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Kraj in čas dogajanja:

Dogajanje okrog 16. in 17. st., oziroma v obdobju renesanse. V tem času je Anglija 
doživljala korenite ali že kar dramatične spremembe. Takrat je zavladala kraljica Elizabeta 1., 
ki je dosegla popolno neodvisnost in začela uveljavljati kapitalizem. Popolnoma pa se je 
osamosvojila tudi anglikanska Cerkev. Vodilni pa so vse bolj postajali tudi v mornarici.
Začel se je gospodarski razcvet te države.
Tako kot ostalo pa se je začelo razvijati tudi gledališče, ki ga je Elizabeta podpirala. Umetniki
in igralci so bili denarno podprti od bogatih plemičev, kateri so ustanavljali svoje igralske 
skupine.
Tudi Shakespeare je bil član gledališke skupine. Imenovala se je Lord Chamberlain's Men. 
Vanjo pa se je včlanil leta 1594 in bil v njej do konca njegove uspešne kariere.

Obnova:

Prvo dejanje:  Med uglednima plemiškima družinama v Veroni vlada spor. Za nekaj časa 
odnehata. Ko se družini še tretjič spopadeta na javnem kraju jim knez zagrozi, da bo usmrtil 
tistega, ki ponovno prične. Stari Capulet pa mu z dobro voljo ponudi svojo Julijo, da se poroči
z njegovim sorodnikom Parisom. Da bi se Paris in Julija spoznala bi priredil ples. Vabilo na 
ples v maskah po naklučju pride od Capuletov v Romeove roke. Premišljeval je če se je varno
udeležiti plesa, a se na prigovarjanje najboljšega prijatelja Benvolia udeleži. Tam pa je tudi 
njegova ljubezen Rozalina, za katero je trdil, da ni najlepša. Na plesu pa ni bilo Parisa, 
udeležil pa se ga je nečak grofice Capuletove Tybalt, ki prepozna Romea in ga hoče napasti, a
ga stari Capulet ustavi. Romeo preoblečen v romarja in Julija se srečata in v hipu zaljubita. To
je bilo njegovo največje čustvo in ljubezen, torej Julija. Prvič se poljubita, potem pa zvesta, da
oba pripadata sprtima družinama in da bo lahko hudo.

Drugo dejanje:  Isto noč se Romeo pretihotapi v Capuletov vrt in govori z Julijo ( okenski
ali balkonski prizor ). Dogovorita se, da se naslednje jutro poročita pri bratu Lorenzu (brat kot
duhovnik in ne sorodnik), ko se odpravi k spovedi. Lorenzo in dojilja pa bosta priči. Romeo 
pove Lorenzu za Julijo in ga prosi, da ju poroči. Julija in Romeo pa se v največji tajnosti 
poročita.

Tretje dejanje:   Takoj po poroki se na cesti srečajo Benvolio, Romeo in Mercutio s 
Tybaltom.V dvoboju Tybalt ubije Mercutia, kriv zato pa je tudi Romeo, ko neumno poseže 
vmes. Poln maščevanja nato Romeo ubije še Tyibalta. Ko za to izve knez se odloči Romea 
izgnati iz Verone. Ko za dogodek izve Julija, se prestraši, saj misli, da je v spopadu umrl 
Romeo. Dojilja ji pove, da je mrtev Tybalt, Romeo, ki se skriva pri Lorenzu pa izgnan. Ko je 
Romeo zvedel vest o knezovi odločitvi poskuša v trenutku napraviti samomor, Lorenzo pa ga 



pomiri in mu svetuje naj naslednji dan odide v Mantovo, sam pa bo ob pravem času seznanil o
poroki z Julijo kneza in obe družini.
Julijini starši se odločijo, da bodo hčer poročili s Parisom, tako da bo laže prebolela 
bratrančevo smrt. Menijo namreč, da Julija žaluje zaradi tega.
Pride prizor poročne noči, ko se Romeo prikrade v Julijino spalnico. Tam užijeta slast telesne 
ljubezni. Njune slutnje pa segajo od srečnih koncev do najslabših. Takoj po tem mati obvesti 
Julijo, da bo poroka med Parisom v četrtek, Julija pa ta načrt zavrne. Ko za to zve oče pobesni
in vztraja pri svojem, Juliji pa v tem težkem trenutku obrne hrbet tudi dojilja. Tako ostane v 
svoji bolečini sama.

Četrto dejanje:   Paris prvič spregovori z Julij, ampak ji ne spremeni čustev. Lorenzo pri 
spovedi svetuje Juliji, naj navidezno privoli v poroko, nato pa naj spije uspavalo, ki ji ga bo 
dal in jo bo za dva naredilo, kot mrtvo. Med tem bo poklical Romea, da jo pride iskat v 
družinsko grobnico in jo odpelje s seboj. Ko Julija pove, da je pripravljena na poroko s 
Parisom, oče iz navdušenja preloži poroko na sredo. Juliji to ne pride prav, saj mora vzeti 
uspavalo že dan prej, v stiski pa je tudi Lorenzo, ki ima manj časa za svoj načrt. Zvečer Julija 
spije uspavalo in zjutraj jo najde dojka ležati v postelji, kot mrtvo. Temu vsi žalujejo.

Peto dejanje:   Romeu njegov sluga Baltazar v Mantovo novico o tem, da je Julija mrtva. 
Ob tem sporočilu se Romeo odloči, da bo umrl ob svoji dragi. Kupi si strup in nemudoma 
odide v Verono. Brat Janez, ki ga je hotel obvestiti o prevari s pismom ga ni mogel obvestiti 
zaradi  zaprtih  dohodov, ker je razhajala epidemija. Lorenzo sluti nesrečo in se takoj odpravi 
v družinsko grobnico Capuletov. Med tem tja že prispe Romeo s svojim slugo. Hkrati se tja 
pride poslovit tudi Paris. Ko zagleda Romea, ga kot Tybaltovega morilca in krivca za Julijino 
smrt ter skrunitelja grba napade. V dvoboju ga Romeo ubije in s tem zapečati svojo tragično 
usodo z Julijo. S tem pa za njega ni bilo več upanja v srečno življenje. Ob pogledu na Julijo 
vzame strup in upa, da bosta skupaj v drugem življenju. Nato se Julija prebudi iz omame. Ko 
Lorenzo vidi, da je Romeo mrtev, pove Juliji, da ji priskrbi samostan. Ko je Julija opazila, da 
je Romeo mrtev, ga zadnjič poljubi, vzame njegovo bodalo in se zabode.
Končno pridejo na kraj še knez, Julijini starši in Romeov oče ( mati je med tem že umrla od 
žalosti, ker so ji izgnali sina ). Lorenzo na kratko povzame zgodbo. Montegi in Capuleti se 
zavedo, da so zaradi svoje zaslepljenosti in ozkosrčnosti izgubili edina otroka in da se s tem 
njihovi rodni veji končujeta. Knez vztraja, da končajo med seboj nesmiselni spor in da v 
mestu spet zavlada red. Monteg in Capulet pristaneta na to.

Najkrajša možna obnova

Dogajalo se je v Veroni, ko Romeo po naklučju dobi vabilo na Julijin ples s knezovim 
sorodnikom. Tam se Romeo in Julija zaljubita. V Romeovi in Capiletovi družini pa so 
nastajali spori in to je težilo med Julijino in Romeovo poroko, zato se naskrivaj poročita. 
Romeo je bil za tem po umoru Tybalta izgnan iz mesta. Juliji pa so prirejali poroko s Parisom,
a se Julija da uspavati za dva dni, da bo kot mrtva. Ko se uspava vsi mislijo, da je umrla in jo 
odnesejo v grobnico. Ko ta vest pride do Romea se odloči, da naredi samomor zraven nje. Ko 
se ubije, se takoj zbudi Julija in ko ga vidi mrtvega, ga napravi še sama.

Lastno mnenje o knjigi

Zgodba mi je všeč, pa tudi zelo žalostna. Vse skozi je »napeta« ( ali se bo Julija ponovno 
poročila in kaj bi to pomenilo za Romea? Pretepi Romea in izgnanstvo iz mesta.), najbolj pa 
na koncu, ko Romeo ni bil obveščen o uspavalu in se odloči za usodni korak, ko naredi 
samomor, že vnaprej pa je bila pričakovana žalostna Julijina poteza.  



Glavne osebe: Romeo, Julija, Paris, Monteg, Capulet, Escalus, Tybalt, Benvolio, 
Baltazar, Dojka, brat Janez, brat Lorenzo, grofica Capuletova, grofica Montegova, Mercuito, 
trije godci, Abram, Samson, Gregor.                                                                                            
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