
Z teatru IRENA OCHNIO~rtt 

· Smutna historia-Julii x 
„Romeo I Julia" Williama Shakcspean'L J>remlen w Tea.kie .Ziemi M_. 

ŚOWieckleJ, tłulllaCZMle Jar0&lawa hvuzldewlcu.. BeiyserlA Wandy Wrób-
lewakleJ. SceoOITllli& S&&nl.sJa.wa B"kowakfep. • ' 

OSTATNI wenet, wypowiedziany mi.łość 1 ~~.prawda 1 t&łn, a w 
ze ~ te •;.erce ·z kamienia uocól.n'M!nlu uwtaje .podkrftłon~L. }&Jc 

' nawe( ~ •:..mutna historia &lę CzlOWiU m!J& z wła.snym pezęsciem, 
'1ulli" · -nie- •z wtM:nej , winy. Toczy ll.ę więc 

, motna. ~umtdcif! 1j&ko motto ~, niiąt 1 na IZLUdzie. punJrtowanla. 
na kurtynie, aby .od razu wprowadz.lć .11ieJ11C&-„splęć~S- 9P0tęiówane . wYt&Zi
wJdzów w nut.rój , ~wienia. «te .za&koen-ym aestem. munlk4, 
Rozwijają się oto tl7Jme losy kochan- obraum, 117 co chwila aię rozjdnlać 
lt6w z: Werony uJc:a~e na, Jnu tonacj4 -<uMtroju. ; O wldowisko-
~eść ,.~- ..!..i~~- -.:- . j ·W~ , tµ DJ.e , dbano, u to •o koloryt 

-.-q _....._.~a. ące :!Ub)' balladOWJ' • Wprost 'br&k &kom- t 
temperaturę 119Ui~ ra%. po rU ją .pania.'ńentu &tto1rYI . .·; „ 

uczYtów uniesieni„ nz l'U · Jeacze jec1no '\ltritC• przyjęta ·przez 
SJ)lldać na Zierm.ki' 1' teatr Ji:oncepda: łra<tycję góme&o „C'.', ,, 
~ i prostotę . ' przypl.san~ • :neJu.pirow.5kiej tragedii. 

•. · · · ·• P[1Jed.staw1enle sztukę Edecyc1owan1e 
Zderza lllę W ł7Dl i ,U8k:romnla 1 „od<lel~browuje". Może to 
~u~~ 'l nlektorycb zawodzi, ale pnymać tn;e-

., , • 'ba, t.e czyn! dramat dla w.sp6łczesn05CI 
· strawniejSZ}UD. . • 

Dawno nie zdarzało się wid:r:leć ·wi
downi tai zapełnionej przez publicz
ność war.suw.ski! (w terenie tet, jak 
mówią . npe:wnióne komplety). Sztuka • 
Jest rzadko grana , a tyle . się o nie{ 
•łysey. Dobae wii:c, :te Te.atr Ziem 
~w!ecldeJ, teatr wędru,ący, roz.nle
Sle %Właszcsa wśród lud%.! '1Dłodych 
wWć ·· o · najczyŃ:r:ej mlło6d Romea 
l JUW. I . 

Julia. praentuje się 6llc:r:n~ , jak 
rótowy poranek. Autentycznte młoda, 
wd:r:ięcma, · płocha, .naiwna, szczerze 
ukochana 1 jaka dzielna w chwill 
imlercl. Ogromna to zasługa nowej w 
tym UJSpOle •.ktork1, Alicji ·Za1ew11deJ, 
t.e w~rowala 1"\1111 Julię , unlkaj11c 
mimo wszystko szablonu, te dała Jej 
portret n iebanalny, a jedn&k utrzyma
ny w uprosz.czonych ' ramach insceniza
cji. Wyrótnlała się, ale nie odcinała od 
swego krewkiego otoc:r:euia. Tadeu5a 
Wlee1:0rek, jako Romeo, td znalazł 
swe miej.ce, j~yne, właklwe w za
komponowanym układ:r:le 1 taltt.e om1-
n11ł nlebezpl~ństwa roz.wentymentaU
:r:owan1a roll. Naprawdę dobrana l 
ldealnJe :r:gr•na para. Para nles:r:częW
w~h kocllankówl Co prawda ta nle-
1:r:czę&llwa miłość odegrana zostala na 
·krótkim odd~u. ale czy w ballad:r:le 
moena inaczej. Tym bardziej, te balla
da była chwiUml. podwórkowa. N!e ty
le na wzruszenie kładzie nacl&k ta 
lnxeni:r:acja, co na melodyjność st.rej 
pleśni miłosnej, w której rOm11 nut11 
dtwięc%.ll 1 inne ludrJde namiętności. 

:Reszta obsady, jale przystało na kon• 
Rkwentn!e uwrz1!4kowan11 styllzacjtt. 
przyjęła kształt 1 pozę trochę zamarko
wanych postaci. Jeśli się. · zjawiały n.a 
scenie , to ·po to by oczywllcle posu. 
nąć akcje: naprzbd , ale przede wsrysi,. / 
kim aby skontrastować to, co było na·• 
c zelnym wątkiem , miłość Romea 1 J J! . 
! il . S~nogra!la tet piękn ie ut ra ~ i'a l.a :, 
w m~•ś! retyserską . Tak b ·la n- • 
~tiuo·.\·o:ia , .te wszędz!e m otn2 j \~~
wić I :i ~le xwylc!~·c>: pa r v·a 
crać nt z~· ~·~ł ę im;i r c:nv1z.acjt: ·.·:• 
ciz. wc J miloscj. 


