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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

РОМЕО И ЈУЛИЈА – ДРАМА 
ЉУБАВИ И СМРТИ2

САЖЕТАК. Ренесансна мисао је, после средњовековног једнообразног, хришћан-

ског сагледавања смрти, донела нови однос према овом мистериозном

феномену људског постојања и нестајања. Шекспир је већ овом својом

раном трагедијом указао на религиозне и световне дилеме човека, по-

себно оне које се тичу највеће претње људском бићу – смрти. Послан-

ство смрти Шекспир ће тек обухватније размотрити у својим великим

трагедијама, посебно у Хамлету. Гутајући страсну љубав Ромеа и Јулије,

смрт се у овој трагедији доживљава као мање трагична појава него што

ће то бити у каснијим, мрачнијим Шекспировим трагедијама у којима

смрт доминира светом, а љубав не успева да искаже своју магијску жи-

вотну моћ. У љубави се отварамо ка не-смртности и она уздиже животе

у бесконачно, што ће Ромео и Јулија потврдити. Циљ рада је управо ис-

тражити начин на који је Вилијам Шекспир приказао бинарно опозит-

не животне категорије (љубав и смрт) у трагедији Ромео и Јулија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: љубав, смрт, трагедија, Плес смрти, mеmento mori. 
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ЉуLав као узрочник смр9и и ка9ализа9ор 9раVе4ије у оквиру
крвно завађених и Lинарно оFози9них Fоро4ичних целина, Fо9-
ка је у је4ној о4 најславнијих и најроман9ичнијих ШексFирових
9раVе4ија. Ромео и Јулија је Fос9ала синоним за љуLавну 9раVе4ију
и мо9ив љуLави је оно ш9о је овој 9раVе4ији 4ало 9рајну FоFулар-
нос9. У 4рами нема 9раVичне кривице јунака Fо Арис9о9еловој
концеFцији (Aristotel, 2008, str. 77), већ је, као рана ШексFирова
9раVе4ија, она још увек Fисана Fо оLрасцу сре4њовековне 9раVе-
4ије у којој су4Lина у9иче на ликове, а не њихови карак9ери. За9о
у овој 9раVе4ији случај иVра велику улоVу. Лоша срећа која Fра9и
љуLавнике је сис9ема9ска: о4 несреће 4а су се ро4или као члано-
ви завађених Fоро4ица 4о нес9изања монаховоV Fисма 4о Ромеа
на време, ш9о нас наво4и 4а Fоверујемо у Лаврен9ијеве речи 4а
се су4Lина уро9ила Fро9ив њих (Wiggins, 2000, str. 51).3 

Већ у самом FролоVу, хор као универзални Vлас и колек9ивни
суLјек9 Fре4сказује Lазичну 9емељну и4еју о с9ра4ању љуLавни-
ка који ће својим жр9вованим живо9има искуFи9и с9ари сFор
4веју Fоро4ица, КаFуле9а и Мон9екија.

„У леFом Vра4у Верони, V4е ова
Ра4ња се зLива, 4ва 4ома чувена
Свој крвав с9ари сFор начеше снова,
Те мноVа скуFа крв Lи Fроливена.
Душманске куће 9е на све9 4онеше,
На ја4 њих самих, љуLавника 4воје,
Ш9о сFор 9ај смрћу својом 9ек за9реше
И ро4и9еље Fомирише своје.”

(Šekspir, 1966, str. 15)

О4 самоV Fоче9ка 4раме имамо најаву 9раVе4ије и смр9и, јер је
с9рас9 мла4их љуLавника оFисана као љуLав оLележена смрћу
зLоV зава4е 4ве Fоро4ице. ПролоV нам о4мах казује 4а су су4Lина
и 4руш9во Vлавни разлози оваквоV 9раVичкоV расFле9а. Мржња
4ве Fоро4ице ће с9вара9и жељу за осве9ом, а она нове смр9и и у
9аквом 4руш9ву љуLав не може оFс9а9и. Веронски ау9ори9е9и,
Fа9ријархално уређење и кру9и с9авови 4руш9ва 4оFринеће
смр9и љуLави и љуLави смр9и. ЉуLав Fокушава 4а се о9рVне о4
9ере9а Fрошлос9и и 4ос9иVне вечнос9 и аFсолу9, међу9им, мр-
жња јој с9оји на Fу9у и зах9ева велике жр9ве. Најјача осећања и
и4еализације нес9ају ка4а се јави FреFрека за љуLав, а како је

3 Сви наво4и из неFреве4ене ли9ера9уре 4а9и су у Fрево4у ау9ора ра4а.
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смр9 највећа FреFрека љуLави, 9ако Lезусловна љуLав изискује
смр9 и вољеноV и оноV који воли. 

„ТраVе4ија Ромео и Ђулије	а са4ржински имлицира 4вије крај-
нос9и, 4вије Fро9ивуречнос9и, 4вије ан9и9езе – мржњу и љуLав
које се узајамно искључују 4о њиховоV FоразноV самоуниш9ења.
НиV4је 9ако као у овој 4рами ШексFир не слика лирски сензиLилно
филозофију мржње и филозофију љуLави. Мржња се Fоис9овећује
са неVацијом живо9а, Fоказује 4а између мржње и смр9и нема раз-
лике, 9ј. мржња је, како слика ШексFир и 4оказује живо9, Fу9 у
нес9анак… КомFара9ивним сликањем феномена мржње и љуLави
ШексFир ис9иче разлике сFецификума између мржње и љуLави”
(Ра4уловић, 2002, с9р. 202–203).

Сенка смр9и се на4вила на4 Вероном зLоV с9аре свађе 4ве Fо-
ро4ице које не моVу 4а оLуз4ају своју мржњу. Већ ће се у Fрвој
сцени FрвоV чина слуVе 4ве Fоро4ице сукоLи9и ка4а их кнез Еска-
ло раз4ваја и Fре9и 4а ће нас9авак њихове мржње и свађе 4оне9и
сваком виновнику смр9ну казну. Ромео је на самом Fоче9ку 9ра-
VичноV заFле9а свес9ан нео4војивос9и ка9еVорија љуLави и смр-
9и. ТуVујући зLоV неузвраћене љуLави Розалин4е, у које је ум Да-
јанин и која не жели 4а се Fо4а с9рас9има љуLави, Ромео жали
зLоV смр9и 9акве леFо9е која не жели 4а сFозна љуLав.

„О, она 9и је LоVа9а леFо9ом,
И 9о је4ино чини је сиро9ом,
Ш9о ће LоVа9с9во све које је с9екла
Умре9и с њом и с њезином красо9ом.”

(Šekspir 1966, I, i, str. 23)

Ова љуLав је Ромеа учинила меланхоличним, жељним самоће
и 9аме и Мон9еки се Lоји 4а ће 9акво расFоложење Lи9и коLно за
њеVовоV сина. Меланхолично-заљуLљеним расFоложењем, Ро-
мео више Fоказује своју мла4алачку Fозу или с9ав. Пе9рарки-
с9ичка екс9раваVанца коју Ромео корис9и разликује се о4 сексу-
алне VруLос9и којом се служе Меркуцио и 4а4иља. Међу9им, о4
4ечака који има незрео и Fла9онски о4нос Fрема љуLави, Ромео
ће се 9рансформиса9и у човека који 4оживљава љуLав као осећа-
ње зLоV којеV вре4и умре9и. Он и Fре о4ласка на Lал, Fо4 у9ицајем
сна, осећа 9раVичну коL и с9рах Vа је 4а се њеVов, ионако неисFу-
њен живо9, FриLлижава крају.

„ЗлоVука моја 4уша коLно неко
Писање слу9и ш9о се заса4а
Још крије међу звез4ама, а ш9о ће
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Захук9а9и се Vорко ноћашњим
Весељем овим, Fа ће њеVов с9рашни
Ток 4а оконча казном свиреFом
Пре рока ово мало Lе4ноV 4аха
У овим Vру4има. Ал’ ко крму 4ржи
Живо9а моV, нек’ он и чун мој во4и!”

(Šekspir 1966, I, V, str. 36)

Крај овоV монолоVа о9крива Ромеово Fомирење са су4Lином
или на4у у Lожије Fровиђење које ће Vа усмерава9и. Ромеов изве-
ш9ачени језик који о4ражава њеVову мла4алачку Fозу ће Fос9а9и
зрелији, јаснији и Fриземнији о4раз њеVовоV и4ен9и9е9а 9ек
ка4а се Lу4е заљуLио у Јулију. Ка4а је Lу4е ви4ео Fо Fрви Fу9 на
Lалу, он је оFчаран и омађијан Fре4 Fризором „снежне VолуLице
међ вранама” (Šekspir, 1966, I, v, str. 39). Изузе9нос9, али и алије-
нацију леFо9е своје 4раVе Јулије, Ромео исказује у Fос9ављању
и4еје љуLави као нема9еријалне, 4акле, и4еје ме9афизичке хи-
мере у ме9асве9у изна4 овоV Fос9ојања. „За сваки 4ан оваква ле-
Fо9а није, ни за све9” (Šekspir, 1966, I, v, str. 39). 

„О4 FрвоV 9рену9ка сусре9а, чин Fраве љуLави укинуће исFра-
зну филозофију љуLави… На и9алијанском ’ромео’ значи хо4оча-
сник… Као хо4очасник, Ромео се Fре4 иконом и икони моли. А ико-
на? Јулија 9о зна: Икона ћу9и и ка4 услишава. Тиме је све решено,
Lар ш9о се 9иче Fоче9ка” (Милошевић, 2006, с9р. 452).

ПољуFци које размењују на заLави су о4мах означени Vрехом,
али је силина љуLави 9олико јака 4а их ни Vрех не може сFречи9и
4а у њој уживају. Сама Јулија, која у су4Lинском виђењу Ромеа
осећа Fрс9 фа9ума али и злу коL, иFак 4аје Fре4нос9 љуLави. До-
во4ећи је у везу са смрћу, она Fос9авља у свом живо9у о4нос „све
или ниш9а”, љуLав или смр9. Јулија је 9олико заљуLљена 4а уко-
лико Lу4е сазнала 4а је Ромео ожењен, излаз из Fа9ње ви4и само
у смр9и:

„Ако ли жену има, VроL ће мени
Ложница Lрачна Lи9и 9а4.”

(Šekspir, 1966, I, v, str. 42)

Поређење VроLа са Lрачном Fос9ељом, смр9 са љуLављу и сек-
суалним о4носом јавља се на више мес9а у 9оку 4раме, Fа је Fо-
9реLно оLјасни9и разлоVе зLоV којих се ова 4ва с9ања Fоис9овећу-
ју. Фрој4ово учење о 4ва во4ећа љу4ска наVона која су у саживо9у
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и вечној колизији (живо9 – Ерос и смр9 – Тана9ос) нам ну4и оLја-
шњење. Иако су ова 4ва наVона у човеку исFреFле9ена, наVон
смр9и је ин9ензивнији и у9ицајнији. Та „Fримарна аVресија на-
с9оји 4а живо вра9и у неживо, орVанско у мирно неорVанско
с9ање” (С9риковић, 1998, с9р. 59), међу9им, она и осмишљава жи-
во9 и у9иче на 4инамичан 9ок с9варања. Ерос с9анује у врс9и, а
Тана9ос у је4инки. Психолошки ефека9 велике и с9расне љуLави
је VуLи9ак 4ела соFс9вене личнос9и која жели 4а се у9оFи у 4руVу
Fоловину. На 9ај начин, је4инка VуLи своју ин4иви4уалнос9 и
Lлижа је смр9и. Још је Пла9он Fисао о смр9ном ефек9у с9расне
љуLави. ЉуLомир Та4ић каже 4а је овај филозоф у свом 4елу
Гоз�а 9умачио љуLав кроз Vрчки ми9 о Lићу са 4ва 9ела, је4ним
женским и је4ним мушким (androgyne). Зевс је Fресекао ово
Lиће на 4ва 4ела, 4ве Fоловине, а свака о4 њих „чезнула је за 4ру-
Vом… и сас9ала се са њом, Fа су се он4а Vрлиле и FриFијале је4на
уз 4руVу, Fуне жу4ње 4а се срас9у, и 9ако су умирале о4 Vла4и и
о4 4руVоV нера4а, јер је4на Lез 4руVе нису х9еле ниш9а 4а ра4е”
(Tadić, 2003, str. 222). ЉуLав на 9ај начин о4узима живо9, али ну4и
и Lесмр9нос9 јер је рађање новоV живо9а њен Fроизво4.

ЉуLав и секс су, у ренесанском Fерио4у, Fоис9овећивани са
смрћу више зLоV некон9ролисане с9рас9и и Lес9ијалнос9и у чину
који о4узима разум и чини љу4е сличним живо9ињама. Тај на-
Vон не 4олази из Lесмр9не 4уше већ из смр9них 9ела ка4а нас9у-
Fа ме9аморфоза човека 4о монс9рума који во4и љуLав са смрћу.
За9о 9аква осећања и наVоне 9реLа Fо9исну9и. Жени је FосеLно
FриFисиван еFи9е9 живо9ињске с9рас9и, Fа самим 9им је Lила
симLол смр9нос9и и Lез4ушнос9и (Calderwood, 1987, str. 50) Муш-
карци су инвес9ирали своју Lесмр9нос9 у своју мушкос9 и 9реLа-
ло је у4аљи9и оFаснос9 коју је жена Fре4с9ављала. Ако се човек
4ефинише Fо својој различи9ос9и о4 живо9иња, жена, својом Lе-
с9ијалношћу може само Fониш9и9и 9у разлику и 4овес9и човека
4о смр9нос9и. Она Vа Fо4сећа на смр9нос9 и чини Vа рањивоV за
смр9. А4ам је Fос9ао смр9ни с9вор зLоV Еве (Calderwood, 1987,
str. 54). Из 9оV разлоVа се жене махом и4еализују у ренесансној
књижевнос9и, а љуLав Fре4с9авља као Fла9онска 4а Lи се човек
осиVурао о4 урањања у њену Lес9ијалнос9, о4носно с9рас9, о4но-
сно смр9нос9. Сре4њовековна иконоVрафија смр9и, FосеLно сли-
ке Плеса смр	и (Dance of Death)4 Fоис9овећивале су смр9 са сексу-
алним чином. Пол Смр9и је на сликама конвенционално мушки
и он во4и зас9рашену и срамежљиву жр9ву, FоFу9 жене, у смр9
(Neill, 2005, str. 74–75).
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„Смр9 и секс су Fовезани Lиолошки као и симLолички. Можемо
рећи чак 4а за9о ш9о живо9иње умиру оне се морају размножава-
9и… или за9о ш9о се размножавају оне морају 4а умру… секс и смр9
су 4ва велика извора љу4скоV Fонашања, смеш9ена у 9елу која ума-
њују чи9ав кул9урни Fројека9 9рансце4ен9не Fриро4е. ЗLоV њих се
не можемо јасно разликова9и о4 нижих с9ворења која се размно-
жавају и умиру” (Calderwood, 1987, str. 54–55).

Из 9оV разлоVа не 9реLа 4а нас изненађује чес9о Fоис9овећива-
ње VроLа са Lрачним креве9ом или смр9и са љуLавником или
мла4ожењом које срећемо у овој 4рами. У 4руVом чину Ромео
више није љуLавник смр9и, већ 9рансформисан Fравом љуLављу
он са4а у смр9и ви4и неFрија9еља који Vа може о4воји9и о4 Fре4-
ме9а жу4ње. Он више није меланхоличан и оFсе4ну9 мрачним
мислима за9о ш9о љуLав уноси све9лос9 и с9рас9 у њеVов живо9,
али Fрема елизаLе9инском веровању Fре9ерана с9рас9 је Lолес9,
а Lолес9 во4и смр9и.

„Ромео је Fрави И9алијан из 4оLа ренесансе, Lујан и с9рас9ан,
који уме Fо4је4нако 4а љуLи и 4а вла4а мачем… До сусре9а с Ју-
лијом он је волео 4руVу, али Fрви Јулијин FоVле4 о4ређује њеVову
су4Lину. ШексFир нас не FриFрема за ово изненађење… Само 9ај
Fреокре9, Lоље рећи искључива влас9 с9рас9и у Ромеовој 4уши, на-
Vовеш9ава 9раVичан расFле9. Али се узLу4љива очекивања Fојача-
вају о9кривањем 4руVих с9рана РомеовоV карак9ера; он је Fо9Fуно
равно4ушан Fрема неFрија9ељс9ву 4ве Fоро4ице, и некако нера-
зумљиво нес9аје у њему вековне мржње која је 4елила њихове Fо-
ро4ице. Ромео није Fрак9ичан. Он за9вара очи Fре4 најVлавнијим
FреFрекама, њему ни на ум не Fа4а 4а Fомири своје ро4и9еље са
ро4и9ељима своје оLожаване” (Милошевић, 2006, с9р. 449). 

Као 4а не Fримећује оFаснос9 која вреLа, он се 9ако о4важно
уFућује у 4ом КаFуле9ових за који и шаљиви Меркуцио мисли 4а
је 9о мес9о на коме ће Ромео срес9и смр9. Меркуцио је Ромеа оLе-
лежио смрћу оноV 9рену9ка ка4а се слеFо и Vо9ово Lезумно Fо-
све9ио љуLави Fрема Розалин4и. 

„Авај, сиро9и Ромео, Fа он је већ мр9ав; FроLо4ен црним оком
је4не Lеле намиVуше; Fрос9рељен кроз ухо љуLавном је4ном Fе-

4 Слике Плеса смр	и (Dance of Death) су се илус9ровале о4 XIV 4о XVIII века ши-
ром ЕвроFе. Овај уме9нички жанр сре4њовековне алеVорије Fриказивао је
универзалнос9 смр9и. Мо9иви скеле9а краљева, FоFова, монаха и 4евојака
9реLало је 4а Fо4се9е љу4е на крхос9 њихових живо9а и Lезначајнос9 славе
овоземаљскоV живо9а у о4носу на универзалнос9 смр9и. Дајући смр9и изVле4
и Vлас, умес9о 9ишине и црнила, умањивао се њен нихилис9ички у4арац.
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смицом; Fрошишан кроз само срце с9релом оноV слеFоV 4ерана”
(Šekspir, 1966, II, iv, str. 57). 

Иако Меркуцио не зна 4а је КуFи4он Ромеа FроLо с9релом на ко-
јој је исFисано Јулијино име, ова њеVова мисао о љуLави која
во4и смр9и само Fророчки наVлашава исхо4 9раVе4ије. ЉуLав Ро-
меа и Јулије је и Fроцве9ала у 9рену9ку Fре9ње смрћу – ТиLал4 је
уFу9ио Ромеу Fозив на 4воLој.

ДруVа сцена 4руVоV чина сFа4а у најFреFозна9љивије сцене из
ШексFировоV оFуса. Јулија је за Ромеа сунце, 4уша и VосFо4арица
живо9а, а њене очи су звез4е чијеV се сјаја 9реLа с9и4е9и чи9ава
васиона. Она оLожава њеVов лик као 4а је и4ол, залуђена је љуLа-
вљу 4уLоком као море. Међу9им, сцена на Lалкону није само
Fриказ и4еализоване љуLавне слике 4воје мла4их који се куну на
вечну љуLав, већ носи Fризвуке несреће, Lаца сенке 9аме и 4аје
назнаке смр9и. О4рицање Fрезимена у овој сцени значи VуLи9ак
и4ен9и9е9а Lез коVа се у Fа9ријархалном 4руш9ву не може Fо-
с9оја9и. Оваква о4лука може Fружи9и моVућнос9 с9варања сеLе
из Fоче9ка и за9о Ромео каже Офелији 4а Vа зове љуLав и 9а4а ће
Fоново Lи9и крш9ен. И Јулија о4Lацује своје име ка4а Fос9ају он
и она и 9ако нео4ређени за 9рену9ак моVу Lи9и Lесмр9ни и веч-
ни. Имена су за Јулију Fроменљива ка9еVорија, само љуLав као
уну9арње осећање личнос9и може вечно 4а живи. („Сла9ким Lи
4ахом мирисала ружа 4а јој и какво 4руVо име 4амо.” – Šekspir,
1966, II, ii, str. 48). ЉуLавници се Fоис9овећују са вечним звез4ама
и 9име о4Lацују смр9 макар на 9рену9ак, али Ромео се мора вра-
9и9и из Lесмр9ноV воћњака на улице Вероне којима вла4а смр9.
После кра9коV 9рену9ка среће и осећаја Lесмр9нос9и, они су Fо-
ново именовани у Fроцесу мржње између 4ве Fоро4ице. Па9ри-
јарха9 је 9ајни извор Lесмр9нос9и за ро4и9еље и 4ецу и уколико
се из њеVа Fоје4инац искључи сле4и Fре9ња смр9и. ЗаFраво, у 9а-
квом 4руш9ву Ромео и Јулија нису имали ни шансу – 4а су Fоре-
кли своја Fрезимена о4рекли Lи се своV VенеричкоV наслеђа и
смр9и, али Lи изVуLили и Lесмр9нос9 коју ну4и Fа9ријарха9. Они
се окрећу замени за 9ај ау9ори9е9, а 9о је о9ац Лаврен9ије (Calder-
wood, 1987, str. 107–109).

Именица смр9 се у овој 9раVе4ији Fомиње више неVо Lиле V4е у
ШексFировом канону, каже КерLи Фарел (Farrell, 1989). Овај ау9ор
сма9ра 4а се о4 злослу9ноV FролоVа 4рама9изује слом веронске
4ржавне и Fа9ријархалне моVућнос9и 4а кон9ролише љу4ске
с9рахове о4 смр9и и оFасне Fосле4ице 9оV слома. У римском све-
9у 4ечак је ос9ајао Fо4 влашћу своV оца и није Fос9ајао Римљанин
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у Fуном смислу значења 4о очеве смр9и. И више о4 9оVа, о9ац је
Lио FоFу9 су4ије и моVао Vа је осу4и9и на смр9. На сличан начин,
овакав кул9 се нас9авио и у ренесанси. Па9ријарха9 Fос9авља оца
на Fозицију краља и LоVа: он креира 4е9е9ову личнос9 и Fо9вр-
ђује је. Веровало се 4а овакав Fрис9уF 9реLа 4а с9аLилизује Fоро-
4ицу. Принц Ескало Fокушава 4а сFречи завађене Fоро4ице 4а
Fро4уLљују сукоL Fре9ећи им живо9има, а с9ари КаFуле9 Fро-
клиње своју неFослушну ћерку и осуђује је на 4руш9вену смр9,
ш9о Vовори о Fокушају кон9ролисања живо9а о4 с9ране влас9и и
Vлаве Fоро4ице (9ана9оFоли9ика). Онај ко је Fомирљив и Fослу-
шан у Fа9ријархалном 4руш9ву моVао је на неки начин 4а кон-
9ролише смр9, о4носно 4а ужива у илузији о Lесмр9нос9и у окви-
ру колек9ивноV Fос9ојања. У суFро9ном, о9уђење, самоћа и
коначно смр9 Fос9ају казна. 

„У својој љуLави, Ромео и Јулија изнова маш9ају 4а смр9, FоFу9
самоFовлачења во4и ка аFо9еози. О4ричући се својих имена, воле-
ћи се у 9ами, они Fокушавају 4а Lу4у неви4љиви у на4и 4а ће изLе-
ћи Fа9ријархалну кон9ролу” (Farrell, 1989, str. 139).

Из 9оV разлоVа се смр9 намеће као је4ино решење за љуLавнике
који не моVу 4а оFс9ану самос9ално, али ни као чланови завађе-
них Fоро4ица. Ромеово име Fос9аје љуLав и он Fос9аје слеF за
оFаснос9и које њеVов Fос9уFак може 4а изазове. Јулија је 9резве-
нија и оLазривија јер зна 4а смр9 Fре9и њеном 4раVом уколико Vа
о9крију у вр9у КаFуле9ових. Ромео за 9акву су4Lину не мари и
смр9 му не Fре4с9авља никакву Fре9њу. Не4ос9а9ак љуLави Lи
Lио неFо4ношљив и с9рашан, а не смр9: 

„Боље 4а с њине мржње FоVинем,
НеVо ли 4а Lез 9воје љуLави
О4лажем смр9.”

(Šekspir 1966, II, ii, str. 49)

Бу4ући 4а се сцена на Lалкону 4ешава ноћу, сусре9 Ромеа и Ју-
лије је ис9овремено 9ајни и Fре4с9авља VруLо нарушавање мира.
ЉуLавници се не FреFознају у мраку и сценом вла4а мучна 9и-
шина коју се они Fлаше 4а наруше. Ка4а FроVоворе, они корис9е
различи9е еFи9е9е, слике и осећања у оFису своје љуLави. Ромео
Vовори о неLу и све9лу, а Јулија о ружи која је амLивален9ан сим-
Lол смр9нос9и и Lесмр9нос9и. Главна Fесничка слика која Fро-
жима целу 9раVе4ију везана је за све9лос9, а као суFро9нос9 има-
мо слике мрака, маVле, кише и ноћи. ДијалоV који во4е има
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сексуалну коно9ацију. Леви9ација и ле9 су чес9о ексFресивно
значили сексуално узLуђење у сновима и фан9азијама. Овај еле-
мен9 се с9ално јавља у Ромеовом Vовору: о4 излазећеV сунца 4о
звез4а које циљају кроз ваз4ушну реVију 4о крила9оV Vласника
који јаше на оLлацима и Fлови на Vру4има ваз4уха. У овој Fосле4-
њој слици Ромео сеLе ви4и као смр9ника који Fиљи у анђела који
Fролази кроз ноћ. Све9лос9 је хришћанска ис9ина, а 9ама оLеле-
жје Vреха и у 9ом кон9екс9у се Ромео и Јулија моVу Fосма9ра9и и
као свеци и као Vрешници. Ромео и носи кос9им хо4очасника ка4
се уFознаје са Јулијом. Иако FоLеђују смр9 ка4а сFири9уално
9рансформишу Верону, њихова љуLав је Fревише с9расна и Vреш-
на 4а елизаLе9инска FуLлика не ви4и у њој Fрокле9с9во и заслу-
жену казну су4Lине која ће их за4еси9и (Brown, 1972, str. 55–56).

Ромеов језик Fовремено FоFрима релиVиозне 9онове, али у
њима нема ме9афизичке имFликације нашеV ау9ора, већ 4рама
нас9авља 4а се развија на секуларном нивоу. Пре4 венчање са Ју-
лијом, Ромео изазива смр9 4а чини ш9а Lу4е х9ела јер је њему ва-
жно само 4а Јулију назове својом. Смр9 Fрож4ире љуLав, свес9ан
је и Ромео 4ок хо4а Fо 9анкој 4емаркационој линији између љу-
Lави и смр9и, 4ок ивицом Fровалије о4ређује и Fрелази руLико-
не Fоро4ичноV оVраничења. ЉуLав не Fознаје лими9е, Fре9ње,
мржњу, за4а9 живо9. Она размиче Vранице живо9а и смр9и, ис9о-
времено се налазећи и у жижи еVзис9енције и есенције човека,
ван марVина све9а и њеVових оквира класне, ма9еријалис9ичке
или фамилијарне Fриро4е. 

Мож4а само лик оца Лаврен9ија уноси 4озу релиVиознос9и у
4раму. У монолоVу о улози које сунце и земља имају на рас9иње
које може Lи9и лекови9о и о9ровно (II, ii, str. 54), Fре4с9ављена је
рефлексивна и софис9ицирана мисао о филозофији о4носа жи-
во9а и смр9и. Сложено и Fолифоно, ШексFир Fос9авља 4уали9е-
9е живо9а у је4инс9во суFро9нос9и, Fое9изујући синерVију Lи-
нарно-оFози9них ка9еVорија живо9а. Све је на овом све9у у
са4ејс9ву, сао4носу и узајамном, Fовра9ном у9ицају. Све мани-
фес9ације живо9а во4е смр9и, која је услов за Fоче9ак новоV кру-
Vа у цикличној с9рук9ури цивилизацијских и ан9роFолошких
зLивања. Тај зачарани круV 9окова великоV механизма све9а на-
меће је4инки законе сFознаје и еVзис9енције. Међу9им, монахо-
ва улоVа као 4уховноV вође у 4рами је врло 4иску9аLилна. Он се
9еоријски Fозива на хришћанска начела живо9а као ка4 Fо4уча-
ва Ромеа 4а је Fлахос9 Vрех и 4а у неоVраниченој с9рас9и лежи
FроFас9. Међу9им, њеVово залаVање за љуLав а не ау9ори9е9, не-
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осуђивање самоуLис9ва и Lекс9во из VроLнице КаFуле9ових (о4-
носно исказивање с9раха о4 казне и смр9и) Vовори више о све9ов-
ном о4носу Fрема живо9у (Shaughnessy, 2011, str. 138). Чак и ка4а
саве9ује Ромеа хришћанским му4рос9има, оне су уFо9реLљене
више као моралне вре4нос9и, а не 4ок9риналне Fре9ње или осу-
4е. Он неће учини9и ниш9а у релиVиозном кон9екс9у своV Fоло-
жаја, ш9авише, он ће лаVа9и, Fрави9и сFле9ке, во4и9и сахрану Ју-
лије за коју зна 4а је жива и зLоV 9оVа Vа не Vризе савес9. Јулија ће
у 9рену9ку Fре исFијања наFи9ка Fосумња9и у Лаврен9ијеве на-
мере. МоVуће је 4а је ШексFир желео 4а се Лаврен9ије FреFозна
као ка9олички свеш9еник који олако и све9овно схва9а своју 4у-
ховну улоVу (Hills, 2011, chapter IV). До униш9ења млађе Vенера-
ције у овој 9раVе4ији није 4овео само Fа9ријархални сис9ем, већ
и релиVијски и, мож4а, ШексFир кри9икује оLа ау9ори9е9а.

Смр9 Меркуција је Fреломни 9рену9ак у 4рами не само за9о
ш9о наVовеш9ава 9раVични оLлак на4 целом ра4њом, већ ш9о из
ње 9а4а о4лази симLол ви9алнос9и и ве4рине живо9а. Он се на
самр9и шали са смрћу као је4ним о4 начина ношења са њом, иза-
зива је и за4ржава своју слоLо4у (Dowden, 1962, str. 117). Ка4а Vа
Ромео уFи9а колику је рану за4оLио, он о4Vовара: 

„Не, није 4уLока као Lунар, ни широка као црквена вра9а; али је 9а-
ман 4овољна, 4ос9аће; FриFи9ај9е за мене су9ра, Fа ће9е ме наћи
VроLно озLиљна” (Šekspir, 1966, III, I, str. 72). 

За њеVа више нема мес9а у мрачном све9у 9раVе4ије 4воје мла-
4их љу4и чија ће се су4Lина о4 9а4а кре9а9и низLр4о. 

„ЊеVова смр9 је и Fрва варијација на 9ему неFо9реLноV VуLи9ка
мла4оV живо9а – 9ему која се Fоново оVлашава у смр9и ТиLал4а и
Париса 4а Lи 4оLила Fуну оркес9рацију у завршној сцени 9раVе4и-
је” (Кос9ић, 1994, с9р. 104).

Меркуцио у смр9и Fос9аје осве9ник који Fроклиње оLе куће и
Ромеа и Јулију (жели 4а их куVа униш9и) и о4 9оV 9рену9ка 9раVе-
4ија се креће својим уLрзаним 9оком. ЊеVова аVресивнос9 је не-
Fосре4но у9ицала на 4ес9рукцију љуLави, али он умире 9раVич-
ном иронијом ка4а Ромео Fокушава 4а раз4воји њеVа о4 ТиLал4а,
зLоV љуLави Fрема Јулији, о чему Меркуцио не зна ниш9а. Мерку-
цио је жр9вован зLоV љуLави, а умире у незнању разлоVа смр9и.
За њеVа је љуLав само физичка Fривлачнос9, а не неш9о зLоV чеVа
се умире, а како умире уFраво зLоV роман9ичне љуLави, њеVова
смр9 4елује као Vро9ескна иронија која Fре4сказује и 4руVе иро-
није које ће за4еси9и Fро9аVонис9е и зLоV којих ће они умре9и.
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„ЗаLиLерено ми је на овом све9у, може9е Lи9и уверени! КуVа Fомо-
рила оLа ваша 4ома! Хрис9а му!…

КуVа на ваше 4омове! ЗLоV њих
Црви ће 4а ме је4у; 4оLио сам
Пош9ено Lаш – о4 9их 4омова ваших.”

(Šekspir 1966, III, I, str. 72)

Бенвољо нас оLавеш9ава 4а је Меркуцио умро и 4а је оLлацима
узле9ео њеVов Fлемени9 4ух Fре рока, чиме изражава на4у у хри-
шћански живо9 Fосле смр9и. Ромео осећа њеVов 4ух који им
леL4и на4 Vлавама и зах9ева осве9у и 9а4а извршава чин који ће
Fроузрокова9и смр9 љуLави и живо9а – уLија ТиLал4а. Као у 9ра-
Vе4ији осве9е, смр9 Меркуција зах9ева о4маз4у и њеVов 4ух, иако
се не ма9еријалузује у 4рами, оFомиње осве9ника. ТиLал4 је Lио
на ис9ој Fозицији као и Ромео у 9ом Fа9ријархалном 4руш9ву.
Био је FоFу9 сина КаFуле9у, 9е њеVовим уLис9вом Ромео уLија
сеLе и симLолички и Lуквално, јер ће Fосле 9оV чина усле4и9и
њеVов 9раVични Fа4. 

Ни 4ојкиња није ослоLођена мисли о смр9и и Lез оLзира на
њен рачунџијски мен9али9е9 и ис9о 9ако схва9ање љуLави, она
Fа9и за својом мр9вом ћерком Сузаном коју Fоре4и са Јулијом
(Fоис9овећивање као Fре4сказање смр9и) и Fрисећа се своV Fо-
којноV мужа. Они су са4а на неLу, а речима „Fокој 4ушама
хришћанским” она изражава веровање у Fос9ојање живо9а Fосле
смр9и схо4но хришћанској 9ра4ицији. 

Ишчекујући своV 4раVоV, Јулија Fризива с9расну и црнFурас9у
ноћ која ће јој 4оне9и Ромеа, а ка4а он је4ном Fремине, Јулија се
на4а 4а ће се раз4роLи9и у звез4ице које ће оLасјава9и чи9ав све9.
Јулија Fоре4и снаVу љуLави са смрћу, живо9ом и Fос9ајањем.
Ме9афизичка моћ све9лос9и која Lи нас9ала Ромеовом смрћу
оLасјала Lи цео космос. Њена Vалак9ичка снаVа FреFлавила Lи и
оLручила се на цео све9. Ка4а Јулија Fомисли 4а је Ромео мр9ав, а
не рођак, она је већ сFремна на смр9 и Fророчки Fрижељкује за-
је4ничку раку у којој ће се ује4ини9и:

„Ако је ’4а’, ја нисам више ја:
СклоFићу очи ако речеш ’4а’…
ПреFукни, срце, Fреконоћ сироче!
ПреFукни овај час! У 9амницу
У9ец’9е очи, 4а не саVле4а9е
БелоV 4ана ника4! Земља Lу4и,
Кукавна земљо, оFе9! Даше, с9ани,
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Па мене и Ромеа нек’ Fонесу
Носила је4на и у раку снесу.”

(Šekspir 1966, III, ii, str. 78)

Вес9 4а је FроVнан не умањује њену слу9њу 4а ће јој хла4на
смр9 узе9и 4евичанску невинос9, а не Ромео. ПоFу9 РомеовоV 4о-
живљаја FроVонс9ва као казне Vоре о4 смр9и, Јулија 4оживљава
Fосле4ице 9оV чина као аFокалиF9ичне. 

„’Ромео FроVнан’ – 9о је уLило
Оца и мајку, ТиLал4а, Ромеа
И Ђулије9у, све је FоLило,
Мр9ви су сви. ’Ромео FроVнан’. Нема
Краја ни конца, ни9и Vраница,
Ни9’ мере смр9и у 9ој речи, ни9и
Ја4 овај може ика4а измери9и
Икоја реч…
Носи лес9ве 9е… Ромео
ПроVнан је: вама FоFе9и се х9ео
До о4ра моV, но су4Lа хоће зла
Да оLу4овим к’о 4евојка ја.
Хај4емо, лес9ве; 4ојо, хај4; свом о4ру
У4овичкоме и4ем; мла4ос9 Lо4ру
И 4евичанску невинос9 узеће
Смр9 хла4на мени, а Ромеу неће.”

(Šekspir, 1966, III, ii, str. 80)

Ромео је још више очајан и о4мах сFреман на самоуLис9во ка4а
чује Fресу4у о FроVонс9ву. ПроVонс9во је је4на врс9а 4руш9вене
смр9и, а у овој си9уацији, оно је Fакао и чис9илиш9е јер је за Ро-
меа рај само 9амо V4е је Јулија. Он Lи ра4о Fрихва9ио смр9 ка4а
Lи моVао 4а Lу4е зла9ица мува која ће сле9е9и на руку Јулије.
ПроVонс9во је за њеVа сFора смр9, 9е Fрижељкује неки наFи9ак
којим Lи окончао свој живо9 у часу. Ја4икује на4 својом су4Lи-
ном која је 9раVичнија о4 слоLо4не муве која може 4а живи у рају
Lлизу Јулије и осе9и јој усне. Про�нан је реч која Vа асоцира на Fа-
као јер ову реч Fрокле9е 4уше урлају. 

„О, имај срца, реци: смр9;
Јер FроVнан Vрозе у свом оку има
Више, 4алеко више неVо смр9:
Не реци ’FроVон’…
Ван зи4ина Вероне
Све9 не Fос9оји, неVо чис9илиш9е,



РОМЕО И ЈУЛИЈА – ДРАМА ЉУБАВИ И СМРТИ

АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 49

Пакао, муке; FроVнан сам са све9а,
Ако сам FроVнан о4ав4е; а FроVон
Са све9а значи смр9; 9е 9ако ’FроVнан’
Само је назив FоVрешан за смр9.
Зовући смр9 FроVонс9вом, 9и ми Vлаву
Секиром зла9ном сечеш, смешећи се
У4арцу смр9ном.”

(Šekspir, 1966, III, iii, str. 82)

Лаврен9ије саве9ује Ромеа 4а Lу4е за4овољан FроVонс9вом
умес9о смр9ном казном и 4а не уLија сеLе мржњом јер ће 9име
уLи9и и своју жену. Кри9икује њеVову женску слаLос9 која Vа са4а
наVони 4а оконча сеLи живо9 чиме не Lи учинио неFрав4у само
БоVу, већ и Јулији и 4оказује му 4а, с оLзиром на околнос9и, он
иFак има среће. Не сме 4а хули на осмехивање су4Lине, јер 9акве
љу4е може 4а за4еси само Lе4ан крај. Лаврен9ијеве речи ће се
оLис9ини9и. ОрасFоложен саве9има Лаврен9ија, Ромео о4лази
Јулији у Fос9ељу као муж, а њихово раз4вајање 4оноси Fосле4ње
уFозорење смр9и. Уколико ос9ане Fосле сви9ања, Ромео зна 4а
ће умре9и, а Јулија, Lез оLзира на 9у Fре9њу, Fокушава 4а о4ложи
њеVов о4лазак ризикујући 9ако и њеVов живо9. Он Fрис9аје на 9а-
кво жр9вовање и Fризива смр9 са 4оLро4ошлицом. ОLоје Fри Fо-
сле4њем сусре9у изVле4ају Lле4и као мр9ваци на 4ну VроLа који-
ма LриVа зLоV рас9анка Fије крв из 9ела. СнаVа љуLави је 9олика
4а уколико не нађе исFуњење, Fре9и 4а Fређе у 9уVу, Lол и смр9.
Глумећи Fре4 мајком мржњу Fрему Ромеу, Јулија изриче 4во-
смислену реченицу: „Нећу ја с Ромеом 4о9ле Lи9и за4овољна, 4о-
кле Vа сама не уVле4ам – мр9ва” (Šekspir 1966, III, v, str. 92–93). Као
4а је имала Fре4осећај 4а ће Vа Fоново ви4е9и 9ек у смр9и и 9а4а
наћи исFуњење. Ту семан9ичку слу9њу Fо9врђује узвик VосFође
КаFуле9и након ЈулијиноV о4Lијања венчања са Парисом: 

„О камо 4а је с VроLом венчана, Lу4ала!” (Šekspir, 1966, III, v, str. 94). 

И о9ац ће је се о4рећи и Fожеле9и јој смр9 уколико не Fрис9ане
на Lрак са Парисом: 

„вешај се, Fроси, Vла4уј, цркавај на улицама, јер 9е, 4уше ми, за
своју ника4 нећу Fризна9и” (Šekspir, 1966, III, v, str. 96). 

Јулијина су4Lина је заFечаћена и она чак исказује мајци своју о4-
лучнос9 4а ра4ије нађе Lрачну Fос9ељу у смр9и Fоре4 ТиLал4а
неVо Fоре4 Париса. 
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Јулија на крају 9рећеV чина, исказом „ако омане све умре9и Lар
је лако”, Fоказује филозофски чин мирења са смрћу и FриFреме
за њу, нивелисања ове 4рас9ичне, коначне чињенице живо9а и
равно9еже свеV Fос9ојања. Ис9у решенос9 4а умре и сFремнос9 4а
укине ме9афизику смр9и и схва9и је као Lлиску ис9ини своV фи-
зичкоV живо9а има и ка4а Лаврен9ију вели: „Fожури, мени жури
се умре9и”. Она не Fреза 4а решење Fронађе у крвавом ножу – са-
моуLис9ву. Смр9 ов4е Fос9аје лек који не може више Fону4и9и
ничија реч, ни живо9ни чин, она Fре4с9авља решење за FроLлем,
срамо9у, немоVућу љуLав. У смр9и Јулија ви4и на4у и сFас. За9о
Fрис9аје 4а FоFије наFи9ак који ће лажира9и њену смр9 јер Lи се
Fре с9рмоVлавила сa куле неVо Fошла за Париса. Лаврен9ије јој
ну4и излаз у нечему FоFу9 смр9и – 4а Lи се сFасила смр9и. Дожи-
вљавање Fривремене смр9и FриFа4а ренесансној 9оFолоVији фе-
никса или васкрсења, јер јој Лаврен9ије ну4и Fриви4ну смр9 за-
ра4 новоV живо9а. НаFи9ак који 4аје изVле4 суш9е и очи9е смр9и
она је сFремна 4а FоFије јер нема изLора:

„Ил’ ме закључај усре4 црне ноћи
У мр9вачницу Fуну кос9ура
Г4е Vоленица смра4них кос9 клоFара,
А луLања се с9рашних чељус9 шуFља
Жу9и и кези; или ми наре4и
У VроL 4а уђем са4 Lаш искоFан
И 4а с мр9вацем Lу4ем завијена
У ис9и Fокров – а о4 свеVа 9оVа
На Vлави ми се коса 4изала
Ка4 Lи се само Fричало о 9оме – 
И ја ћу све 9о Lез оклевања,
Без с9раха 4а извршим, 9ек 4а само
Неокаљана ос9анем за мужа.”

(Šekspir, 1966, IV, i, str. 102)

ИконоVрафија смр9и која Fреовла4ава овом сценом је 9иFична
сре4њовековна макаLрис9ична слика смр9и. ПоFу9 слика Плеса
смр	и, она ну4и церећу лоLању, кос9и и VроL које 9ра4иционално
изазивају језу и Fо4сећају на смр9, 4ок за Јулију значе сFасење.
Симулирана смр9 коју ће наFи9ак Fроизвес9и налик је Fравој.
Пулс ће јој с9а9и, 9ело ће се охла4и9и, лице ће Fосиве9и, у4ови ће
се укочи9и и као ка4 се 4ах живо9а уVаси, Јулија ће изVле4а9и као
мр9ва и Lиће о4не9а у с9ару Fоро4ичну VроLницу „у Fразничном
руху носилима неFокривеним – к’о ш9о је у нас оLичај ов4е”



РОМЕО И ЈУЛИЈА – ДРАМА ЉУБАВИ И СМРТИ

АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 51

(Šekspir, 1966, IV, i, str. 103). Међу9им, њена FриFрема за 9оLожњу
смр9 уноси више с9рах о4 смр9и неVо ш9о Lи 9реLало. Без оLзира
на о4лучнос9 4а умре, с9рах о4 смр9и не јењава и жилама јој језа
ле4ена мили и врелу крв јој смрзава. Жели и 4а Fозове 4ојиљу 4а
Lи јој Fравила 4руш9во у смр9и, али схва9а 4а 9ај мрачни Fризор
мора сама 4а о4Vлуми. Нико не може умре9и умес9о нас и чак и
ова че9рнаес9оVо4ишњакиња схва9а филозофску ис9ину о смр-
9и. Она чак жели 4а се осиVура у случају 4а наFи9ак не 4елује и
с9авља нож у Fос9ељу. О4 4евојчице у влас9и ро4и9еља и 4а4иље,
она снаVом љуLави Fос9аје зрела жена која у смр9 о4лази неза-
ш9ићена и усамљена, али о4лучна и храLра, ш9о изазива још већу
самилос9 FуLлике. 

Иако смр9 у овој сцени 9реLа само 4а се о4Vлуми, она Fос9аје
еFизо4а Vенералне FроLе с9варноV самоуLис9ва. Јулији се Fоново
Fре4 очима јављају слике смр9и: чељус9 смра4на, кос9урница
Fуна сахрањених кос9ију Fре4ака, крвав и Vњио ТиLал4, самр9ни
крици, 4ухови који ус9ају ноћу. Боји се 4а ће, суочена с 9им сли-
кама, Fолу4е9и. Јулија, Fре свеVа, исказује 9афефоLију, о4носно
с9рах о4 VроLа или Lи9и закоFан и сахрањен жив (Мићуновић,
1991, с9р. 715). Њена чула су FроLуђена 4о ужаса, 9ако 4а уз језо-
ви9ос9 звука кос9ију, она у својој маш9и ви4и Lоју и осећа смра4
расFа4ајућих ноVу и Vлава. Иако 4е9аљно оFисује ову слику, не
осећа се 4а о Fосмр9ним ос9ацима Vовори са Fош9овањем. Она
замишља сеLе сакривену на оваквом мес9у ужаса. Овај ланац сли-
ка није само оFис кон9ак9а са мр9вима већ и о4јек Fосле4њих
речи које је изVоворила Ромеу ка4а му је рекла 4а јој се чини 4а Vа
ви4и мр9воV на 4ну VроLа. Јулија је Fрво аFсолу9но свесна заш9о
Fије о9ров који ће 4а учини 4а изVле4а као мр9ва, али како се
слике смр9и развијају и наFре4ују, она се Fлаши како ће Vлумље-
на смр9 изVле4а9и (Brown, 1972, str. 57–59). ИFак ће у њој жеља 4а
се сре9не са Ромеом FоLе4и9и с9рах о4 смр9и – и она исFија на-
Fи9ак.

Дојкињи Јулија изVле4а као 4а сFава 4уLоким сном, Vђа КаFу-
ле9 Fокушава 4а је FроLу4и из смр9ноV сна, 4ок је оцу смр9 узела
са усана крик и он ос9аје нем Fре4 9им Fризором. КаFуле9ов ла-
мен9 на4 ћерком је 4ирљиво Fое9ичан. Он је назива најлеFшим
цве9ом који Fокрива раку у Fољу. У њеVовом монолоVу FреFозна-
јемо Fоис9овећивање смр9и и љуLави. Јулију ће смр9 Fосе4ова9и
у Fрвој Lрачној ноћи и алузија на сексуалну улоVу смр9и се Fоно-
во јавља. О9ац замишља смр9 као мла4оV насле4ника и ривала
који је леVао са Јулијом и узурFирао очеву кон9ролу на4 њом.
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Овакав оFис њеVовоV неFрија9еља аFсолу9но о4Vовара Ромеу
(Farrell, 1989, str. 143). 

 „Ноћ уочи 9воV венчања
ПресFавала је смр9 са женом 9војом.
Ту, ево, лежи она, ваз4а цве9,
Са4 Fроцве9ала с FољуLаца њених.
Смр9 је са4 зе9 мој, смр9 мој насле4ник,
Смр9 ми је кћер ол9ару о4вела;
Хоћу 4а умрем и 4а завеш9ањем
Ос9авим смр9и све; и живо9 свој
И све ш9о имам: све је њезино.”

(Šekspir 1966, IV, v, str. 111)

Парис је оVорчен зLоV о4вра9не смр9и која му је о4нела љуLав
и ожалошћен је јер је са4а може срес9и само у смр9и и само Ла-
врен9ије усFева 4а уLлажи овај ужасни Fриви4 смр9и, 9вр4њом
4а је Јулија са4а Lожја сва. За њу је 9о с9ање Lоље јер ће неLо сачу-
ва9и њен вечни живо9, „у4а9а је Lоље она ш9о умре још к’о неве-
с9а” (Šekspir 1966, IV, v, str. 112). Хришћанска у9еха се исFољава у
речима монаха, који, иако зна 4а Јулија није заис9а мр9ва, Fо4ра-
жава слику смр9и и нас9оји 4а жалос9 учини веро4ос9ојном.
Уношење комичноV о4носа Fрема смр9и ШексFир није изос9авио
ни у овако 9раVичној сцени, ма4а 9реLа има9и на уму 4а је Јулији-
на смр9 у овом 9рену9ку само Fриви4на. Наиме, музичари који
су Lили унајмљени 4а свирају на сва4Lи Јулије и Париса Fримо-
рани су 4а о4ложе своје инс9румен9е, али 9о их не сFречава 4а се
међусоLно шале и о4луче 4а ос9ану на FоVреLном ручку, ка4а већ
сва4LеноV неће Lи9и. Овај о4нос живо9а и смр9и Fо4сећа нас на
сцену из Хамле	а, ка4а, оLрну9им ре4осле4ом, FоVреLни ручак
Fос9аје сва4Lени. Смр9 не може и не 9реLа Fрекину9и живо9, а 9о
ш9о се у ис9ом 9рену9ку и 9ако слоLо4но Fрожимају резул9а9 је
сFецифичнос9и елизаLе9инскоV човека који је Lио саживљенији
са смрћу о4 мо4ерноV.

Док мла4и љуLавници филозофирају о смр9и, Fокушавају 4а је
искусе, Fризивају је и оLећавају јој се, за сFоре4не ликове у 4ра-
ми она је Fрос9о свему крај, како Lи рекла 4ојиља или смо ми за
њу и рођени, како хла4нокрво закључује КаFуле9, чиме Fоказује
ан9роFолошку ис9ину и му4ру искус9вену у9еху као о4Lрану о4
смр9и. ЊеVова суFруVа ће сличним речима умирива9и Јулију
чију 9уVу Fовезује са смрћу ТиLал4а. Сузама се он неће из VроLа
исFлакну9и, 9е се за9о не сме мноVо 9уVова9и (Šekspir 1966, III, iv,



РОМЕО И ЈУЛИЈА – ДРАМА ЉУБАВИ И СМРТИ

АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ 53

str. 92). У овим речима FреFознаје се Fро9ес9ан9ски с9ав Fрема
жалос9и зLоV смр9и који 9реLа 4а Lу4е умерен зLоV вере у БоVа и
васкрсење. Оне Fо4сећају и на Гер9ру4ин и Клау4ијев саве9 Хам-
ле9у 4а смр9 9реLа Fрихва9и9и као живо9ну неминовнос9 која се
не 9реLа 4уVо оFлакива9и. КаFуле9 ће Fромени9и свој о4нос Fре-
ма смр9и ка4а изVуLи своју ћерку Јулију. Та4а смр9 Fос9аје влас-
ник чи9авоV њеVовоV живо9а коме 9реLа служи9и и Fо4а9и се. Пр-
воLи9но охол Fрема ћерци и жељан њене смр9и уколико се не
Fовинује њеVовој вољи, са4а о9ац Lива кажњен и Fоис9овећује се
са њом у смр9и (Farrell, 1989, str. 18).

Ромеов сан 4а Vа Јулија налази мр9воV развија 4аље моћ Fре4-
сказања и слу9ње, незаус9ављивоV хо4а ка смр9и. Химера смр9и
Fос9аје сан као ме4иј ме9афизичкоV значења. Чу4ан сан у коме
мр9вац мисли указује на Fро4ор у онос9рано и езо9еријско. Но,
смр9 Fо9ом Fомаља своје Fраво лице у физичком живо9у – Ромео
сазнаје за 9оLожњу смр9 Јулије. Поново, љуLав и смр9 Fос9ају не-
о4војиве ка9еVорије које ће заје4но 4оне9и Lесмр9нос9 љуLавни-
цима у ес9е9ичком смислу. Ромео је сFреман на смр9 чим сазна
за су4Lину која је за4есила Јулију, он зна и ко4 коVа ће о9ићи Fо
4озу смр9и, ш9о Vовори о 9оме 4а је и раније о4лучио 4а ће смр9
Lи9и њеVова Lу4ућнос9:

„С9анује ов4е неV4е, сећам се,
Некакав аFо9екар; оLрва
Косма9их, сав у 4роњцима – 9у скоро
СFазио сам Vа како 9раве скуFља;
ИзVла4нео је Lио сав у лику,
А Lе4а Vа 4о кос9ију наVризла;”

(Šekspir 1966, V, i, str. 116)

Иако је закон у Ман9ови заLранио Fро4ају о9рова, Ромео сма-
9ра 4а ће зLоV сиромаш9ва овај аFо9екар Lи9и Fриморан 4а Vа
Fро4а. Како се аFо9екар већ налази на ивици смр9и, или је сам
оличење смр9и, како су Vа мноVи кри9ичари Fерсонификовали
зLоV физичкоV оFиса који Fо4сећа на сре4њовековне макаLри-
с9ичке слике смр9и (Плес смр	и), Ромео се на4а 4а ће му Fро4а9и
лек за живо9 у ви4у смр9и. АFо9екар има љу4ске карак9ерис9и-
ке, али је ис9овремено и моћна визуелна алузија на алеVоријске
фиVуре смр9и које су се јављале у сре4њем веку. Зла9о, којим ку-
Fује о9ров за 9рену9ну смр9, Ромео сма9ра већим о9ровом. Иако
је новац сре4с9во Fокушаја FоLе4е смр9и, за Ромеа је оно Vоре о4
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смр9и. Ромео ви4и у аFо9екаревом о9рову окреFљење јер ће се
њиме Fри4ружи9и Јулији у љуLави и смр9и. 

Као 4а све 4оса4а Fриказане слике смр9и нису 4овољне 4а ову
4раму начине Fара4иVмом mеmento mori5, сазнајемо 4а је куVа за-
Fосела Vра4. Са4а се смр9 јавља и на вишем, колек9ивном, масов-
ном, социјалном Fлану и Fос9аје Fре9ња широј заје4ници. Су4-
Lина која је оLележила 4воје мла4их смрћу, Fре9и 4а смр9 у ви4у
куVе рашири целом Вероном која није умела 4а ос9ави Fо с9рани
рачунџијске манире, с9роVа Fа9ријархална Fравила и Fрас9ари
сукоL који никоме није 4онео 4оLро. Верона је FоFу9 независноV
лика, која уну9рашњом заразом лоше и слаLе вла4авине 4ово4и
сеLе 4о самоуLис9ва (Datton, Howard, 2003, str. 313–315). Овај зао
у4ес, како монах Лаврен9ије назива Fојаву куVе, 4онеће крај Ро-
меу који није сазнао ис9ину о 9оLожњој смр9и Јулије на време, а
и самој Јулији.

Ромео силази у Fос9ељу мр9вих 4а се наVле4а ЈулијиноV лица и
9а4а се 4ирек9но оLраћа смр9и с9ојећи на уласку у VроLницу Ка-
Fуле9ових. Ромео се смр9и оLраћа као церећем скеле9у и зами-
шља је у маниру сре4њовековних слика Плеса смр	и. ХолLејн је
на слици Мла�а насликао смр9 како во4и мла4у у VроL као 4а јој је
муж који је Fра9и са ол9ара (Spinrad, 1987, str. 17), а Ромео се Vро-
Lу као симLолу смр9и овим речима оLраћа:

„О, ж4рело смр9и, Vнусна у9роLо,
Ти ш9о си залоV најслађи на земљи
Прож4рла, ја ћу, Vле, овако смра4не
Чељус9и 4а 9и о9ворим, и хране
У њих на силу 4а на9рFам још.”

(Šekspir 1966, V, iii, str. 116)

Парис Vа наFа4а мислећи 4а жели 4а оскрнави VроL и све9и се
КаFуле9овима и у смр9и, ш9о је у ренесанси Lило моVуће као из-
раз релиVиозноV осве9ничкоV о4носа Fрема мр9вима (FосеLно у
време верске LорLе ка9олика и Fро9ес9ана9а). Скрнављења VроLа
се и сам ШексFир FриLојавао, ако је су4и9и Fо еFи9афу заFиса-
ном на њеVовом сFоменику. После уLис9ва Париса, Ромео имену-
је VроLницу КаFуле9ових свечаним Fрос9ором FреоLраженим Ју-
лијином леFо9ом коју смр9 није Fроменила. И4еја о љуLави као
основној сили живо9а којој смр9 не може ниш9а, као ни леFо9и

5 По4се9ник на неминовнос9 смр9и.
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ЈулијиноV лика, налази Fара4иVму у Ромеу који, већ с оне с9ране
смр9и, као живи мр9вац сFуш9а већ мр9воV Париса у VроL. 

„И Ромео и Парис, како је 4оликовало њиховом ви9ешком 4ос9о-
јанс9ву, о4Lацују живо9 Lез Ђулије9ине љуLави. ШексFир 4рам-
ским умјећем 4ово4и ноћу у VроLље Fоре4 Ђулије9иноV ковчеVа
оLојицу, је4нако о4лучне 4а с њом мр9вом у љуLави о4у у VроL.
УFраво, 9им мо9ивом – љеFше у љуLави мр9ав неVо Lез љуLави
жив, ШексFирова 4рамска лирика 4оLија значење узвишеноV фи-
лозофскоV хуманизма” (Ра4уловић, 2002, с9р. 209).

Моћно 4ејс9во велике леFо9е Јулије наво4и Ромеа 4а, верујући
4а је мр9ва, Fомисли 4а је и сама смр9 Lес9елесна и сFири9уална
сенка на њеном лику. Нес9варнос9 њене леFо9е у VроLу ос9варе-
на је ли9ерарно инVениозно. Смр9 је иFак о4вра9на наказа која
Ромеа неће оме9и 4а јој се Fри4ружи и заје4но са Јулијом, са цр-
вима и 4воркињама, ос9ане у 9ом VроLу. 

„После4њи FоVле4, очи, Lаци9е!
После4њи Fу9 још, руке, заVрли9е!
Вра9нице 4аха, о, ви, уснице,
ЗаFеча9и9е чис9им FољуFцем
УVовор мој на вечи9а времена
С Fовериоцем свеоFш9им, са смрћу.
О 4ођи, Vорки вођо, 4ођи 9и,
О4вра9ни сFрово4ниче, Fа о хри4и,
Очајни крманоше, 9ресни снажно,
Тресни је 4а се з4роLи сва, 9у Lарку,
ОLелелу о4 морске Lолес9и!
НаFијам 4раVој својој! О Fош9ени

(Fије)
АFо9екару! Лек 9и је к’о муња.

(умире)
С FољуFцем 9ако 4ушу LоVу 4ајем.”

(Šekspir 1966, V, iii, str. 123–124)

Ин9уицијом која се о4 Fоче9ка креће ка слу9њи смр9и, осећа-
јући као 4а Fролази кроз Fроцес иницијације у њену 9ајну, Ромео
ће у је4ном 9рену9ку указа9и 4оLро4ошлицу смр9и. Тиме и Vлав-
ни јунак 9раVе4ије Fризнаје 4ејс9во и Fрису9нос9 мис9ерије не-
с9анка у живо9у и њену ме9афизичку ауру Fриво4и свом физич-
ком Fос9ојању. З4равица љуLави овоVа Fу9а је з4равица смр9и. 

„Прихва9ање смр9и и суочавање са њом 9рансформише Ромеа
из 4ечака у човека; […] ПроVонс9во из Вероне у Ман9ову – не 9ако
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4алеко – је мала с9вар у Fоређењу са смрћу нечије 9ек венчане же-
не… Без сумње, ШексFирова ин9уиција смр9и као Fомири9еља
свих љу4ских Fро9ивуречнос9и 4овела је Париса 4о VроLнице 4а Lи
Lио уLијен 9амо и Ромеа 4а Fону4и оFрош9ај ТиLал9у у њеVовом
’крвавом Fлаш9у’. Нема роман9изирања ’Fала9е ноћи мрачне’. Она
је 9мурна као ш9о ју је Јулија Fре4ви4ела у свом монолоVу; Ромеова
уFаљена Lакља Fа4а на ’искоFине и лоLање Lез очију’… Али Јулија
и њена леFо9а смр9 може 9рансформиса9и у ’свечану 4ворану за-
су9у сјајем’; и уFркос 9оме, не зLоV очаја, ’роFс9во коLних звез4а’ ће
Lи9и Fо4иVну9о са рамена које нису учиниле ниш9а 4а заслуже 9ај
9ере9” (Speaight, 1977, str. 71–72).

Ка4а размишља о својој су4Lини, Ромео корис9и врло је4но-
с9авне, скоро све је4носложне VлаVоле, анлосаксонске Fо Fоре-
клу, 9е је њеVово учешће у смр9и ар9икулисано са лексичком 9ач-
ношћу и економијом. Он не изражава филозофске мисли о својој
су4Lини и смр9и ш9о Lи зах9евало комFликоване и софис9ици-
ране VлаVоле (Brown, 1972, str. 59–60). Иако се смр9и оLраћа као 4а
она има физичко лице, ш9о је FаVанско веровање, ово је само ре-
9оричка слика и Ромео не исказује веру у хришћански живо9 Fо-
сле смр9и (Hills, 2011, chapter IV). АнVликанска црква није неVира-
ла расFа4ање 9ела, ш9авише, Fо9енцирала Vа је 4а Lи с9авила
наVласак на Lесмр9нос9 4уше. Међу9им, ако љуLав, као 4уховна
сила, може 4а ис9рули као 9ело, 9име се о4Lацује и сFири9уална
4имензија смр9и. Тако Lисмо моVли рећи 4а је ШексFирова ми-
сао о смр9и у овој 9раVе4ији Lлиска нихилизму, 9о9алном Fони-
ш9ењу Lића, иако Ромео Fосвећује 4ушу БоVу. На неком 9рансце-
4ен9алном нивоу можемо рећи 4а узимајући свој живо9 4а Lи
о4Lранио Јулију о4 наFасника и ра9ника смр9и, Ромео 4аје нови
и узвишени живо9 веронском 4руш9ву.

„Осећај VуLи9ка који се развија у фазама 4о фан9азије о Јулији
као љуLавници смр9и, чини 4а Ромео FренаVли у својој закле9ви 4а
умре са Јулијом, као ш9о је и Fланирао ка4а је 4ошао у VроLницу. Он
Fос9аје свес9ан, Fоново, своV окружења, и мисли о смр9и Vа во4е 4о
Fосле4њих о4лука. О4 са4а, Fа на4аље, нема изненађујуће 9ранзи-
ције; већ Fре неFоколеLљивоV развоја је4не о4луке, ка4а окончава
свој живо9 и Fа9њу” (Brown, 1972, str. 64).

Према мишљењу Расела Брауна срж ове сцене је коначно о9-
кривање карак9ера Ромеа који је 4ос9иVао храLрос9, слоLо4у и
о9воренос9 ума, а не асоцијација на љуLав и смр9, како су је мно-
Vи кри9ичари 9умачили на основу слике из FролоVа о љуLави
која је смрћу оLележена. ПуLлика чак зLоV искренос9и њеVових
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мисли и заLоравља 4а је Јулија жива и 4а ће њеVово самоуLис9во
Lи9и узалу4но, на ш9а нас Fо4сећа 4олазак Лаврен9ија. 

ГроLница КаFуле9ових иFак Fос9аје Fраво „Vнез4о смр9и, Vне-
з4о куVе, неFриро4на сна” (Šekspir 1966, V, iii, str. 125). Јулија Fо
Lуђењу схва9а 9раVично осујећен Fлан и у 9оFлини Ромеових
усана које су о9ровом на9оFљене 9ражи смр9. Узима Ромеов нож
и њиме окончава свој живо9 Fа4ајући на њеVове Vру4и. ОLоје на
крају чине смр9ни Vрех самоуLис9ва и 9о у Fрисус9ву све9оV лица
– фра9ра који је ослоLођен кривице зLоV учешћа у њиховој су4-
Lини. По Диркемовој класификацији самоуLис9ва, њихово Lисмо
моVли сврс9а9и у ал9руис9ичко, јер нису моVли 4а Fо4несу со-
цијалну кон9ролу и 4а искажу велики с9еFен ин4иви4уације.
Међу9им, Fосма9рајући њихова самоуLис9ва у кон9екс9у снажне
4руш9вене орVанизације Вероне, можемо их сврс9а9и и у ано-
мична (Dirkem, 1997, str. 19–20). ШексFир не осуђује самоуLис9во
љуLавника, иако је као чин Lио сма9ран смр9ним Vрехом у ње-
Vово време. У 9раVичној Fричи Ар9ура Брука, која је ШексFиру ве-
рова9но служила као извор, Јулија исказује с9рах 4а ће зLоV само-
уLис9ва 4осFе9и у Fакао, 4ок ко4 ШексFира немамо Fомињање
ове Lојазни, али ни на4е 4а ће се љуLавници Fоново срес9и у рају.
ШексFирова Јулија Fрихва9а смр9 на све9овни начин и 4еVра-
4ира је, чак је и храLро FриVрљује јер исказује своју ин4иви4уал-
нос9 и Fркоси ау9ори9е9у. ШексFир ће из Брукове Fриче о4Lаци-
9и и Fро9ес9ан9ску заVриженос9 и осећање заслужене казне за
4воје мла4их љуLавника који су зLоV своје Fожу4е и занемарива-
ња ау9ори9е9а ро4и9еља 9о и заслужили. ШексFир ће њихову
смр9 Fриказа9и као 9ужну Fосле4ицу неслаVања 4ве Fоро4ице и
4еловања су4Lине, о4носно сила које су изван њихове влас9и.
Пос9мор9ални рај за мла4е заљуLљене ниV4е није ли9ерарно ви-
зуелизован. Бу4ући 4а су се о4рекли имена, Fоро4ице и 4ржаве,
Ромео и Јулија су ос9али је4ан 4руVом све и ка4а 9о нес9ане, Fо-
вра9ак соFс9веном и4ен9и9е9у је Vо9ово немоVућ. Њихова смр9 је
симLио9ичка унија ин4иви4уалноV Fара који ће Fревазићи све
FреFреке 9ако ш9о ће се Fосве9и9и саможр9вовању као конзума-
цији своје везе у еро9ицизованом самоуLис9ву.

„Смр9 из љуLави у мла4алачкој екс9ази изVле4а 4а се може уна-
Fре4 узе9и као неуFи9ни и наивни хероизам на с9еFену несвесноV,
ш9о се на с9еFену свеснос9и и о4Vоворнос9и јавља као Fос9ојаније
и јасније као ак9ивни хероизам о4важнос9и. Међу9им, у смр9и из
љуLави неш9о је унаFре4 узе9о ш9о се у овом ак9ивном хероизму
о4важнос9и не Fо4разумева: 4уLина смр9и као влас9и9оV Lивс9ва,
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моVућнос9 4а највиши живо9 хоће смр9, умес9о 4а о4 ње с9рахује.
У раскривању Fојаве о9вара се смр9 као је4на ис9ина и 9о не као
Vраница, већ као исFуњење” (Tadić, 2003, str. 154). 

ПоVреLна звона која о4звањају на крају 9раVе4ије не моVу Fро-
Lу4и9и мла4е љуLавнике који су о4већ рано леVли, ни9и 4ићи из
мирноV сна VосFођу Мон9еки која је о4 9уVе за сином изVуLила
4ах. ГроL КаFуле9ових је 9реLало 4а Lу4е само Fозајмљен за Fре4-
с9аву смр9и, а Fос9ао је њена Vлавна сцена. Из мржње 4ве Fоро-
4ице излеVао се с9рашан Lич, како овакву су4Lину назива кнез
Ескало. У 9ом све9у рачуна није Lило мес9а за и4еалну љуLав и
она се моVла ос9вари9и је4ино у смр9и. Принц Vовори о љуLави и
смр9и и о VуLи9ку и жалос9и које су Fосле4ица мржње. ЉуLав
коју Fомиње није само она између 4воје љуLавника, већ и она
која је 9реLало 4а вла4а између ро4и9еља и 4еце. Помињањем не-
Lеса и сунца 4онекле назначује у9ицаје на 4оVађаје који нису
Lили Fроизво4 љу4ске кривице, већ 9очка су4Lине. Све се Fлаћа,
каже кнез (Šekspir 1966, V, iii, str. 130). Фокус се Fомера са 4еце на
ро4и9еље и ау9ори9е9е, Fа и самоV кнеза који Fризнаје у4ео своје
кривице јер није Lио ош9рији у сFречавању зава4е.

Коначно измирење Fоро4ица 4онела је љуLав у смр9и и смр9 у
љуLави. Зла9не с9а9уе љуLавника Fо4сећаће вечно наро4 Вероне
на љуLав која је Fрекинула 4уVовековну мржњу. У и4еји о Fо4и-
зању зла9них с9а9уа 4еце лежи ро4и9ељско о4Lацивање смр9и,
жеља 4а зажмуре Fре4 својом кривицом и Fо9реLа 4а с9воре за-
мену за њих у ви4у ма9еријалноV и вечноV сFоменика (Sandler,
1986, str. 32). ГроLница КаFуле9ових је 9ако симLол смр9нос9и и
неминовнос9и FоLе4е смр9и, али и VроL 9ријумфа на4 смрћу
(Neill, 2005, str. 312). Ка4а ни љуLав ни ра9 нису усFели 4а Fрекину
зава4у Fоро4ица, ро4и9ељи ће Fокуша9и 4а реконс9руишу своја
уLеђења вером у Lесмр9нос9, с9варајући о4 своје 4еце све9е му-
ченике љуLави. Међу9им, велика је цена Fлаћена за овај исхо4 и
„сунце о4 9уVе не Fомаља Vлаве” (Šekspir, 1966, V, iii, str. 131). Тела
Ромеа и Јулије, Париса и ТиLал4а, крвавих мачева и ножева су
још на сцени, а чи9ање РомеовоV Fисма с9вара 9ишину која наво-
4и и ле4и КаFуле9 4а мисли о својој смр9и. 

Је4на Fриро4на смр9 која се 4ешава у 9оку ра4ње (Vђа Мон9е-
ки), 4ве 4алеко у Fрошлос9и (ћерка и муж 4ојкиње), 9ри уLис9ва
и 4ва самоуLис9ва, јесу скор који је смр9 Fос9иVла у овој 9раVе-
4ији. Међу9им, 4ва мла4а и с9расна Lића која су своје живо9е
окончала самоуLис9вом, у смр9и су 9ражила сFас љуLави и 9ако
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FоLе4или саму смр9. ЉуLав је основно осећање које 4оминира
овом 4рамом и чини у4арац смр9и мањим.

„Томе нежном цве9у не Fрија 9ле на коме је Lио Fосађен, и нама
не Fреос9аје ниш9а 4руVо неVо 4а оFлакујемо жалосну Fролазнос9
9ако леFе љуLави која се FоFу9 неке нежне руже у 4олини овоVа
све9а случајнос9и слама усле4 сурових Lура и олуја и FоVрешних
Fроцењивања Fлемени9е 4оLронамернос9и му4рих љу4и. Али 9а
жалос9 која нас оLузима Fре4с9авља само је4но Lолно измирење,
је4но 9ако рећи коLно Lлаженс9во у несрећи” (Hegel, 1986, str. 636).

С9расна љуLав ова 4ва мла4а с9ворења 9ежила је о4Lацивању
смр9и, али 4оVађаји и мисли 4раме све време су наVлашавали
злослу9ну везу између сексуалне с9рас9и и смр9и. Наиме, љуLав
је 4онела и Fокоравање смр9и и 9ријумф на4 смрћу, јер 4олази-
мо 4о во4еће мисли на крају 4раме – 4а се само у смр9и Fос9иже
ос9варивање аFсолу9не љуLави, ако у реалнос9и оно није моVуће.

„Њихова смр9 нам не изVле4а као крај, већ крајње исFуњење њи-
хове љуLави као Fо9Fуно с9аFање оних Пла9онових ’расFолуће-
них’ Lића… Из све9а који не Lи моVао 4а их разуме чак и ка4 Lи 9о
х9ео, Ромео и Јулија су о9ишли 9амо V4е, изVле4а, је4ино 4о краја
моVу 4а Lу4у је4но: сами, неоме9ани у неFомућеној екс9ази своје
љуLави која је, Fосле4њим чином самоуLис9ва из љуLави, 4ос9и-
Vла свој земаљски врхунац” (Кољевић, 1981, с9р. 45).

Тако нам Ромео и Јулија ос9ају као све4очанс9во велике снаVе
љуLави, која је4ина може Fарира9и смр9и у 9и9анској и вечној
LорLи љу4скоV живо9а и FоLе4и9и је чинећи своју жр9ву Lесмр9-
ном. После великоV живо9ноV искус9ва, личних 9раVе4ија и
мрачних 4руш9вених околнос9и, ШексFир није усFео 4а о4ржи
љуLав на Fија4ес9алу живо9них вре4нос9и којој ни смр9 не може
нау4и9и. У „великим 9раVе4ијама” љуLав не може 4а има 9ран-
сцен4ен9алну вре4нос9. Она Fос9оји и нас9оји 4а умањи зле силе
човека и све9а, али нема 9у моћ 4а их на4живи. 
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SUMMARY ROMEO AND JULIET – PLAY ABOUT LOVE AND DEATH

In the play Romeo and Juliet, which has become the synonym for the
love tragedy, death is represented as the ultimate, all-consuming,
and almost nihilistic power that cannot be conquered even by the
most pure and passionate love. But, its devastating effect is reduced
by the strong, transcendent, and the idealistic vision of love of the
two young creatures who became immortal as the materialistic gold-
en monuments, due to the power of the eternal art and the word of
Shakespeare. Presenting it in the traditional frame of the Dance of
Death and memento mori iconography, Shakespeare is showing us the
different aspects of the Renaissance thought of death. The older
generation sees it as the natural progression of life that cannot and
must not stop everyday activities, but the younger hopes to find in
death the salvation and escape from the insupportable and pragmat-
ic world. Although there are religiously guided thoughts about life
after death in the play, secular statements about death as a flight
from the unbearable reality and the cure for the impossible love are
more present. Even suicide is not conventionally represented as the
sinful and devilish enterprise that must be condemned, but as the
sacrifice and radical attempt to protect and preserve love. Shake-
speare makes his lovers the owners of death, despite the rigid
patriarchal effort to control both life and its opposite force. Love of
Romeo and Juliet thus becomes victorious in death.

KEY WORDS: love, death, tragedy, Dance of Death, memento mori. 


