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Teatr Ziemi Mazowieckiej, 
wystawiając Romea i Julię, nie 
po raz pierwszy mierzy się z 
Szekspirem; w swoim repertu
arze ma już trzy jego sztuki 
(Wiele hałasu o nic, Jak wam 
się podoba i Cymbelina). Żadna 
z nich jednak nie wystawiała 

· realizatorów na próbę tak nie
bezpieczną, nie nastręczała tyle 
ryzyka, jak ta żałobna i krwa
wa, a przecież tchnąca taką 
wiosenną świeżością, tak dzi
wnie czysta i niewinna ballada 
o m:łodzieńczej miłości, zmiaż
dź9nej przez okrucieństwo ota
czającego świata. 

Próba ucieleśnienia losów nie
śmiertelnej pary werońskiej 
grozi zresztą podobnym ryzy
kiem każdej scenie - nawet 
korzystającej z nieporównanie 
bogatszych „sił i środków", ani
żeli ma to m~ejsce w Teatrze 
Ziemi Mazowieckiej . Celowo nie 
mówię tu - o trudnościach, lecz 
właśnie o r y z y k u. Bo Ro
meo i Julia nie należy chyba 
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do najtrudniej ych sztuk Szek
spira ; w swej zawartości inte- · 
~ektua·lnej, w SWQjej budowie 
dramatycznej, rysunku cha
rakterów jest niewątpliwie o 
wiele bardziej ~· rzejrzysta i je
dnorodna, aniż li większość in
nych jego utw rów - i to nie 
tylko tragicz.nyi:h, ale i kome
diQwych, niezmiernie przecież 
skomplikowanygh i wieloznacz
nych, kryjącycłl w sobie niepo
kojące głębie. Ą.Ie żaden z nich 
nie jest tak ,,rrrzykowny", bo w 
każdym można, 1 · przy111ajmnłej w 
przybliżeniu, ustalić proporcje i 
relacje; i.inteligen.tny i odpowie
dzialny realizator może obliczyć 
z góry swoje ,;zasoby" i spo
rządzić uczciwy rachunek arty-
styczny. 1 

W przypadku Romea i Juiii 
wszystkie te zabiegi mogą się 
okazać zawodne. O powodzeniu 
decyduje tu nie tyle stopień 
sprawności technicznej, od
krywczość konl!epcji insceniza
torskiej, siła i ldojrzałość inter-
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pretacji - co uchwycenie ja
kiejś trudnej do określenia au
ry, intuicyjne wyczucie już nie 
tonacji podstawowej, lecz led
wie uchwytnego ćwierćtonu, 
przewijającego się pod spodem, 
gdzieś na dnie melodii. 

Widocznie Wandp. Wróblew
ska, realizatorka Romea, jest 
obdarzona tego rodzaju wrażli
wością; bo spektakl, skromny 
i bezpretensjonalny, rozbrzmie
wa właśnie tym dźwiękiem, 
dźwiękiem czystej poezji. Przed
stawienie nie jesi, jak to się mó
wi, wystawne, nie operuje wiel
kimi tłumami, n;ie nęci obfito
ścią efektów; bogate i bujne 
renesansowe tło, na którym roz
grywa się dramat nienawiści 
dwóch możnych rodów, zostało 
tu zaledwie zaznaczone w ko
stiumie i nielicznych rekwizy
tach, ilość postaci występują
rych zredukowana, cała proble
matyka sztulci sprowadzona, by 
tak rzec, „do czynników pierw
szych". A jednak ocalało to, co 
najważniejsze: cudownie roz
kwitająca miłość - i potworny 
bezsens nienawiści. 

Ocalała przede wszystlctm pa
ra kochanków. Allcia Zalewska 
jest autentyczną Julią , oełną 
dziewczęcego uroku, podbijają
cą jakimś motylim wd.ziękiem , 
i ni<!kłam::invm . żarliwym unie
sieniem miłości; Romeo w in
terpretacji Tadeusza Wieczorka 
ma autentvczna namiętność i 
potrafił ukazać błyskawicznie 
przebiegajacv proces orzemiany: 
przeobrażenie sie niefrasobliwP.
go chłopca w d ojrzałego męż
czyznę. 

Soośród pozostałych , Stefania 
IwiM.lca wvdobvła <lużo w)r1azu 
cha1akterystvcmego jako bar
rlzo prawdziwa . soczysta. za
maszvsta. pr:"<mitvwna, a nie on-
7.bawiona swoiste i m<1rlrości 
·M;:imka. Z dyskreci;:i i ta l:1ern 
rtrtY~tvcznym z::ir,· snvm l nii>l.;: n:i 
q·lwetkc> Oica L<iu:-e::1c'!n "''7-
d vsi;m· O~ to-Susk'.. za~ Klem0:-: „ •• illlliiiiiili•liiii••••••••••li•iiilillili•iłi~~l_~l'l!21i e lcza:-ek \\·no~i i ~<.zcZPrz~ z· 

Zalewska (Julia) 
leczorek (Romeo) 

wny a nieprzejaskrawiony ak
_nt jako służący Pfotrek. Za
ugują rów.nież na uznanie Je

'Y Żydkiewicz jako Merkucjo. 
bigniew Dobrzyński w roli 
envolia i Ryszar<l Nawrocki 
.1terpretujący Tybalta. Sceno

grafia Stanisława Bąkowskiego, 
oszczędna i funkcjonalna , do
brze organizuje przestrzeń sce
niczną i jest dostosowana ·do 
objazdowych warunków Teatru 
Ziemi Mazowieckiej. 
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