w sz.

I I

lealru

Stefan Polanica

i Julia"
Podziwiam saw1ze reiy1er6w, kt6rycb
na poprawianie szek1pira, a zwla1zcza tak powszechnie zuaoycn jeco arcydzieł, Jak „Romeo i Julia". Przed kilku
laty na przykład teatr Jeleniog6nkl
srał „Romeo i Julię" w modnej wówczu
konwencji „stoclolanej", jako „ltudencki
ubaw". bez sceny balkOnowej, czyniąc
centralnymi postaciami Pietrka I Mam·
kę. Bodaj:te w spektaktu telewizyjnym
Romeo nie truje się, lecz zabija •ztyletem.
Trucizny ubraklo teł w rekwizytorni
Teatru Ziemi Mazowieckiej, który wy.
stawił
ostatnio „Romea i Julię"•. To
również Romeo Siole od Htyłetu. Ale
nie od razu. Budzi się z letargu, .Julia,
Romeo 6miertelnle zraniony czołga 1111
do niej, wypowiada parę kwestii s poprzednich scen, nawet Zdążył aię jesz·
cze z Julią pocałować przed śmlerciJł.
Przy takim niefrasobliwym gospodaro·
waniu tekstem musiały popękać ró:tne
mi1terne przęsła i wiązania. Julia, wypi·
jając płyn letargiczny, mówi: „Idę, Ro·
meo! To za twoje zdrowie!" Dramatycznym odpowiednikiem tego „toastu" ko·
chanków jest zakończenie monologu Ro·
mea w chwili gdy pije truciznę w grobowcu, w którym spoczywa uśpiona Ju·
lia: „Za mllołć piję!" I trzecie ogniwo
- kiedy Julia bodąc al11 spo1trze1a przy
martwym Jut kocbanku pustą flaszeczkę
po truciźnie: jej dojmujące „Niedobry!
Kropli nie zostawił jednej dla mnie„."
W przedstawieniu druSie i trzecie ogniwo zostało przez reżysera usunięte. Przy
zamianie trucizny na sztylet wypadła
ociywiście cala scena z aptekarzem w
Mantui, a więc i skierowane do niego
słowa Romeo: „Masz złoto, gorszą dla
Judzi truciznę, co więcej zbrodni na tym
wstrętnym świecie spełnia, nit to, co
1tać

lękałei

się

spnedać" .

Dlacze10 sztylet? że Julia zabija się
sztyletem, wybierając bardziej „męską"
śmierć nit Hamlet, który posługuje się
trucizną? Jest w tym niekonsekwencja,
bo reżyser nad kończącą akt trzeci kwestią Julii „Jdll J.aurent y nie znajdzie
sposobu, będę dość silna, by zstąpić do
grobu" - zawiesił pytajnik. ł taka też
jest Julia w przedstawieniu: słaba, nie
przecP.olająca swych 111, krucha.
Dlacze10 więc nie dopuucza się tej mo.iliwości, te Romeo mógłby
się
zawahać
przed utyciem sztyletu, skoro Ił Szeks·
pira wybrał truciznę?
Oryginalne i równie dysk
zakończenie przedstawienia.
tra~iczna śmierć kochank6
miała jed·
nak jakiś · sens: przypiecze wata zgodę
zwałnionych rodów Kapu tów i Mon·
tekich. W przedstawieni
reżyser usunlłł
ten „happy end": po wezwaniu
księcia
do zgody Ka let I Monteki
ostentacyjnie odwracaj do siebie 11:lowy,
Koniec. Rozumie
re sera - historia
od cza16w Romea
J li (a i przed tym
równlełl rzadko
111Je happy endy.

Takle wtdnl• uko6Heaie potępJe traglcan, abaurdalnoł~ ,łmlerci młodych
kocłlank6w,
tragics~·
bezaen1 wałnl,
wojny „wH)'ltklch przeciw WHy1tklm"
(Jak to wyraslłele ukazało m. in. aeaztoroczne prsed1tawienle kałisklel, kt6ra
miatdty rodącą lit mlloU.
Wydaje •it Jednak, te nie takle ntotenla, nie tak daleko Idące, miel! twórcy
omawlaneao spektaklu. Retyaer wydobył
wiele peetycklcll pJtlmołcl a dzieła (Hm
wyb6r pnekładu - Jarosława Jwaszkle·
wlcza - blcącep •ajczy1tazy liryzm ze
zmyatowołclt.
finezję
• rubaaznołclą,
wskazuje Jut na rdyaerakle nmlerzenial, mlloU Romo I lulłl była dla nlelO
najwamtejaza.. Tylko te Julia Alicji Za·
łew1kl•J,
dobra w sylwetce I sełcle,
awlewna I krucha, ale 1pro1tala tym poetyckim zamierzeniom 1to1owo. Rzutowało to nieco na prowadHnle poltael
znacmie lepaseso w dialogu Romea Tadeuaaa Wieczorka, rozłułnlało łlowlem
kontakt między acenlcanyml kochanka·
ml.
Odbiera się bn opor6w, a niekiedy
• uty1fakeJt Mamkt Stefanii JwiiukieJ,
azlachetneso w rysunku Parysa Do1u·
sława
Jerka, nluawodnego w komediowych rolach Klemensa Mlelc:aarka
(mimo mocno okrojonego tek1tul, Tybalta Rynarda Nawrockl„o I ojca Laureotep Władysława 01to-Suskle10.
1 W. 8sebplr - nRomee I lnlla".
J. Iwa1zklewlca. Ret
Wanda Wr6blew.ka, 1cenosr
0

Pnekł.
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BĄkow1ki.

