
Każda epoka ma swój wła
sny slyl 111iłoścl, ale siła na
mietnośd if'sl wc:iaż la sama . 
Mimo pózorów r;:ynizmu 
wspóh:zesna młodzież ·Jest 
ucz.udowa. zdolna do · wiel
kich wz:ruszcń i chyba mnie.I 
z:akłama irn. w sprawach miło
ści i seksu niż poprzednie po-
kolenia. . . . ...... ~~":T·-

1\llodi.lutka Julia iż tral!<"dli 
Szekspi ;a uczv kultury· uczuć. 
11:dy ' ówi o smurze, po 
kló •m nomen ml::1t ~ię no..:a 
w >iać: do jej svpia lni. „Ja i 

rabina... HonH·o wygnany. 
l\liał \a ihiś użyć! llra~ina 
wdowa i ia - panna - wdo
wa!". 

57.yblde tempo rozwoju 
ltom eo i Julii też ma cechy 
współczesności. 

OIAtri<n , <l nbne •le !lało, te 
Teatr <.1~1111 Ma1.nWleckh'J przy. 
Jiot ntow;i l ten łl(Jt ~ław11Jcl s~v dra_ 
n1at 111110, •v sw iotowel litera tu· 
ry l orli(n11izu1e oo prztdstaoN ie
n:arh d .Y•ku • ll! ~ mlur1zlet~. Re· 
ty"er - Wa ncta Wróbł~l\Ska po· 
starała sle zblltv~ •.1twur do 
wspolczPsnoś<· I. dokonolś skró· 
tów. aby kons<'kwentnle pok3UIĆ 
historie plrrwszet tnllokl, •J ka· 
meralnila ut"ćr, 7.aś hnrwne ty
cie w Weronie. •nor Kap11l •? t6w 
I Monteków stnlv sle le <1 wle ZA· 
ry•owannn Ilem. •HIV Julie lak· 
by reion• l(romern miłości tnll 
sie li?Wla1.1om .. nomeol o tv Ro
meo! Dlac1~i:n nomro? Zaprzyj 
•le ojca, wy11.ek11ll •1'1 nnzwl~ka, 
albo .ldll nie chce•z - zoprzy. 
slel(nll •le mel mllo!~I. 11 1• u. 
prz„stane być z Kapulet6w." 

Nie ukrywa :r.r"~zt:i bezmiaru 
!Owe! miłości przed Romeem -
Jr•t be•komprc-mlsown w checl 
pnl11czen1„ •le z . ukochanym, 'I;'ak 
s•mo Romeo. ri:dv w p0Jedvnk11. 
eh_? pom~c l ć 1>r 7.y]~ Ć le)3 :r:abl1a 
Tvhalt•. k11•yna Kapulet6w t zo· 
stA1e skazany nn v:vJZnonle. le•l 
pnl(rął.ony w ro1party „Niebo 
t11 je..t. 1!d1.le JullA t )l te, lada 
pies. kot, l~da mysz m•rna, lada 
n ikc7.emne stworzenie tyle tu w 
mlckle, rnnte na nili patr1- , 
t ylko nie nom~o". 
· Ro meo I Julia - t" kochanko-

wie z krwi 1 kości nle uktlywa· 
Jący swoich potądnń, alt pelnl 
poezJt I pl<ikna. I tylko takich 
prawdziwych · kot•lianków ' ll)Oi:1a 
p·1 kazać we współczesnym przed. 
stawieniu Szekspira. '• 

Teatr Ziemi Maz.owie klej 
znnlazł urocza Julie 'w mło· 
dej aktorce AllcJl ZalcwsldeJ, 
specjalnie· do · te.I roll zaahiza· 
7.o\\"anel i stahm aktorze te-

• tttr"'teftlt' r1ct~'9 \VleCZ'lr• 
ku. Zalewska ma. __ina.konU.t• 
warunki zewnctrzne na Sz<?
k~oirowska bohaterk~. RUb• 
teiną urod~. wiele śwf·eżośd, 
wdzlcltu 1 prostoty .(troch1t 
ma za mała skale 11.losową) a 
Tadeusz Wieczorek .lest może 
mniej ~etyczny, nie bardziej 
w~nółc7.CSI1Y. . . 

n"t.yser, WAnd„ Wr6hlew11c& 
~mieniła ząk<•ńc-zcnle sztuki - ' 
Rnm•n przebl.ta 5lc up1td11 (a nie 
7"łl' Wa trne.lzny> I ł.yjn JeszrH, 
k l•dY obudzi •le s let11rJ';u ni< o• 
chan:\ •• Julia, wltl'Z&C uo1lt!rAJ:\Cłl• 
ięn knchank:i, teł prr.ehlJ;i 11, 
un1>dą I nbo.1e umierają• w 
n'clsku. z:i p6źdo .przyblcięa oJ. 
drc Lanrrnły, rodziny Kapule. 
tf>\Y I Mont•k6w, którzy nawet 
na widok traJ:lczneięu lo'u iwo• 
Ich dzieci nie itodza slP. ze ~nbą. 

I ch:vba to zakończe;-ile 
.lest konsekwenc.lą koncepc\'1 
pn.edslawit.>nia: · pokaz...inia 
miłości ludzi pięknych i czy
stych, którzy bezscnsownllł 
l!lną w hviccle pełnym ba· 
rlM, stworzonych przez nie
nawlśl: l zaślepienie. 

Przedstawienie ma dobre 
tempo, znakomicie. utraflla w 
styl l!Zeksplrowskl ruba,ma 
niania, Stefania Iwińska. Mo· 
ie zbvt snoko.iny bvł 1?l6wt1y 
doradca młodych ojciec Lau• 
renty (Wacław Osto Suski). 

Pozostale postaci . bvlv je• 
dynia tłem ry kochan• 

.ków. 
Dekor .. e sa funk~lonałne, 

ale sz tla, ie nieładne. j 
WANDA PADWA . 


