerykanin Hugh 
Laing. 

Największy wszakże rozgłos ze wszystkich interpretacji tego kierun
ku zdobyła „WEST SIDE STORY", musical z muzyką Leonarda Brensteina 
i choreografią Jerome Robbinsa wystawiony w Nowym Jorku 26 IX 1957. 
Ta historia renesansowych kochanków przeniesiona w warunki współ
czesnej nowojorskiej dzielnicy ubogich imigrantów zawdzięczała swe rzad-

~, 
Ir 

ko notowane powodzenie w dużej mierze opracowaniu tanecznym Rob- ~ 
binsa, które wywarło wielki wpływ na rozwój współczesnej choreografii. ~ 
Musical został opracowany w wersji filmowe; i obiegł ekrany całego świa- '1. 
ta, a Robbinsowi przyniósł w 1962 r. dwa Oscary: za reżyserię i za cho- -r« 
reogrofię - po raz pierwszy w dzie]ach te; głośne; nagrody. /~ 

Druga droga wiodła poprzez wykorzystanie istniejących już utworów -l ~ 
muzycznych, inspirowanych szekspirowskim motywem. Tu wymienić mo7- '-")~ 
na grupę różnych interpretacji uwertury-fantazji Cznikowskiego i sym- )""":) 
fonii dramatycznej Berlioza. ;/(f; 

Utwór Cz~jkowskiego narzuc~ł konieczność syntety:z;nego, skrótowe- ( !~~') 
go traktowania tematu, eksponu.iącego przede wszystkim partię tytuło- \, ,r,-
wą. Tak postąpił Serge Lifar, który przygotował swą wersję dla Ballet P:>, 
Russe de Monte Carlo w 1946 r., by po trzech latach, 13 IV 1949, wzno- ("\ 
wić ją dla Opery Paryskiej. Role tytuło,we w tym wznowieniu tańczyli -:;y 
~,ycet'.e Darc;onval i sam Lifar. Już w następnym roku pojawiły się dwie !ff\ if 
inne mterprebcje utwor u Czajkowskiego. 4 V 1950 George Skibin wy- 1 ·~~~..I 

1Ę" "7-
'ł~1t~'l_ <t.~ (\~ ~-~0'5-. -x· 3...- "-<~~~ 1) 
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stawił go jako „TRAGEDIĘ W WERONIE" dla Grand Ballet de Marqui.s 
de Cuevas. W pół roku później, 8 XII 1950, Duńczyk, Birger Bartholin, 
wystawił „ROMEA I JULIĘ" Czajkowskiego dla Królewskiego Baletu 
w Kopenhadze. 

Po symfonię Berlioza jako pierwszy siągnął w 1955 r . George Skibin, 
Realizował ją też w 1959 r. dla opery w Wuppertalu Erich Walter, znany 
u nas z łódzkiej premiery „ORFEUSZA" Monteverdiego. 

Najciekawszą interpretację symfonii Berlioza przedstawił 17 XI 19GG 
w Brukseli Maurice Bejart. Na czele Baletu XX wieku tańczyli Laura 
Proenc;a i Paolo Bortoluzzi. Balet ten mieliśmy możliwość podziwiać 
i w Polsce, a w wa7ncj roli Tybalta występował WÓ\Vcz:is nasz Wojciech 
Wiesołłowski. 

Naowocniejsza w wybitne osiągnięcia artystyczne okazała się droga 
trzecia, zapropo,nowana od strony muzyczne; przez Sergiusza Prokofiewa, 
od stronv dramaturgiczne; p~zez kompozytora i choreografa modelowe i. 
leningradzkiPi wersji, Leonida Ławrowskiego. Premiera odbyła si ~ 
11 I 1940 'vV Teatrze im. Kirowa. Autorem on"'awy plastycznei był Piotr 
Wiliams, a w rolach tytułowych wystąpili Galina Ułanowa i Konstantin 
Siergiejew. Inscenizacja ta , przeniesiona 2 XII 1946 do moskiewskiego 
Teatru Bolszoi, zapoczątkowała światowa kariere baletu. którv doczekał 
s i ę tylu premier. 7e samo suche wyli.czenie ich zajęłoby co najmniei kilka 
stron. 

Karierę prokofiewowskiego baletu na Zachodzie zapoczątkowały 
vJ 1955 r. dwie inscenizacje: 19V1955 Frederick Ashton wystawił to 
dzieło dla Królews·kif'go Baletu duńskiego z Mon~ Vangsa i I-fonnigi cm 
K ronstamem w rolach tytułowych , a 28 XII 1%5 Serge Lifar pod jał rnz 
j c~zcze ten temat na scenie Opery Paryski<>i z Uanne Daydee i Mi ch elem 
Renaultem jako JuHą i Romeem. 

J;/ Z wi elkim uznaniem przyjęto też prepozycje Johna Cranko, zapr f' -~
~) 
~ zentowaną w pi.cnvo tnej wersji w mediol .nńskiei L :.i S r-ali w 1959 r. 

®\'~) W ostatnim dziesięcioleciu najbard ziej znaną wersją bvla interprf'-
~) tac ja Johna Neumeiei-'a przygotowana w 1971 r. db baletu w e Frankfur-

-1 • 
Ć cie nad Menem. 
f. ' ) W Polsce żaden z chor eografów nie podjął próby całkowicie OTyginal-
V. nogo opracowania tematu, żaden nie zainteresował się symfonią Berlioza, 

lr1 "~) a uwerturę Czajkowskiego wykorzystano dotychczas jedynie trzykrotnie. 
~f~, Jako pierwszy sięgnął po ten utwór Jerzy Kaplii1ski (10 III 1963 r.) 

e ., (~~L-- fi .ff\ c;\ 
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w krakowskim Teatrze Muzycznym. Drugi raz wykorzystano utwór Czaj
kowskiego w Bytomiu (15 XII 1973), w choreografii Barbary Kasprowicz, 
a po raz trzeci przedstawił go 9 I 1977 Przemysław Śliwa w gdyńskim 
Teatrze Muzycznym. 

Natomiast balet Prokofiewa cieszy się dużą popularnością od momentu 
polskiej prapremiery, która odbyła się 22 V 1954 na scenie Opery War
szawskiej. Choreografem tego przedstawienia, które zapisało siq w dzie
jach naszego powojennego baletu jako wybitJl1e wydarzenie artystyczne, 
był Jerzy Gogół, scenografię zaś przygotowała Teresa Roszkowska. 
W pierwszym przedstawieniu role tytułowe tańczyli: Barbara Bittnerów
na i Witold Gruca. W drugim spektaklu rolę Julii wykonała Olga Sawicka. 

Balet pojawił s ię jeszcze raz w Warszawie. tym razem już na scenie 
Teatru Wielkiego, 26 VI 1970 w choreografii Aleksieja Cziczinadze i sce
nografii Zofii Wierchowicz. Dwie równorzędne premiery tańczyli Maria 
Krzyszkowska i Gerard Wilk oraz Barbara Olkusznik i Stanisław Szy-

mański. 

Jerzy Gogół jeszcze raz inscenizował „ROMEA I JULIĘ'', w odrębnym 
zresztą kształcie, tym razem we Wrocławiu 30 XII 1960. Scenografia była 
dziełem Zbigniewa Kaji, w rolach tytułowych wystąpili Ruta Syldorf 
i Bronisław Kropidłowski. 

W późniejszych latach balet obiegł pozostałe polskie sceny baletowe. 
W Bydgoszczy realizował go Rajmund Sobiesiak (1962), w Bytomiu wy
~tawiany był 26 V 1962 w choreografii Zbigniewa Koryckiego. W Gdańsku 
wystawiła dzieło Prokofiewa Janina Jarzynówna przy współpracy Zyg
munta Kamińskiego, a w łódZ'kim Teatrze Wielkim premiera odbyła się 
13 IX 1969 w choreografii Witolda Borkowskiego. 

!fi~ ~ ff 
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Do Poznania balet „ROMEO I JULIA" zawitał 6 VI 1963 w choreo
grafii Witolda Borkowskiego i scenografii Ireny Lorentowticz. Pierwsze 
przedstawienie tańczyli Irena Cieślikówna i Władysław Milon, którzy 
wymieniali się potem z Anną Doręgo1wską i Kazimierzem Milczyńskim. 
Po roku rolę Julii objęła niezapomniana Olga Sawicka, a rolę Romea wy
k onywali też Wiesław Kościelski i Przemysław Śliwa. 

„ROMEO I JULIA" pojawia się w Pozinaniu po raz wtóry. Jest to dzie
wiąta, a wiac prawie jubileuszowa premiera dzieła Prokofiewa w naszym 
kraju, zm; H <> nryk Konwiński realizuje ją jako szósty polski choreo.gra r. 
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Gdy w roku 1935 Sergiusz Prokofiew rozpoczął pracę nad baletem „ROMEO I .JULIA" 
miał już pokaźny dorobek w rtej dziedzinie twórczości. Przypomnijmy: TREFNIŚ, STALOWY 
KROK, SYN MARNOTRAWNY, NAD DNIEPREM, przy czym pierwsze trzy zostały zreali
zowane we współpracy z Diagilewem, a ostatni był jak gdyby pożegnaniem kompozytora. 
z tradycjami BALETÓW ROSYJSKICH. Nie należy też zapominać, że „SUITA SCYTYJSKA" 
wywodzi się z niezrealizowanego podówczas scenicznie baletu „Ał~A I ŁOŁLIJ", a jej muzyka 
jest wyraźnie programowo-choreograficznej proweniencji. Dodajmy wreszcie, że wiele innych 
kompozycji Prokofiewa posłużyło za inspirację dla tańca: tak na przyhł::td dużym powodze
niem cieszył się w Jatach 1920-tych „TRAPEZ", z muzyką Kwintetu op. 39 na obój, klarnet, 
skrzypce, altówkę i kontrabas, a jeszcze wc ześniej tańczono także fragmenty „VISIONS 
FUGITIVES". 

Wiosną 1934 roku Prokofiew, wespół z Sergiuszem Radłowem, swym przyjacielem z lat 
młodości, spędza długie godziny na dyskusjach nad kształtem libretta „ROMEA I JULII". 
Muzyk i reżyser teatralny wspólnie zredagowali pierwszą wersję dzieła; potem, we wspól
pracy z Leonidem Ławrowskim, choreografem, oraz Adrianem Piotrowskim, literatem -
wersję ostateczną, tę, którą znamy dzisiaj. Interesującym szczegółem jest to, że w pierw
szym zamyśle autorów „ROMEO I JULIA'' miał być baletem z happy-endem ... Jednakże 
w toku przyjacielskich dyskusji Prokofiew zgodził się „uszanować sarkofag z Werony", czyli -
innymi słowy - pozostać do końca wiernym tr.'.lged ii Szekspira. Do końca; gdyż drobne 
zmiany w niczym nie naruszają przebiegu akcj i dramatycznej. · 
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Natomiast w ·zadziwiający sposób inwencja Prokofiewa · przetworzyła klimat szekspirow
skiego arcydzieła sztuki dramatycznej na muzykę. · Każda z postaci, zarówno czołowych jak 
i drugoplanowych, jest p·rzedstawiona ·za pomocą własnych charakterystycznych motywów 
przewodnich lub też poprzez zróżnicowanie przebiegu muzycznego w ścisłym powiązaniu z sy
tuacja•mi scenicznymi. 

Tak więc - po mistrzowsku przeobraża kompozytor partię Julii, która w scenie z Nianią 
·jest figlarną, kapryśną dziew1czyną, dzieckiem właściwie; już w scenie balu - jest świadomą 
swej rangi i pozycji panną; natomiast 'w scenach miłomych jest peł!Ilą najwyższych uczuć 
kobietą, zdolną także do zdecydowanego działania w obronie swej miłości. Wszystkie te prze
miany słyszymy w muzyce Prokofiewa: wystarczy porównać muzyczny portret Julii z I 
aktu ze sceną pożegnania czy intermezzem, kiedy to biegnie ona do Ojca Lorenzo, by uzmy
słowić sobie wnikliwość psychologiczną twórcy, który napisał tę muzykę. W podobnie bogaty 
i prawdziwy sposób obrazuje muzyka Prokofiewa nie tyle może postać 
Romea, co jego uczucia: przedstawione nie tylko przez pelną żaru i inten-
sywności emocjonalnej atmosferę. Prawdziwą perłą charakterystyki mu
zycznej jest postać Merkutia, jak również - choć w odmiennym zupełnie 
klimacie - Tybalta; z nadzwyczajną siłą . przejawia się w muzyce baletu 

· wrogość Montechich i Capulettich ... Osobny zaś rozdział „ROMEA I JU
LII" stanowią poszczególne epizody: przeurocza miniatura ukazująca do
hrotliwego Ojca Lorenzo, wyśmienita scena skradających się na ba1l zama
skowanych postaci („MASKI"), ·finezyjny „TANIEC DZIEWCZĄT 
ANTYLSKICH", rozdzierająca wręcz ekspresja sceny śmierci Romea, po
rywający swym rozmachem i żywiołowym, temperamentem obraz bijatyki 
(powtórzony potem jako pojedynek Romea z Tybaltem), nie mówiąc już 
o kapitalnych scenach rodzajowych jak tarantella, „PORANEK" i szereg 
innych. . 

Zadziwiające jest także i to, że muzyka „ROMEA I JULII" powstała 
w zaiste błyskawicznym tempie. Wiosną 1935 roku kompozytor pracował 
jeszcze nad kształtem libretta, na początku września tegoż roku ukończony 
był już w całości wyciąg fortepianowy. Wkrótce potem Prokofiew zapre
zentował swe nowe dzieło, najpierw gronu przyjaciół, potem - kiernw
nictwu moskiewskiego Tea·tru Wielkiego, które uprzednio balet ten za-
mówiło. · 

Rezultat prŻesłuchania był zadziwiający: dyrekcja Teatru Wielkiego 
skonstatowała, że muzyka jest ;,nietaneczna" i - zerwała umowę! 

Aby uzmysłowić sob~, jak dalece niezwykłym wydawało się wówczas 
dzieło Prokofiewa, oddajmy g~os „wspomnieniom z epoki" ... 

Oto co pisała, już z perspektywy lat, pierwsza odtwórczyni partii Julii, 
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wspaniała tancerka Galina Ułanowa: ~~1' . . ~J 
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„Na próbach od pierwszegó niemal dnia prawie zawsze ob'eony był 
na sali wysoki, pochmurny męilczyzna, spoglądają.cy na.okół gniew:.. 
nie i nieprzyjaźnie. Był to Prokofiew. Ławrowski wiele razy perswa
dował mu, że muzyki jaką napisał jest za mało, lecz Prokiofiew upar
cie powtarzał, że napisał dokładnde tyle, ile ·trzeba. „Utwór jest skoń- · 
czony: chciecie - to wystawiajcie, nie chcecie - to nie!". 

Czas upły.wał, próby szły pełną parą, a nam - tancerzom - wciąż 
przeszkadzała specyfika orkiestracji, kameralność brzmienia. Utrud
niała zadanie częsta zmiana ry1rrnów, powodująca niezliczone niedo
godności dla tańca. Mówiąc po p.rostu: nie byliśmy przyzwyczajeni do 
takiej muzyki, lękaliśmy się jej. Gdy prób.owaliśmy - na przykład 
- Adagio z I aktu, po cichu nuciliśmy niemal jakąś inną, mniej „nie
dogodną" jak się nam zdawało melodię i przy jej wtórze staraliśmy 
się wyr_azić miłość Romea i Julii. W ó w c z a s nie słyszeliśmy tego 
uczucia w t e j muzyce. 

Oczywliście, nie mówiliśmy tego Prokofiewowi, baliśmy się go. Nie 
mogliśmy wtedy jeszcze wiedzieć, że kompozyto.r miał p0iwody, by 
nie dowierzać tancerzom ani nawet baletmistrzowi. Staraliśmy się 
tańczyć jak najlepiej, ale„. 

Oto odbywa się próba pierwszej sceny III aktu: Julia, po podnie
sieniu kurtyny, siedzi na brokatowym łożu i gładzi twarz Romea .. 
Łoże Z111ajduje się w głębi sceny, muzykę słyszymy tam bardzo słabo. 
Nagle rozlega się głos ŁawroW'S'kiego, który krzyczy: Dlaczeg'o nie 
wstępuj ecie?. 

Odpowiadanny, że nie słyszymy muzyki. W tym mometicie Proko
fiew rozzłościł się nie na żarty: Wiem, czego wam potrzeba! Bębnó1w, 
nie muzyka.!„. 

Nie obraziliśmy się, lecz poprosiliśmy kompozyt'Ora na scenę. Prze
siedział na łożu, obok nas, przez całe „Pożegnanie", wsłuchując się 
uważn1ie w brzmienie orkiestry i nie odzywając się ani słowem. Ale 
potem mruknął: „Dobrze, tu i ówdzie ooś przepiszę i dopiszę„."*>. 

Potem z wolna spektakl zaczął nabierać kształtu. Prdkofiew też się 
zmienił: uwierzył jak gdyby w nasze możliwości, w to, że potrafimy 

·zrozumieć i UJwidoczn'ić dobrą muzykę. 

•) Istotnie , Prokofiew poddał partyturę baletu pewnym retuszom instrumentacyjnym. Dlatego 
też zauważyć można pewne różnice pomiędzy instrumentacją ba 1 et u, a suit orkiestral
nych z „ROMEA I JULII" , k..tóre posługują się cieńszą, bardziej finezyjną fakturą. 

Już po premierze, na przyjęciu, osmieliłam się zacytować kompozy
torowi dwuwiersz, będący parafrazą szekspirowskiego wiersza, a któ
ry w okresie pracy nad baletem krążył w kuluarach teatru. Dwu
wiersz ten brzmiał: 

„Nie ma smutniejszej powieści na świecie 
niż muzyka Prokofiewa w balecie" 

Wszyscy potraktowali to jako wesołe expromptu, a sam Prokofiew 
śmiał się pierwszy długo i zaraźliwie„." 

Dodajmy, gwoli wyjaśnienia, że wszystko to, co opisuje Ułanowa 
działo się znacz.nie później, a mianowicie pod koniec 1939 roku, w lenin
gradzkim Teatrze im. Kirowa. Światowa prapremiera odbyła się wcześniej, 
w grudniu 1938 roku, w teatrze oper0twym w Brnie. Sama zaś muzyka 
baletu, w postaci suit okiestrowych oraz fortepianowe; transkrypcji frag
mentów wtedy znana była już dość dobrze w środowisku muzycznym, 
lecz nastręczała - jak widać z cytowanego fragmentu wspomnień Uła
nowej - zaczne trudności odtwórcom. 

Szerzej naświetlają ten problem wspomnienia Ławrowskiego, który 
był nie tylko współautorem libretta, ale i twórcą pierwszej radzieckiej 
inscenizacji „ROMEA I JULII". 

„Szt'uka baletowa schyłku XIX i początku XX wieku stała pod zna
kiem wspaniałych inscenizacji feerycznych baletów, typowych dla 
twórczości Mariusza Petipa. Nazwałbym ;e baletami-koncertami. Były 
to właściwie składanki typu divertimenta: każde wyjście solisty na 
scenę było samodzielnym tańcem. Przedstawienie polegało pr.zede 
wszystkim na pokazie czysto technicznego mistrzostwa tanecznego, 
nie na treści czy zawartości myślowej. Wykonawca nie odtwarzał 
przeżyć czy uczuć - dlatego też nie była imu potrzebna muzyka pełna 
głębi, rozwijająca się podobnie jak symfonia.„ 

Pmkofiew jako jeden z pie!"wszycłi radzieckich kompozytorów 
wtprowadził na scenę prawdę lud2kich przeżyć, wyrazistość obrazów 
muzycznych„. 

W trakcie prób „ROMEA I JULII" wykonawcy st01pnio1wo musieli 
wczuwać się · w obrazowość te; muzyki, w je; harmoniczną i rytmicz
ną specyfikę. Nie zawsze było to łatwe. 
Oto jeden z licznych przykładów pracy wychowawczej: 

Próbujemy scenę z III aktu: Romeo tylko co opuścił sypalinię Julii, 
ona zatrzymała się przy balkonie, wpatrując Slię w oddalającą się po-
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stać. Otwierają się drzwi i przy wtórze muzyki ze sceny balu wcho
dzą do sypialni rodzice Julii wraz jei narzeczonym Parysem. 

Wykona,wcy byli zdumieni: sądzili, że na ich wejście zabrzmi błysz
cząca, brawmowa muzyka w gęstej orkiestracji, a zamiast tego sły
szą fragment sceny na balu, brzmiący jak gdyby półgłosem ... 
Musiałem doipiero wytłumaczyć artystyczne tło tej sceny: przecież 

Julia nie jest sama, obok - niewidoczny - znajduje się jak!by jeszcze 
Romeo. Rodzice i Parys są tu obcy, :natrętni: dlatego też muzyka za
chowuje nastrój sceny poprzedniej, wzmacniając jeszcze barr-dziej dra
matyzm sytuacji. 

Lecz wszystko to: przemyślenia dramaturgiczne, rozwój akcji a na
wet precyzja i smak instrumentacji Prokofiewa ocenione wstały przez 
odtwórców dużio później . Jeszcze na dwa tygodnie przed premierą 
(odbyła się ona 11 stycznia 1940 roku) odbyło się zebranie kolektywu 
orkiestry, który to ko1ektyw wystąpił z wnioslkiem o odwołanie spek
taklu by uniknąć kompromitacji... Lecz po premierze, przyjętej 
z prawdziwym przejęciem i ciepłem, z każdym przedstawieniem wra
stał sukces dzieła, wciąż więcei było ludzi, którzy szczerze i głęboko 
pokochali balet „ROMEO I JULIA" Se~giusza Prokofiewa. 

Te „wspomnienia z epoki': wydają się wspókześnie wręcz zaskakująco 
ddległe w czasie. A przecież od owego okresu dZJieli nas ni~wiele ponad 
cztery dziesięciolecia! Jest to świadectwem nie tylko tego, jak oryginal
nym przejawem była podólwczas muzyka Prokofiewa, ale i tego, jak da
leko idącym przemianom uległa w tym czasokresie nasza artystyczna 
wrażliwość i chł01I1ność, jak bardro zmienliły się także i na'SZe kryteria 
estetyczne. Prokofiew pisał muzykę, dla której miernikiem była ranga 
artystyczna pierwowzoru, w tym przypadku - tragedii Szekspira, nie 
zaś kryteria „tanecznej dogodności" czy „niedogodności". Teoretycznie -
nie było to niczym nowatorskim: od dość dawna istniały już takie dzieła 
sztuki choreograficznej, jak „PIETRUSZKA", „ŚWIĘTO WIOSNY", jak 
wreszcie „CUDOWNY MANDARYN" „. Lecz wystawiano je - i to rzadko 
- „gdzieś w świecie": na grunde radzieckim „ROMEO I JULIA" Proko
fiewa było przełomem w praktyce balet4 i tvudno się dziiwić, że przełom 
ten nie dokonał się łatwo i bez problemów. Zresztą czas pokazał, że mu
zyka ta - niezależnie od swych czysto brzmieniowych walorów - ;est 
bardzo „taneczna", a jej dramatU.I1gia weWIIlętrzna jest w pełni prz_eko
nywająca i nadzwyczaj sugestywna. Najlepszym tego dqwodem jest za
równo sceniczna jak i estradowa żywotność baletu Prokofiewa, jednego 
z największych osiągnięć twórczych tego kompozytora. 
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ROMEO I JULIA 

Uliczna bójka między sługami i zwolennikami dwóch zwaśnionych rodów z Werony -
Montecchich i Capulettich - kończy się szczęśliwie tyrko dzięki ingerencji księcia Eskalusa. 
Znużony nieustannymi napadami i pojedynkami grozi śmiercią każdemu, kto użyje broni. Ma 
to zap€\wnić spokój miastu, a członkom obu rodów - bezpieczeństwo. Tymczasem w pałacu 
Montecchich trwają przygotowainia do wJelkiego balu. Hrabia Parys oświadczył się właśnie 
o rękę szesnastoletniej Julii i młodziutka dziewczyna ma być wprowadzona w świat dorio
słych. Nie jest to wiadomość radosrna, gdyż Parys jest Julii całko1wicie obojętny. O wiele ży
wiej bije jej serce na widok :n~eZlJlajomego młodzieńca, który pojawfa się na balu zakryty 
tajemniczą maską. Nie znając nawet swych i.imion, młodzi zakochują się w sobie od pierwszego 
wejrzenia. Jakież jest więc przeraiżenie Julii, gdy Tybałt odkrywa w niezinajOlmym syna znie
naw.idzonego rodu Montecchich, Romea, który przylbył z pr,zyjaciółmi na bal korzystając z bez
rpieczeń•stJwa gwarantQwam.ego przez ·maski. Miłość jest jednak sil<niej~za niż żądza zemsty obu 
rodzilil - Romeo i Julia poprzysięgają sobie dozgionną wierność. 

Młodzi kochankowie wiedzą, że rodziny nigdy nie zezwolą im na ślub; korzystając więc 
z pomocy Marty proszą brata Laurentego, by pobłogosławił ich związek. Radość nowożeńcó1w 
mąci jednak śmierć Mercutia, który ginie w sproW10kowanym przez Tybalta pojedynku. Obu
rizony RQ'ffieo pragnie pomśoić przyjaciela, ale prizynosi to kolejną śmierć - tyun razem ginie 
Tyibalt, a Romeo, winny pogwłacenia pra:wa książęcego, musi uciekać z Werony. 

Dramatyczne jest pożegnanie młodych małŻO!lJków, ale pozostanie w mieście za.girażałoby 
życiu ROlffiea. Jest to miejsce niebezipieczne na wet dla Julii - odmawia bowiem poślubienia 
Parysa narażając się na klątwę ojca. 'Środki nasenne O!d brata Laurentego mają więc upozo
rować śmierć d~iewczyny i uratować ;ą zarówno od niechcianego mariażu, jak i od gniewu 
irodzic6w. Tajemnicę je; snu ma posiąść tylko Romeo„. Niestety, wiadomość o śmierci Julii 
jest szybsza od wyjaśnień brata Laurentego. Zrozpaczony młodzieniec biegnie do grobowca 
Capulettich, a dostrzegłszy ciało ukochanej, oszalały z bólu, zażywa truciznę. Julia budzi się 
zbyt pó:źmo - znajdując ciało ulwchanego wyr~uca mu, że nie zostawił iuż dla niej trucizny 
i w porywie rozpaczy przebija się jego sztyletem. 

21 



• 
ZYCl?ł ~NIK 

• • 

,. 

·oRCZOSC 

SZ~ 1i'R.OJKOFIEW11 

-----·""
/ /-\: L ( , -; 
~ ~ ~ 

A.. \1 

,.,.-~\ .__ ';; 1- -~- . ·. , 
/ \......._ ·- y ( \ 

7)'---' \ 
i i- , r I 
_'·/11 . / \ I . ' I 

, \('I J~ - -= 
,, 

PFHl(i il f " ~ ii.- C.0._ T, H ~• O \ \ , 

1891 23 kwietnia w Soncowce przychodzi na świat Siergiej Prokofiew, syn Siergieja Proko-
fiewa, agronoma i administratora majątku Soncowów, i Marii Żytkow. _ 

1896 Początki nauki gry na fortepianie pod kierunkiem matki. ·Pierwsza kompozycja -
INDYJSKI GALOP na fortepian. 

1900 Prokofiew komponuje operę WIELKOLUD do własnego libretta. Rozpoczyna drugą ope
rę - NA BEZLUDNYCH WYSPACH. 

1902 Podróż do Moskwy. Na okires letni pr.zylbywa do Soncowki Reinhold Glier, by uczyć 
Prokofiewa teorii muzyki i kompozycji. 

1904-1914 Proko:fliew stud~uje w K!onserwatorium w Pete.rsburgu. 

1908 31 grudnia na W.ieczorze Muzyki Współczesnej pierwszy pulblicziny wysfop Prokofiewa 
z własnymi utworami. 

1909 Prokofiew kończy klasę kompozycji, a jesienią zaczyna studia w klasie fortepianu. 

1911 Pierwsze publikacje utworów. 

1913 P-ierwsza podróż za granicę (Francja i Anglia). 

1914 Dyplom z dyrygentury. Na egzaminie dyfPlomowym z fortepiainu zdobywa I nagrodę 
dm. Rubinsteina. Podróż do Francji i Anglii - początek współpracy z Diagilewem. 
Ukończenie SARKAZMÓW op. 17. 

1915 Kompoomje SUITĘ SCYTYJSKĄ; rozpo2.Q:yna operę GRACZ. 

1917 Bowstają WIZJE ULOTNE i SYMFONIA KLASYCZNA. 

1918 Wyjazd do USA, po drodze koncerty w Japanii. W Nowym Jorku Prokofiew poznaje 
~piewaczkę Linę Lubiera, swoj-ą przyszłą żonę. 

1919 Praca· nad operą MIŁOŚĆ DO TRZECH POMARAŃCZY i pierwsze szkice opery 
OGNISTY ANIOŁ. 
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1921 17 maja prapremiera SZUTA w Paryżu pod batutą Prokofiewa. 30 grudnia prapre
miera MIŁOŚCI DO TRZECH POMARAŃCZY w operze w Chicago pod batutą Proko
fiewa. 

1922 W marcu Prokofiew osiedla się w Górn ej Bawarii. 

1925 15 i 20 stycznia pierwsze koncerty P.ro kofiewa w Warszawie. Powstaje lbalet STA-
LOWY KROK. 

1927 W styczniu Prokofiew odwiedza Związek Radziecki. 

1928 Na propozycję Diagilewa komponuje balet SYN MARNOTRAWNY. 

1933 W kwietniu Prokofiew wraz z rodziną wraca na stałe do ZSRR, do Moskwy. 

1935 Latem powstaje muzvka do baletu ROMEO I JULIA. 

1936 Powstaje bajka symfoniczna PIOTRUŚ I WILK oraz dwie suity symfoniczne z baletu 
ROMEO I JULIA. . -

1940 Prapremiera opery SIEMION KOTKO w Moskwie. Powstaje opera lirycZ!Ilo-komiczna 
ZARĘCZYNY W KLASZTORZE. 

1941 

1942 

1945 

1948 

Uroczyste obchody 50 rocznicy urodzin Prokofiewa. Ukazuje się pierwsza część tzw. 
małej AUTOBIOGRAFII kompozytora. Po rozwodzie z Liną Lubierą żeni sioę z Mirą 
Mendelssohn. Powstaje plan opery WOJNA I POKÓJ. Z początkiem sierpnia wyjeżdża 
na Kaukaz z grupą ewakuowanych artystów moskiewskich. 

Wyjazd do Ałma-Aty celem wsipółpracy nad filmami Eisensteina. 

13 stycznia prawykonanie V SYMFONII pod batutą kompozytora - ostatni występ 
Prokofiewa jako dyrygenta. W wyniku wypadku doznaje wstrząsu mózgu. 

Spor a część dorobku Prokofiewa zostaje uznana za przejaw formali2lmu. Ukońc•zenie 
opery OPOWIEŚĆ O PRAWDZIWYM CZŁOWIEKU. 

1952 Ostateczina wersja opery WOJNA I POKÓJ. 

1953 5 marca Prokofiew umiera w Moskwie. 
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paiistwowa Zespół Artystyczny Soliści 

,opera . DYRYGENCI ASYSTENCI 

I 
SOPRANY TENORY BASY 

LILIANNA KWIATKOWSKA I 
WIESŁAW BE.DNAREK BOZENA KARŁOWSKA wpoznamu ANTONI GREF 

ANTONINA KA WECKA MAREK BIENIASZEWSKI STEFAN DOBIASZ 
' DANUTA KAŻMIERSKA EDW[N BORKOWSKI 

MAREK GASZTECKI ASYSTENCI REŻYSERA STEFANIA KONDELLA ALEKSANDER BURANDT 
MARIAN KĘPCZY:&SKI ANTONINA KOWTUNOW JÓZEF KATIN 
ANDRZEJ KIZEWETTER D"iRYGENCI ANDRZEJ KIZEWETTER • KRYSTYNA KUJAWI:&SKA JÓZEF KOLESI:&SKI BOGDAN RATAJCZAK „I MARIA ŁUKASIK MARIAN KOUBA EDWARD KMICIEWICZ WŁADYSŁAW WDOWICKI 

BA}U3ARA MĄDRA STANISŁAW ROMA:r;rSKI 
JERZY KULCZYCKI MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 

JADWIGA MYSZKOWSKA - wspólpraca 
JERZY WALCZAK PIOTR LISZKOWSKI AGNIESZKA DUC~MAL ZASTĘPCA KIEROWNIKA BALETU KRYSTYNA PAKULSKA 
ADAM WISNIEWSKI HENRYK ŁUKASZEK BOŻENA PORZY:&SKA 

EDWIN KOWALSKI Wł.ADYSŁA W MILON 
KRYSTYNA TYBUROWSKA JERZY OSTAPIUK 
BARBARA ZAGÓRZANKA BOGDAN RATAJCZAK WOJCIECH MICHNIEWSKI ASYSTENT CHOREOGRAFA BARYTONY ROMAN WASILEWSKI - współipraca MEZZOSOPRANY 

' 
LIDIA MIZGALSKA 

JERZY FECHNER JAN KllLASZEWICZ - współpraca ZOFIA BARANOWICZ 
MIŁKO ~ASABOV 

ADEPCI EWA BERNAT 
MARIAN KONDELLA WITOLD KRZEMIEŃSKI - współpraca PEDAGODZY BALETU 

MARIA GIELNIK LECH KOPERNY 
DOROTA SALOMo:r;rczYK RUSŁAN CURUJEW 

i 
ALEKSANDRAIMALSKA KAZIMIERZ PRZYŁUBSKI 

TADEUSZ LESNICZAK ALICJA SKRZYPCZAK-CURUJEW 
! 

MARIA OLKISZ JANUSZ TEMNICKI KONSULTANT PROGRAMOWY 
EWA WERKA 

WŁADYSŁAW WDO WICKI KRZYSZTOF SZANIECKI DR MICHAŁ BRISTIGER DYRYGENT CHÓRU 
JOLANTA DOTA-KOMOROWSKA 

REŻYSER Balet KORYFEJE ZESPÓŁ 
KOREPETYTORZY I PEDAGODZY 

PIERWSI TANCERZE JANUSZ NYCZAK WOKALISTÓW 
TERESA CHODZIAK MARIA CZYŻAK EW A CWIECZKOWSKA OLGA KOZIMALA MARIOLA DŁUŻNIEWSKA SCENOGRAF WANDA ECHAUST 

MAŁGORZATA POŁY:r;rczuK ELEONORA DONDAJEWSKA 
MAŁGORZATA GRABUS LUCYNA KLOCKIEWICZ 

RUSŁAN CURUJEW 
DANUTA FAJFER HANNA GRAJETA 

WŁADYSŁAW WIGURA KRYSTYNA KUJAWA EDMUND KOPRUCKI GRAŻYNA KOBZDA IWONA RENZ I 

URSZULA KOMIRSKA WIESŁAW KOSCIELAK NINA GRZEGORZEWSKA WIKTOR BUCHWALD 
J W.ŁADYSŁA W MILO N ELŻBIETA KRASNOWSKA KIEROWNIK BALETU RAJMUND NOWICKI 

! 
JULIUSZ STA:r;rDA MARIA KONIECZNA WIESŁAW A MALICKA 

BARBARAMATUSZY:&SKA HENRYK KONWIŃSKI DANUTA ŁODYGA BEATA MILON KOREPETYTORZY BALETU 
SO LIS CI 

MAŁGORZATA PŁATKOWSKA IWONA GERTIG JADWIGA MILCZY:r;rSKA 
BARBARA SMIEŁOWSKA KIEROWNIK CHÓRU W ANDA SZYPERKO 

1 
- BARBARA GOŁASKA 

ELŻBIETA NOWACZYK JOLANTA WEBER BLANDYNA MAKOWIECKA 
RYSZARD DŁUŻEWICZ HENRYK GÓRSKI INSPICJENCI KORNELIA MATECKA 

BOGUMIŁA PACJOREK LESZEK NUCKOWSKI LIDIA MIZGALSKA 
ELŻBIETA CZAJKA 

LUCYNA SOSNOWSKA ALEKSANDRA PIETEREK KIEROWNICTWO WOKALNE JANINA ZALEWSKA 
JERZY JASI:r;rsKI 

BOŻENA TOMIAK JANUSZ KOŁODZIEJCZAK ,/ 

INSPEKTOR BALETU EWA CWIECZKOWSKA SUFLER AND.RZEJ ŁĄCZ.KA 
ANDRZEJ GÓRNY ANTONI GREF EDW Atm PbDOLA:&CZUK 
JÓZEF ZIELI:&SKI NINA GRZEGORZEWSKA 

ALEKSANDRA JAKUBOWSKA 
STANISŁAW WOJT 
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Chór I 
Orkiestra 
I SKRZYPCE Marla ttem1 Zenon Kujawińskt 

Janusz Kołpowski Włodzimierz Kuzik 

SOPRANY OLGA FURMANOWICŻ JÓZEF 'KUBIA!< I 
E wa Koźmińska Antoni Koralewski 

JANINA JANKOWSKA ADAM MACKOWIAK 
Jan Mirucki - koncertmistrz Witold Habdas 

WIKTORIA JAROSZ STANISŁAW MŁODOŻENIEC 1 Tadeusz Adam - koncertmistrz 

BOŻENA BOCH LILIANA KASABOVA FRANCISZEK NOWICKI r· Wojciech Gielnik KONTRABASY 
ELŻBIETA CWALIŃSKA lZABELA KOPIEC BERN.ARD ROGALIŃSKI · Krzysztof nastych ·TRĄBKI 
LEOPOLDA CZARNECKA . BRONISŁAW A KOSMALA JANUSZ RYCHLEWSKI 
TERESA DUSZYŃSKA ELEONORA MAJEWSKA TOMASZ SOBKIEWICZ J ózef Majchrow icz 

DANUTA KAWKA IRENA MASIEL HENRYK WALKOWIAK Wacław Szmańda 
Franciszek Radziszewski 

KRYSTYNA KOLASIŃSKA HANNA NOWAK TOLISŁAW WISNIEWSKI J e r zy S tasik R yszard Kaczanowski Stanisław Kwapisz 

WIESŁAWA KOPERNA ALICJA SZERSZNIEWSKA ZBIGNIEW WOLIŃSKI ~ R E>muald Hejnowicz Jerzy Szpringer Marian Maślanka 
KRYSTYNA KOZŁOWSKA MARIA WIETHAN JAN WOWER Stanisław Binek wiadyslaw Jędrzejczak 
MARIA KUSNIERCZYK WIESŁAW A WIZA Teresa Zielątkiewicz-Ciesi elska 

KRYSTYNA LEJMAN MARIA WLEKLIŃSKA R yszard Kwiatkowski Grzegorz Kmita Mieczysław Leśniczak 

JADWIGA NOWAK WERONIKA ZIOŁKOWSKA Dezydery Grzesiak Józef Pszczółka ' Robert Palczewski 
DANUTA SMYŁA BASY 
MARIA SOWA . Maria Bawolska 

DANUTA SZAWELSKA INSPEKTOR JANUSZ BABIAŃSKI 
Małgorzata Hadyńska PUZONY 

:BEATA SZCZERBAL Zbigniew Broniewski FLETY 
LUDOMIRA URBAŃSKA JANUSZ KACZMARSKI 
JADWIGA WLEKLIŃSKA LUDOMIRA URBAŃSKA BOGDAN KLENSPORF Maria Olszewska 

JÓZEF A ZĄB CZYŃSKA STANISŁAW OLENDEREK Franciszek Langner 
Mirosław Milkowski 

SYLWIA ZWIERZYŃSKA WŁADYSŁAW PRUSS Edward Chmiel 
KRYSTYNA ZAKRZEWSKA TENORY RIOMUALD ROHDE Idzi Hankiewicz 

Franciszek Sikora 
JERZY SZALATY II SKRZYPCE Jerzy Pelc 
KAZIMIERZ ZMARZ Krystyna Buda 

Marian Stroiński 

ALTY KRZYSZTOF ANTKOWIAK Jerzy C:1ajka 
ALEKSANDER BARCZYŃSKI Bolesław Hypki 
ADAM JÓZEFCZYK 
ANDRZEJ KITKIEWICZ INSPEKTOR Józef Murawski OBOJE 

MIECZYSŁAWA ANDRZEJAK PIOTR KOZICKI Tadeusz Jarzyński TUBA 
JANINA BANACH BOGUMIŁ KRZYŻANIAK BOGUMIŁ KRZYZANIAK Stanisław Twardecki 

Bożena Duszyńska Witold Jeliński 

Ryszard Chmielewski Jarosław Mrowiński Czesław Piechc:lcki 

Maria Matuszewska Andrze j Penc 

Chór 
Olga Hala Alina Frankowska 

Danuta Gogolewska HARFA 
/ Krzy sztof Masłyk 

przyoperowy ' 
KLARNETY ~anna Petruk . 
Edwa~d Jankowski 

Hanna Jelonek 

TENORY 
ALTOWKI Marian Walczak 

BASY / JERZY P:RUCHNIEWSKI 
I 

Michał Holas PERKUSJA 

STANISŁAW BIAŁASIK I 
Aleksander R ybkowski Lucjan Wiza 

MIECZYSŁAW REICHELT ' Modest Lipczyński 
ROMAN BORUSZAK LECH ALGUSIEWICZ 

f 

Andrzej Grześkowiak 
H enryk Dycha 

BRUNON GAZECKI RYSZARD SKĄPSKI o Mariusz Matuszewski l"AGOTY Lucyna Sobieska 

JULIUSZ GABRYELSKI B ogumila Sołtysik 
Aleksandra Szymańska 

GRZEGORZ HEINTZE Mirosław Strecker 
ROBERT TOMCZAK Woj c iech Gumny Jan Janas 

RYSZARD JAKUC ANDRZEJ GÓRSKI 
Stanisław Stasiński 

l Andrzej Józefowicz ~ 't INSPEKTOR ORKIESTRl 
ALEKSANDER KWAPISZEWSKI I Karol Bilecki 

STANISŁAW GAZECKI WIOLONCZELE 
ZYGMUNT LASOTA Tadeusz Jarzyński 

STANISŁAW LEWANDOWSKI RYSZARD GROBELNY Bożena Zimowska - koncertmictrz WALTORNIE 
STANISŁAW :PIĄTEK 

Arkadiusz Broniewski 

KRZYSZTOF JAHNS INSPEKTOR - koncertmistrz Władysław Pawłowski BIBLIOTEKARZ 
PIOTR SNUSZKA Kazimierz Trzeciak Jan Konieczny 

LESZEK ZABOROWSKI ANDRZEJ PRZYGOCKI 
Antonina Górska Kazimierz Kostyra . 

JERZY PRUCHNIEWSKI 
Stanisław Twardecki 

-
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DZIAŁ TECHNICZNY 

KIEROWNIK TECHNICZNY - JERZY GÓRNY 

MALARNIA - ADAM RYMARCZYK 

PRACOWNIA KRAWIECKA - FELIKS ŁAWNICZAK, BRONISŁAWA _KĘDZIORA 

MODYSTKA - EUGENIA JĘDRASZCZYK 

MAGAZYN KOSTIUMÓW - BOGUMIŁA KLIKS 

STOLARNIA - JAN DOLATA 

OSWIETLENIE - BRONISŁAW MINTURA 

AKUSTYK - TADEUSZ JĘDRZEJCZAK 

PERUKARNIA - STANISŁAW SKARBIECKI 

MODELARNIA - LESZEK MURA WSKI 

SCENA - MIECZYSŁAW GUZIKOWSKI 

DEKORATORNIA - KONRAD NOWICKI 

WARSZTAT OBUWNICZY - JAN BOGUSZYRSKI 

SLUSARNIA - ROMUALD DERUCKI 

REKWIZYTORNIA - EUGENIA WI$_NIEWSKA 

Redakcja programu: ' 
DANUTA GWIZDAŁÓWNA 

\Vspółpraca redakcyjna: 

NINA GRZEGORZEWSKA, IRENA LUBOŃSKA 

Projekt okładki: 

JACEK PAPLA 

Opracowanie graficzne: 

JERZY FECHNER 

CENA 20,- ZŁ 
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Instytut Teatralny 
ze zbio~ów Polskiego Ośrodka ITI 





SERGIUSZ PROKOFIEW 

ROMEO I JULIA 
Balet w 3 aktach 

\vg dramatu Williama Szekspira 

Libretto 

S. Raclłow, A. Piotrowski, Ł. Ławrowski, 

S. Prokofiew 

Kierownictwo muzyczne 

AGNIESZKA DUCZMAL 

Choreografia i inscenizacja 

HENRYK KONWIŃSKI 

Scenografia 

MARIAN KOŁODZIEJ 



ROMEO 

PANI MONTECCHI 

SERGIUSZ PROKOFIEW 

ROMEO I JULIA 

WIESLA W KOŚCIELAK 
JULIUSZ ST AŃDA 

rodzice Romea 

TERESA CHODZIAK 

SYLWIA ZWIERZYŃSKA 

MONTECCHI 

MERC UTI O 
przyjaciele 

BENVOLIO 

HRABIA PARYS 

BRAT LAURENTY 

DZIEWCZĘTA 
ULICZNE 

JERZY SZALATY 

RUSŁAN CURUJEW 

Romea EDWARD PODOLAŃCZUK 

ANDRZEJ ŁĄCZKA 
LESZEK NUCKOWSKI 

ANDRZEJ ŁĄCZKA 

EDWARD PODOLAŃCZUK 

ANDRZEJ GÓRNY, 

JANUSZ KOŁODZIEJCZAK 

ELEONORA DONDAJEWSKA 
DANUT A FEJFER 
BARBARA GOLASKA 
GRAŻYNA KOBZDA 
URSZULA KOMIRSKA 
DANUTA ŁODYGA 
BLANDYNA MAKOWIECKA 
WIESLA WA MALICKA 
KORNELIA MATECKA 
BARBARA MATUSZYŃSKA 
ELŻBIET A NOWACZYK 
MAŁGORZATA PŁATKOWSKA 
LUCYNA SOSNOWSKA 
BOŻENA TOMIAK 

JULIA 

PANI CAPULETTI 
rodzice Julii 

OLGA KOZIMALA 

MAŁGORZAT A POL YŃCZUK 

ELEONORA DONI;_)AJEWSKA 
LIDIA MIZGALSKA 
MAŁGORZAT A PŁA TK OWSKA 

CAPULETTI 

TYBALT 

MARTA, mamka Julii 

'ROWIESNICE 
JULII 

ESKALUS, książę Werony 

MARIA CZYŻAK 
MARIOLA DŁUŻNIEWSKA 
DANUTA FAJFER 
MAŁGORZATA GRABTJS 
HANNA GRAJETA 
GRAŻYNA KOBZDA 
MAIRIA KONIECZNA 
URSZULA KOMIRSKA 
ELŻBIETA KRASNOWSKA 
WIESŁAWA MALICKA 
JADWIGA MILCZYŃSKA 
BEATA MILON 
BARBARA MATUSZYI'rSKA 

WŁADYSŁAW MILON 

JERZY J ASII'rSKI 
filDMUND KOPRUCKI 
WIESLA W KOŚCIELAK 

TERESA CHODZIAK 
LIDIA MIZGALSKA 

MARIA CZYŻAK 
MARIOLA DŁUŻNIEWSKA 
DANUT A FAJFER 
HANNA GRA.JETA 
GRAŻYNA KOBZDA 
ELŻBIET A KRASNOWSKA 
DANUTA ŁODYGA 
BLANDYNA MAKOWIECKA 
WIESŁAW A MALICKA 
KORNELIA MATECKA 
ELŻBIET A NOWACZYK 
LUCYNA SOSNOWSKA 
BOŻEN A TOMIAK 

ADAM JÓZEFCZYK 
JANUSZ KACZMARSKI 

MIESZKA~CY 
WERONY 

BOGUMIŁA PACIOREK 
ALEKSANDRA PIETEREK 
BARBARA śMIELOWSKA 
BOŻENA TOMIAK 
JOLANTA WEBER 
RYSZARD DŁUŻEWICZ 
JÓZEF ZIELIŃSKI 

ORAZ UCZNIOWIE 
PAŃSTWOWEJ 
SZKOL Y BALETOWEJ 
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ASYSTENCI 
CHOREOGRAFA: 

KOREPETYTORZY 
BALETU: 

WLADYSLA W MILON 
LIDIA MIZGALSKA 

JV/ONA GERTIG 
W ANDA SZYPERKO 

Orkiestra Pai1stWO\VPj Opery im. Stanisława Moniuszki 

Dyrygent: AGNIESZRA DUCZMAL 

Asystent dyrygenta: L1L1ANNA KWIATKOWSKA 

Asystent scenografa: JACEK WOJCIECHOWSKI 

insp ic jenci: ELZBIET A CZAJ KA · 

J A.NINA ZALEWSKA 


