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W spektak lu wykorzystano muzyk~ Petera Gahriela z fi lmów Ostatnie kuszenie Chrystusa" w reż. Martina Scorsese i "P tasiek" 
w reż. Alana Parkera oraz Michaela Nymana z filmu "Kucharz. złodziej. jego żona i jej kochanek" w reż. Petera Greenawaya. 



Bartłomiej Wyszomirski - reżyser 

Rocznik 1965. Opolanin mieszkajacy w Krakowie. zakochany w Zakopanem . Zanim został reży serem 

przcs?Cd! wszystkie etapy wtajemniczenia zwiazanc z produkcja spektaklu. pracując kolejno jako sufler. in 
spicjeot i adept. W 1996 roku ukończył Wydział Reżyserii Dramatu krakowskie1 PWST. Debiutował na 
trz"im roku studiów. przygotowując dla Teatru Polskiego w Szczecinie dwie 1cdnmk1ówki: Aleksandra 
Fredry {SwieCLka /.ga.\ła) 1 Sławomira 1rożka (Czarowna noc}. Cena Arthura Millera uealizowaoa w 
Starym Teatrze i.i;• Krakowie z Janem NowakJt:m zostanie wkrótce zagrana po raz setny. Wyreżyserował 
rownież 1 powodzeniem Kto sie boi Wirginii Woolf? Edwarda Albee'go w Opolu. Ożene k Miko/ap 
Gogola w Tarnowie oraz dwa prndstawienia dla dzieci w krakowskich teatrach Groteska i Bagatela. Do ter 
pory najwic;k ze uznanie przyniosła mu jednak insceo1zac1a l\1akbeta Shakcspeare'a . wystawionego w Teatrze 
im. Witkacego w Zakopanem pod tytułem Tragedia v.kocka. Spektakl. do któr~go sceoografic pr1ygo1ował 
Aodrzcr Kreiltz Majewski. wstał wyróżniony trzecia nagroda na tegorocznym konkursie na najlepszą pol
ską realizac1c; dzieł stratforduyka. organizowanym przez fundacje; Theatrum Gcdancnsc. Teatr Andrzeja 
Dziuka iest db niego miejscem niezwykle ważnym · ceni go nic tylko za dreszcze. które dostarczył mu jako 
widzowi w młodosci. ale i za "' instynkt walki". który wyróżnia zakopianskich aktorów. 

Anoa Popek scenograf 

Rocznik 1971. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. który ukończyła w 1995 rok u (dyplom 
w pracowni Juliusza Joniaka). Od 1993 roku 1ej prace malarskie z krcgu abstrakqi figuratywnej prezentowane 
były oa wystawach indywidualnych i zbJOrowych. miedzy innymi w Krakowie. Bono i Maastricht (Holan · 
dia). Od dwóch lat tworzy pro1ekty scenograf1czoc dla teatrów w Krakowie . Opolu. Tarnowie i Elbfagu. 
Romeo i Julia jest siódmym spektaklem. nad którym pracowała jako scenograf. We wszystk ich swoich pró· 

bach scenograficznych stara sic odnalcżc malarstwo w obrazie teatralnym. 

J ace:k Tomasik- choreograf 

Z wyks11ałccnia etnograf. po studiach historii kultury materialnej ca Uoiwersyteck Jagiel!orisk1m. Sztuki 
choreografii uczył sic w Polsce. Wielkiej Brytanii i Francji.Ukonczył również miedzynarodowy kurs 
l 1akresu kinetografii · teorii zapisu ruchu Labana i Knusta. W 1963 roku w Krakowie założył tudencki 
teatr tańca współczesnego Kontrast. który prowadził przez 32 lata . Od 1985 roku zwiazaay l Opera Kra 
kowska. przez 6 lat pko dyrektor baletu. a nastcpnie do 1996 roku jako główny choreograf. Jest twórca 
blisko pic;ciuset choreografii. miedzy innymi do spektakli Konrada Swinarskiego. Jerzego Jarockiego. Zyg 
munia Huboera . Aodrzcp Wajdy. Jerzego Krcczman. Bohdana Korzeniewskiego. Jego pierwsn inscenizacja 
Shakespeare·a był Sen nocy letniej w Starym Teatrze w Krakowie w r eż. Konrada Swinarskiego w 1970 
roku . Z tym samym reżyserem zrealizował potem także sztukc W1Ly1tko dobre. co \ię dobr/.e konv y. do 
którc1 powróci ł niedawno w Gdańsku . • ad dziełami srratfordC7yka pracował wielokrotnie. przygo1owu1ac 
choreogra[iczoic miedzy innymi Hamleta w Katowicach w reż. Jerzego Zegalskicgo i D11.'uj panoic1c 
/ Werony w Krakowie w rei. Tadrnsn Łomnickiego. W Teatr7c im . Bogusławskiego pojawił sii; jako 
wspohwórca spektaklu po raz pierwszy. Za swoi imponujący dorobek choreograficzny /Ostał nagrodzony 

Mcdakm 200-lccia Baletu Polskiego im. Leona Wójcikowskiego. 

Jedynie imię t1voje jest mi turogie. 
Ty jeste.ś :,oba: 
nawet gdyby~ nie był żadnym .A1ontekim! 
O. zm ień to imię. 
Kimże jest - .A1onteki?! 
Nie ramieniem. 
nie stopą. 
ręką 

ani twarzq -
żadną cząstką CLłou,ieka! 

Cóż ci po imieniu? 
Po wiedz -

czy róża nazwana inaczej 
mniej słodko pachnie? 
Podobnie Romeo -

choć zmieni imie. utrzyma siuój kształt 
doskonały. 

Romeo. porzuć to imie: 
w zamian wez 
mnie. 

Twoje imię nie jest cząsteczką 
ciebie! 

(akt Il. scena li) 



Joanna Chojka 

Samotność 
"Jednym / najbard1iej udcrnjących aspektów Romea 

i J u/ii jest coraz hardziej narastająca izolacja kochankow. Opusz

cza1a zamkniety krąg rodziny i przyjacioł. by być razem i cie

szyć sic; własnym światem. przysic;gaja wync:c sic; rodowych 

nazwisk" pisze w eseju Stepy Kupidyn i 'm1erc Su ie Camp 
bell. Pr1yzwycnilismy sic czytac Romea i/u/ie jako tragedie; 

miłosną. Tymcnsem Campbell podpowiada nam zupełnie inny 
temat. który kryje siew tym dziele · dramat samotności. wy· 
obcowania czy też wygnania, zbudowany wokół - wciąż podej

mowanej przez Shakespeare'a - opozycji człowieka i świata. jed
nostki i gromad,. Bo co znaczy dla bohaterów wyrzeczenie sic: 

rodowych nazwisk? Z grubsza rzecz biorąc. chodzi o odrzucc· 

nie świata dorosłych. Zdarza sic; to każdemu pokoleniu wcho· 
dzącemu w samodzielne życic. manifestującemu swoja odn;b

ność poprzez bunt. Sedno Szekspirowskiej tragedii kryje sie 

jednak w tym. co prowokuje bunt młodych. Jakie elementy tego 
świata nic mogą hyc przez nich przyswojone? 

By odpowiedzieć na to pytanie. trzeba oa1pierw rozpoznac ów 

świat. w którym żyją Szekspirowscy bohaterowie. Prolog szt u· 

ki zapowiada. że miłość Romea i Julii jest "stygma1c:m śmierci 
naznaczona". Światem. nazwanym umownie: Werona. rządzi ja 

kas złowroga siła, która przeznaczyła dla kochanków tak 

okrutny los. Gdzie kryje sie zatem fatum skatujace na śmierć? 

Czy pr1ychodzi ono do bohaterów jak niegdyś w antyc10ych 

tragediach z zaświató~ 1? 

"Fatalna" konwencja 
W filmie Baza Luhrmanna · oa1nowsze1 ekranizacji 

Romea i/ulii(1996}. okrzykniętej wytworem "epoki 1TV" -

wszyscy bohaterowie. zwłaszcza zaś członkowie gangu T ybal 

ta. ohnosz41 przed innymi swój mozolnie wypracowany wizeru 

nek. Skórzane. czarne stroje. srebrne: 01doby, nienaganne f ry 

zury to elemen1y ich codziennego munduru. Tc; powszechna 

au tokrcacje. uzależnienie od zewnetrznej maski. genialnie po

kazuje sekwencja balu w domu Kapulctich. rozegrana w estc:· 

tyce charakterystycznej dla współczesnych dyskotek i subkul

tur gejowskich. Czarnoskóry Merkuc10 przebiera sic; za per· 
wc:r yjna kobiete, pobudzoną przez narkotyki do szalonego. ope

tańczc:go tańca . Romeo zakłada zbroje rycerza. Julia wystepuje 
jako anioł. Uwspółczc:sniona Werona 10 nic:ustajacy hal pr1e
bierańców - świat gotowych ról. w ktore bohaterowie wchodza 

niczym w kostium. 

Bardzo podobną diagnoze szekspirowskiego (i naszego) świata 
postawił - ty le że dwie dekady wcześniej niż Luhrmann · 

Jerzy S. Sito. autor nieco już zapomnianego tłumaczenia Ro
mea i J u/il: na które padł wybór Bartłomieja Wyszomirskiego. 
Banalne: to stwierdzenie. że przekład - jako sztuka oparta na nic 

uchronnych wyborach . rest już jakąś interpretacją. narzuca 

określoną dramaturgie;. Chocby przez to. że 1c:st bliższy jezyka 

współczesnego. dzisiejszej wrażliwości. W tłumaczeniach pro 
fesora Sito. nazwanych przez niego samego "spolszczeniami". 

propozycp interpretacyjna wpisana w 1ezyk. jakim posługują 
sic; bohaterowie. 1es1 szczególnie wyraźna. 

Ten jezyk jest krótko mówiąc· sztuczny. Si10 zauważa. że 
ty listy ka dwóch pierwszych aktów Szek pirowskic:j t ragcdii 

różni sic; od jc1 dalszych czc;sci. Dotyczy to szczegolnie partii 

Romea. ale skonwencjonalizowanym 1ezykiem mowia również 

pozostali bohaterowie. Ci jednak · w przeciwieństwie do mło· 

dego Monteka nic doświadczaja w pore "otrzeźwienia" i na za 
wsze już pozostaną uwiezieni w słowie. Chwalebnym wyjatkiem 

jest Julia, którą zaraz na początku. w cenie balkonowc:1. „dema 
skuje" kochanek, podsłuchujac jej intymne wyznanie.Wydobyta 

z cienia. przyłapana na szc.zc:rosc.i. nie ma ruż po co grać nic 
przystepnej dziewicy. nawet gdybv chciała potrzymac Romea 

w niepewności. hy ·dro7c:1 sie przc:dać". Ale Julia w ogolc: nie 

ufa słowom. W jej wypadku wyrzec.nnic: sie rodowego nazwi 
ska 1est właśnie wyrazem tej nieufności. Ona wie, że nic ws1yst 

kie uczucia dadzą sic nazwac. dlatego powstrzymuje swego ko· 

chanka od bezmyślnego szafowania miłosnymi przysięgami. 

Czasem lepiej pomilczeć. Słowa mogą stwarzać tylko sztucz

ną. "poetycką" rzeczywistość. wobec. prawdziwej nic maja już 

takiet kreacyjnej mocy · roża nazwana inaczej. pachnie dalej tak 
samo. nie zmienia swojej istoty. Z innych powodow broni sii; 

przed ta sztucznością także Mc:rkucjo. ktory znajac reguły 

gry - próbuje: stosować "strategie reżysera". Bez pudła przewi· 

duje ruchy innych, by wykpić ich upozowanie. Ale Merkucjo 

wie jednoczesnie. ie bez for my - chocby najbardziej kalekiej -

zapalczywi. impulsywni wc:ronczycy osuną sic; w chaos. ktory 

wyziera z każdego fragmentu tego świata ... 

Kochać swoją miłość 
Ofiaq konwencp - w najhardziej jaskrawym wydaniu 

jest własnic: miłośc. To wobec niej manifestuja sic poetyckie 

nadużycia Romea. ktory objawia sie nam po raz pierwszy jako 

nieszczc;sliwy piewca wdzieków nieczułej Rozaliny. Ojciec Lau 

renty, bole1ac nad nic:stałoscią uczuc swego podopiecznego. 

powie o nim. że "miłosne formułki gwiżdże jak wyuczona papu

ga". Rzeczywiście. jako wielbiciel Rozaliny Romeo popada 

w nieznośną c:gzaltac1e. z którc:1 kpi sobie wic:lokrotn1e Mer 

kucjo. nasladujac poetycka "produkcje" swego przyjaciela. Hi 

storycznych wzorow tej nadmiernej czułostkowosci szukac na 

leży - jak podaje Sito · w Prowansji. gdzie w "jesieni średnio 

wic:cza ·.przypadającej na przełom XII i XIII wieku, powstał ga · 
tunc:k liryki nazwany "wesołą wiedzą" . Sztuka trubadurów zro

dziła sie z buntu przeciw dzikości i brutalności średniowiecz· 

nc:go świata. doprowadzając w poezji do sublimacji erotyki - do 

tej pory równie nieokrzesanej jak wszystkie inne sfery życia · 
w uczucie: niemal religijne:. Z czasem jednak konwencja ta - jak 

każda moda. skazana na krótki żywot - uległa wypaczeniu. zwra

ca1ąc sie przeciwko sobie i przeciwko samej miłości. Kobieta 

traktowana jako "obiekt" sacrum. wytwór czystego ducha. 

w końcu zamieniona została w poetycką sztampe i tym samym 

pozbawiona realności. Wirtuozerska forma wiersza stała sic; 1hio 

rem wyszukanych konceptów. niewiele matących wspólnego z 
rzeczywistością. Doświadczana w ten sposób "miłość" Romea 

do Rozaliny nie była faktycznie: skierowana w strone dziew· 

czyny. tylko samego "wierszoklety". upaja1acego sic: swoimi 

uczuciami. Romeo nigdy nic kochał Rozaliny. kochał tvlko 

własną miłość do niej. 

Sito podkreśla panowanie: "młodzic:7owc:j konwencji". sugcru · 



jąc tym samym. że we władaniu mody znajdują sic; głównie mło

dzi bohaterowie tragedii. Tymczasem wydaje sic; . że w równym 

stopniu podlegaj<\ iej także starsi. z głowami rodów Kapuletich 
i Montekich na czele. Ba. to oni właśnie są twórcami formy. 

która w miarc; upływu czasu stała sie jałową grą. "sztuka dla sz tu
ki". Widać to doskonale w scenie śmierci Julii . która nie jest 

w stanic wstrząsnąć jej rodzicami - uruchamia jedynie funeral

ny spektakl. pełen teatralnych gestów i nieprawdziwych słów . 

Ten fragment sztuki to idealny przykład opisywanego n iegdyś 

przez Milana Kunderę fenomenu "podwójnej łzy" - kiedy ktoś 

nie opłakuje bliskiej osoby. tylko swój żal. strate. wzruszając 
sic; bardziej własną "szlachetnością". "dobrocią" niż czyjąś śmier

cią. "Podwó1na łza" jest znajoma niemal wszystkim bohaterom. 

łacznie z Nianią. której jezyk jest kaleką wersją procederu po
etyzowania rzeczywistości uprawianego przez jej chlebodawców. 

Bunt Romea i Julit wcale nie wpisuje sic; zatem - jak zasugero

wano na początku - w odwieczny konflikt pokoleń. Dotyka on 

raczej 01emożności spełnienia sic; jako indywiduum wobec ca
susu - zbiorowej presji wyrażonej w przyjetym przez ogół wzor
cu zachowań. 

Nagi instynkt 
Tak przeczytany Romeo i Julia jest również dramatem 

jezyka. ktorego tyranii przeciwstawiają sie kochankowie - ci. 

którzy. jako jedyni w tym świecie. doświadczy li prawdziwego 

uczucia.Wiece1 jest dramatem uzależnienia od konwenqi. obo
wiązującej aktualnie mody. która przejawia sic; na różnych po

lach. 

W pewnym sensie waśń miedzy rodami Montekich 

i Kapuletich także należy do konwencji. W żadnym miejscu 

sztuki nic mówi sic; o tym. co było przyczyną konfliktu. Ten 

stan trwa po prostu siłą inercji. przyzwyczajenia. jest elemen
tem tradycji - "duchowego" dziedzictwa. Co prawda, słowo "du

chowy" nie bardzo przystaje do naszych bohaterów. Świat, któ

ry pokazu1e Shakespeare. jest skłócony właśnie dlatego. że jest 

martwy. wypalony. "bezduszny". Kiedy Mcrkuc10 sposobi sie 

do balu wydawanego w domu Kapuletich, wkłada "maske na 

maskc;". Mądrzejszy o lekcje udzieloną współczesnym przez 
Gombrowicza wie. że twarz nie jest już - ;ak w czasach kultu 

f izjonomik1 - odbiciem życia wewnetrznego. lustrem duszy. 

I. bynajmniej. nie tylko dlatego. że lepiej te dusze trzymać w 
ukryciu przed wrogim światem . Równie prawdopodobne wyda

je sie to, że maska. jaką przyjmujemy na użytek innych. ukry
wa jedynie„.pustkc;. 

U Shakespeare'a fatum nic przychodzi zatem z zaświatów. nic 
jest pułapka zastawioną na człowieka przez złośliwych bogów. 

Bohaterowie jego tragedii noszą fatum w sobie. A raczej - na 

sobie. Ale to fatum ma również inne. łagodniejsze oblicze. Bywa 
Opatrznością - ratunkiem przed " naturalną" agresją. która co rusz 

niszczy wątłą forme zbiorowego życia i wy lewa sic; na weroń 

skie ulice. Bo choć bogowie nie widzą potrzeby zajmowania sic 

losem maluczkich. to istnieje jednak poteżna siła. której podle 

ga;ą Szekspirowscy bohaterowie - na tura. Świat werończyków. 
gdy pozbawić go formy. jest brutalny. Miłość wyzwolona od 
konceptu schodzi natychmiast na poziom rubasznego żartu. Al 

teroatywą dla zniewalającej konwencji jest władza instynktu. 

który i tak wyziera co rusz spod niedopasowanej maski. Boży 

cie w Weronie pojmowane jest wyłącznie w kategoriach biolo
gicznych - w trosce o córke. cierpiącą rzekomo 

z powodu śmierci Tybalta. stary Kapuleti natychmiast aranżuje 

dla niej małżeństwo z Parysem. wierząc . że to właśnie meżczy

zoa rozwieje jej smutek. Ale przeciwko człowiekowi sprzymie

rzają sic; nic tylko siły ukryte w nim. podświadome instynkty. 

z Erosem i Tanatosem na czele, lecz także przyroda. kosmos. 

W Weron ie panuje potworny upał, od którego - jak mówi Ben

wolio - "krew szale;e w żyłach" . Słoneczny żar miesza ludziom 

w głowach. oddając ich we władanie impulsu. niekontrolowanej 

emocji. Shakespeare pokazuje społeczeństwo trawione przez 

gorączki;:. która jedyne swe u jście znajduje w nienawiści wy
mierzonej w innych. W tym momencie kończy sic; panowanie 

mody. Ta zresztą z natury jest kapryśna i krótkotrwała. Nie warto 

pokładać w niej nadziei. budować w oparciu o nią żadnego po

rządku . 

Romeo GRZEGORZ CHO UJ 

"N ie bo jest tu. gdzie Julia" 

Romeo i Julia należą jednak do innego świata. Przynajmniej 
od momentu spotkania sic;. złączenia swoich dusz i ciał sakra

mentem małżeństwa. który - mimo swojej "nielegalności". oie

;awności jest naprawde "świi;:tym wezłcm". Są inni dlatego. że 

kochają . Wcale nie platonicznie, ale również cieleśnie. Ta cie

lesność wykracza jednak poza "nagi instynkt". W ich związku 

doszło do prawdziwej - a nic poetyckiej - sublimacji erotyki w 

misterium pełni. scalenia sic;. duchowego i fizycznego. dwóch 

ciał w jedność. Dlatego ponowne rozdzielenie tego. co stało sic; 

już jednym. bc;:dzic dla oich równoznaczne ze śmiercią. " 

Julia - MONIKA KRZYWKOWSKA 

Wygnany ze świata to znaczy skazany na śmierć! Tylko słowo 

jest inne: treść ta sama" - wykrzykuje zrozpaczony Romeo. Poza 
Julią nie ma dla niego świata, ona jest wszystkim - ziemia i nic 

hem. Za murami Werony jest natomiast piekło - piekło 01eobcc 

oo ci. Piekło samotności. Kochankowie nie mają innego wyj 

ścia. muszą umrzeć . bo nic potrafią już żyć osobno. Świat. któ

ry przerośli - świat. który odrzucił ich miłość. bo nic mieściła 

sic; ona w przyji;:tej przez ogół normie - stał sic; dla nich obcy. 
Dlatego - jak przystało na romantycznych kochankow umie

rają dla tego świata. 
Podobno szcześliwcami są c1. którzy odchodzą w pore. Za

nim doznają kleski. Najgorszej z możliwy h: kiedy człowiek 

gubi siebie. • 



Uduchowiona namiętność 

Jedna z najistotniejszych przemian ducha średnio

wiecznego dokonała sie wówczas, gdy trubadurzy pro 

wansalscy po raz pierwszy zaintonowali melodie; 

niezaspokojonego poządania . 

W antyku miłosne cierpienia wynikały głównie z okrutnego 

losu. który rozdzielał oa zawsze kochanków. Dopiero w dwor

·kie1 miłosci trubadurów {l\.1inne}głownym motywem stało sic 

samo niezaspokojenie. Tvm samvm wytworzył sic: taki sposób 
myslcoia o sprawach erotyki. który mógł pomieścić w sobie 

obfitość tresci etycznych. 01c zatracając jcdooczcsoic zwiazku 

7 przyrodzona miło ·cia do kobiety. Według ti:orii miłości dwor 

skic1 s1 lachet ov kochanek sta1e sic; przez swoje uczucie - pozba

wione pretensji do zaspokojenia cielesnego - cnotliwy i czysty. 

W liryce coraz to bardziej bierze góre pierwiastek duchowy. 
Na koniec odd71ahwanie miłosci zaczyna oznaczać stan świc:te 

go poznania i pobożna ci: la vita nuot>a · wieczna harmonia udu 

chowioncj namic:toosci. 

Celem i istota miłości. k torcj ideał został uciclcsniony w 

Roman de la Ro,e Wilhelma de Loms i Jana Clopincla de Mcun 

( ok.1240 - 1280). wydawało sic: samo rozkoszowanie sic pic:kncm. 
Ws7ystko. co choć trochc tchnc:ło picknością. każdy kwiat. każ 

dy dźwic:k. mogło sic nadac do zbudowania konwcnc1i miłosnc1. 
Dażcnic do usty lizowan1a miłości było czymś wic;cc1 niż tv lko 

próżnćl zabaw<1. Ta ·arna potc:ga namit;tności pobudzała połi:czeń 

stwo póżncgo srcdniowiccza do przekształcania życia erotycz

nego w pickoa grc: o szlachc:t oych regułach. U jecie uczuć w trwa

łe formy było konieczne. jeśli nic chciano popaśc w surowe har
barzynstwo. W stanach niższych hamowanie rozwiązłości po

zostawiono Kościołowi . Dla arystokracji. ktora czuła sic bar 

dziel niczalczna od Koscioła. ponieważ posiadała jeszcze c1ąst 

kc: kultury nic zw1azanej z religia. hamulcem w rozwia1łosci 
była sama uszlachetniona erotyka - literatura. moda 1 formy to

war7.yskie pełniły tam w życiu miłosnym funkcje: normatyw 

ną.W każdym razie stwarzały one przyna1moiej pic:knc pozory 
1 wyobrażano sobie, że wedle nich rzeczywiście układa sic: ży -

cie. W istocie jednak nawet w stanach wyższych. życie miłosne 

było bardzo nieokrzesane. Obyczaje codzienne przenikał jaskra

wy bezwstyd. który zatraciły epoki późniejsze. Książ<; bur
gundzki na przykład kazał przygot ować dla angielskiego po

selstwa. na które oczekiwał w Valenciennes. kąpielisko miej· 
skic - "dla posłów i dla każdego. kto rnajdzic sic: w orszaku, jak 

równici zaopatrzyć kąpielisko we wszystko. co jest konieczne 

dla służby Wenerze. przy czym należy zatroskać sit; o zaspoko

jenie najgoretszych życzeń : a wszystko na koszt ks1t;cia". Po
śród urządzeń mechanicznych. służących do zabawy na wypo

czynkowym dworze w Hcsdin. rachunki wymieniają "maszync: 
do oblewania przechodzących dołem dam". Takich przykładów 

nieokrzesanego zachowania erotycznego znalazłoby sic wir;cc:j. 
Mimo to szorstkość nie oznacza zaprzeczenia ideału. Nic tyl 

ko uszlachetniona miłość. ale i ro1wi ą1łość m i ała wój własny 

styl. i to nawet bardzo stary. O wiele starsze korzenie od stylu 

miłości dworskiei i równie żywotne znaczenie, jak ona. miała 

tu prymitywna forma erotyki. która upicksza samo obcowanie 

eksualnc. Sprośna gra słów i rozwiązłe szyderstwo stanowiły 
- zdegradowane do rzc:du form towarzyskich - pozostałości fal 

licznego symbolizmu kultury pierwotnej. Cały aparat cp1tala · 
miel.Dy (od "epitalamium" w znaczeniu "pieśń weselna") ze swym 

bc1wstydnym śmiechem ukształtował kiedyś czt; ć świctych 

obrzt;dów weselnych. które były wówczas nierozdzielne z za 

wieraniem małżeństwa - jako jedno wielkie misterium osiagają

ce swój szczyt w cielesnym zespoleniu sit; dwojga osób. W spo· 

łcczcństwic chrześcijańskim Kościół zagarnał dla siebie swic: · 

tośc 1 misterium. ograniczajac je do uroczystego sakramentu 
ślubu. Ceremonie towarzyszące: misterium: pochód weselny, 

pieśni i radosną wrzawt; pozostawił natom iast świeckiej uroczy

stości wesclnc1. Pozbawione swego charakteru sakralnego zyłv 

one tam jednak dalej. i to dochodząc do jeszcze bardziej bez

wstydnej rozwiązłości.Etyka kościelna nie mogła zagłuszyc 

gorących. pełnych życia okrzyków: Hymen. o Hymenaee! 
Żadne dążnosci purytańskie nic: były w stan ic usunac z obvcza 

ju bezwstydnej jawnosci nocy poślubnej. Zerwała z nim dopie

ro nowoczesna wrażliwość indywidualna, która pragnie ukryć 

w spokoju i ciemności to. co na leży wyłącznie do dwojga. 
O n co-uoo o• podsi•w•< ro1d11•łu ·s1~J1„c 1 1 miło. ci / k.1'7k1 Johw1 Hu111og1 Jcsicn " c 

da1ou· 1ccz~ •. 

Od hańby do sacrum 

Historia Romea i Juli i była na ty le popularna w XVI wie 
ku, ie pierwsi widzowie sztuki Shakcspcare'a znali z pewnością 

fabułt; i jej t ragiczne nkończcnie. Opowieść ta pojawiła sic we 

Włoszech w 1553 roku. w Hi!>toria novellamente ritrovata di 
due nobil i amantipióra Luigi da Porto. Zarys zdarzeń. jak rów· 

nic:ż ich kolejność, nic zmieniały sic w różnych wersjach i tłu 

maczeniach tego d1icła. krążących wówczas po Europie. 
W latach 60. owego tulccia dwa przekłady traf iły do Anglii. 

Autor jednego z nich. Arthur Brook. wyłożył w przedmowie 

swój nadzwyczaj surowy sad o moralnym znaczeniu tc1 opo
wieści:" (.„) do końca wit;c spisano te tragiczną historie:. dobry 

Czytelniku. by opisać ci part; nicszczc;snych kochanków: owi 

oddali ie w niewole: wystr;pnych pragnicri, odrzucili wład1c: 

i rade: rodzicieli i przyjaciół, swymi doradcami uczynili pija· 

nych kumotrów i przesądnych mnichów (którzy z urodzenia 

są narzt;dziem rozpusty). rzucali sit; we wszelkie zgubne przy

gody. by spełnić swą podła żądze:. wy korzystali spowiedź kato

licką - klucz do rozpusty i zdrady - aby w pomóc swoi cel. ob

razili czcigodne imic: małżeństwa. hanb1ąc sit; potajemnym ślu -

bem. wreszcie zakoriczy li grzeszny żywot najżałośniejszą śmicr· 

cią". 

U Shakespcarc'a wszystkie te "wady" bohaterów zostają 

1modyf ikowanc do te: go stopnia. że stwarzają zupełnie inny efekt 
moralny - zwicrzt;ca żądza zmienia sit; tu w romantyczną mi

łość . I choc prawdą jest, że miłość Romea i Julii zawiera w sobie 

fizyczne pragnienie i zostaje skonsumowana. to ów spr1eciw 
młodych ciał wobec klanowej nienawiści ;est po prostu potwicr· 

dzenicm, ie młodzi potomkowie Montekich i Kapuletich są 

społecznic zdrowi. Seksualne połączenie kochanków staic sic: -

przedwcześnie ogłoszoną - deklaracją gotowości do zgody. 

Oskarżenie o brak rel1gi1ności osłabia natychmiast powstały 

plan małżeństwa: zakochanie. zaloty i rozpoznanie uczuć mają 

miejsce podczas jednego zaledwie niezwykłego wieczoru. tak 

że ślub jest nic tv le konsekwencją miłości. ale rac1cj naturalną 

odpowiedzią na romantyczną cudowność nocy. Sama miłość 

nabiera zaś cech kompensacyjnego sakramentu. W tragicznym 

fin ale: zrozumie to cała Werona. 
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Shakespeare współczesny? 

Rozmowa z Bartłomiejem Wyszomirskim, 

reżyserem 
... po\\ innt,m\ lffiU'iC lek"\' kJa,, CIOC, 

h\ cin uraah nam no .\ nh odpow1cci11 ... 

(l in K„11) 

\l1ncłn ponad lfl\ d1iesc1 lat od picr\\·s1cgo wydania 

b1azk1 Jana Kotta Suk ,pir 11 'ful /t?\ll!j. ktora stała 

1c 1edna z \\'llnlt'.J''rch inspiracp dla curope1skiego te · 
atru Szcbp1row kiego. Cl\ nazwanie: stratfordczvka 

auton:m \\ „połue nvm jest Twoim 1dan1cm wciaz ak -
1ualnc') Co \\ ogolc znJL/\" d1is w tcatr1e · ławo: "współ

c.1c,n \ '"' 

• 1e ta\\ 1am oh1c takich p• tan prn:d pflrstapicn1em do proh. 

Dla mnie 'il tuki Shakcspeare'a a po prostu bardzo plastvcznvm 

tworzvwcm. ktnrv słu/\' m1 do .;twarnn1a na scenic pełnego. 

mezwvkle intcns\ wncgo -.wiata. Zadllwia mnie wielosć inter · 

prctac. p. k IOf\ m1 da :1c 01wor1vc iego dzieła. ~\·daje m1 sic 

na'' et. ze au 1or RwncJ i /11/ii nic hvł do konca swiadomv. jakie 

oliral\' uruchamiał "''01m łowem poetvckim. To genialnv in 

o;trnkt drama1urg1cznv prowad1ił go w jakims kierunku. ku 

ohsnrom nu: do konca nvwanrm. Siła tvch ohrazów polega na 

I\ m. ze" po ·1ac1 Romea m1cs1ua sie 1vs1acc mcżczvzn. tysia

cc nd 1 nkt. k torc sk łada1a sic na escncp: ułowicC?cnstwa. 

Dlatego Szcksp1rowsk1c 1ragcd1e 1awszc ko;arzvłv mi sic z mo

rali1ctam1. k1ore powołu 1 a postaci s\ mholicznc. hohatcra zhio 

rowego rcpraentuiaLcgo gatunek ludzki. Ten hohater reprc:-

1tntu1e rown1cż mo1c.: dosw1adczen1e.W tvm zawiera sic uni 

" ersal11m. ponaduasowo-.c. wspołucsnośc Shakcspcare'a. 

Zdaniem Petera Brooka Shakespeare 7cst tcatralnvm 

kuh1sta: 1cst 1ak wiclostronnv. w1clowym1arowy. że 

ohc1mu1e ws1vs1ko. niuego własciwic nie 1ntcrpretu 

pc. "Shakespeare jest jak sw1at alho życic" · to 7uz Kott. 

koro rze:Clvwiscie Shakespeare 1est tak uniwersalny . 

ie pomicscił w swoim dziele całość ludzkiego do'iwiad 

czen1a. to na czym ma polegac 1cgo rnterpretowan1c na 

scenie? Jakich używać klucn'. liv nie stracie zhvt wie 
le? 

- Na to pvtanic nic ma gcneralne1 odpowiedzi. Moge ty ]ko po 

wiedzieć. ie mnie nic interesuje to. co jc't z.i9r.ine na scenic 

jakiS mniej luh bardzie) wierny obraz rzcczvwistosci tvlko to. 

co jc\l obecne w wypowiedzianych słowach i wvkonanvch 

gestach To wymaga od reżysera i aktorów jakiegoś ohnażcn1a 

sic. !\ie jestem ciekaw wizerunku Julii stwarzanego przez i\Jo

nikc Kr1ywkowska. tylko taka Julia.1aka jest ta whsnil'. aktor · 

ka. Chod1i o to. hy opowicdzicc ha1ke o sobie w svtuac1i pod po · 

wiedzianej przez autora. Kiedy prohuje przeoicśc te tekstr na 

swoJI:: w łasnc: doswiadczenie. zahaczyć w nich siebie. wtedy oni: 

zaczvnaja ·ie otwierac. odsłaniac sensy ukrvte pod zcwnctr;na 

struktura. To. co Shakespeare pokazuje w swoich dramatach. 

d1ieje sic przede wszy tkim w człowieku. Dlatego tak łatwo 

można popełnić bład. gdy ucieka sic w jakas sztuczkc 1nsccn1 

;acvjna. Żeby pokazać na przykład Las Birnamski. ktorv pod 

chodzi pod zamek J\1akbeta. trzeba najpierw odpowiedzicc . o 

hic na pvtanic. czym ten las może bvć dla bohatera. Dla mnil: to 

1est po prostu jego strach. ;\]ho inne pytanie: co dzic1c sic z uło 

wickiem. gdy umiera jego kroi. Jeżeli czuje sic on czcsc1a 1a 

k1c1s społecznosci. dla której ten król jest rdzeniem, f undamen 

tern. ustanawia;acYm cały porzadek społecznv. to ta sm1crc o;ta 

nO\\'i kres. zapowiedi panowania chaosu. :\.ktor musi pokallL 

ten stan hohatcra. pooucic zagroienia. ktort: w nim sic rodzi . 

Sam krzvk: "'Król nu: żvjc!" nie wystarcn by widz przcjał 1ego 

doswiadczcn1c. 

Kott t\\ 1crdzi. ie okres ważkich. poruszajacvch szeroka 

wido" nic teatralnych odczytan Shakespeare'a. prn ·ta 

wia1acvch do jego dramatow lustro wspołC7esno„c1. 1uz 

sit ddinitvwnie skoriczvł. Wielkie pr1cds1awicnia we 

dług dzieł stratfordczyka powstawały w latach oO. 
1 wczesnych 70. Teraz za<i nie zachod7i to szczegolne 

sprzcżcnie m11::dzy Shakcspeare'em a teatrem. które pro · 

wakowałoby prawdziwe wydarzenia artystyczne. Pr1ed 

stawi enia z tamtego okresu - choćby Brooka czy Gior

gio Strehlera. zawierałv w sobie 1akas ideologii;. filo 

zofic świata. Kott czytał przecież Shakespeare'a poprzez 

"ks iążki zbójeckie" swojego czasu - doswiadC7enie ah

su rdaln ości świata zapisane w utworach Becketta. Kaf

ki czy Camusa. Teraz jesteśmy nieufni nic tv lko wobec 

ideologii. ale również wohec wszelkich form życia zbio 

rowego. Dlatego teatr Szck pirowski tracił jakoby 

swoją siłe poruszania sumicn. Proba rekompensacji hra

ku "istotnego" tematu ma być natomiast - wedle Kotta -

bogata oprawa cenograf iczna. uruchomienie insceniza
cyjnej ma zynerii. 

- Kott ze swoja mctafoq Wielkiego Mechanizmu. opisujaca spa 
łeczno-historyczoc doświadczenie człowieka. hył · w moim 

przekonaniu - dopiero w połowic drogi do niego. Tvmczasem 

współczesne insccnizac;e Szekspirowskie zmicrza1a w kierun 

ku dramatu cgzvstencjalncgo. Zaglada1a głcbiei do wnetrn czło 
wicka. grzebiac sie w jego paranoi. k tóre1 Kott jakbv sic aha 

wiał. Jego ioterpretac1c wvnikaja po prostu z innvch doswiad 

zeri życiowych niż te. ktore stały sic udziałem mo1ego pako 
lenia. 

Brook pisał o Kotcie. że 1c t jedynym badaczem epoki 

clżhictariskie1. który przvjmuje jako rzecz najzupełniej 

oczywista. ie każdego 7 jego czytelników wyrwała kie 

dyś ze sou polic1a„. 

Nie sadzisz jednak. że współczesnosć w teatrze bardzo 

czesto sprowadza sie właśnie do problemu krawieckie

go. Czy nic kusiło Cii;: ani przez moment. by - wzorem 

głośnego przedstawienia z No ~e; Huty - wprowadzic 

na scene młodzieżowe gangi punków i skinheadów? Albo 

wzorem Krzysztof a Warlikowskiego. który ponoć 

wyznaczył nowy styl grania Shakespcare'a w polskim 

teatrze - przebrać aktorów w stroje transwestytów 

i kazac im tanczyc pogo ... 

- To jest wielka pułapka. w którą bardzo czesto wpada dzisiaj 

teatr. działa,ac pod pewna presja młodzieżowej widowni. Takie 

"uwspółcześnienie" ociera si<; zwyczajnie o łopatologii;:. Sam 

jednak także czasem ulegam pokusom zewnetrzoej atrakcvjno

ści przedstawienia w przekonaniu. że tego własnie oczekuje ode 

mnie widz. Bvlehv tvlko nic zguhić pod tym opakowaniem sa 

mego Shakespcare'a. nie odebrać mu sensu. 

Ale: "' problem krawiecki", jak to nazwałaś. wcale nie jest taki 

błahy. Dla mnie poprzez kostium wyrażaja sic; zaleiności mic;

d1y postaciami w dramatach Shakespeare'a. W zgodzie z ich sta · 

tu sem bohatera zbiorowego. ePcrymana. powinien to być ko-



stium symholicznv. opcru;acy znakiem. Najlepiej. gdyhy opie

rał sic na jakimś wspolnym pomyslc. matrvcv powielonej w stro

jach wszvst kich osóh drama tu. która hvhby uzupełniana tylko 

znaczacym dla danej postaci atrybutem. rekwizytem. 

A historyC7nosc dramatow Shakcspcan:'a? Czy 1cst dla 

Ciebie ważna? 

W swoich inscenizacjach probujc wyrzucie akcji; pon czas hi

storycrnv. uwolnic dramat z 1cgo sztywnych ram. Shakespeare 

domaga sic; przestrzeni abstrakcv1nc7. Jedynym jego dziełem. 

w którym - w moim przekonaniu · nic da sic; zlekceważyc histo

rii. jest Hamlet. Jestem bardzo przywiązany do interprctac1i 

Konrada Swinarskiego. który zobaczył w tym dziele przede 
wszystkim dramat historii. 

Czv istnieje jaka· teatralna tradyqa szekspirowska. do 

ktorc1 mógłbyś sic odwołać w swoich spektaklach? 

Mvślc;. że gdybym poszedł do parku na spacer z Peterem Bro

okiem. to paru rzeczy bym ie od niego dowiedział... On z pcw

noscią czuje to, co" teatrze Shakespcarc'a jest podstaw<! - pew

ną logikc; dziania sic;. moduł. który uruchamia sytuacji; drama

tyczną we wszystkich dzidach stratfordczvka. 

.4.NTONIEWICZ 

To już Twoja druga - po zakopiańskiej Tragedii vkoc 
kie} według J\1akbeta - insccnizac1a Szekspirowska. 
w której sic;gasz po przekład Jerzego Sito. To nie jest 

wcale taki oczywisty wyhor w czasie. gdy na polskich 

scenach bezwzglc;dnie króluje Shakespeare Stani ława 

Baranczaka. Na czym polega według Ciebie przewaga 
tvch tłumaczen? 

"Spols?Czenia" profesora Sito podpowiadaja pewien kierunek 

mterpretowania Shakespeare 'a. W A/ akbecie wynikał on z prze 

niesienia scen z wiedźmami. czyli świata "fantastycznego" tego 

utworu. na grunt polskiej ludowości rodem z romantyc70ych 

ballad. Romeo i Julia z kolei po ·iada w jego przekładzie nie

zwykle precyzyrna strukturc; narracyjna. budowana na poetyc

kiej cgzahacji bohaterów. która wyrażnie załamuje sic; po dwoch 
pierwszych aktach. Początkowo tempo akcji wrc;cz oszałamia. 

jest świadomie podkrc;canc po to. by w trzecim akcie nastapiło 

1wolnienie. złapanie "cic;ższego" rytmu. Ta zmiana powinna nam 

uświadomić. że jesteśmy świadkami rozpadu tego swiata. który 

został zainicjowany przez przypadkowe 'Potkanie .\ie dwojga 

ludzi. Jak ten r01pad pokazać na cenie. to już mój problem. 

Rozmawiała: Joanna Chojka 

BENWOLIO 

I któż to taki -
Tybalt. . .! 

MERKU Cf O 

O. to ktoś wiekszy niż Książę 

Kocurów! 
To mistrz ceremoniału! 
Walczy 

Jak ty. Benwolio. śpieivasz z kancjonału! 
Umie zachować proporcje. 
dystans. 
takt -
pauzuje w przewidzianej chwili. 
raz. 
dwa 
i trzy -prosto w pierś! 
Pogromca jedwabnych guzikóiv. 
szarmant 
i szermierz! 
Wytworna szkoła włoska! 

{akt Il scena IV) 



Moda - ucieczka od wolności? 

MERKUCJO 

Niech sLlag trafi tych napompowanych. sepleniących. 
zasranych krzev.,11"cieli mody z importu! 
I ich wytu.1orne afektacje. "Fantastycznie wysoki panf"''Fe
nomenalna klinga!" "Nieprawdopodobna dupaf'Poiuiedz. 
czy to nie żałosne. że nas obsiadło to powierzchowne 
robactulO, ci rzeunicy masowej kultury. którzy tak dłu 

go stali na rozmaitych imprezach. że nie potrafią siq.~ć 
na szkolnej ławie! Och. si bon. si bon! 

(W. Shakespeare. "Romeo i Ju1ia". akt II. scena IV) 

FIOR 

Przeklinam ludzki strój. przeklinam maskę 

Co nam s ię w ciało wżera. okrwaiuiona 
Przeklinam mody. przeklinam kreacje 
Krój pantalonóiu przeklinam i bluzek 
Zanadto 11.1 nas się wgryzł! 

(W. Gombrowicz, "Operetka", akt III) 

W powszechnym mniemaniu moda dotyczy przede 

wszystkim zjawisk zewnętrznych. takich jak ubiór, fryzu 
ra, rodzaj makijazu. ]inia ciała czy sposób chodzenia. Po
widanie jakiegoś przyjetego wzorca obejmuje 1ednak także 
głębsze warstwy psychiki. Modne bywają nastroje. choro
by. pog]ądy fiJozoficzne. kierunki sztuki. książki. filmy. 
gusty muzyczne. sposoby prowadzenia konwersacji. pisa
nia ]istów czy wreszcie - wyrażania uczuć. 

Jakie są przyczyny - bezreflesyjnego najczęściej - naśJa-

dawania przez nas moddowych wzorów zachowań ży cio
wych? Wydaje sic;:. że chodzi o coś wiece1 niż o zmistyfi
kowaną odpowiedź na Judzką potrzebę łatwego komuni
kowania sie poprzez jakiś wspólny system znaków. Koń

czący sic;: wiek XX. który przeżył kiJka rewo1ucji cywiJi
zacyjnych. doprowadził do standaryzacji Judzkich potrzeb. 
Rozwój przemysłowo-techniczny. demokratyzac;a. popu

laryzacja wiedzy. a przede wszystkim ekspansja srodków 
masowego przekazu przekształciły świat w "globaJoą wio 
ski;". w której obowiązują podobne kryteria i miary. Pro· 
cesom ujednolicenia potrzeb materialnych towarzyszy o 
wiele bardziej skomplikowane zjawisko uniformizacji 
w sferze psychicznej i społecznej. które sprawia, że nasze 
decyzje i wybory w życiu uczuciowym mają niezwykle 
często charakter wyborów pozornych. "W naszych czasach 
- pisze w eseju Miło.~ć a .~wiat kultury zachodniej Denis 
de Rougemont -człowiek namietnie zakochany w kobie

cie, którą tylko on uważa za piękną. traktowany jest jako 
neurastenik. To tylko poczatek: za jakiś czas bedzie sic;: go 
leczyć. Zapewna każda epoka ma swój standard typów ko
biecych uznanych za piękne i zależnie od mody preferuje 
głowe. biust. figurę pełną lub linię sportową. Estetycznv 
uniformizm w naszych czasach rozszerzył sic;: w sposob 

niesłychany: wzmaga go środowisko techniczne. czesto 
także polityka. Ho11ywood ]ub państwo determinuja in 
dywidualny wybór erotyczny. Przedmiot namic;:tności zo
staje odpersonalizowany. a małżeństwo zdyskwa]if ikowa

ne. jeśli oblubienica nie przypomina typu najbardziej mod
nej gwiazdy filmowej. Wolność wyboru ma wic;:c charak 
ter statystyczny. Meżczyzna, który przypuszcza. że pra
gnie "swojego" typu kobiecości. je t w istocie wewnetrz 
nie zdeterminowany przez made;: lub handcJ i lansowanie 
nowości". 

W ustalaniu statusu zewnętrzności w kulturze współ

czesnej szczególnie istotną rolę odgrywa obraz. który nie 

tylko odbija nasze potrzeby. ale wręcz je tworzy. Filmy 
czy popu1arne programy telewizyjne stanowią swoistą re
kwizytornie wyobrażeniową, z której czerpiemy używane 
na co dzień gesty czy symbole różnych stanów. modeluje
my uśmiechy. sposób poruszania sic;: czy nawet wyrazy czu
łości. Tworza one podręczny alfabet. oznaczając określo
ne treści. których są krótami. Przekonanie. że wszystko 
da sic;: pokazać może prowadzić do - znacznie bardziej nie
bezpiecznej - postawy wartościującej: tylko to, co można 

pokazać. jest ważne. Duchowość pojmowana jako moty
wacja wewnetrznych działań ma coraz częściej charakter 

pragmatyczny - jest po to. aby przeświecać przez to, co 
zewnętrzne. przez kształt. dodając mu powabu i blasku. 
Jednakowo podatni na akceptacje modeJi zachowań, któ

re pokazuje nam obraz. sta;emy się w pewnym sensie bez
bronni wobec ich oddziaływania. wtapiając sic;: w nasze 
nowe. eJektroniczne środowisko dokładnie tak samo. jak 
nasi przodkowie wtapiali się w środowisko dżungli czy 
stepu. 

Moda ma również rację filozoficzną - pozwala oswoić 
naturalny niepokój wywołany zmiennością świata, ulot

nością Judzkiej egzystencji poprzez rodzaj gry. zabawy. jaką 
jest przewidywanie obowiązujących w danym sezonie ten
dencji w kreowaniu własnego wizerunku. O wiele waż

niejszą jednak przyczyną masowego ulegania zewnętrz

nym wzorom jest zanik tradycyjnych autorytetów zapew
niających człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. W naszej 
epoce ich role;: przejęła bezimienna władza tzw. opinii pu

blicznej sterowanej przez mass media. Zależność od tych 
nowych. nader niepewnych autorytetów. spełniających jed
nocześnie rolę narzc;:dzia konformizacji. powoduje osła
bienie "ja" jednostki. Utrata własnej tożsamości pogłębia 
z kolei potrzebc;: naśladowan i a istniejących wzorów. "Zna
czy to - pisze Erich Fromm - że człowiek może być siebie 

pewnym ty łka wtedy. gdy żyje tak. jak tego inni od nie-

go oczekują. Jeżeli nie bc;:dziemy żyli zgodnie z tym obra
zem. nie tylko narazimy sic;: na krytykc;: i jeszcze większą 
izo1ację. ale ryzykujemy u tra te;: identyczności naszej oso
bowości. co jest równoznaczne z groźbą utraty zdrowych 
zmysłów". Dążenie, aby być takimi jak inni, urasta we 
współczesnych społeczeństwach do podstawowej zasady 
życiowej. Naśladownictwo, jako poszukiwanie zewnętrz

nych oznak przynależności do jakiejś grupy. wspólnoty. 
jest podświadomą ucieczką przed wyobcowaniem i samot
nością. Ale. prócz prawa mimikry i kamuflażu. ludzkie 
zachowania podlegają zupełnie odmiennej tendencji - strój 
i cały zestaw zewnętrznych gestów ma mówić również 
o tym. że jesteśmy inni. wyjątkowi. ma i dealizować nasze 
ciało i osobowość. 

Stosowanie sic;: do wymagań mody oznacza przyjęcie 
określonego jc;:zyka. systemu znaczeniowego. który pośred
niczy w nawiązaniu kontaktu z innymi ludźmi. Ale rest 
to również "ucieczka od wolności". Bycie na zewnątrz. dla 
innych. w masce wymyślonej przez jakiegoś Fiora grozi 
zgubieniem siebie.Choć z innej strony - może właśnie to 
"drugie ciało" . które zakładamy na siebie w charakterze 
pancerza. maski czy munduru, pozwala nam czasem wyra
zić więcej niż mamy w istocie do wyrażenia. zatuszować 

pustkc;: zajmującą miejsce duszy. świadomości - tego. co 
duchowe. Bo mówiąc Gombrowiczem. kostium po pro
stu stwarza człowieka ... 

Opracowano oa podstawie ksią7ck: Alicji Kuczyńi;kiej "Wzory modne 
w życiu codzicooym". Denisa de Rougcmoot "Miłość a swial kultury za 

chodniej" i Ericha Fromma "Ucicc1ka od woloości" . 
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Prorekty kostiumo" :\NN/\ POPEK 

MŁODZIEŃCY MODNI 
Słowniczek grup młodzieżowych w Polsce 

Dyskomeni 
B waky dyskotek. miłosnicy gry"'anej w nich muzyki np. 01ie•O'czyoy obowiuuja 
trw;łc ondulacje. ich kolci::ów - włosy farbowane na blond. Noszą ciuchy w jaskra
wych kolorach. dekatyzowane dtmsy. w uszach - wzorem gwiazd rocka - kolczyki z 
krzyżykami . Dolnośląska odmiana to depeszowcy (od zespołu Depeche Mode). 

Gi towcy 
Subkultura rodowlsk przesti;pczych. d1is wysti;puje już tylko w wipicniach i wśród 
recydywistów. Silnie zhierarchizowani. uzna7a przemoc jako 7cdyny środek rozwia 
zywania swoich problemów. 

Hc1c 
Uważaja sii; za spadkoh1erców hipisów - ruchu. który w Ameryce w połowic lat 60. 
npocntkował kontrkulturi; młodz i cżo-..·ą . wymierzona w hipokrYZJi; i konsumpcy j
ny styl życ ia dorosic1 czi;śCI społcczcnstwa . Lubia łagodną muzyki;. tak jak 1Cb po
przednicy cenia pokó j i nicskri;po-..·aną obyc?arcm miłosc. pala tuwki;. ubierają sii; w 
lufoc ciuchy. oosza rzemyki. rozmaite koraliki oraz "pacyfki". 

Kryszniacy 
Wzorem w•vznawców Harc KrishnY są wegetarianami. biorą udział w rytualnych 
tańcach do rytmu bi;bcnków. gola głowy i nosza długie. przcv.•icwne suty. 

Mctalow•cy 

Zwolennicy odmiany rocka zwane7 od swego tu•ardcgo brzmienia heavy metal. która 
ma im "wywracać bebechy". Mundur. który ubierają głównie na koncerty swoich 
idolJ muzycznych. to postrI.cpione dżinsy. pasy. bransolety i ri;kawice nabijane meta
lowymi ćwiekami. a co dzicn chodzą przcwat.nie w u·ysokich, bhłych adidasach. 
obcisłych. czarnych dtinsach. flanelowych koszulach 1 skórzanych kurtkach. tzw. 
ramonsówkam!. Obowiązkowe długie włosy. 

Poppersi 

Podobno juz nic 1stnicj3. ' a początku lat 80. toczyli głośne wo7ny z punkami. kh 
znakiem rozpoznawczym bvła nczcsana na bok. spadajaca na oczy grzywka i "grzccz-

1ny' . pozhawiony ckstrawaganc1i uhiór. 

Punki 

nwc wzii;li od sm1cci. odpadków. Jak twierdzą JCh zachodni koledzy. punk samym 
swym 1stn1eniem potwlcrdza obrzydliwość świata . którym gardzi. Ubrani koloro
wo. choc raczej niechlujnie. z kolczvkicm. czasem agrafką w uchu lub w nosie. 
Dzielą sic na klubov.·ców. rnarch1stów. dzikich i pscudopunków. 

Rasrabrianic 

Pokojowo nastawicn1 m1łosnicv muzyki reggae. u• yróżniający sii; długimi. skrcco
nymi włosami (dread locki). Ich ulu bione. obciążone svmbolicrnym znaczeniem 
kolory to C?crwieri. zółć 1 zieleń . W swojej filozofii życia nawiązu 1 a do poglądów 
Garnych chflcSeijan z Jama1ki . którzy uważają. że S1worca Jah doświadcza okrutnic 
woje d1icci. zmusza1ac 7c do zycia w złym Babilonie. 

Rockersi 
Za granica. głównie w Ameryce. jest to subkultura o charakterze kryminalnym. 
Noszą czarne. skórnne kur tk i lub kamizelki z kolorowymi naszywkami. wysokie 

buty i długie włosy przytrzymywane opaską . Ich ciała pokrvw•ją tatua że, cz~sro przy· 
wołującc sztaht Trzecicr Rzeszy. Dla rockersa najważniejszy jest jednak jego moto
cykl o dużej pojemno~ci (cenione są stare Harley Davidsony. Kawasaki i BMW). 
Amerykatiskic gangi motocyklowe. znane lam od 1948 rok u. p r zybierają buticzucz 
nc nazwy: Wyrzutki Społeczeństwa. Poganic czv - najsłynniejsze z nich - Anioły 

Piekieł. W Polsce rockersi mają minimalne znaczenie. 

Sataniści 

Dzislcjs1 wyznawcy Szatana wyw•odza sii; od w~gicrskiego emigranta, pracownika 
cyrku. a potem knajpianego skrzypka. Antona Szandora La Very. autora czarnc1 bi 
blii . klón stanowi transformacje zasad chrześcijanstwa . Ubierają sii; na czarno. cza· 
sem noszą kurrk1 1 wizerunkiem diabła lub kozła. W Polsce sataniśc i pajawili sic 

słównic "' ród heavy-metalowców. Czasem daja o sobie znać dcwastu1ąc nagrobki i 
niszcząc kr7.vżc cmentarne. 

Ski nhcads 
Ruch powstały w koncówce lat 60. w Wielkiej Brytanii i icmczcch w proteście 
przeciw "mi~kkości" 1 "kobiecości" hipisów. Pochodząc z nizin społecznych. upatry
wa li dla siebie szansy przetrwania we wfasncj si le i strachu. który wzbudzali w in
ny h.Skin powlcnlcn być dobrze zbudowan y. uprawiać sporty siłowe . unikac narko
tyków i papierosów. Typowy wygląd: głowa wygolona. wysokie. sznurowane. czarne 
buty zwane glanami (kolor sznurowadeł i sposób ich wiąnoi a mają ns•dniczc zna
czenie). porządne. jasne dzinsy. szelk i. szeroki. skórzany pas. zimą także ornlionov.•a 
kurtka (fle jcrs) i czarna wcłni•n• czapka. Uzbrojeni w noże . brzy1wy i kastety. Uwa· 
żani za niezwykle brutalnych. ponoć bez wa hania czynią z tych akcesoriów użytek . 

Sprejowe y 
Autorzy napisów (graffit i) wykonywanych lakierem w sprayu na murach. Czynia 

7 tego procederu ideologi~. która ostatnio dośC: cz~sto bywa również nazywana sztu · 

k~. 

Szalikowcy 
K ibice sportowi. na ogól piłkarscy lub tużlowt . Glóv.•D1c młodzi ch łopcy słynni 

z ch ul igańskich ekscesów w drodze na stadiony i bitew staczanych z kibicami in· 
nych dru7)'n . Ich "ideologia" ogranicn sii; do fanat ycznego przywiązania do huw 

klubowych . Wyróżnik stroju to barwny sza lik w kolorach ulubionc7 drużyny. 

Yu ppics 
Nuw•a amcrykańsh. zjawisko polskie. Rezygnując z wiciu nin tcrcsowan i przyjem
ności przypisanych młodemu wickowi. yuppies na serio zaj~li si~ zanbi;inicm pieni~ 
dzy. Od innych biznesmenów różn i ich jedynie to. że przedpołudnia sp~dzaja 
w szkolnej łowie . Wol~ skórzonc tecz ki od plecaków. tak do szkoły. 1ak do pracy 

ubicra7a garnitur i kraw.i. 
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