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A scenie chlop&k w modnym młodzieżowym 
wdzianku. Obok nlero dzlewc:ayna w powiew
nej sukni, której romantyczny krój chętnie lan
suje dzisiejsza moda. Czerwień ubioru chłopca. 
I biel tej dziewczęcej sukni komponują się 
pięknie z malarską dekoracją. To Romeo I Ju
lia. na.jsła.wniejsza para szekspirowskich ko-

chanków, którym Jarosław lwa.szklewicz w swojej sztuce 
„Kochankowie z Werony" kazał I n ac z e j przl'dstawić 
obrosłą w tradycje legendę milosnl\. Inaczej - i powiedz
my to tuł razu - okrutniej. 

U Szekspira tragiczna, a zarazem irra
cjonalna - bo rządzona fatalnym zbie
~iem okoliczności - śmierć zakochanych 
nastolatków jest epilogiem milości. w któ
rnj pełnia szczęścia splata się z grozą 
spraw ostatecznych. Iwa..-zk.iewicz zanim 
dosięgnie Romea i Julię tra~ic:zny los, 
~ka.ruje na śmierć ich miłość. S!epemu 
przypadkowi przeciwstawia żywioł nie
nawiśei kierujący działaniem dwojga mło
docianych prze<istawiciel! skłóconych ro
dów Kapuletów i Montekich. Atawistycz
na nienawiść silniej.sza niż miłość wkłada 
w ręce Julii pistolet, w ręce Romea błyś
nie nóż, choć tak niedawno byli sobie 
najbliżsi. Julia powie: „miłość ode&z.ła 
wC'ZOraj„." 

G<>rzki jest ów komentan. autora .sztu
ki, a zarazem tłumacza szekspirowskiej 
tragedii. szukającego odpowiedzi na py
tanie. czy miłość dwojga ludzi z wroitich 
środowisk nie nooi od początku zarzewia 
przyszłej nienawiści. 

• • • 
„Kochanków z Werony" przygotował 

Teatr Polski w Bielsku-Białei dla uczcze
nia 80 rocznicy urodzin 1 60-lecia twór
czości pisarskiej Jarosława Iwaszkiewi
cza, a także z myślą o ni.edalek.im świę-
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Julia - Czesława Pszczolińska i Ro

meo - Lech Michalski. 
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cie teatru, któremu w tym roku patro
nuje hasło wywoławcze: ,,p1sa.rz i teatr". 
Iwaszk.iewicWWi od lat młodzieńczych 
teatr był zawsze bliski, sam ongiś pró
bował BZOZ«lścia na deskach eceny. Sła
wę zysk.al jednak jako tłum.acz arcydzi.eł 
dramaturgii śwjatowej i autor .sztuk nie 
.schodzących do dziś z repertuaru wśród 
których zwł.a.szcza „Lato w Nohant", „Ma
skarada" i „Wesele pan.a Balzaka" cieszą 
się najtrwalszym powodzeniem. 

Tragedia romantyczna - tak nazwał 
IwćllSZk.iewicz „Kochanków z Werony", 
przenosząc akcję sztuk.i w wiek XIX. 
Stylizacja kostiumowa jest tu rzeczą 
umowną, skoro już w 1930 roku reźysa
prapremierowego warszawskiego przed.sta
wienia Janusz Warnecki, zarazem odtwór- • 
ca roli Romea, ukazał swego bohatera ja
ko współczesnego młodzieńca adorującego 
w.spólc:re5ną Julię. Zagrała ją wówczas 
bardzo popularna gwiazda filmu Jadwiga 
Smosarska. O tych szczegółach, jak rów
nież o tntereeującym wywiadzie Tadeusza 
Brezy z Jarosławem Iwaszkiewiczem 
przed wanszaws.ką prapremierą „Kochan
ków z Werony" przypomina w programie 
teatralnym dr Aleksandra MianowSka, re
żysel"ka przed.stawienia n.a scenie biel
skiej. Nie miała łatwego zada.ni.a, bo kon
flikty w tej sztuce rmw1jają się wyłącz
nie w war.c:twie słowa. Nie ma tu okazji 
do wygrania efektownych sytuacji. 

Reżyserka potraktowała utwór jak 
partyturę muzycz.ną rozpi.saną na glosy, 
której arie rozdzielają między siebie so
liści. Zadbała, aby w trudnych frazach 
d ialogów nie zagubil się poetycki nastrój 
dzieła , wymagającego szczególnie suge
stywnego aktorstwa. Tu piękna. roman
tyczna Julia - Czesława P.szczoliń.ska gó. 
rowała swobodą nad swoim partnerem. 
Romeo - Lech Michalski, ujmujący au~ 
tentyczną młodością - jest to druga jego 
rola na .scen.ie bielskiej po studiach w 
PWST - mimo wielu dobrych momentów 
nie zawsze .sobie radził z zawiłościami 
tekstu sztuki, na którym potknąłby się 
zresztą niejeden doświadcrony aktor. Po
winien jednak popracować jesz.cze nad 
dykcją i emisją głosu. Swiątob1iwemu 
franciszkaninowi ojcu Laurentemu, k.tóry 
w sztuce Iwaszkiewicza przybrał i:lnif; 
ojca Merkurego dużo ciepła i bezt'adnej 
dobrotliwości użyczył Robert Mroniio
wius, Irena Bielenin dyskretnie i czujnie 
manifestowała ni.epokoje opiekunki Ju
lii, 0l'5zuli {u Szekspira Marty). 

Oprawa scenograficzna Barbary Stop
kówny, muzyka Adama KaczyMkiego 
harmonijnie współdziałają z poetyckim 
językiem sztuki, niełatwej w odbiorze, ale 
skłaniającej do ref!e.k.sji. 
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