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ROMEO IR DŽULJETA

Tragedija parašyta (ir pirmą kartą suvaidinta) 1594 ar 
1595 metais. Pirmą kartą išspausdinta 1597 metais. Tekstas 
turėjo daug trūkumų, buvo gerokai trumpesnis negu vėles-
niuose leidimuose, kuriais remiantis kūrinys spausdinamas ir 
vaidinamas šiuo metu.

Legenda apie tragišką dviejų jaunuolių meilę yra ita-
liškos kilmės ir ne kartą panaudota italų Renesanso ra-
šytojų, ypač novelistų. Geriausiai žinomas Mateo Ban-
delo pasakojimas apie Romeo ir Džuljetą iš jo „Novelių“ 
(1554). Šis pasakojimas buvo išverstas į prancūzų kalbą. 
Remdamasis prancūziškuoju vertimu, anglas Arturas 
Brukas parašė ilgoką poemą „Romeo ir Džuljeta“ (1562). 
Vardai ir gausios detalės rodo, kad Bruko poema buvo 
Šekspyrui pagrindinis siužeto šaltinis. Brukas tvirtino 
matęs šią istoriją scenoje. Tačiau nėra jokių kitų duome-
nų, kad toks veikalas būtų buvęs vaidintas Anglijoje iki 
Šekspyro.

Šekspyro pirmtakai tragiškajame pasakojime apie Ro-
meo ir Džuljetą labiausiai pabrėždavo likimo temą, dėl 
jaunuolių žuvimo kaltindavo nelemtai susiklosčiusias aplin-
kybes, o pačią jų meilę traktuodavo kaip besaikį, iki kraš-
tutinumų einantį jausmą, kuris ir vedė į pražūtį. Šekspyras, 
nors apie likimą užsimena ir atsitiktinumų nevengia, visai 
kitaip supranta jaunuolių tragediją. Didžiausioji kaltė tenka 
žiauriam abiejų šeimų kivirčui, o Romeo ir Džuljetos meilė 
aukštinama ir poetizuojama kaip didelis, žmogų kilninantis 
ir tobulinantis, jausmas, kuris būtų suteikęs jiems tikrai lai-
mingą gyvenimą, jei ne antihumaniškos praeities liekanos.



38

Eskalas – Veronos kunigaikštis1

Paris – jaunas didikas, kunigaikščio gentainis 
Montekis
Kapuletis
Dėdė kapuletis 
Romeo – Montekių sūnus
Merkucijus – kunigaikščio gentainis, Romeo draugas 
Benvolijus – Montekių sūnėnas, Romeo draugas 
Tebaldas – ponios Kapuleti sūnėnas 
Fra lorencas
Fra džovanis
Baldasaras – Romeo tarnas 
Samsonas
Gregorijus
Pjetras – Džuljetos auklės tarnas 
Abramas – Montekių tarnas 
Vaistininkas 
Trys muzikantai 
Choras 
Pario pažas 
Karininkas

Sinjora Monteki – Montekio žmona 
Sinjora Kapuleti – Kapulečio žmona 
Džuljeta – Kapulečio duktė 
Džuljetos auklė

Miestiečiai, Veronos gyventojai; 
abiejų šeimų giminės, kaukės, 
sargybiniai, sargai, patarnautojai

1 Eskalas – Veronos kunigaikštis. XIV amžiuje, kai turėjo vystytis legendos 
pasakojami įvykiai, Veroną valdė Bartolomėjas dela Skala. Iš čia ir Eskalo vardas.

– VEIKĖJAI –

Kapulečių 
tarnai

vienuoliai 
pranciškonai

dviejų besivaidijančių 
šeimų galvos

Veiksmas vyksta Veronoje, vėliau Mantujoje
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– PROLOGAS –
Įeina choras2

2 Prologas. Įeina choras – to meto anglų teatre choras, kaip ir antikinėje dramoje, 
komentuodavo veiksmą. Jo vaidmenį (dažniausiai prologe) atlikdavo vienas žmogus. 
Neretai ir pats aktorius buvo vadinamas „prologu“ arba „choru“.

Choras
Veronoje puikioj, kurią jums rodom, 
Dvi senos šeimos vėl pykčiu nauju 
Užsidega ir, – geismas keršto juodo 
Rankas piliečių sutepa krauju.

Tarpusavyje mylisi aistringai 
Tikri vaikai šių priešų nelemtų,
Kol pagaliau mirtis negailestinga 
Nutraukia meilę ir vaidus kartu.

Dvi valandas pabūkit susikaupę –
Ir scenoj pamatysit su skausmu 
Švelnių, jaunų būtybių mirtį kraupią 
Ir santaiką vėlyvą jų šeimų.

Nepagailėsim nei jėgų, nei triūso, 
Kad tik netektų rausti jums dėl mūsų.

Išeina



40

– PIRMAS VEIKSMAS –

I SCENA [Aikštė Veronoje] 
Įeina Samsonas ir Gregorijus, 

Kapulečių tarnai su kardais ir skydais

Samsonas
Gregorijau, mes, dievaži, nesiduosime drabstomi 
purvais. 

Gregorijus
Aišku, menkas malonumas vaikščioti purvinam.

Samsonas
Tegu tik mus užkabina, – parodysime jiems, kur 
pipirai auga.

Gregorijus
Kol tu dar gyvas, žiūrėk, kad pats negautum pipirų.

Samsonas
Suerzintas aš tuoj šoku muštis.

Gregorijus
Bet suerzinti tave ne taip lengva.

Samsonas
Kiekvienas Montekių šuva erzina mane.

Gregorijus
Erzintis – reiškia blaškytis; drąsuoliui gi dera tvirtai 
stovėti vietoje. Taigi, jei tu susierzinsi, tai tiek tave ir 
matysi.

Samsonas
Prieš jų šunaują stovėsiu kaip mūras. Joks Montekis – 
vyras ar merga – neprivers manęs pasitraukti nė per 
sprindį nuo sienos.
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Gregorijus
Tai rodo, kad esi liurbis: prie sienos atsiduria kaip tik 
silpnesnieji.

Samsonas
Tiesa; štai dėl ko moterį, kaip silpnesnį padarą, visada 
prispaudžia prie sienos. Todėl Montekių tarnus aš 
nuvysiu šalin, o mergas priremsiu prie sienos.

Gregorijus
Betgi pjaunasi tarp savęs mūsų ponai, o mes – tik jų 
tarnai.

Samsonas
Vis tiek pat! Būsiu negailestingas kaip tironas. 
Susidorojęs su vyrais, užgulsiu ant mergų.

Gregorijus
Kaip? Iš karto ant visų?

Samsonas
Iš karto ant visų ar ant kiekvienos atskirai, – galvok, 
kaip nori.

Gregorijus
Apie tai turės pagalvoti jos pačios.

Samsonas
Be abejo, kol dar tvirtai stoviu ant kojų, menki juokai 
su tokiu bulium, kaip aš.

Gregorijus
Gerai, kad tu ne žuvis, nes tąsyk tu būtum tikriausiai 
menkė. Trauk savo kardą, – ateina du vyrukai iš 
Montekių namų.

Įeina Abramas ir Baldasaras

Samsonas
Mano kalavijas apnuogintas. Užkibink juos. Šį kartą 
jie nuo mūsų nepabėgs.
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Gregorijus
Bet kažin, ar tu nuo jų nepabėgsi?

Samsonas
Nebijok.

Gregorijus 
Dievaži, būtų ko bijoti!

Samsonas
Tegu jie pradės pirmi; tuomet įstatymas bus mūsų 
pusėj. 

Gregorijus
Aš susirauksiu, eidamas pro juos; pažiūrėsim, kaip 
jiems tai patiks.

Samsonas
Manau, kad nelabai. Aš jiems parodysiu špygą, ir 
gėda, jeigu jie ramiai pakęs tokį įžeidimą.

Abramas
Jūs rodote mums špygą, gerbiamasis?

Samsonas 
Aš rodau špygą, gerbiamasis.

Abramas
Jūs rodote mums špygą, gerbiamasis?

Samsonas
(Tyliai Gregorijui)

Ar įstatymas bus mūsų pusėj, jeigu atsakysi jam 
„taip“?

Gregorijus
Ne.

Samsonas
Ne, gerbiamasis, aš nerodau jums špygos, – aš tiesiog 
rodau špygą.
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Gregorijus
Jūs ieškote priekabių, meldžiamasis?

Abramas
Priekabių, meldžiamasis? Anaiptol.

Gregorijus
Jei norit su manim susipykti, meldžiamasis, – labai 
prašom. Manasis ponas nė kiek ne blogesnis už jūsų.

Abramas
Bet ir ne geresnis.

Samsonas 
Gerai, meldžiamasis.

Gregorijus
(Tyliai Samsonui)

Sakyk: „geresnis“! Čionai štai ateina vienas mano 
pono giminaitis.

Samsonas
Ne, manasis geresnis.

Abramas
Melas!

Įeina Benvolijus

Samsonas
Na, traukite kardus, jei esat vyrai. Gregorijau, 
neapsileisk, kirstelk iš peties!

Kaunasi

Benvolijus
Kvailiai, nustokit! Kardus į makštis!

Priverčia juos nuleisti kardus

Jūs patys nesuprantate, ką darot.
Įeina Tebaldas 
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Tebaldas
Kaip? Tu susikibai su tais storžieviais? 
Benvolijau, pasižiūrėk čionai, –
Pažvelk į veidą mirčiai!

Benvolijus
Aš bandau

Sutaikint juos. Paslėpki savo kardą 
Arba padėk man galą padaryti 
Peštynėms.

Tebaldas
Ką? Ir tu dar apie taiką 

Drįsti kalbėt? Aš nekenčiu taikos 
Kaip pragaro, kaip ir visų Montekių,
Kaip ir paties tavęs. Baily, laikykis!

Kaunasi 
Įeina abiejų giminių šalininkai ir prisideda prie muštynių; paskiau 

pasirodo miestiečiai su vėzdais

Pirmasis miestietis 
Greičiau vėzdus ir alebardas! Muškit!
Šalin Montekiai! Muškit Kapulečius!

Įeina Kapuletis su chalatu ir sinjora Kapuleti

Kapuletis
Ko šaukiat? Kur didysis mano kardas?

Sinjora Kapuleti
Ramentą jam, ramentą, o ne kardą!

Kapuletis
Sakau aš, duokit kardą! Štai senasis 
Montekis man kalaviju grūmoja.

Įeina senasis Montekis ir sinjora Monteki

Montekis
Ei tu, niekšingas Kapuleti!
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(Žmonai)

Leisk,
Įsikabinus nelaikyk manęs!

Sinjora Monteki
Nedrįsk nė žingsnio žengt į muštynes.

Įeina kunigaikštis Eskalas su palyda 

Kunigaikštis
Maištautojai, tiesos neapkentėjai,
Sutepę kardus brolišku krauju!
Klausykite manęs! Laukiniai žvėrys,
Kurie gesinat apmaudo liepsnas 
Čiurkšlėm raudonom, trykštančiom iš kūno! 
Jeigu bausmės nenorit užsitraukti,
Iš rankų kruvinų ginklus prakeiktus 
Tuoj meskite ir paklausykit žodžių 
Surūstintojo jūsų kunigaikščio.
Jau tris kartus, dėl niekniekio įtūžę, 
Šeimyninėmis riaušėmis čionai 
Ramybę mūsų drumstėt; tris kartus 
Dėl jūsų žilagalviai veroniečiai,
Garbingus savo apdarus numetę 
Ir pamirštas pagriebę alebardas,
Be darbo surūdijusias visai,
Plienu išspręsti bandė vaidą seną.
Jei drįsit vėl ramybę miesto drumsti,
Už tai gyvybe savo užmokėsit.
Šį kartą – galit skirstytis; keliaukit!
Jūs, Kapuleti, eisit su manim;
O jūs, Monteki, šiandien vakare 
Turėsite atvykt į Vilafranką3,
Į mūsų teismo būstinę, ir ten 

3 Vilafranka – miestas netoli Veronos.
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Išgirsti mūsų valios pareiškimą. –
Tuojau man išsivaikščiokit visi,
Jei norite išvengt rūsčios bausmės!

Pasišalina visi, išskyrus Montekį, 
sinjorą Monteki ir Benvolijų

Montekis
Kas tą kivirčą seną vėl pradėjo?
Sūnėne, jūs čia buvot visą laiką?

Benvolijus
Tarnus dviejų Veronos giminių 
Aš įkaršty kautynių užtikau;
Juos perskirti ginklu norėjau aš,
Bet čia staiga Tebaldas karštakraujis 
Atbėgo, išsitraukęs kalaviją,
Ir, šaukdamas į dvikovą mane,
Viršum galvos bekūnį čaižė orą,
Kuris lyg vėjas švilpė pašaipiai.
Pamatę grumtynes, subėgo žmonės,
Ir mūšis gatvėj užvirė baisus,
Kol kunigaikštis perskyrė visus.

Sinjora Monteki
Romeo į šią bėdą neįkliuvo;
Labai džiaugiuos. Bet kurgi jis pražuvo?

Benvolijus
Kai pro rytų nuauksintąjį langą 
Dar nežiūrėjo saulė iškilni,
Aš, nerimo pagautas, išėjau 
Prasiblaškyt į figmedžių giraitę, 
Kerojančią į vakarus nuo miesto;
Tą valandą ankstyvą jūsų sūnų 
Išvydau vaikštinėjantį; prie jo 
Norėjau aš prieiti. Bet Romeo,
Mane pamatęs, dingo tankmėje. 
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Žinodamas gerai iš patyrimo,
Ką reiškia jausti sielvartą širdy, 
Paguodos savo liūdesiui slaptam 
Nebeieškojau liūdesy bičiulio,
Jį palikau ramybėje ir vienas 
Paniuręs nuėjau savu keliu.

Montekis
Tenai ne sykį rytmečio vėsoj 
Jį matė žmonės. Ašaromis savo 
Žolių ankstyvą gausindamas rasą,
Jis dūsauja, – ir niaukiasi dangus
Nuo jo gilių atodūsių. Bet vos tik 
Atbunda rytuose džiaugsminga saulė
Ir pakelia užuolaidos kraštelį 
Nuo patalo dar miegančios Auroros, –
Jis susikrimtęs bėga tuoj namo,
Užsirakina savo kambary 
Ir, langus užsidangstęs, giedrą dieną 
Pasineria dirbtinėn tamsumon.
Jei nevilčiai jis juodai pasiduos,
Kas jį galės apsaugot nuo bėdos?

Benvolijus
Ar žinote, taurusis mano dėde,
Kur viso šito glūdi priežastis?

Montekis
Ne, nežinau; jis man nesako nieko.

Benvolijus
Ar jūs kamantinėjot jį?

Montekis
O kaipgi?

Ir aš patsai, ir mano artimieji.
Bet jis gyvena savo tik jausmais,
Vien jų, deja, teklauso patarimo,
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Iš tolo nesileidžia į kalbas 
Ir lieka nebylus ir užsidaręs,
Lyg kirmino pakąstas pumpurėlis,
Kuris vešlių neišskleidė dar lapų 
Ir nesuspėjo saule pasidžiaugt.
Jei paslaptį žinočiau tos ligos,
Padėčiau jam nusikratyti jos.

Įeina Romeo 

Benvolijus
O štai ir jis. Paeikite į šalį. –
Žūt būt patirsiu, kas jo širdį gelia.

Montekis
Eime, sinjora. – Iš visos širdies 
Benvolijui linkiu geros kloties.

Montekis ir sinjora Kapuleti pasišalina

Benvolijus
Romeo, labas rytas.

Romeo
Dar tik rytas?

Benvolijus
Prieš valandėlę išmušė devintą. 

Romeo
O, kaip prailgsta ilgesio minutės! 
Tai mano tėvas paskubom išėjo?

Benvolijus
Taip. Bet sakyk man, kas per ilgesys 
Tau minutes prailgina, Romeo?

Romeo
Pasiilgimas to, kas man galėtų 
Šias minutes sutrumpint.
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Benvolijus
Meilė?

Romeo
Ne...

Benvolijus
Nusivylimas?

Romeo
Nusivylimas meile be vilties.

Benvolijus
Deja! Po meilės nekalta skraiste 
Baisus tironas tyko pasislėpęs.

Romeo
O, meilė nors akla, bet į jausmus 
Surasti moka visada kelius! –
Kur mes pietausim? Vėl muštynės buvo?
Nepasakok man apie jas. Girdėjau. 
Daug vargo neapykanta mums teikia, 
Bet meilė – dar daugiau. Ir kas gi ji? 
Kilnių geismų ir apmaudo siautimas, 
Keista būtybė, gimusi iš nieko, 
Džiugi vergovė, šaldanti liepsna, 
Žavingų formų mišinys kraupus, 
Švininis pūkas, dūmas spindulingas, 
Ligota sveikata, bemiegis miegas...
Štai meilė, kuri siaučia manyje 
Ir veltui laukia atsako, deja.
Gal tau juokinga?

Benvolijus
Ne, veikiau graudu.

Romeo
Dėl ko, drauguži mielas?
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Benvolijus
O dėl to,

Kad sielvarto pilna tava širdis. 
Romeo

Tokia įsimylėjusių lemtis...
Kančių našta krūtinę man slogina.
O tavo žodžiai dar labiau gramzdina 
Į liūdesį mane – ir aš jaučiu 
Meilingoj sieloj dveja tiek kančių. 
Kas toji meilė? Garo debesėlis, 
Atodūsis, į orą pasikėlęs,
Šviesos ir laimės tviskanti versmė 
Ar skausmo ašarų juoda gelmė! 
Taip, meilė – išmintinga beprotybė, 
Medus saldžiausias ir nuodų kartybė. 
Sudie, bičiuli.

Benvolijus
Aš einu kartu. 

Manęs, tikiuosi, neatstumsi tu.
Romeo

Pats praradau save. Aš ne čionai. 
Tai ne Romeo – jis kitur nūnai.

Benvolijus
Sakyk rimtai, ką tu įsimylėjęs? 

Romeo
Nejaugi tu manai, kad aš juokauju? 

Benvolijus
Ne, anaiptol. Rimtai, kas ji tokia? 

Romeo
Benvolijau, nerūpi man juokai:
Tu mirštančiam ligoniui įsakai 
Rašyti testamentą... Aš, brolau, 
Rimtai mergaitę vieną pamilau.
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Benvolijus
Čia būtent aš ir taikiau visą laiką. 

Romeo
Taiklus šaulys! Aš pamilau gražuolę. 

Benvolijus
Jei taikinys gražus, – taiklesnis šūvis. 

Romeo
Deja, šį kartą šovei tu pro šalį. 
Sužeisti Kupidonas jos negali;
Skaisti ir išmintinga kaip Diana,
Ji lyg dievaitė tarp žmonių gyvena; 
Strėlė Amūro jai nepavojinga; 
Ir žvilgsniai švelnūs, ir kalba meilinga 
Į jos dorybių šarvą atsitrenkia;
Net visagalis auksas nepalenkia 
Jos grožio įstabaus. Bet mirs jinai,
Ir dings kape jos grožis amžinai.

Benvolijus
Gal ji skaistybę saugoti prisiekė? 

Romeo
Taip, ji pasaulį išdidžiai paniekė – 
Nelyginant bevaisė dykuma,
Grožybės žiedą mirčiai smerkdama.
Jinai tokia protinga ir graži,
Jog man nelieka nieko, dievaži,
Kaip apie ją svajoti be vilties,
Bodėtis savimi ir laukt mirties.

Benvolijus
Tu stenkis negalvoti apie ją.

Romeo
Patark man, ką daryt, kad negalvočiau? 
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