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Dr WITOLD OSTRO WSKI 

Szekspir na progu wielkiej twórczości 

Londyn był wtedy jeszcze średniowiecznym miaiS tem, otoczonym mu
riami, obejmującymi tylko City- dziś maleńką cząstkę stolicy Anglii. 
Strzegła go otoczona fosą cyfadeLa - White Tower. Oba brzegi Tamizy 
zamiast .dzisiej<izych .dwudziestu mostów łączył tylko jeden Londy11sk,i 
Most, oparty na kilkunastu filarach i obudowany na wierzchu całą masą 
wielopiętrowych domów. Katedra św. Pawł·a nie posiadała jeszcze zna
nej potężnej kopuły - jeszcze nie przeszła Wiełkiego Pożaru i była koś

ciołem gotyckim, •którego otocze.nie służyło zia azyl przestępcom i mętom 
społecznym. Stupięćdz;i ięciotysięcznym Z!ałedwie miastem rządził Lord 
Mayor i przeds.tawiciele cechów, bogaci mieszczanie, dla których przywo
ziły złoto i towary, aż do samego Mo.stu Londy11skiego oklręty z portów 
bałtyckich, Afryki, Indii i z pół'kor sarskich wypraw do Nowego Swiata, 
w dziedziny króla hiszpańskiego. Wz,dłuż brzegów rzeki ciągnęły się 

frontony nowych, re.nesansawych pal:aców arystokr·acji. Odbijały od ich 
schodów wspaniałe barki, wiozące dostojników w jedwabiach i atlasach, 
haftach i złotogłowiach. Ba.rką pływała również arna królowa Elżbieta I, 
niepiękna, irudawa i chudawa, skąpa i twarda, rozsądna aż do samoza
parcia, ale \\T·ażli<wa na pa.negiryki dworaków i poetów, dla których była 
Glorianą, Cy.ntią, Dianą, Dziewiczą Władczynią. 

Starała się ująć w jakieś ramy i karby żywiołowy wybuch energii 
i konfliktów towa1rzyszący rozpadowi porządku feudalnego i powstawa
niu ka,pitalizmu, irozpadnięciu s ię narodu na protestantów i ka.to1ików, 
odkryciom nowych lądów, no1wych źródeł bogactwa, .nowej wiedzy o sta
rożytności. Nigdy 'przedtem nie było tak zawrotnych karier, takich spo
sobności zdobycia zaszczytów i sławy i takich możliwości upadku. Gdy 
Essex, ulubieniec •królowej, przeholował w kaprySiach, zapłacił za to 
wła·s.ną głową. Gdy Raleighowi, założycielowi kolonii w Ameryce, impor
terowi kartofli i tytoniu, .nie udało się odkryć legendarnego El Dorado, 

następca Elżbi·ety, Jakub I kazał .go ściąć„. 
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Nigdy ,przedtem ·nie rozkwitła tak literatura angielska. Nie rozwinął 
się tak ws.paniale demokratyczny teatr utrzymany na wysokim poziomie 
a jednak dostępny dla wszystkich. Tworzyli go nie tylko panowie i uni
versity u;its - intelektu a liści , ale i nowa falanga pisarzy - •synów szew
ców. krawców, garbarzy, s łużby dworskiej. Stare tradycje średniowiecz
nego teatru ·połączone z klasycznymi wpły1wami Plauta J Seneki dały teatr 
nowy, populamy, w ·którym poezja i na·pięcie drarna tycz,ne uzupełniały 
skromne rekwizyty i dekoracje nieobecne ·niemal na :scenie. Dzięki tym 
czynnikom artystycznym cia~my teatrzyk (złożony ze ~ce·ny na pół pod 
gołym niebem a w połowie krytej strzechą o,partą na ·dwóch drewnianych 
fil.arach i z otacz..ającej sce·nę iareny dla poo.politej publiczności, ujętej 

w ;pierścień amfiteatru dreW'!1ianych ganków dla lepszych gości)- stawał 

się sceną świata z Człowiekiem jako rwielkim aktorem występującym 
w dramacie własnych namiętnośd. Mi,arą wielkości tego teatru je.srt fakt, 
że dziś , po przeszło trzy~ tu latach powtarzamy jego repertuar. 

Komedia Dwaj panicze z Werony (tyt. oryg. The Tu;o Gentlemen of Ve
rona) należy do tych łat ok<resu elżbietańskiego i do tych lat twórczości 
Szekisipira , gdy wielki dramat zaczynał dopiero powstawać. Jeszcze nie 
wysitąpił przyjaciel i ryw.al „łabędzia znad Avonu" Ben Janson. Dekker 
i Heyrwood nie U•kazałi jeszcze tragedii i komedii ówczesnego życia miesz
czańskiego i ziemiańskiego, Massinger ·nie głosił sympatii plebej;;;kich 
i katolickich, Beaumont i Fletcher nie wyśmiewali rzemieślników i .nie 
propagow1ałi iskażonej zeps uciem „romantyczności". Daleko jeszcze było 
do grozy i niesamowitości Webstera i Toul'ner.a i drastycznych tematów 
Forda. Sam Szekspir nie miał za sobą ·nic , poważniejszego. Wystawił trzy 
części Henryka. VI oparte na 1starych s ztukach i kronikach, Komedię po
myłek, z tematem zaczerpniętym od Plauta i Stracone zachody miłości 
wzorowane na kun.szto\vnym a przesadnym stylu Johna Lyly, jak dotąd 
dyktatnl'a ówczesnej sceny >dworskiej i liteTackiego smaku ludzi oświe
conych. Ale uczył s ię. 

Starajmy się ujrzeć go jak można najdokładniej w ramach lat, w któ
rych powstali Dwaj pani.cze. Szekspirologowie wyznaczają iprzybliżoną 
datę powstania tej sztuki na lata 1592-1594. Autor więc jej, Mr. William 
Shakes·peare, miał wówC'Za s nie wio;:cej niż lat trzydzieści (ur. 1564:, 
urn. 1616), od kilku lat wstawił w rodzinnym Stratfordzie ojca garbarza 
i rękawicznika, matkQ i żonę z trojgiem dzieci (w tym 1dziesięcioletnią 

córkę i 1pa1rę siedmiolet.nich bliź.nia•ków) i jako aktor. poeta i dramaturg 
dobijał się sławy i fort.u-ny w s tolicy. Sławny póżniej trntr The Globe 

jeszcze ·nie istniał. Miał powsita ć dopiero w r . 1599. Z ogólnej liczby dzia
łających póżniej dziewięciu teatrów istniały tylko trzy: na północy, za 
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murami miasta .przy gościń·cu Shoreditch, patriarcha teatrów angielskich 
-The Theatre (Z:buid. w 1576) or-a z Curtain (1577); na południu, za Ta
mizą-teatr zwany Rose (1587). 

Ale były już gwiazdy dramatu . Byli :nimi: Chri·s topher Marlowe, młody 
awanturniczy poeta , kompan Szekspira w „Gospodzie pod Syreną" (The 
Mermaid Tavern), który mia·ł tam wkrótce paść w pojedynku (1593) 
i Thomas Kyd o „zdrndzieckich i <ateistycznych rpoglądach", który miał 
umrzeć w kilkanaście miesięcy później. Od Marlowe'a Szekisipir uczył się 
pięknego lirycznego wiersza, którym rozwalał świat Marlowe'owski Ta
merlan, ział goryczą i nienawi&cią Żyd maltański i przemawiał ze psuty 
Edward II . Z .zagubionej ztuki Kyda o k!rólewic:w duńskim Hamlecie 
i z zachowanej jego Hiszpańskiej tragedii nauczył się budować skomp1i
kowaną intrygę, 1korzystać z takich pomy.slów, jak duch wyjawi•ający 

zbrodnię, teatr w teatrze, piętrze nie zbrodni i trupów. Podobnie roma111S 
Sir Philbpa Sidney'1a pt. Arkadia (1580) i drugi , Sir Thomasa Lodge'a 
·pt. Rosalynd ,(1590) mi:ały pod.sunąć przecfsiębiorczemu ;przybyszowi ze 
Stratfordu sielankowe, niby to p as•terskie tło i fabułę dla Jak wam się po

doba. Zresztą motyw panów-wygnań.ców uprawiających zbójnictwo po 
lasa·ch spotykamy i w Dwóch panicza.eh z Wero.ny. 

Wschodziły także i gwiiazdy s ceny. Alleyin. s1pecjali1sta od ról tytuło
wych w dramatach Marlowe'a , BUII'bage - ojciec założyciel The Theatre 

i Burbage .syn-sławny aktor - obaj znani Szeks.pirowi ze Stratfordu 
i Kemp, dJ.a którego później stworzył tyle ról sławny.eh blia2lnów ... Szeks
piir występował z nimi , jako współaktor, 1przykrawał dla :nich stare 'sztuki , 
zaczynał pisać nowe. Jak oni musiał wywędrować na prowincję, gdy 
z,amknięto teatry w 1592 i 1593 z powodu zarazy. W le'Cie roku następ
nego aktorzy wrócili do Londynu. Prócz wystę:pów Szeks.pir zdążył 1prrez 
ten •CZa.s wydać poematy Wenus i Adonis (na wirn:mę 1593) i Porwanie Lu
krecji (na wiosnę 1594). Na jesieni 1594 er. -założył z Burbage'.a mi i Kem
pem nową spółdzielnię ak.torską - ,.Kompa.niE;" 1pod patronatem Lorda 
Szambelania. W grudniu „Kompania" Lorda Szambelana wystą1pi!Ja na 
dworze ,przed królową. 

W <takich waronkach powstawali Dwaj panicze z Werony. Po 'nich mi•ały 

powstać takie aTcyrlziela wczesnej twórczości Szekspira, jak Sen nocy 

letniej, Ryszard III, Rom.eo i Julia. W 1596 Mr. William Shakespeare 
uznany zcistiaje za gentlemana i otrzymuje herb. W roku nast~pnym sztuki 
jego wychodzą dtrukiem a w Stratforozie posiadłość New Pla·ce staje się 
j.ego własnością. 

Kairiera ma wszysikicll frontach: w teatrze, 'Ila ryinku wydawniczym, 
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Książę, ojciec Sy1wii 

Sylwiia 

Turio . 

Walencjo. 

Proteusz . 

Julia . 

Luoetta, powiernka Julii 

Lanca, sbuga Proteusza . 

$pieszak, sługa Walencjia 

Eglamur . 

Antonio, ojciec P r oteus z.a 

P.antino, sługa w domu Antonia 

Bandyta I 

Bandyit.a II 

Ba;ndyt.a III . 

Dwocrki Sylwii 

c! 

Reży.soria: JANUSZ KŁOSIŃSKI 
Muzylk!Cl: TOMASZ KIESEWETTER 

Komedia w 3 akta ch 

Przekład: I. ULRICH 

OSOBY : 

SEWERYN BUTRYM 

I { w ANDA CHWIAŁKOWSKA 
' DANUTA MNIEWSKA 

BOGUSŁAW MACH • • h 
( JANUSZ KUBICKI 
l BOHDAN MIKUĆ 

MICHAŁ PAWLICKI 

( BARBARA HORA WIANKA 
. \ HALINA SOBOLEWSKA 

{ 
EUGENIA HERMAN 
BOHDANA MAJDA 

EDWARD WICHURA 

DOBROSŁAW MATER 

WOJCIECH PILARSKI 

JÓZEF PILARSKI 

BOHDAN BAE f I! I 

EUGENIUSZ KAMIŃSKI 

LECH WOJCIECHOWSKI 

f GUSTAW LUTKIEWICZ 
l BOHDAN MIKU f 
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w hierarchii społecznej. Ciekawa tym bardziej, że według obowiązują
cego jeszcze wówczas prawa aktorzy prowadzący przez większą część 

roku (poza pogodnym ·sezonem w Londynie) życie wędlrowne od dworu do 
dworu i od karczmy do karc:mny, byli uważani za włóczęgów. Zawód 
aktcirski był formalnie 1?Jawodem nielega1nym, jak lichwa lub zJodziejstwo. 
Miarą o'siągnięć i wpływu nowyah aktorów było to, że w tych warunkach 
wielcy ówczeisnego świaba: Lord Szambelan, Lord A1dmirał, ·nawet sama 
królowa pozwalali kom1paniom aktarskim nosić swoje barwy i wystę

·pować jako ich nominalni słudzy. 

Powodzenie Szeks'Pira w roli aktora, poety, dramatwrga i przyj<aciela 
wielkich osobistości mu·siało być wyraźne tuż przed 1nap.isaniem Dwóch 
paniczów. Rozgoryczony •tyan pisarz Robert Greene, utlracju'sz naprze
mian i pokutnik, przed śmiercią (1592), s,powodowaną przeje·dzeniem się 
marynowanymi śledziami z;aipij.anymi wi1nem reńskim, zicl.ążył jeszcze na
wymyślać wschodzącej gwieżdz~e od „totumfackich", „dorobkiewiczow
skich WTori upiększonych 1naszymi piórkami" i - w aluzji do ·nazwi:skla -
od ,,Trzęsi·sceny" (Shakescene). 

Jak więk'szość sztuk SzekJSpi1ra, komedia The Two Gentlemen of Verona 

oparta jest na temacie, który można spotkać we ws.półczesnych utworach 
literackich. Jako „Źlródło" wą1tku o zmiennym kochaniku 1 wiernym 
dziewczęciu wymienia się zwykle hisz,pański roma1nis Montemayora 
pt. Diana Enamorada. Chociaż utwór ten wyszedł s'pod 1prasy dopiero 
w T. 1598, przekład jego angielski istniał już w 1582 i 1prawidopodobonie 
znany był Szekspirowi. Konflikt między przyjaźnią i miłością, dość po 
spocrity w Ute.ralmrze renesansowej, można znaleźć w innym, angielskim 
romaru;ie filozoficznym Johrua Lyly pt. Euphues. Pew"!1e sonety SzekS\Pi
rowskie zdają się świadczyć, że ·koruflik.t ten znany był IPOecie z własnych 
bolesnych 1przeżyć. 

Tłem komedii są modne w dramacie el:bbietańskim pó!łnOC'ne Włochy. 
Imiona konwencjonalne, mówiące. Walentine -·nawiąz;uje do popular
nego w Anglii patrona zakochanych - Sw. Walentego, Proteus -to imię 
dągle =ieniającego wygląd greckiego bożk1a. Silvia i Julia powtórzą się 
później jako ulubione imiona Szekspirowskich bohaterek. Dwaj ;;łużący
-błazńy dopełniają nieco zbyt symetrycznego układu ,par, do których jesz-
-cze moż,na .dodać kontrastową varę: śmiesznego Thuria i wzó!r ·cnót ry-
cerskich w postaci Eglamoura. 

Rolę deus ex machina - „\:; iły wyższej" wknaczającej w ży;cie zako
chanych gra - jak póżniej w Romeo i Julii - renesansowy książę-de
spota. 

... 
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Te wszystkie ·sitereotypowe motywy iromansu i 1diramatu ówczesnego 
stosuje Szekspiir równie bez zawstydzenia, jak i wielokrotnie później po
wtarzany motyw dziewczy1ny przebranej za pazia - wygodny dla młodo
cianych aktorów, którzy grali role kobie·ce, teatr bowJem angie1ski ·nie 
znał aiktorek iaź do dirugiej połowy XVII wieku. 

Dicaj panicze z Werony są komedią :romanty;czną, w Mórej miłość, in
tryga, ;przebria1n1a, rozstania i :spotkania ukladają isię w całość niepraw
dopodobną, spotykaną •częs.to tylko w romansach. Zakończe-nie j est słabo 
uza1sadnio:ne psychologicznie. Valentino, wyrzekający się '" przy.stępie 
uczucia .przyjażni kocha·nej i zakochanej kobiety :na necz podwój·nie wia
rołomnego Proteusza, co miało być szczytem wie1koduszności, budzi 
~przeczny z ziamiarem autora sprzeciw widza. Niedowierz:amy nagłej 
skrusze intryganta. Silvia w tej scenJe także działa niezgodnie ze 1swoim 
charakterem. Wszystko .to wygląda tak, j>a;kby młody autor nie umial 
sobie poradzić w zbyt licznymi wątkami zawikł1anej intrygi, której, 
wszystkich uczestników chciał obdarzyć zia wszelką cenę happy 1endem. 

Obok jed'nak tych artystycznych niedoskonałości młodego p,Jsarza wi
dzimy w Dwóch paniczach z Werony zapowiedż przyszłej wielkiej twóir
czooci. Mamy w niej piękne i młode kobiety zakochane namiętnie i cz<ule, 
jedną bardziej energiczną, drugą ba1rdziej tkliwą, obie ożywione przez 
miłość odwagą i wolą walki o tę mi!łość. Mamy świetny pomysł ·pisania 
listów miłosnych, które adrresat, nie wiedząc o tym, pis.ze do siebie. Żyją 
także życiem realistycznej komedii, 1a w pewnych chwilach farsy, <lwia 

błazny. 

Wprowadzając :pod opiekę jednego z nich na iscenę podłego, ni·ewdzięcz

nego kundla, Szekspir nie tylko 1Stworzył kłopot dla reżyserów, nie tylko 
pozwolił wielu psom w Anglii zdobyć w tej niemej scenie sławę , ale i po
ktaz:ał, jak zręczna g;ra komika może obdarzyć tak biernego partnera ży

ciem i charakterem. 

Niestałość w sztuce jest ,potępiona, wierna miłość zwycięża przeszkody 
stawiane jej przez 1ty.ch co myślą tylko o majątku i tytmłach, humorowi 
towarzyszy nuta :poezji. Mamy w tym wszystkim zapowiedź Jak wam się 
podoba, Wiele hałasu o nic, Wieczoru Trzech Króli... 

Gdy Dwóch paniczów z Werony wystawiono, być może, przed kJrólową 
Elżbietą I i jej dworem, w Polsce panował Zygmunt III. Rej i Kocha
nowski leżeli już w grobie. Żył jeszcze Górnicki, działał i pisał iks. Skar
ga. Złoty wiek nas.zej literatury rene:saru;owej mi}ał. Oprócz Rejowego 
Zywotu Józefa, Móry jest iraczej ddialogiem niż szibuką i .oprócz Odprawy 
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posłów greckich , która j est dobrą poezją, ale s!iabym dramatem, nie prze
trwallo z owych czasów nic co byśmy mogli postawić dla porównania. obok 
sztuk poety ze Stratfordu. W :tym właśnie fakcie zawiera się tyltuł Szeks
pira do wielkości. Dostrzegając ·słabsze strony takiej \\o~zesnej komeoii 
jiak Dwaj panicze, musimy wciąż pamiętać, że jest ona zaiby!tkiem z XVI 
wieku. I jeśli tyle .nas w tym zaibyitklu ciekawi , bawi, wzrusza i pobu:dm 
do śmiechu ·nawet dziś, to jes t to ·zasługą talentu niezwykłe·go, zadziwia
ją-cego, ·zmuszającego do zastanowienia. się nad nim i do badań, krtóre 
starają s·ię wyjaśnić jak to się W6Zystko stało„ . 

Dr Witold Ostrowski 

rys. I . Zaborowska 



Dwaj panicze z Werony 
W OPINII POLSKICH HISTORYKÓW LITERATURY 

Józef Ignac·y Kraszewski: 

Komedia ta, zdaniem rangiel·skich k!rytyków, rnależy do najpierwszych 
utworów poety. Znać to w jej budowie. w osnuciu, :które jeszcze zdr·adza 
silniejszy w;pły'w włosko-hiszipań:skiej noweli i drramatu, w liryczmych ustę
pach, na ootatek w zbyt ś.pieszmym i nieszykownym zakończeniu. Spierano 
isię o przyznanie aUitorstwa tej sztuki Szekspirowi; wireszcie zgodzono się 
ją przy nim zostawić, bo też nie ulega wątpliwości, że ona do niego należy. 
Użył póżniej zapożyczonych w niej motywów, a w ·części nawet powtórzył, 

·przerabiając całe sceny, w komedii ,,Jak wam się podoba''. 
Młodego jeszcze rpoetę widać w ·niej w dowcipach, modą wieku wyszu

kamych, w ust@ach o miłości, w całym jej cha rarMeirze, który ~atwiej ies.t 
uczuć niż określić. 

1895 
Henryk Biegeleisen: 

Komedia ·ta jest właściwie świetnym, dramatycznym ćwiczeniem w stylu 
pełnym elegancji. Tiryska z niej komizm jeszcz,e nieco m1iwny, ia chQĆ 

iskrzy isię czasem niedojrzały dowcirp, nie buj.a już bez celu, lecz toruje 
sobie drogę w głębie humoru. Lekkie cienie charakterystY'ki w komedii 
uwidoczniają mistrzowską rękę . Lśni !użnie spojona akcja, bawi i zajmuje 
zręcznym układem, póki romantyczma samowola oogle '11ie zburzy całości.„ 

Motywy i -sytuacje tej sztuki napotykamy często w dojrzałych utworach 
poety. 

1897 
Roman Dyboski: 

Mimo jedna•k, że mamy tu do czynie nia z pierwszymi, ,niedoskonałymi 

jeszcze szablonami wydoskonalonych później szczegółów komicznych, 
„D\vaj .panicze z Werony" w całości już posiadają rw pewnym stopniu ten 
sam romantyczny urok, co późniejsze, najba:rdziej 'natchniO'ne ·wytwory 
Muzy Komicznej Shakespeare'a. 

Mamy tu ich złoto w stanie jes zcze ni·eoczyszczonym i z <rudą zmiesza
nym, ale przebłyskuje ono w takich pasażach lirycznych, jak ten cztero
wi-ersz, który jakby wdzięcz:ne ,godło s treszcza cały nas trój tej komedii: 

„Jakże ta wiosna miłości podobna, 
Do zmiennej ranka ktoietniowego chwaly: 
Raz się wychyl i słońce w pełnej kraBie 
I wnet znów chmura 

1927 pochłonie blask cal·y". 
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PIOSENKA LANCY 
Moja ty psineczko hoża, 
Że cię kocham, dobrze wiesz. 
Nad cichego brzegiem morza 
Na kolankach moich leż. 

I radosne ioodiząc tany 
Zaśpieu,"'ajmy na przemiany -
Raz za5piewasz ty, 
Raz zaśpiewam ja. 

Mego pieska dobrze znam, 
Gdy jeść u.;ola: ham, ham, ham! 
Któżby taki glosik miał, 
Jakby kto na trąbce grał. 

I koguta znam po krzyku, 
Kiedy śpiewa kukuryku. 
A kot robi miau, miau, 
A pi.es hau, hau, hau. 
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