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To pr'tedstawleliie „Romea 
l Julii" je.st skromne, niemal 
ucet1czne: _ Bo skromne są 
mołliwo'§cl ·Teatru Ziemi Ma~ · 
:llt>wieckiej ~: - techniczne i 
utors\de, -D.ie na mląre S:zek
spi.M.~, .~· ~na\t ::; działa ono 

• 1ta'.: włc!oll9'.n.i~ nie :&fałszowało 
tel' bard:zo - ~!ęikneJ ~ traJ?;edii 
miłości J · nlentrwiścl . . Zwła.sz... 
'W. . tńllołi:ł.·. tej ,zapamiętałej, 
potętiieJ .• , ~.rozkwlcie.- · 
Nawet · Wie-e .. ;JCrDriine moil17 · wołcl "..łlrr;y :«.lJdrieH rouad- -
ne) :Pracy.,",m~·.dać wyniki 
iodne manla.;'.l>-l>nyJemnie 
pomyśleć, r.te historia kochan-

. k6w • 1f. , W~~„ pe~d~je w 
ma~~cjci ttw · t~nn, be
dZle wzruszała ·~ t -po
~ó~ ,,--uczyła ':, ·kultury u
~~czeeo ~ . ~ przecież · 
~bai1.* . ' .. • . 

.liebse°fsrw&ła 'Wanda Wr6-
~-· · Zadeała o jasny i . 
wyraliny:: 'ł'ysunek . pr:r.edsta
wiema„ 'Od raw uc:zyna sie 
onb '.Od. prezentacji wystepu-
1ący.eb osób •i konniktu dwu 
rod6w. Wszystko to jest bar
dzo -skrócone, .ogranjffł.One do 
najważniejszych :faktów, o
dane z · widowiskowości, by 
potem .. mo:!na by)o mocno 
~panować h~tor1e ml
łoścl f jako apn.we ~łówn!l . 
'Fe"\Vne Innowacje zna1azly sie 
w· Ukończeniu: .~ Romeo nie 
truje sie, a~e iab!ja sztyle
tem.: . tyje jeszcze, ·kiedy bu
dzi •ie Juliai oboje umienla 
w uictslru młlosnym. I twaś
nione rody nie· godui -zie nad. 
gróbem dtlecl, ale od"WTacalll 
się od 9ieble; trwaj• na a 
we wrogośd; :.ta · Oknt1irta -u
wzletość wóbeć rozecanej 
1ragedli budzi tym wt•• 
nlenawl!ć do~n{enaw1§cl. ltt.6-
ra to wszystko sprawiła. 

Oc:r.ywiścle, nie ma „Rome1 
u!ii" bez. pary młodych l 

· r ;;i~ ych aktorów. P ara 
~a· · a :z:na zla s!e w z.e.r 1e 

Ztm! M z.owi :1e1 
- i o n:id oo<l:dev„·a ' u<ia-

na. Alicja Zalewska ma lde
aln14 1ylwetkę Juli!, · twarz 
jak ·z daWneto włoski~o 
portretu, a przy tym auten
tyczną młodość i ćlużo szcze-

.. rości : uczu~. ~· co pokTywało ' 

jesz.cze pewne :·niedostatld ak
torskie .zwfas:icia~w :ibyt mo
notonnym' ope.rowahkr ~ló
sem. · Tadeusz Wlecsorek ża-
J>tezeplował ei~ .z· ]ak najleip
~] ·atrony. Mijał ładri1' atest i 
'iucliy; potrafił · wydobyć 'wie
]e ·:: ~ ·>Wewnętrzne:lo r wyratu. 
Wierzyło ' się w jego zachwy
cenie miłosne 1: młodzieńczą 
namiętność . • Z p0wstałych tól 
wymienić ·tr:i'eba przede wszy
stk1rn Stefanię •lwińśklłt któ
ra stworzyła tt:afn!l, soczY~tą 
postać Niani. 'Dalej wy~teoo
wali z powo~z.enjem: Włady
sław . Osto-Suskt (Ojcl~c Lau
renty), łtyn:ard Nawrocki 
~efektowny 't'Yba1t), Jerty 
Żydkiewtcz (wesoły Merku
ció), · Zbfgnłew Dobnyńskl 
(Bemvolio), Klemens Mlelczą.

rek (służący Pietrek) i ińni . 
DekO'I'acje Stanisława Bąkow
skiego wygodne dla ciągłych 
zmian miejsca akcji, szkoda. 
te b~ydkie dla oka. Również 
kostiumy trudno uznać u u
dane. 

Wl.Jllam Sh~: !lomeo -1 
Julia - Tral(edla w S aJctach -
Ptteklad: JarO!lław Iwaszklew!cz 
- Retyserta . Wanda Wr6blew5ka 
- Scenonata : !Stanisław Buow-
!!kl - Układ poJed:vnk6w: Wal
demar Wllhelm {Teatr Ziemi Ma-
ltowlecklel Pn:edstaw!eni 
tUI.1968). 


