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„Bezimienni sq w istocie rzeczy ci bohaterowie werońskiej opowieści , bo imię ich 
jest. i ty. 1 ja, i wszyscy. co niegdyś i wczoraj, i dziś kochali 1 kochaJQ jak oni, 
tęsknili i tęskn iq Osoby Romea i Julii sq tylko p r z y p o w i e ś c 1 q, JOk 
przypowieściq stafy się ich dzi ye (. . .) 
Z osobistych przezyć tysiqca kochankówwykw1Uwkońcu mit Romea 1Julii (. . .) 

Czy miłość jest narzędziem człowieka , czy też może człowiek jest narzędziem 
mi/ości? Zdaje się (. .. ) że ten, który koza/ Romeowi 1 Julii umrzeć w mrocznym 
grobowcu, opow1cdz10/by się za tym drugim ( .. ) 

Mi/ość lO Jakaś kosmiczna, niezmożona potęga „spod planety ", co daje życie , 

ale daje 1 śmierć , gdy człowiek znajdzie dość sil, by przed losem się nie uchylić 
i trwać w wierności temu , co gdzieś z gwiazd zogośctlo w Jego p1ers1 . Bo aby 
kochać , powiedzieliby obudzeni znów do źycia kochankowie werońscy, trzeba 
być dziećmi gwiazd, trzeba czuć w małym ludzkim sercu coś, co jest nieludzkie, 
nadludzkie . ( .. ) I moze 111kt pełniej nie zrozumiał tej ich prawdy. jak ów polski 
poeta, co stojąc nocq u pełnego róź grobowca Julietty, patrzył, jak z nieba spływa 
świecąca Iza „ i groby przecieka" zaślub iajqc śmierć z zyC1em, niebo z ziemiq ." 

Wilam Horzyca; Ozreo gwrazd w O dramacie .. 
W-wa 1969 

Nad Kapuletich i Montekich domem 
Spłukane deszczem, poruszone gromem 
Łagodne oko błękitu 
Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów 
Na rozwalone bramy do ogrodów 
I gwiazdę zrzuca za szczytu ... 

Wędrując ś l adami swego wielkiego poprzednika, Norwid Jak tylu innych poddał się 
poetyckiemu nastrojowi W erony. O n także u legł presji niei stn iejących przecież 

dowodów, tworząc ten pi ękny wiersz poświęcony bohaterom szekspirowskiej 
tragedii. Podpisał go: „W W eronie, w nocy roku arcydaw nego pisaf był sługa" . 
Za czyj ego sługę się uważał. Szekspira? Czy może miłości w ielkiej 
i odwzajemnionej, uczucia którego sam nigdy nie zaznał? Błądz i ł po W eronie 
Cyprian Kamil nie tyle w poszukiwaniu materialnych śladów słynnego romansu ile 
wywołan ia w sobie poetyckiego nastroju, który pozwolił mu dostrzec tę 

przenikającą groby ,,łzę znad planety" . 
Geniusz Szekspira sprawił, że Werona stała si ę miastem symbolem, miłości 

namiętnej ale fatalnej. Wielkiej lecz nieszczęśliwej . Uniwersalny charakter, 
zrozumiałej pod każdą geograficzną szerokością, opowieści o kochankach 
z Werony powoduje, ze zakochani z całego św iata instynktownie się z nimi 
identyfikują . I dlatego przyj eżdżają tam a raczej pie lgrzymują - bo Romeo i Julia to 
Jakby świeccy święci ludzkiej namiętności. Są patronami każdej miłości, która 
chciałaby mieć pewność, że wybierze r-aczej śmierć niż rozstanie. 

Jak to zwykle bywa, gdyby nie przypadek nie mielibyśmy pary najsłynn i ejszych 

kochanków świata a Werona nie byłaby miastem zakochanych. 
Mało kto pam i ęta dzisiaj o tym, że mityczn i kochankowie nazywali się pierwotnie 
Giannoza i Marriotta i pochodzili ze ... Sieny. Legenda sieneń ska , którą pierwszy 
wprowadził do literatury Masuccio di Salerno ( 1476) w Jednym ze swych 
opowiadań Novel/ino 22, stała s ię tematem Świeżo z~alezionej historii dwojga 
szlachetnych kochanków Luigi da Port o ( 1525), który to właśnie prz niósł akcj ę do 
Werony i zm i e nił imiona bohaterów na Romea i Giuliettę. Wzorując s ię na 
da Porto, ten sam dramaturgiczny wątek wykorzystał w swoim dramacie 
Costelvines y Monteses Lope de Vega a także Mattea Bondello w swojej opowieści 
prozą , która zrobiła istną fu mrę w ówczesnej Europie i stała się kanwą w ielu 
przeróbek. 

Szekspir si ęgnął po poemat narracyjny pióra Arth ura Brooke'a History)O 
tragiczna Romeusa i Julii, najsampierw po włosku przez Bondella, a ninie po angielsku 
przez Ar Br opowiedziano ( 1562). Anglię czasów Szekspira ogarnęło „sza l eństwo 

Brooke'a" , zaczytywano s ię Jego melodramatycznymi historiam i. 



Liczni naśladowcy wydawali kolejne zbiory 
,,tragicznych opowieści" w stylu Romea i Julii. 
Szekspir przeczytał Brooke'a z ciekawości, 

wiedziony chęcią poznania tej swoistej 
brookomanii . I tak, gdyby nie ciekawość 

wielkiego stratfordczyka kto byłby dzisiaj parą 
wszech czasów? Jakie byłyby ich losy. A może 
w ogóle nie byłoby na ziemi miejsca do którego 
pielgrzymowaliby zakochani. 

(asa di Giulieta. To tu do wyimaginowanego 
domu Julii Capuletti k i erują się w szyscy ci, 
których amor ugodził swoją strzałą. Przy 
kamiennej uliczce Capello nr 27 wyobraźnia 

mieszkańców Werony umiejscowiła dom Julii ze 
słynnym balkon em, kt ó rego przecież 

u Szekspir wcale nie było. Bohaterka Jego 
tragedii przemawia do ukochanego z okna na 
piętrze. A balkon? to pomysł olejnych 
inscenizatorów, który z biegiem lat stal s ię 

kanonem, tak, że słynną rozmowę kochanków 
powszechn ie p1?yjęlo s ię nazyvvać „sceną 

bal konową" . 

Dom rodziny Capui ttich to gotycki XIV 
w ieczny p lacyk w którym, w czasach Dant go, 
który także odwiedzi ł Weronę , m ieszkała 

rodzi na dali Capello , mozna to kojarzyć 

z C puleU1 ... . Do domu Jul ii wchodzi się prz z 
długą ciemną br mę . Całe jej wnętrze , śoany, 

podłogi a nawet sufit pokryte są miłosnymi 

graffitti. Przybyli tu z całego świata ich autorzy tak 
wyrażają tam swoje uczucia na wieczną rzeczy 
pamiątkę . Czy nadal s szczęśliwi? zy moze 
pisane 1m bylo rozstanie 1 nie pomogły miłosne 
zaklęoa wypow1edz1ane pod balkonem? .. 
A potem JUZ spotkanie z Julią 1 kolejny m1fosny 
rytual pogłaskanie prawej p1ers1 1 dlon i 
spiżowego posągu. mocno od tych pieszczot 
wypolerowanych. Patrząc na sto1ącą pod 
balkon m Julię dźwięczą w uszad słowa 

J '' L 

pojednanych przez śmierć, zwaśnionych dotąd rodów: 
( .. )ślubuję, ze Julii 

Postawię pomnik ze szczerego złota 
Jej wierną miłość ten po qg uświęo 
I Julio przetrwa w pokoleń pamięci 
Dopóki będzie istniała Werona - przyr-zeka OJ Ciec Romea 

Postać Romea, w zlocie uwieczn10na 
Stanie przy Julii . Nieszczęsne ofiary 
Wrogości, w które1 nie znaliśmy mimy 

deklaruje Montecchiemu zrozpaczony Capuletti. 
Ale nie ma przy niej Romea. Stoi sama. Z brązu nie ze złota. Ma smukłą figurę 
nastolatki 1 dziewczęcą kruchość. Stojąc tak w słońcu 1 deszczu, przypomina 
kolejnym pokoleniom o tragedii ludzkiego losu, a może przypadku ... Wciąż jest 
sama. 
Przed jej wizerunkiem w długiej kolejce stoją w ciszy zakochane pary i samotni 
nieszczęśnicy aby jej dotknąć i zrobić z n i ą zdjęcie. Każdy choć przez moment chce 
s ię poczuć nieśmiertelnym kochankiem, by już za chwilę wyjść w jasność 

tętniącego życiem miasta i skierować swe kroki na via Archi Scaligere do siedziby 
rodu Montecchich, a właściwie Monticolich, którzy tu mieszkali . Zajmowali ponoć 
poczesne miejsce wśród miejskiego patrycjatu. dopóki wroga im, sprawująca 
w Weronie rządy rodzina della Scala nie wypędziła ich z miasta. Kto chce moze 
doszukiwać się podobieństwa do wątków tragedii Szekspira 
Dom Romea, nie jest już tak sławny jak dom Julii , która nigdy nie przestąpi ła jego 
progów. Przeto próżno by tu szukać ich wspólnych śladów. One przynalezą 
wyłącznie domowi przy via Capello. To tam Romeo wypowiedział swą słynną 
kwestię: Pójść sobie? Serce i tak tu zostanie 

Jak stały środek ruchomego globu. 

Po czym przeskoczył 

przez mur do ogrodu 
Julii. Nie ma też 

żadnego ogrodu . 
Ale kiedyś, moz e 
i był. .. 

Balkon Julu 



W iele scen z udziałem Romea, toczy się na ulicach 1 placach W erony. Może to być 
każdy placyk i każda urokliwa uliczka czy zaułek . Przecież i tak w szystko wymyślił 

sir W illiam. Kiedy pisał tragedię Rome i Julii miał 30 lat i według kryteriów epoki, 
czas młodości miał już za sobą. Czy zazdrościł swoim bohaterom tych 
namiętności , które były ich udziałem I Chyba tak, bo przeci eż tak jednoznacznie 
zaangażował s i ę po ich stronie i ku przestrodze napisał do czego w iedzie ślepa , 

zajadła nienawi ść . Nazwał Romeo i Julię traged ią losu. Określi ł to już w prologu. 
Kochankowie z Werony są „w iedzen i przez los, ku zagładzie " a ich miłość „skazana 
na śm i rć przez ni nawi ść". Amor i Thanatos walczą tu ze sobą o palmę 

pierwszeństwa. 

Wzorując się na Brooke'u stworzył Szekspir niedościgły wzór miłosnej tragedii , 
najwspanialszy poemat o miłośc i jaki zna literatura. Powstał w I 594r. t ragedia, 
wystawiona w rok późn i ej przez Kampanię Lorda Admi1a.ła w teatrz „ Pod Różą" . 

należy do pierwszego, w czesnego okresu jego twórczości . 

Swoich bohaterów pokazuje Szekspir w stan ie konfiiktu z zewnętrznymi 

okolicznościami . Zupełn ie inaczej niż w późniejszych tragediach , gdzie zgłębi 
zakamarki ludzkiej duszy. Popełn iane przez nich błędy nie są błędami , w których 
można dostrzec „św iadomość grzechu", są to błędy, które należy przyp isywać 

pośp iechowi i ciążącym nad bohaterami fatum . 
To właśnie pośp iech i szybki rozw ój wypadków w sposób znaczący rózni 

Szekspi1a. od Brooke'a. Wszystko tu rozgrywa s ię w przeciągu tygodnia, a nie jak 
u Brooke a w c iągu ki lku m iesięcy. Pośp iech staje si zatem główną przyczyną 

dram tu , b1a.k tu czasu na przemyślenie 1 zastanawianie się . A do tego młodzieńcza 

zapalczywość werończyków, któr-zy sami mówią o sobie: „Verones1 tutti matti" 
wszyscy Werończycy są szalen i. Dwa pojedynki z udziałem Tybalta, to pomysł 

samego Szekspira, w ten sposób nadal ostrzejsze kontury dylematowi Romea 
zmuszonego do wyboru m iędzy m iłością a honorem , gdyż u rooke'a Tybalt ginie 
przypadkowo podczas ulicznej burdy. Szekspir uśmie rcił także Merkucja. ale zrobi ł 

to celowo. Sam znacznie rozbudowa! iego postać , stworzył p znakomitego 
zawodowego zabijaki . który mówi s czystym zołnierskim język iem, bogatym przy 
tym w ludowe porzekadła . Merkuqo, zdecydowane przeciwieństwo Romea jest 
rzeczn ikiem antyromantycznego stanowiska w miłosnych sprawach. Stal się 

u l ub ioną postacią elzb ietańskie1 publiczności (podobnie jak potem FalstaQ, która 
gorąco protestowała gdy gi nął w 3 akcie. Szekspir· musiał 1ednak zabić Merkuqa 
aby ten n ie za bil jego sztuki, usuwając w cień postać głównego bohatera. 

F\ozbudowal także Szekspir, tworząc znacznie pełn1e1sze i ciekawsze, ledwie 
za1ysowane w pierwowzorze, postaci Marty 1 Ojca Laurentego. Mar1a to jedna 
z jego na1oryginalniejszych kobiecych bohaterek. Ojciec Ldurenty, franc1szkan1n 
rzecznik ogólnej zgody 1 miłośo. sp Inia w dramaoe Jak gdyby rolę chóru 
1 komentatora wvdarzeń. Jest postacią równie tragiczną Jak para głównych 

bohaterów. To on obm ślił plan, który 
m i I doprowadzić do szczęśl iwego 

k oń ca , a tal się. za sprawą 

nieprzewidzianych przeciwności losu. 
p rzy cz y n ą t r age d i i. Z pię tnem 

paradoksalneJ niezawinionej winy, 
będzie zył do końca swoich dni . 

Naj słyn n i e1sza włoska aktorka Eleonora 
D u se , n a wido k grobow ó w 
niegd siejszych władców W rony, 
Scaligerich wykrzyknęła podobno „O , to 
jest gró b Julii ". Ale wyob raźn i a 

Werończyków grób Juli i umieściła za 
mu m1 miasta, nad brzeg m1 Adygi 
w klasztorze franciszkanów przy via del 
Pont iere. W I 938r. (pusty) sarkofag, od 
dawna otoczony czcią , przeniesiono Grób Julii 
z kościoła do astrojowej, ukrytej 
w w iecznym półmroku krypty. Można tu dumać do woli, odtwarzając w myślach 
ostatnie sceny dramatu i wyobrażać sobie, że właś nie tutaj miały swoje miejs c. 
Grób obsypany jest codziennie świeżym i kwiatami a z kochani ski dają do niego 

li ty z prośbą o wieczną miłość . 
W ks i ęzycowe noce nad brzeg mi Adygi spoty ają się pono ' duchy nieszczęsnych 
kochanków 1 przyt lent błądzą do świtu, przezn ikogo już nie niepokojeni Nikt i nic 

nie jest juz w stanie zmą ić ich szczęścia . 

I jeszcze Jedno mi JSC związane z szekspirowskim dramatem - Aren , 
najwspanialszy z rzymski h zabytków Werony. To tu, na scenie Areny w 1872 r. 
wystąpi ła w roli Jul ii legendarna leonora Duse. Tc k jak jej szekspirowska bohaterka 
miała w ówczas 14 I t. Julia wykreowana przez młodziutką Duse u zar nia jej 
kariery, weszła do histori i światowego teatru . Pojawiła s ię na scenie z bukietem 
białych róż. który kupiła na pobliskim Piazza delle Erbe. Róże były jedyną Jej 
ozdobą. Jednej z nich pozwoli ła upaść pod stopy Romea przy ich pierws ym 
spotkaniu , z drugiej obrywała płatk i w słynnej s enie balkonowej, spadały na 1ego 
głowę Na końcu obsypała kwiatami 1ego c i ało leżąc w grobowcu. Po lal:dch 
wspomin ała ,,Żaden, najbardziej nawet przejmujący dreszcz widowni, zadna 
owacja, zaden triumf nigdy później nie dały mi takiego upojenia. takiego poczuoa 
pełn i jak tamta wspaniała godzina". 



Eleonora zmarła w amerykań skim Pittsburgu. JeJ zwłoki przewieziono do Włoch, 
gdzie na własne życzen i e spoczęła w Asolo , niedaleko W erony. N a jej grobowcu 
wyryto napis „Szczęś l iwa, zrozpaczona, ufająca". Całe życie pozostała Julią. 

Tragiczne losy szekspirowskich kochanków stały się kanwą w ielu utworów 
muzycznych. I tak w I 796r. wystawiono w Mediolanie, najpopu larniejszą operę 

N icola Antonra Z ingarellego Giuletto e Romeo. Z ko lei Vincenza Bellini z myślą 
o słynnej włoskiej mezzosopranistce Giudittcie Grisi, dla któ re1 napi sał ... partię 
R mea, stworzył operę I Capulet ti ee i Mont cch1. Bosk G1uditta wystąpiła 

w prawykonaniu dz i eła - Weneqa 1830 - razem ze swą siostrą G r ul i ą (sopran) 
Jedną z najsłynnie1szych artystek epoki bel canta, która zaśp iewała part ię Julii 
Na1bar·dziej znaną oper·ą, poświęconą kochankom z Werony jest Romeo i Julio 
Charles Gounoda z librettem] . Barbiera i M. Carr~ . Wystawiona po raz pierwszy 
w Paryżu w I 86 7 r., miała swą polską prapremie rę w I 888 r. w W arszaw ie. 

Romeo 1j u/Ja to także tytuł baletu Sergiusza Prokofiewa z librettem S. Prokofi ewa 
i Leonida Ławrowsk iego . Balet z choreografią L. Łnwrowsk1ego wystawiono po 
raz pierwszy w 193 8 r. w Brn ie a w 1940 r. w Lenrngradz1e. 

Do historii polskiego baletu przeszły kreacje Barbary 81ttne1·ównej Uulia) 
i Witolda Grucy (Romeo) w polskiej prapremierze baletu Prokofiew a, która 
odbyła się w w arszawskim Teatrze Wielkim w 19 54 r. 

Najsłyn n iej s i kochankowie świata zainspirowali także Hektora Berlioza, który 
poświęcił im Symfonię dramatyczną no solo 1 chóry ( I 839) a takze Piotra 
Cza1 kowskiego twórcę uwertury - fantazji Romeo i Julio ( 1868-70) 

( ... ) ludzie wieki będą się smucili 
Z ust do ust niosąc w cztery świata strony 
H istori ę dwoma kochanków z Werony 

N ie tylko Werona miała sworch kochanków zrodzonych pod n ieszczęś l iwą 
gwiazdą , kochanków będących „losu igraszką" .. . Tragiczna mifość nie omijała 
zarówno możnych tego świata 1ak i zwykłych śm iertelników. O ilez mniej wielkich 
dzieł powstałoby gdyby poeci szczęś liwie lokowali swoje uczucia. Tak było 
w przypadku naszych narodowych wieszczów i wielu wielu innych. Wszyscy znają 
dzieje nieszczęśliwej , choć przyp i eczętowanej małze 'stwem, miłośc i króla 
Z ygmunta Augusta z piękną Barbarą Radziwiłłówną, który gotów był dla niej 
poświęcić koronę. Mając przeciwko sobie wszystkich, postawił jednak na swoim , 
ale jego czarowna baśń skończyła s i ę bardzo szybko. N iewielu za to pamięta 
o Annie i Stanisławie, naszych rodzinnych „kochankach z Werony" , czy l adeuszu 
i Ludwice. Tylko nieliczni zna1ą h i storię Janiny i Jana. których miłość zrodz i ła się 
w gmachu lubelskiego teatru. 

Premiera Romea i ju/11 1est znakomitą okazją , aby z mroku zapomnien ie 
wydobyć tragiczne losy tych , którzy zyli kiedyś blisko nas. 

Tak, Julio, spocznę przy Tobie ... 

„jak Francja szczyci się grobowcem Abelarda 1 Heloizy, Włochy z chlubą pokazu1ą 
szczątki Laury 1 Petrarki czy grób Julii , tak i te) krainie pr-zypadł zaszczyt mieć 
pamiątkę w ielkiej miłośo'' pisal ksiądz Innocenty, przeor krośn1er'1skiego klasztoru 
franciszkanów. jest nią grobowa kaplica przy kościele franciszkanów w Krośnie 
Pod jej posadzką spoczywają Anna 1 Stanislaw Ośw1ęomowie , polscy Romeo 1 Julia 
z XVl l wieku. Byli przyrodnim rodzeństwem. On, słuzył na dworze Władysława IV 
Wazy, Ją wychowywał ojoec i macocha Stanisława w rodzinnym Potoku. Kiedy po 
latach Stanisław Zjawił się w domu , Anna była JUZ dojrzałą panną. Młodzi nie znali się 
wzajemnie , aie JUL po kilku spotkamach zakochali s ię w sobie bez pam ięci. Czy Jako 
rodzeństwo mieli prawo do teJ mi łośo? Zdesperowany Stanisław pojechał do 
Rzymu prosić papieza o zgodę na małzeństwo . Niepewność oczekiwania 
przerosła Annę, zaczęła niknąć w oczach Gdy ukochany wrócił wreszcie 
z otrzymaną zgodą na ślub, zastał Ją umreraiącą . Według inny h wers11. serce Anny 
pękło z radośo na wieść o papieskiej dyspensie Zrozpaczony brat zbudowal dla 
me1 w Krośnie wspaniałą kaplicę zdobioną przez mistrzów baroku. N igdy s ię nie 
ozem! , do końca życia oplaku1ąc jedyną ukochaną Zmarł z ża l u 1 tęsknoty za ni ą. 
Po śmierci spoczął obok siostry. Do krypty, w której zostali pochowani, zaczęli 
wkrótce śoągać ciekawscy z od ległych stron, modląc się u ich grobu o milość . Ciało 
Anny długo trwało nietkn ięte . Jej piękną twarz oglądano przez trumienną szybkę . 



Starns!aw 1 Anna Ośw1ęcimowie 

Pozostała piękna dla swojego Stanisława. 
Anna i Stanisław stali się bohaterami powieści Murdelio z cyklu Ostatni z Nieczujów 
( 1853-55) Zygmunta Kaczkowskiego. niezwykle popularnego i poczytnego 
pi sarza w swoim czasie. Z kolei obraz :;ronislaw nad trumnq Anny Stanisława 
Bergmanna, wystawiony w Krakowie zainteresował, historią nieszczęśliwego 

rodzeństwa, Mieczysława Karłowicza , który w I 907 r. napisał poemat 
symfoniczny opus I 2 Stonis/(J\ĄI i Anno Oświęcimow1e. To naJy.;ybitniejszy utwór 
kompozytora 1 najlepszy polski utwór symfoniczny przed Szymanowskim. 

Czy my si ę jeszcze kiedyś zobaczymy? ! 

I Lubelszczyzna miała swoich tragicznych kochanków, którzy żyją w poleskiej 
legendzie, o których przez wiele lat głośno było w kraju i za granicą. On to nasz 
bohater narodoy.;y, sam Namiestnik Kościuszko. Ona to Ludwika, córka Józefa 
Sosnowskiego, senatora. wojewody wreszcie hetmana litewskiego. Kto wie Jak 
potoczyłoby się życie Tadeusza Kościuszki gdyby nie rekuza wojewody, który 
marzył o zięciu w książęcej mitrze. 

Kości uszkowie byli skoligaceni z Sosnowskim i. Dzięki protekqi 
wojewody młody Tadeusz, po ukończ niu szkoły pijarów, dostał się d Szkoły 
Rycerskiej w Warszawie. Kadeci, ul ubieńcy króla, byli atrakqą w arszaw skich 
salonów. Ich y.;ykw intne maniery i towarzyskie obycie sprawiały, że byli chętnie 
widziani na tańcujących w ieczorach. Tak to na balu u kanclerza J ędrzeja 
Zamojskiego, dw udziestoletn i Tadeusz poznał swą da leką krewną Ludwikę, która 
wraz z siostrą „doskonaliła talenta" na elitarnej wówczas pensji pani Szmidt. 
Spotykali się Jeszcze kilkakrotnie na wieczorach u pani Szmidt, aż urodziy.;y „kuzyn" 
zakochał się w Ludwice pierwszą młodzieńczą miłośc i , a 1 ona nie pozostała mu 
obojętną. Miody Kości uszko nie był wcale tak brzydki jak to podają późniejsze jego 
konterfekty skoro sama księżna d ' Abrantes podziwiała iego „ niepośled n ią urodę, 
postawę i postać pełną graq i". Zanim miłość mogła rozwi nąć s ię na dobre, 
Kości uszko zostal y.;ysłany przez kró la na dalsze studia do Szkoły Rysunku 

1 M larstwa w Paryżu . 
Podczas gdy on gorliwie studiował malarstwo i inżynierię wojskową , 

panny Sosnowskie po ukończeniu pensji „wchodziły w świat" w Warszawie 1 w 
swoim szlacheckim podlaskim środowi sku Ambitny ojciec upatrywał św ietnych 
mariazy dla swoich córek. W krótce Katarzynę y.;ydano za mąż za hr. Platera, 

Ludwika nudziła s ię w rodzinne] Sosnowicy nadal doskonaląc swe talenta pod 
okiem domoy.;ych nauczyciel i. Miała już 26 lat, wielu stara1ących się o jej rękę , al 
1 ona ni była im skłonna, ani oni nie odpowiadali jeJ oicu 

W połowie 1774 r. Kościuszko powrócił do kraju. został przyjęty przez 
króla, księcia Adama Czartoryskiego , odwiedził rodzeństwo i przybył na dłuższy 
pobyt do stryja Jana Nepomucena Kośouszk1 właścicie la folw arku Sławinek pod 
Lublinem. „ Dowiedział się, ze panna Jeszcze nie zaj ęta, że lęskn i , marzy, pozostała 
wierną, więc nadziej mariazu zaświtała mu w sercu.„ ". W ra:z. ze stryjem udał się 
zatem do Sosnowicy. Światoy.;y, modnie ubrany, choć bez grosz przy duszy 
panicz, stał się salonową atrakqą. Wszystkie panny patrzyły w młodzieńca jak 
w różnobarwną tęczę . Wojewoda marzący o wielkiej karierze swoich córek 
zaproponował. aby Tadeusz zajął się ich dokształcaniem . 

ekqe rysunku z panną Ludwiką szybko przerodziły się w spotkarna 
zakochanych. Kościuszko zajął się także modernizacją sosnowickiego parku. 
upiększaniem otoczenia w czym z ochotą pomagała mu Ludw ika. 

Nad szla w iosna 1775 r. gdy w Sosnowicy młodzi kochankowie peini 
nadziei przezywali miłosną sielankę , marząc o wspólnej przyszłości, w Warszawie 
w pałacu Lubomirskich za Żelazną Bramą, wojewoda Sosnowski dob ijał układu 
o mariażu córki z księciem Józefem Lubomirskim. O zgodę lub wzaiemną ku sobie 
skłonność młodych w ogóle nie pytano. Przybywszy latem do domu. wojewoda 
dziękował Kościuszce za upiększone otoczerne swej siedziby, a Ludwikę 



powiadomił o cze kającym ją wkrótce szczęśc i u. Panna wybuch nęfa płaczem 

i zaniosła tę hiobową wieść swemu ukochanemu . N azajutrz Tadeusz zdobyl się na 
odwagę, włożył swój kapitańsk i mundur i „przy szpadzie poprosił pokorn ie pana 
woiewodę o rękę iego córki". Gdyby pio run padł z iasnego nieba i zapali ł 

sosnowicką rezydenqę wo1ewoda byłby mniej zdumiony. Holysz ośm i el ał mu s ię 

mówić o m i łości, gdy on juz widział rodowe klejnoty Lubomirskich na dłon iach 

swojej córki . jak podają przekazy „stary wojewoda szal ał z gniewu 1 ob r-ażoneJ 

dumy, zwymyś l ał Kościuszkę od na1gorszych i zagroził mu nawet więzien i em" . ( 
„Synogarlice nie dla w r-óbli , a córki magnackie nie dla szlachetków" zagrzmiał 

Sosnowski i wyrzuci! przyszłego Naczelnika ze swego dwom Nawet gdyby 
wówczas wiedział z kim będz ie m i ał w przyszłośc i do czynienia, też nie postąpiłby 
inaczej. 

Pannę zamkn ięto w sw oich komnatach, zabroniono iej nawet 
wychodzenia do parku . Mfodzi ;ednak zdołali się porozumieć. Uzgodnili , ze przed 
niechcianym małżeństwem Ludwi kę moze u ratować tylko porwanie . 
Z rozpaczony Tadeusz wyjechał szukać poparcia i wstawienn ictwa u króla i ks i ęcia 
Czartoryskiego oraz z zaufanymi ulozyć plan uwiezienia panny z Sosnowicy. 
Nic jednak z tego spisku nie wyszło . Rozmowę kochanków podsłuchał lokaj 
woiewody, który o wszystkim powiadomił swego pana, w uznaniu za co otrzymał 
„zacny kawał ziemi w darowiźnie" . Ludwikę natychmiast wywieziono do, prawie 
warownego, zamku w Ratnie nad Prypecią , tak ze w Sosnowicy, Kościuszko 
przybyły tam ta1emnie, nikogo JUŻ nie zastał. 

Cala sprawa odbiła się szerokim echem w kraiu i za granicą gdzie 
rozgłaszal i ją Wojażujący magnaci. Tak to Kościuszko zanim wyrósł na bohatera 
Stanów Ziednoczonych 1 naszego Namiestn ika zdobył sławę 1ako 
na1rneszczęśl iwszy z kochanków. Nie w1dz.ąc dla siebie zadneJ w Ojczyźn ie 
przyszłości, zrozpaczony wy1echal jesienią 1775 r. do Ameryki . Tymczasem 
uwięziona w Ratnie Ludwika zaczęła zapadać na zdrowiu . Zakochana bez pamięci 

w sw01m Tadeuszu nie chciała myśleć o narzuconym JeJ malżeństwie. Z pomocą 
zaufanej ochmistrzyni udało s i ę JeJ zbiec do klasztoru kamedułek w pobl1zu Kowna . 
Tam chciała „dokończyć żywota" . Ale wojewoda nie zamierzał się poddawać. 
Podstępem wykradł córkę z klasztoru i stanowczo oświadczy! Jej swą niezmienną 
wolę. Zrozpaczona Ludwika chciała Zj ednać sobie ks iędza podczas przedślu bne) 

spowiedzi wyznała tez ks1ęou Józefowi, że iej serce należy tylko do Kościuszki 
„Ośw iadczyłam mu pisala w kilka lat później do Tadeusza ze tylko ciebie kocham . 
ze wyrzekam się posiadania twej osoby, lecz nie twej miłości. Kaplan zdawał się to 
pojmować, ubolewa! nade mną, lecz wyzsza jakaś władała nim potęga. Ślub s ię 
odbył przymusowy. Tu myślą gonilam za tobą, bo Jak moia dusza była przy tobie, 
tak moie serce nalezy do ciebie. a tylko moją nie złączoną z duchem osobę 
oddalam księciu" . 

I 
J 

Ludwika 1 fadeusz 

Swojego Tadeusza kochała przez cale życie . Po jego powrocie z Ameryki spotykal i 
się potajemnie, ale do wznowienia romansu już nie doszło . Kościuszko był za 
uczciwy i zbyt subtelny. aby zakłócić spokój domowego szczęścia swej ukochanej. 
wówczas JUŻ matki ki lkorga dzieci . Pisywal i za Lo do siebie do końca życ ia 

a pośrednik iem w nawiązaniu między nimi korespondencji był sam 
J. U. Niemcewicz. Ludwika śledziła każdy krok ukochanego, to ona wystarała się 
dla niego u króla o woiskowy etat Żyła do kor1ca swoich dni wspomnieniami 
młodości Jako staruszka ciągle recytowała fragmenty Dum Rycerskich Edwarda 
Lubomirskiego, który opisał w jednej z nich wielką m iłość SWOJeJ stryjenki. 
Kościuszko me ułożył sobie zycia. nigdy się nie ożenił. Raz ieszcze ulokował 
niefortunnie swo1e uczucia i także dostał rekuzę o czym donosił swojej ukochane) 
Ludwice . 

Po sosnowickim dworze pozostała tylko oficyna. M1eśo się dzi ś w nim pensjonat 
7Wany Dworem Kościuszki, wyeksponowano w nim kopie listów, które Ludwika 
przesyłała pota1emrne Tadeuszowi . Niedaleko pens1onatu, jeszcze do niedawna 
można by/o oglądać dziwny twór przyrody, splecrone ze sobą w uścisku dąb 

1 sosnę, zwane przez mie;scowych Tadeuszem 1 Ludwiką. Umieszczona tam 
tabliczka mówiła o rnespe1nioneJ miłości Kościuszki, który tu w Sosnowicy zostawi ł 

na zawsze swe serce. Niestety, podobn ie jak niegdyś nieszczęś liwi kochankowie 
1 te drzewa zostały rozdzielone . Sosna, choć uschnięta przez ostatnie lata, dzielnie 
stała, aż do momentu gdy hut-aganowy podmuch pr-zewrócił Ją pod stopy 
ukochanego. Dziś leży w jego pobl iżu. Dąb Tadeusza stoi samotny. 

Szczęściem ich było spoglądać na siebie 
Pociechą liczyć p r-zyszłe męki, lkarna 
Przys ięgą ślubem złączyć dusze w niebie, 
Z zal em znów myśleć o chwili rozstania .. 



Romeo, spełniam ten toast dla ciebie! 

Ta rnifość warta Jest legendy - pisal Wacław Gralewski w wspomnieniach z lat 
młodości. A SWÓJ początek miał ona w gmachu naszego teatru. Teatr znaczy 
świat , jak mawia! Szekspir i w tej historii życie splotlo s ię ze sztuką. Był rok 1928. 
Na scenie Teatru Miejskiego w Lublinie wystawiano m. in. Irydiona . Hamleta , 
Wyzwolenie , Adwokata i róże , Niespodziankę , Krakowiaków i górali , Zolnierza 
i bohatera rt:d .„ Nie wiemy w kt6rej z tych sztuk nasz lub Iski Romeo uj r-zał swoją 

Ju lię - Janinę Pińską. Była siostrą znanego dyplomaty i pisarza Janusza Makarczyka. 
Rozwódka. Zaangażowana do naszego teatru, w Lublinie znalazla swe 
przeznaczenie. On - to Jan Arnsztajn, lekarz. zapalony tenisista, satyryk, syn 
lubelskiej poetki Franciszki Arnsztajnow J. Jan wcześnie owdowiał, jego żona 
zmarła na gruźlicę, córkę wychowywała rodzina zony. Po tym ciosie dlugo 
pozostawal samotny az do chwtli , gdy na scenie ujrzal Janinę. Calkowicie 
zawladnęła jego sercem. Matka nrezbyt przychylna temu małzeństwu w końcu 
musiala ustąp i ć . A małzeństwo okazalo się bardzo udane 1 szczęśliwe . N owa pani 
ArnsztaJnowa „miała zrównowazone, spokojne usposobienie i sposób bycia 
pr-aw1e męski. Inteligentna 1 do cipna. Polub1la zainteresowania swojego męza 

i stala s ię jego wiernym towarzyszem życia i kibicem sportowym" Młodzi 

zamieszkali w mieszkaniu Jana w kamie rcy rodziców przy ul. Złotej 5. W kręgu 
p1-zy1ac1ół zaczęto ich nazywać R meo 1 Julia z ulicy Złotą Patrząc na rch szczęście 
wydawało się, że to wlaśnie oni przełamali wreszcie fatum ciążące nad kochankami 
z Werony. Nrc nie zapow1adalo zbliżającej się tragedii , ale do czasu . Jan 
zachorował na gruźlicę . O 1ego zyc1e walczyl i najlepsi polscy lekarze. Ale walka 
zakończyła się porazką , zmarł w Warszawie w niespełna rok od chwili wystąpienia 
pierwszych ob1awów choroby. Zgodnie z jego wolą pochowano go cmentarzu 
woiskowym na Powązkach w mundurze wojskowym z krzyzem N1epod leglośc1 

1 krzyzem walecznych na p1ersrach. W kilka dni po pogrzebre Janina powrócr ła do 
Lublina. W Ogrodzie Saskim spotkał się z pr-zy1acielem obo1ga W Gralewskim 
„ Życie moie jest skończone oświadczyła Gralewskiemu - Skończylo się w dniu 
w którym odszedl. jeśl i żyję 1eszcze („ .) to c-_zynię to całko rcie automatycznie. 
Czynnośoom tym przyświeca pewien cel . Janek zostaw1l lrochę długów 1 trochę 
spraw nie załatwronych. zawodowych i osobistych. Znam Je wszystkie 1 muszę za 
niego załatwić . A poza tym uregulo ać wszystkie długi. nawet e najmniejsze. 
Nie chcę, aby na jego 1m1eniu pozoslala choćby najmnteisza plamka. Dlatego zyć 
będę ieszcze rok Ten okres czasu wystarczy m1 najzupełniej" . Postanowiła 

wy1echać z Lublina. nie mogla mieszkać tu. gdzie byfa tak szczęś liwa . A potem 
nastąpilo coś c2ego nikt srę nie spodziewa!. Nieszczęśliwa Julia - Janina popełniła 
samobójstwo. W rocznicę śmierci męża poszla na cmentarz 1 pr-zy jego grobie 
przes1edz1ala cafy dzień . O zachodzie słońca wyjęla z torebki rewolwer Jana 

i strze l iła sobie w serce. Strzal byl celny 
Nie pozostawiła listu ani żadnej kartki . 
O deszla bez słowa . Była martwa J UŻ 

wtedy, gdy on umarl „To wielkie 
niegasnące uczuoe i ta w ielka moralna 
wraż liwość i poczucie obowiązku, aby na 
honorze osoby ukochanej nie pozostała 
najmniejsza nawet plamka w postaci bodaj 
najdrobniejszego niezapłaconego długu 

uderzają mocno w wyobraźnię i poruszają 

głęboko ukryte fibry uczuciowe ( ... ) 
Ta milość warta Jest legendy". 

Cyprysy mówią , że to dla julietty 
Że dla Romea, ta Iza znad planety 

Spada i groby przenika 
A ludzie mówią, i mówią uczenie 
Ze to nie łzy są , ale że kamienie, 

I że nikt na nie nie czeka 

Janina i Jan Am>Ztainowre ok. 1933 r. 



Sceniczne losy Romea i Julii 

Szekspir pojawił s i ę w Polsce za sprawą t rup angielskich. Tragiczne losy kochanków 
z Werony poznała nieliczna polska publ iczność w latach I 6 16- 17 , kiedy to t rup 
Johna Greena wystaw i ła na dworze Zygmunta Ili Wazy, kilka dramatów mistrza 
znad Avonu, w tym prawdopodobnie Romea i Julię . „ po niemiecku. Potem mi nęło 

pół wieku, aż do czasów Stan i sława Augusta Pon iatowskiego, w iei iego m iłośn i ka 

i znawcy Szekspira, który sam nawet „ćwicz I rękę w tłumaczeniu Juliusza Cezara 
na francuski''. Król chętni e w idzi ł w teatrze warszawskim trupy niemieckie, 
mające w swoim repertua1-ze dzieła wielkiego Stratfor·dczyka . I tak w 1774 r w 
Pałacu Radziwiłlowskim zespół kierowany pt-zez J. Kurza odegrał w obecności 

króla Romeo i Julię , po niemiecku w przeróbce Weissego . W Teatrze N arodowym 
zaś, Julia przemówiła po francusku - I 8 sierpnia 1778 r. w dramie Romeo et Juliette 
czyli Romeusz 1 Julis1a wg. przeróbki Deosa, w wykonaniu zespołu francuskiego 
kierowanego przez Montbruna. 
Po polsku , tragedię kochanków z Werony wystawił dopiero w 1798 r. Wojciech 
Bogusławski w teatrze lwowskim. Sztuka nosiła tytu ł Groby Werony z francuskiej 
przeróbki LS Merciera w przekładzie Józefa Kossakowskiego. Dekoraqe do 
przedstawienia wykonał Franciszek Smuglewicz a pierwszą polską J ul ią była 

Marianna Franciszka Pierożyńska . Po powrocie do Warszawy 1 objęci u ponownie 
kierownictwa Teatru Narodowego, Bogusławski powtórzył Groby Werony w I 799 
i 1800 r. z Agnieszką M . Truskolaską i Marianem Szymanowskim. N a uwagę 
zasługuje inauguracyjna premiera w 1870 r. w Teatrze N arodowym , gdzie 
I 2 stycznia pokazano Romea 1 Julię na benefis Heleny Modrzejewsk1ą Po raz 
pierwszy zagrano szekspirowską tragedię pod własnym tytułem , była to swego 
rodzaiu polska prapremiera tego utworu. Tekst sztuki był kompilaqą róznych 
przekładów. Z tłumaczenia Józefa Paszkowskiego układ u scen dokonał 

S. Rzętowsk1 . „scenę balkonową" dodano w przekładzie A. Mickiewicza, zaś 

dialogi Romea i Julii zaadaptował w form ie wierszowane] Józef Kotarbiński, który 
sam przyznał , że ,,scenariusz składał się z róznych kawałków, wskutek czego 
brakowalo całości wykonania właściwego Łonu i polotu fantazji południowej". 
Obok I odrzejewskieJ , która odnios ła wielki sukces, w roli Romea wystąpił 
Stanisław Wardzyński . Sztuka stała się trwałą pozycją warszawskiego teatru , 

zna 1ano Ją corocznie. W następnym roku, rolę Romea objął Jan Tatarkiewicz, 
a po wy1eźdz1e Modrzejewskiej ( 1877 r.) J ulię kreowała Mana Deryng. 

Lubelska publ1czność po r-az pierwszy ujrzała Romea i Julię w sezonie zimowym 
1 861 /62 . U1rzala, lecz nie w y s ł u c h a ł a ich tragicznych dzie1ów - słynn i 
kochankowie nie odezwal i s ię do siebie słowem , bowiem .. . Paweł Rata1ewicz 

przedstawił na benefis Rozalii 1i Jana Pacie Obraz pantomimiczny w trzydziestu 
przemianach w kostiumach hiszpańskich (I) oświecony ogniem bengalskim 
marmurowym pt Romeo i Julia Przedziwne było to pierwsze spotkanie lublinian 
z szekspi rowskim dramatem, skoro występowała też w owej pantomimie postać 
zwana Barydziello okreś lona Jako ... rewizor· policji I Po dziesięciu latach tenże sam 
Ratajew1cz, który w sezonie I 870(7 I ponownie objął dyrekcję teatru wystawił 
5 marca 187 1 r. Romea i Julię, ale juz bez bengalskich ogni , z Anną Kwieci ńską 

w roli Jul ii. Spektakl ten powtórzono Jeszcze 23 maja. A potem do Lublina Zj echał na 
sezon zimowy 1872(73 Anastazy Trapszo (ojciec Mieczysławy Ćwik li ńsk i ej, która 
tu przyszła na świat w 1880 r.). Pełe n ambiqi i chęci „ oświecen i a pr-zez teat r" 
pokazał aż t rzy sztuki sir- Williama, Hamleta, Kupca Weneckiego 118 marca 1873 r. 
jako I 14 (I) premierę sezonu Romea i Julię. W ro li Julii wystąpiła Józefa 
Sochaczewska, Romea kreował .,pierwszy amant i bohater teatru" Józef Mikulski. 
Zn iechęcony do lubelskiej pub li czności, która stale domagała się nowych fars 
i operetki, Trapszo opuśc i ł nasze miasto i dwa kolejne sezony spędził w Kaliszu 
i Łodz i. Oo Lublina powrócił ponownie na swój Sezon Jubileuszowy 
1875(76 (d ziesięci olecie pracy dyrektorskiej). Jako 76 premierę tegoż sezonu 
wystawi ł 2 1 marca 1876 r. Romea i Julię na benefis Teofila Siennickiego w roli 
OJ Ca Lau rentego z M ichal iną S iennicką J ulią i Gustawem Kremskim Rom o . 
Na kolejny benefis, 2 1 września 1878 r„ tym razem Julii Otrembowej 
„z Jej gościnnym występem " , Trapszo także pokazał tragedię kochanków 
z Werony. W szystkie powyż ze pr-zedstawienia wystawiane były w Starym Teatrze 
przy ul. Jezuickiej. 

W I 886r. oddano do uzytku Teatr Wielki przy ul . Namiestnikowskiej i J UŻ w drugim 
sezonie jego dzi ala ln ości zimowym 1886/87, 14 grudnia 1886 r. , tow arzystwo 
dramatyczne Józefa Teksla wystawifo Romea i Julię w reżyser i i Karola 
Kopczew skiego . Następnie za dyrekqi Ludwika Czystogórskiego 2 grudnia 
1893 r„ z Władysławem Korczakiem w roli Romea. Kolejny dyrektor teatru 
Czesław Janowski , zapros ił jesienią 1899 r. (występy od 19 .X I do 6.Xll) na 
„gościnną tu rę " Romana Że lazowsk i ego , „który uskr-zydl i ł repertuar, wniósł do 
gmachu przy ul. N amiestnikow skiej nowy w iew doznań artystycznych tak 
w zakresie klasyki Jak tez sztuk współczesnych " . Lwowski gość wystąpił m.in. 
w trzech tragediach Szekspira Romeo iJulii , Hamlecie, i Otellu. Po tym wystę pie , 

najwspanialsza miłosna t ragedia świata , długo nie gościła na naszej scenie aż do 
29 marca 1919 r„ kiedy to pozyqę tę wybr-ała na sw ój benefi s Edmunda 
Urbańska , partnerował jej w roli Romea Mieczysław Batogowski. Spektakl 
wyreżyserował Henryk Halicki w dekoraqach Kaspra W ieczorkowskiego. 

Od tej premiery musiało m i nąć aż 4 2 lata aby Julia mogła zapytać „ Romeo, czemu 
ty jesteś Romeo?". 



1 lipca 1961 r. Teatr im. Juliusz Osterwy wysta il Romea i Julię w przekładzie 
Jarosława Iwaszkiewicza w rezyserii Jerzego Z galskiego. ze scenografią Li liany 
Jankows ieJ 1 Antoniego Tośty i muzyką Ryszarda Schreite . J u lię zagrała Zofia 
Bajuk. Romea. bożyszcze lublinianek - Jan Machulski. Tybalta Witold Zarychta, 
Merkuqa Kazimierz Kurek. Spektakl zagrano 65 razy. 

Obecna premiera w reżyseri i Bogdana Taszy odbywa się także po 42 letn iej 
przerwie . Czyżby zatem kolejny Romeo i Julia mieli pojawić się na tei scenie 
dopiero w 2045 roku? 

„Romeo Julia" 1961 r 
Jan Machuls " - Romeo. 7 ofia Bajuk Ju •a, Wrto ld Zarychta Tybalt 

Postscriptum 

Czas wt atrze wyzna zają teatralne sezony 1 kolejne dyrek J . To wydarzyło się za 
Torończyka - seniora. w latach gdy rodzice dzisiejszych Romea 1 Julii byli jeszcze 
dziećm i Był rok 1962. Dyrektor Jerzy Torońc yk, dokona! wówczas rewolucji „. 

t ransportowej. Zakupi! dla Teatru autokar SANOS - cud techn iki motoryzacyjnej 
owych lat. Po legendarnej już dzisiaj „Stonce" i przem bionym na autokar Starze. był 
to rzeczywiście na ytek niezwykły. To podn i osł wydarzenie postanowiono uczcić 
w sposób szczególny i ochrzcić z wie l ką pompą super nowoczesny pojazd. Wśród 

wielu propozyqi imion. prawie j ed nogłośnie wybrano jedno Romeo. Rodzicami 
chrzestnymi zostali dyr: Toro11czyk i Zofia Bajuk, gragca Ju lię w wystawianym 
wlaśnie na scenie dramacie mistrza znad Avonu . Z obawy o lakier nie rozbito 
„o burtę" butelki z szampanem tylko obficie oblano cały pojazd pieniącym s ię 

t runkiem . oczyv11śoe przy udziale calego zespołu . Po pew nym czasie do 
samotnego Romea dołączyłajuila . Przez długie lata „kochankowie z W erony" wozili 
zespól lubelskiego teatru na występy w teren . 

Teatralne Julie u boku Romeo 

I.Jl.i ju/1 kol dz1 gut 1w1 yl fld wsz;· 1ku 
('A'YJald v, ' 1 ·rcr z il o crrr to, · ll.'f''1'1 . 

P• ud7.1er·1 I 'Jb 1. 1 



Julia 

Córka 1nspiqentki. Dzieciństwo spędziła za kulisami Teatru im. J. Kochanowskiego 
w O polu. N ie wyobrażała sobie życia bez teatru i poza teatrem. W ubiegłym roku 
ukończyła PWST we Wrocławiu. Lubelski teatr, był jednym z kilku, które wybrała 
szukając możliwości zaangażowania się. Pierwszym dyrektorem, do którego 
odwazyła s ię zadzwonić był Krzysztof Babicki. Po rozmowie z nim nie zadzwoniła 
J UŻ nigdzie lntuiqa kazała jej czekać . Po miesiącu otrzymała propozycję zagrania 
Daszy w Biesach F. Dostojewskiego. Taki był jeJ sceniczny debiut a zaraz potem 
rola Julii, która początkowo Ją przeraziła. Czy podoła7 Teraz jest szczęśl iwa, że 

mogła zagrać ucieleśnien ie miłości w szech czasów Uważa, że w przeciwieństwie 
do Julii urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą. Spełn iły się jej zawodowe marzenia, 
dwie wspaniałe role na początku aktorskiej drogi. Znalazła też swoją miłość. 
jej Romeo studiuje jeszcze we Wrocławiu. To tylko około 500 kml Żadna 
odległość wobec si ły uczucia. Wystarczy wsiąść do pociągu. 

Romeo 

O zagraniu tej roli marzył JUŻ na studiach. W życiu romantyk, nie wstydzi się 

wyrażania swoich uczuć . Spotkał też swoją Julię i Jest to na1wspanialszy dar jaki 
otrzymał od losu. W 2000r ukończył PWST w Krakowie . Po studiach 
zaangazował się do teatru w Jeleniej Górze. Zagrał tam Markiza w Truciźnie teatru 
R. Siriera i Lucyfera w 7i tamencie psa A. Suassuny. Ale JUŻ w grudniu zaczął szukać 
nowego teatru, kiedy okazało s i ę, że dyr. Alina Obidniak będzie kierowała tą sceną 
tylko do końca roku. Wtedy zdecydował s ię na Lublin, w którym grała już jego 
ko l eżanka z roku Ania Bodziak. Na lubelskiej scenie zadebiutował w Dziadach, 
potem był Rewizor, Czerwony Kapturek, Piękna Lucynda, zastępstwo 

w Poskromieniu złośnicy (Hortensjo) 1 wreszcie Szatow w Biesach. Współpracuje 
z warszaw skim Studiem Teat ralnym, w którym zagrał Prousta w Stronie 
zakw1ta1qcych dziewczqt będącej adaptaqą powieści W poszu/<jwaniu straconego 
czasu . Wraz z Jackiem Królem prowadzi Warsztaty Teatralne w Ili Liceum im. Unii 
Lubelskiej, j estteż częstym gościem Radia Lublin. 

Chciałby, aby widzowie oglądając tragedię kochanków z Werony zapragnę li 

także przeżyć piękną, wielką miłość, aby w codziennym zabieganiu znaleźli czas na 
uczucia, które są w życiu najwazniejsze Prawdziwa miłość, to dar ofiarowany 
n iew1el u z nas. Cóż Jes t świat wobec słodyczy kochania 7 powtarz za Szekspirem. 

Anna Kurayna 1 Bartosz Mazur Romeo 1 ju!1a, 2003 r. 



Dwa równie stare i szlachetne rody 

W Weronie, gdzie się rozgrywa ta sztuka, 

Wskrzeszają zamęt przycichłej niezgody: 

Znów czas pokoju krew chodniki bruka. 

Gdy w sercach ojców nienawiść szaleje, 

Dzieciom, wiedzionym przez los ku zagładzie, 

Miłość podsuwa daremną nadzieję -

Śmierć ich dopiero koniec waśniom kładzie. 
Miłość, skazana na śmierć przez nienawiść, 

Której szał ciemny gubił dwie rodziny, 

Ai smierć jedynie mogła je wybawić: 

Taką historię widz przez dwie godziny 

Oglądać będzie tu, na naszej scenie; 

Moze uroni Izę na zakończenie. 

Partie chóru w wykonaniu Ignacego Gogolewskiego 

Obsada 

Escalus, książę Werony Jerzy Kurczuk 
Parys , hrabia, krewny księcia Tomasz Kobiela 

Montecchi Jan Wojciech Krzyszczak 
Capuletti Henryk Sobiechart 

Romeo, syn Montecchiego Bartosz Mazur 
Merkucjo, krewny ks ięcia 

i przyiaciel Romea Szymon Sędrowski 
Benvolio, bratanek Montecchiego 

i przyjaciel Romea Bartłomiej Chowaniec 
(absolwent PWST Kraków) 

Tybalt, bratanek pani Capuletti Jacek Król 
Ojciec Laurenty, franciszkanin Paweł Sanakiewicz 

Brat Jan, franciszkanin Witold Kopeć 
Baltazar, sługa Romea Tomasz Bielawiec 

Abraham, sługa Montecchiego Krzysztof Malinowski 
Starzec z rodu Capui tti Roman Kruczkowski 

Samson, sługa Capulettiego Andrzej Golejewski 
Grzegorz, sługa Capulettiego Jerzy Rogalski 

Piotr, sługa Marty Wojciech Dobrowolski 
Aptekarz Andrzej Redosz 

Pan i Montecchi Anna Świetlicka 
Pani Capuletti Grażyna Jakubecka 

Julia, córka państwa Capulettich Anna Kurczyna 
Marta, piastunka Juli i Magdalena Sztejman-Lipowska 

Mieszcz nie. Panie i Panowie 
z obu rodzin, goście balowi Anna Bodziak, Monika Domejko, 

Jolanta Deszcz-Pudzianowska , 
Teresa Fi larska , Anna Nowak, 
Hanna Pater, Jolanta Rychłowska, 
Aneta Stasińska, Anna Torończyk, 
Barbara Wronowska, 
Ludwik Paczyński, Piotr Wysocki, 



W spektaklu wykorzystano muzykę: 
lgnaza Franza Bibera, 

Johna Dow landa, 
Antonio Vivaldiego. 

W dekoracji wykorzystano obraz 
„Wyspa umarłych" Arnolda Bocklina 

Cytowane fragmenty z Romeo i Juli w przekładzie Stanilawa Barańczaka. 

Ponadto zacytowano: 
D. Wawrzykowska-Wierciochow a, Kochanki piervvszych dni, Warszawa 1988 r 

W Gralewski, Ogniste kola, Lublin I 963 r. 

Zdjęoa: Archiwum Teatru i Ludwika Paczyńskiego . 

Redakcj programu: Anna Nowak 

Druk: EMBE PRCSS Sp. J. 

Teatr im . Juliusza O sterwy 
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 17 

tel. (O 81) 532 42 44, fax (O 8 1) 532 07 27 
e-ma1I: info@teatrosterwy.pl 

Biuro Organizacji i Reklamy 
kierow nik - Barbara Łączewska 

t el ./fax (O 81) 532 44 36 
poniedz i ałek-piątek w godz. 7.30-15 .30 
tel. kom. 0605 397 892, 0605 397 50 1 

kasa biletowa 

czynna od wtorku do soboty w godz. 12.00-19.00 
i zawsze na godz i nę przed spektaklem 

tel. (O 81) 532 42 44 w. 354 

repertuar teatru w Internecie 
http://www. t eatrosterwy.p l 

sprzedaż biletów w Internecie 

www.eBilet.p l 

kie rownik techniczny 

brygadziści pracowni: 

krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 

stolarskiej 

plastyczne i 
elektryczne) 

akustycznej 

f ryz1ersk1e1 

brygadzista garderobianych 

perukarnia 

pracownia ś l usarska 

rekwizytorzy 

brygadier sceny 

światło 

dźwięk 

Kazimierz Stępniewski 

Elżbieta Paradowska 

Mana Paczkowska 

Mariusz O rpik 

Dominik Tkaczyk 

Edward Ciechońsk1 
Krzysztof Duński 

Bozena Myszak 

Adelajd Baranowska 

Jadwiga Pietrzak 

Eligiusz Skrzypek 

Tomasz Bujak 

Jakub Pik 

Andrzej Gawroński 
Andrzej Bil1ńsk1 

Edward C1echonski 
Jan W1tkowsk1 

Janusz Cieślik 

Krzysztof Duński 



~-V 
Plus 

GSM 

Najblizsza pr·emiera 

Witold Gombrowicz 

Operetka 
m aj 2003 

W przygotowaniu 

Europejskie mikrodramaty 
Prapremiera polska 

w reżyserii Tadeusza Bradeckiego 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania, fi lmowania 
1 nagrywania dźwięku 

Widzów, którzy posiadają osobiste urządzenia elektroniczne, prosimy 
o wyłączenie ich na czas t rwania spektaklu 

Teatr wyposażony jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących . 

LUBELSKI WĘ:GIEL 

„BOGDANKA" 
SPÓtKA AKCYJNA 

Cena 5 zł 
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