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KSIĄŻE ESC AL US 

Ludzie niesforni, wrogowie pokoju, 
którzy brukacie swą stal krwią sąsiada -
Co, nie chcą słuchać? - Pół ludzie, pół bestie, 
Którzy zaciekłych sporów żar tłumicie 
W żywych fontannach swej krwi purpurowej -
Pod grozą tortur wypuście bez zwłoki 
Z dłoni skrwawionych rozwścieczone miecze .... 

MONTEKI 

Kto znów rozpalił tę starą nienawiść? -

KSIĄŻE ESCALUS 

... Trzy bójki z waszych błahych słów powstały, 
Tak, z twych, Monteki, i z twych Capulecie; 
I trzykroć pierzchnął spokój z naszych ulic, 
Każąc sędziwym mieszkańcom Werony 
Odrzucić godne i dostojne laski 
I dłonią starą ująć stary oręż, 
By ostrzem rdzą nadżartym wśród pokoju 
Rozdzielać waszą zajadłą nienawiść. 

Jeśli raz jeszcze zechcecie zakłócić 
Spokój tych ulic, zapłacicie życiem 
Cenę pokoju ..... . 



ROMEO 
Jeśli znieważam dłońmi niegodnymi 

Relikwię, którą jest dłoń twoja, pani, 
Me wargi jak dwaj spłonieni pielgrzymi 

Zmażą mą winę przez ucałowanie . 

JULIA 
Dobry pielgrzymie, pragniesz dłoni swojej 

Krzywdę wyrządzić, choć jest tak pobożna. 
Swiętym ów uścisk pielgrzymi przystoi; 

Złączenie dłoni jest to rzecz niezdrożna. 
ROMEO 

Czy warg pielgrzymi i święci nie mają? 
JULIA 

Mają, pielgrzymie; modły nimi wznoszą. 

ROMEO 
O święta, w ślad za dłońmi niech zdążają. 

Nie niszcz ich wiary o łaskę cię proszą. 

JULIA 
Swięty, choć sprzyja, stoi niewzruszony. 

ROMEO 
Stój więc, gdy zbiorę moich modłów plony. 

Z warg twych na moje przeszło rozgrzeszenie. 

JULIA 
Więc wargom moim ów grzech przekazujesz. 

" ROMEO I 
Grzech z warg mych? O, to słodkie przewinienie! 

Zwróć mi go znowu. 
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JULIA 

Romeo! Czemu ty jesteś Romeo 
Zaprzyj się ojca i wyrzecz imienia 
Lub, jeśli nie chcesz, miłość mi przysięgnij, 
A ja wyrzeknę się krwi Capuletów ..... 
Jedynie imię twe jest moim wrogiem.-
Ty jesteś sobą, nie jesteś Montekim. 
Co to Monteki? Nie jest przecież ręką, 
Twarzą ni żadną inną częścią ciała 
Ludzkiego. O, weź sobie inne imię! 
Czymże jest imię? To co zwiemy różą, 
Słodko pachniały pod każdym innym 
Imieniem. Także i Romeo, gdyby 
Nie nosił wcale imienia Romeo, 
Zachowałby swą drogą doskonałość 

Bez niego. - Odrzuć swe imię, Romeo, 

A za to imię, które nie jest tobą, 
Zabierz mnie całą. 

ROMEO 

Biorę cię za słowo. 
Zwąc mnie Miłością, ochrzcisz mnie na nowo 
I nikt mnie odtąd nie nazwie Romeo. 

JULIA 

Jakże tu wszedłeś, powiedz, i dlaczego? 

Niełatwo wspiąć się na ten mur wysoki; 

L śmierć tu znajdziesz, zważywszy, kim jesteś, 
Jeśli cię spotka któryś z moich krewnych. 

ROMEO 
Mur przefrunąłem na skrzydłach miłości, 
Bo niczym dla niej kamienne zapory 
I na co może, zawsze się odważy; 
Więc krewni twoi mnie nie powstrzymują. 

JULIA 
Jeśli zobaczą cię tutaj, zabiją . 

ROMEO 
Opończa nocy skry je mnie przed nimi1 

Lecz, gdy nie kochasz mnie, niech mnie odnajdą. 

Wolę tu umrzeć od ich nienawiści 
Niż konać długo z braku twej miłości. 

O nocy, nocy, ty błogosławiona! 
Stojąc wśród nocy, lękam się, że wszystko 

Snem jest o wiele piękniejszym niż życie. 
JULIA 

Trzy słowa, drogi Romeo, nim powiem 

Dobranoc . Jeśli uczciwie mnie kochasz 
I chcesz ożenić się ze mną, to przyślij 
Słowo przez kogoś, kogo ja wynajdę,

Gdzie i o jakim czasie obrzęd spełnisz; 
Wówczas mój cały los u stóp twych złożę 
I pójdę, panie mój, przez świat za tobą. 



ROMEO 

Hańba! Tybalcie! Mercutio, dość tego! 
Przestańcie!. .... 

„„. Tybalcie, 
Wstrzymaj się!-Miły Mercutio,-

MERCUTIO 

Jestem raniony, - zaraza na wasze 
Obydwa domy! - Skończył mnie 

Zaraza na te oba wasze domy! 
One mnie dały na pa stwę robaków! 
Zdrowo dostałem. - Oba wasze domy! 

PANI CAPULET 
Tybalt! Bratanek mój! Syn mego brata! 
Książę! Bratanku! Mężu! Niech zapłata 
Za krew krwią wrogów będzie uiszczona! 
Z wyroku księcia niech Monteki skona! 
O bratanku, bratanku! 

BENVOLIO 
Tak błyskawicznie starli się, że zanim 
Ująłem oręż, aby ich rozdzielić, 
Tybalt padł martwy„„„. 

KSIĄŻE ESCAL US 
Romeo jego, on Mercutia s tracił; 
Któż będzie teraz za krew jego płacił? 

1 
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JU LIA 
Pragniesz już odejść? Dzień jeszcze daleko, 
To słowik wtargnął w twoje trwożne ucho, 
A nie skowronek. Co noc śpiewa na tym 
Drzewie granatu. Wierz, miły, to słowik. 

ROMEO 
To był skowronek, który dzień obwieszcza, 
Nie słowik. Miła, spójrz, jak blask złowrogi 
Chmury otacza koronką na wschodzie; 
Już zgasły świece nocy; dzień wesoły 
Stanął na palcach, na gór mglistych szczycie. 
Chcąc żyć, odejdę; pozostając umrę. 

JULIA 
Ten blask to nie blask dnia, tak, wiem na pewno. 
Jest to meteor zrodzony przez słońce, 
By swą pochodnią świecił ci wśród nocy 
I mógł rozjaśnić drogę do Mantui. 
A więc pozostań, - Nie musisz iść jeszcze. 

ROMEO 
Niech mnie pochwycą, niech mnie na śmierć skażą; 
Jestem szczęśliwy, jeśli ty chcesz tego. 

Powiem, że to nie szara dnia źrenica, 
Lecz blady odblask bije z czoła Cyntii, 
To nie skowronek, którego głos wzlata 
W niebo sklepione ponad naszą głową. 
Bardziej chcę zostać, niźli odejść mogę -
Witaj mi, śmierci oblicze złowrogie! 
Julia chce tego - Pójdź noc jeszcze zwleka. 

JULIA 
Nie, to dzień! - Uchodź stąd, znikaj, uciekaj! 
To ten skowronek śpiewa tak fałszywie, 
Głosem ochrypłym piszcząc przeraźliwie. 
Niektórzy ludzie mówią, że skowronek 
Spiewa jak dzwonek. Ten mi jak dzwon bije, 
Bo dzień witając, ciebie żegnać każe. 
Niektórzy ludzie mówią, że skowronek 
Zamienił oczy z ohydną ropuchą. 
O, gdyby głosem mogły się zamienić! 
Bo głos ten nasze ramiona rozrywa, 
Mnie pozostawia, a ciebie porywa. 
O, idź już! Rośnie dzień pośród światłości! 

ROMEO 
Swiatłość! Z światłością rośnie mrok żałości! 



PAN I CAPU LET 

Mój Boże, dziecko, rankiem w przyszły czwartek. 

Wytworny, młody, prawy hrabia Paris 

Uczyni ciebie swą szczęśliwą żoną 

W kościele Piotra Swiętego. 
JULIA 

Na kościół 

Piotra Swiętego i samego Piotra, 

Szczęśliwą źoną swą mnie nie uczyni! 

Dziwi mnie pośpiech ten. Czy mam wyjść za mąż, 

Nim mąż mój przyszły rozpocznie zabiegi? 

Proszę cię, matko, powiedz memu ojcu, 

Że jeszcze za mąż nie pójdę, a jeśli, 

To prędzej wyjdę za Romea, który, 

Jak wiesz, przedmiotem jest mej nienawiści, 

Niż za Parisa . - „„„ 

Czy nie ma żadnej litości w obłokach, 

Która wejrzałaby w głąb mego bólu? 

O słodka matko, ty mnie nie odrzucaj! 

Opóźnij ślub ten o miesiąc, o tydzień, 

Lub j eśli nie chcesz, przygotuj łożnicę 

W mr,ocznym grobowcu, gdzie Tybalt spoczywa. 

PANI CAPULET 

Nie mów j uż do mnie; nie odpowiem słowem. 

Uczyń, co zechcesz, gdyż skończyłam z tobą. 



BRAT WA WRZYNIEC 
Żegna noc gniewną ranek szarooki, 
Blaskiem na wschodzie maluje obłoki; 
Przed dniem ucieka ciemność poszarpana, 
Jak pijak z drogi ognistej Tytana. 
Nim na wędrówkę oko słońca ruszy, 
Dzień r<:>zweseli i rosę osuszy, .... 
Ziemia jest matką przyrody i zgonem, 
A będąc grobem, jest zarazem łonem, 
Z którego wszystko wyrasta i żyje, 
I pokarm z piersi przyrodzonej pije. 
Rośliny mają doskonałe cnoty, 
A każda inne ukrywa przymioty. 

O, moc spoczywa niezwykła łask wielkich 
W ziołach, kamieniach, drzewach, kwiatach wszelkich; 
Nie nosi ziemia rzeczy tak nikczemnych, 
By nie składały jej darów tajemnych, 
Ani tak dobrych, które, gdy źle użyć, 
Wbrew powołaniu nie zaczęły służyć. 
Z cnoty, gdy zbłądzi, powstaje występek, 
Złu blasku przyda szlachetny postępek. 
W tym pączku małym jednako się skryły 
Trucizna groźna i lecznicze siły. 
Jeśli powąchasz, nabierzesz wnet serca, 
Jeśli skosztujesz, wnet serce uśmierca. 
W ziołach i w ludziach podobne sprzeczności 



Walczą zacięcie dobre przeciw złości. 
A tam, gdzie dobro zwyciężone pada, 
Smierć-robak wchodzi i roślinę zjada. 

Jutro jest środa, więc jutrzejszej nocy 
Spij sama; niech się piastunka nie kładzie 
W twojej sypialni. Zabierz ten flakonik, 
A kiedy znajdziesz się już w łożu, wypij 
Jego zawartość; natychmiast obejmie 
Całe twe ciało chłód i ociężałość, 
Puls twój zakończy przyrodzone bicie, 
Ustanie oddech, ciało twe ostygnie 

I nic nie będzie świadczyło, że żyjesz. 
Róże na wargach i policzkach zbledną 
I szarą barwę popiołu przybiorą; 
Na okna oczu opadną zasłony 
Jak okiennice, które śmierć zamyka, 
Gdy wieczór życia dobiegnie już kresu. 
A wszystkie członki, pozbawione władzy, 
Zimne i sztywne, stworzą obraz śmierci. 
To podobieństwo do istot umarłych 
Trwać będzie w ciągu czterdziestu dwóch godzin; 
Później się zbudzisz jak ze snu miłego. 



ROMEO 
O moja żono! O najmilsza moja! 
Śmierć, która tchnienia twego miód wypiła, 
Nie zwyciężyła jeszcze twej urody. 
Szkarłatny sztandar piękna wciąż powiewa 
Na wargach twoich i na twoim licu, 
A biała śmierci chorągiew · nie mogła 
Dotrzeć tam jeszcze. 

Ach, najdroższa Julio, 
Czemu tak piękna jesteś? Czy mam wierzyć, 
Że bezcielesna śmierć jest zakochana 
I ów wychudły, przeraźliwy potwór 
Ukrył cię w mroku jako swą kochankę? 
Lękam się tego, więc zostanę z tobą 
I nie odejdę już z tego pałacu 
Zamglonej Nocy. Tu, tu pozostanę 
Pośród robaków, kładących cię do snu. 

O, tutaj znajdę wieczny odpoczynek 
I strząsnę jarzmo gwiazd nie sprzyjających 
Z mojego ciała znużonego światem.-
Do dzieła, smętny sterniku, poprowadź 
Steraną barkę na zębate skały! 
Za moją miłość! 

BRAT W A WRZYNIEC 

O biada, biada, cóż to za krew plami 
Kamienne wejście do tego grobowca? 
Co znaczą miecze bezpańskie i krwawe, 
Leżące w miejscu wiekuistej ciszy? 

Jaka z ła godzina 
Przyniosła z sobą taki traf żałosny?! 

JULIA 
... - czas na mnie, - o dobry sztylecie! 
Tu wejdź; zardzewiej, a mnie pozwól umrzeć. 

KSIĄŻE ESCALUS 

. , 
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Spo jrzyj, Capulecie, 
I ty, Monteki, Taka klątwa ściga 

Waszą nienawiść, że Niebo znalazło 
Sposób, by miłość zabiła wam szczęście! 
Idźmy, by sp rawy te smętne rozpaczyć, 
Ukarać jednych, a innym przebaczyć . 





... W każdym młodym chłopcu pomiędzy" szesnastym a osiemnastym rokiem życia tkwi coś z Hamleta. Nie żądajcie od nie

go, aby rozumiał wojnę! (To dobre dla was, ludzie stateczni) Dość się musi natrudzić, aby zrozumieć życie i temu życiu 

przebaczyć. Szuka zazwyczaj ucieczki w marzeniach i sztuce, aż do chwili kiedy oswoi się z postacią, w jaką został wcielony, 

aż poczwarka skończy przeobrażać się niepokojąco z larwy w motyla. Jakże mu trzeba spokoju i skupienia w tych wiosen

nych burzliwych dniach dojrzewającego życia! Tymczasem zaś wyrusza się na poszukiwanie chłopca w najtajniejszą głębię 

jego uczuć, wyrywa się go poza krąg cienia; chłopca, tak wrażliwego jeszcze w swojej nowej skórze, rzuca się z całą suro- ' 

wością na pastwę twardego rodzaju ludzkiego, k,tórego szaleństwa i nienawiści powinien- nie rozumiejąc ich- natychmiast 

sobie przyswoić, a potem - ciągle ich nie rozumiejąc - odkupić ... 

... Weszli. Ponad ich głowami gruchał gołąb. Ostatni to był odgłos z miasta. Zgasły dźwięki Paryża. Znikła szeroka, wolna 

przestrzeń. Ściana organów, olbrzymie sklepienie, mur z kamienia i dźwięków oddzielały ich od zewnętrznego świ'ata. 

Poszukali sobie miejsca w jednej z naw boczmych, między drugą a trzecią kaplicą, na lewo od wejścia. Przysiedli za węgłem 

filaru, na stopniach, ukryci przed tłumem. Odwróceni tyłem do chóru, mieli na wprost siebie główną ozęść ołtarza, krzyż 

i witraże jednej z bocznych kaplic. Piękne starodawne śpiewy wypłakiwały swą pobożną melancholię. Tych dwoje małych 

pogan trzymało się za ręce. W obliczu wielkiego Przyjaciela, w kościele przybranym w żałobę, szeptali po cichu, jednocześ

nie: 

- Wielki Przyjacielu, w obliczu Ciebie - Boga, biorę sobie jego, biorę sobie ją. Połącz nas. Widzisz nasze serca! 

Palce ich złączyły się jak plecionka koszyka. Byli jednym ciałem, po którym przebiegał dreszcz muzyki. Marzyli, jak 

gdyby spoczywali na jednym łożu ... 

W pieszczocie rąk przypomnieli sobie, że płyną razem. I odnaleźli się w cieniu kościoła, mocno do siebie przytuleni, wsłu

chani w prześliczny śpiew; serca ich, roztopione w miłości, dos ięgły szczytów najczystszego upojenia. I oboje żarliwie zapra-

nęgli - zaczęli się o to modl1ić - ażeby z wyżyn tych nie zejść już nigdy ..... . 

Gruby filar, o który byli oparci, drgnął; kościół zatrząsł się w posadach. I Łucja , z sercem bijącym tak mocno, że za

głuszyło w niej ono huk wybuchu i krzyki tłumu, nie mając czasu lękać się ani cierpieć, rzuciła się ku Piotrowi, by zasło

nić go sobą, jak kokosz, co przykrywa pisklęta . Piotr z zamkniętymi oczyma uśmiechał się ze szczęścia. Macierzyńskim ruchem 

przycisnęła mocno do piersi drogą głowę. Pochyliła się ku niemu. Przycisnęła usta do jego szyi i przywarła do niego, skulona. 

Stali s ię zupełnie mali. 
I runął na nich potężny filar . 

Sierpień 1918 

Romain Rolland „Piotr i Łucja" 
tłumaczenie: Maria Zabojecka 

i Henryk Bezmaski 



DZIEJOW ROMEA I JULII CIĄG DALSZY 

W 1940 roku redakcja moskiewskiego czasopisma „Sowiet

skaja Muzyka" zwróciła s ię do Sergiusza Prokofiewa z proś

bą o napisanie autobiografii. Powstała w ten sposób nie

zwykle interesująca książka w której wielki kompozytor 

odkrywał źródła, z jakich s ię zrodziły jego kompozycje, kło

poty i rozterki, związane z przyjmowaniem nowej muzyki 

Prokofiewa nie tylko przez nieprzygotowanych do odbior u 

nowoczesnej muzyki słuchaczy, lecz także przez nieprzychyl

nych mu krytyków, zazdrosnych kolegów, nierozumiejących 

się na muzyce decydentów, wrogo nastawionych przez prasę 

i niechętnych Prokofiewowi muzyków. W „Autobiografii" 

tej znajdujemy bardzo ciekawą historię powstania i pierw

szego wykonania baletu „Romeo i Julia". 

W kwietniu 1933 roku Prokofiew wraz z rodziną powrócił 

z 15-letniej emigracji i os iadł w Moskwie. Koncertował 

z ogromnym powodzeniem i od razu zabrał się do pracy: 

pisał muzykę do filmu, liczme utwory kameralne i symfo

niczne, muzykę do teatru. W końcu 1934 roku rozpoczęły się 

rozmowy z leningradzkim Teatrem im. Kirowa o napisanie 

nowego baletu. Prokofiewa interesował temat liryczny, za

proponował więc balet według szekspirowskiego „Rome'.ł. 

i Julii". Tymczasem Teatr im. Kirowa wycofał się, przestra

szony pierwszymi pr,ojektami Prokofiewa, ale na jego miej

sce umowę z kompozytorem zawarł Teatr Wielki w Moskwie. 

Wiosnę 1935 roku spędził Prokofiew wraz ze swym przy 

jacielem, pełnym fantazji reżyserem, Sergiuszem Radłowem, 

nad librettem baletu, który miał się zakończyć „. happy en

dem! 

„.„W ostatnim akcie - pisze w swej „Atubiografii" Pro

kofiew - Romeo przychodził o minutę wcześniej, zastawał 

.Julię żywą i w szystko s ię dobrze kończyło. Przyczyny, które 

skłoniły nas do tego barbarzyństwa, były czysto choreogra

ficzne, żywi ludzie mogą tańczyć, ci, którzy umierają, nie 

mogą tańczyć leżąc. Usprawiedliwieniem zaś było to, że 

Szekspir sam czasami wahał się, gdy chodziło o charakter 

rozwiązania („Król Lear")„. Ciekawe, że w tym czasie, kiedy 

w Londynie ograniczono s ię do prostego skonstatowania fak

tu, że Prokofiew pisze balet na temat , „Romea i Julii" 

z happy endem, nasi szekspirolodzy okazali s ię bardziej pa

piescy niż sam papież i rzucili s ię do obr,ony pokrzywdzo

nego Szekspira .„"-

Jak pisze Igor Bełza, Prokofiew w gronie przyjaciół prze

grywał tę wersję swego baletu, który kończył się s ceną prze

budzenia s ię Julii i jej duetem z Romeem. W trakcie przy

jacielskiej dysk'trsji, Bełza i Leonid Połowkin zaklinali kom

pozytora, aby „ocalił weroński sarkofag" i zakończył dzieło 

zgodnie z tra,gicznym rozwiązaniem Szekspira . I wreszcie 

któryś ze słuchaczy powiedział : „W rzeczywistości w pań

skiej muzyce, przy końcu, prawdziwa radość się nie udała „ ." 

- to przekonało Prokofiewa i po kilku naradach z choreo

grafami, m . inn. ze znakomitym choreografem Leonidem 

Ławrowskim; który później miał realizować prapremierę 

„Romea i Julii", okazało s ię, że - jak pisze Prokofiew: „mo

żna rozwiązać baletowa koniec ze śmiercią, powstała więc 

także muzyka do tego końca„." 
Ale kłopoty z baletem s ię nie skończyły: oto gdy we wrze

śniu 1935 roku odbyło s ię przesłuchanie zamówionej kom

pozycji w Teatrze Wielkim. Wynik był zgoła nieoczekiwany: 

dyrekcja skonstatowała, że muzyka jest „nietaneczna" i zer

wała umowę! 

Jak to s ię mogło stać? Jak można było muzykę, która 

dziś stanowi stałą pozycję w szystkich największych zespołów 

baletowych świata, uznać za „nietaneczną". Starała się to 

wytłumaczyć w swych w spomnieniach Galina Ułanowa , 

pierwsza odtwórczyni roli Julii: Po prostu tancerze, choreo

grafowie i kierownictwo Teatru Wielkiego przyzwyczajeni 

do baletów w dawnym stylu, w którym akcja muzyczna 

dzieliła się na poszczególne numery, stanowiące pole do po

pisu dla tancerzy, nie mogli w będącym jedną całością, 

wielkim poemacie muzycznym, opisującym nie tylko akcjG, 

ale najdrobniejsze drgania duszy bohaterów, ich zmiany 

psychiczne i wewnętrzne konflikty, odnaleźć tematu do in

terpretacji choreograficznej. Już balety Czajkowskiego sta

nowiły trudne zadanie dla choreografów i tancerzy wycho

wanych na „baletach-koncertach" słynnego Mariusza Petipy. 

Prokofiew kontynuował dzieło Czajkowskiego. Jak to trafnie 

określił Ławrowski: „Prokofiew rozwiązał i pogłębił zasady 

usymfonicznienia muzyki baletowej. Jako jeden z pierwszych 

radzieckich kompozytorów wprowadził na scenę prawdę 

ludzkich przeżyć, wyraziste muzyczne obrazy ... " 
Ostatecznie prapremiera „Romea i Julii" odbyła s ię do

piero w grudniu 1938 roku„ . w Brnie. Teatr im. Kirowa 

wprowadził ten przepiękny balet na scenę aż w styczniu 

1940 roku we wspaniałej obsadzie z Ułanową i Konstanti

nem Siergiejewiem w rolach tytułowych, z Ł::ipuchowem 

w roli Mercutia, w choreografii i reżyserii Ławrowskiego, 

w scenografii Piotra Williamsa, pod batutą Józefa Szermana. 

Spektakl został przyjęty niezwykle gorąco i otrzymał entu

zjastyczne recenzje a jednak tuż przed premierą doszło 

do wypadku, który nieomal nie uniemożliwił wystawienia 

baletu Prokofiewa. Jak pisze Galina Ułanowa: „Dwa tygod

nie przed planowaną premierą odbyło się zebranie członków 

orkiestry, którzy uchwalili wniosek o odwołaniu spektaklu, 

by uniknąć kompromitacji„.". Na szczęście „uniknięto kom

promitacji" i nie posłuchano głosów konserwatywnych mu

zyków. 
Dziwne doprawdy, jak jal}iś niewiarygodny pech, „fatum" 

prześladowało większość dzieł scenicznych Prokofiewa, 

zwła szcza tych dzieł, które później osiągnęły rekordowe 



wprost powodzenie na scenach całego świata. Właściwie je
dynie trzy balety, zamówione i wystawione w legendarnych 
„Baletach rosyjskich" Siergieja Diagilewa, weszły na scenę 
bez specjalnych kłopotów, choć i przed ich wystawieniem 
nie brakło kontrowersji między kompozytorem, Diagilewem, 
choreografami, tancerzami„. jak zwykle w teatrach, w któ
rych rodzi się nowa sztuka . A balety Prokofiewa „Błazen". 
„Stalowy krok", „Syn marnotrawny", których prapremiery 
odbyły się w zespole Diagilewa, napewno wyznaczały nowe 
drogi światowego baletu. 

Tak popularna i pełna uroków scenicznych opera jak 
„Miłość do trzech pomarańczy", zamówiona do teatru ope
rowego w Chicago przez dyrektora Campaniniego, po śmier
ci tego, niezwykle ceniącego twórczość Prokofiewa dyrekto
ra, ugrzęzła na drodze do sceny i omal nie doszło do gor
szącego procesu o niedotrzymanie umowy, gdyż obie strony 
zaczęły „robić sobie na złość". Na szczęście dyrekcja teatru 
operowego w Chicago objęła Mary Garden, która solennie 
obiecała kompozytorowi wystawić „Miłość do trzech po
marańczy" w przeciągu trzech miesięcy„. I znowu krach : 
Mary Garden zostaje zdymisjonowana i do prapremiery do
chodzi dopiero 14 lutego 1922 roku - w trzy lata po ukoń
czeniu dzieła, przy czym koszt wystawienia wyniósł astro
nomiczną sumę 130 OOO dolarów„. „Po 43 OOO dolarów za każ
dą pomarańczę„." - jak powiedział Prokofiew. 

Jeszcze d ramatyczniejsze były losy „Ognistego Anioła'', 

który czekał aż 27 lat na sceniczną realizację i został wysta-

wiony z niezwykłym sukcesem na Biennale w Wenecji do
piero po śmierci kompozytora. 

W okresie „błędów i wypaczeń" „Ognisty Anioł", razem 
z baletami „Błazen", „Stalowy Krok", „Na Dnieprze" i licz
nymi utworami symfonicznymi i kameralnymi Prokofiewa 
wstały ostro zaatakowane przez kompozytorów Chrennikowa 
i Tichonowa, i potępione 10 lutego 1948 roku przez KC Partii 
jako dzieła formalistyczne. Balet „Romeo i Julia" uniknął 
tego losu, ponieważ przedtem został odznaczony wysoką 
nagrodą artystyczną. Biedny Prokofiew musiał się uspra
wiedliwiać w samokrytycznym artykule: „„. Widocznie za
raza formalistyczna - pisał - przyszła od zetknięcia się 

z prądami Zachodu „.Przyszedłem do przekonania, że droga 
moja nie jest właściwa. Zawiniłem atonalnością, która tak 
bilska jest formalizmowi. Będę szukał jasnego języka, zro
zumiałego i bliskiego całemu naszemu narodowi..." 

Na szczęście już wkrótce wszystkie dzieła Prokofiewa 
wróciły na sceny i estrady Związku Radzieckiego, największe 
powodzenie jednak w teatrach całego świata zdobył balet, 
który z takim trudem torował sobie drogę na scenę: „Romeo 
i Julia''. Sprawdziło się przewidywanie Prokofiewa, który, 
po odrzuceniu baletu przez dyrekcję Teatru Wielkiego, po
wiedział: „A jednak zobaczycie, że historia dopisze do dzie
jów mojego „Romea i Julii" ciąg dalszy„.!" 

Wojciech Dzieduszycki 
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