
TEATR NOW\' 

DYREKTOR TEATRU: JERZY ZEGALSKI 

KIEROWNIK LITERACKI: STANISŁAW HEBANOWSKI 

Sezon 1967/6~ 

WILIAM SZEKSPIR 

DWAJ PANOWIE Z WERONY 
(THE TWO GENTLEMEN OF VERONA) 

Komedia w pieciu aktach 

PREMIERA 

30 maja 1968 r. 

... 



WILIAM SZEKSPIR 

DWAJ PANOWIE Z WERONY 
(THE TWO GENTLEMEN OF VERONA) 

Komedia w 5 aktach 

Obsada: 

WALENTYN 

PROTEUSZ 

CHYBCIK 

JULIA 

LUCETTA 

ANTONIO 

LESZEK DĄBROWSKI 

SLAWOMIR PIETRASZEWSI<l 

EDWARD WARZECHA 

ALINA HORANIN 

JADWIGA ŻYWCZAK 

STANISŁAW OWOC 
ZBIGNIEW STARSKI 

PANTINO EUGENIUSZ KOTARSKI 

SYLWIA KAZIMIERA NOGA.JÓWNA 

PALASZ ZBIGNIEW BEBAK 

TURIO ZBIGNIEW SIECIECHOWICZ 

KSIĄ Ż~; MARIAN POGASZ 

EGLAMOR ZDZISŁAW ZACHAHIUSZ 

PIERWSZY ROZBO.JNIK PIOTR WYPART 

DRUGI ROZBÓJNIK STANISLAW SZRENIAWSKI 
STANISLAW STAN'EK 

Reżyseria: LECH WOJCIECHOWSKI 

Scenograf1ia: ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

:VIuzyka: FRANCISZEK WOŹNIAK 

Współpraca choreograficzna: ZOFIA KULI:SZANK.\ 

Sufler: .TANINA li\'llENlNSKA 

Inspicjent: .JOLANTA WARZECHA 

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH: Bogdan Iwan
kowski - Kierownik techniczny, Antoni Hasiński i Zofici 
Turgula - Pracownie krawieckie, Gertruda Aleksandrowicz -
Modystka, Czesław Tomczak - Perukarnia, Władysław Mci
!rnwski - Stolarnia, Damazy Guzikowski - M'a!arnia, Stefan 
Zandecki - Pracownia dekoracyjno-tapicerska, Władysław 

Mackiewicz - Modelarnia, Sylwester Korzeniowski - Pra
cownia obuwnicza, Florian Grodzki - S!usarnia, · Franciszek 

Andrzejewski - Scena Lech I<ielan - Elektrotechnika. 

DWAJ PANOWIE Z WERONY 
We wczesnych komediach Szekspira ludzie sporo 

podróżują po obszarze Morza Śródziemnego. Te po
dróże podejmowane są z młodzieńczym zapałem, z na
dzieją na nowe horyzonty życiowe. Protagonista je
dzie z jednego kupieckiego miasta do drugiego, gdzie 
go czeka przygoda. 

W Dwóch Panach z Werony jest to przygoda o wiele 
wyraźniej „romantyczna" niż w pozostałych kome
diach początkowego okresu. Rzecz będzie się toczyć 
\VOkół „odmian afektu", zarówno tego, który wią<'.:c 
młodzieńca z dziewczyną, jak tego który go łączy 
z przyjacielem. 

Afekt, słowo brzmiące dziś sztucznie, jest może do
brym terminem w wypadku tej komedii, której kon
wencje ciążą chyba dzisiejszemu zwłaszcza czytelni
kowi bardziej niż w ·innych sztukach, a może -- ściślej 
powiedziawszy - bardziej zdecydowanie panują nad 
u tworem, nie stając się prawie wcale dla sluchac7.a 
tworzywem, jak-ichś większych przeżyć. Ta krytyka 
nie zmniejsza zresztą uznania dla kunsztu zawężlania 
i rozplątywania samej fabuły. 

Wszystko prawie tkwi w świiecie pewnej literackiej 
mody. Walencjo, pierwszy z pary przyjaciół, przybył 
do Mediolanu, by wejść w kształcącą dla niego -
jeszcze jedna utarta sytuacja - służbę u księcia i na
turalnie zakochuje s'ię w córce chlebodawcy, Sylwii. 
Protej podąży w jego ślady i uczyni to samo, przestając 
być tym samym wierny drogiej mu dotąd JuHi, który 
zostawił w Weronie. Druhowie zmieniają się w rywali 
(jak w Chaucerowskim romansie Opowieść rycerza). 
Drugi z Two Gentleman of Verona, mieodpowiedzfalny 
Frotej, przestaje s•ię w każdym razie zachowywać jak 
gentleman i sięgnie do najbardziej nagannych środ
ków, by wygrać sprawę. Mogłoby się komuś wyda
wać, że autor przełamuje tu konwencję, w istocie 
jc~dnak raczej idzie za ·inną. Jest to konwencja na
głego wzrostu w psychice 1i etyce. Człowiek, może 
każdy człowiek, potrafi się niespodziewanie . zapaść 
moralnie po szyję". Protej jest gotów wkraść się w ła
ski księcia nawet za cenę rzucenia kalumnii na przy
jaciela i odwrócić od niego serce Sylwii. Robi to 
wszystko, iinformując „na bieżąco" pub~iczność, że 
zachowuje się jak nikczemnik. W „odbrązowieniu" 
przychodzi tu z pomocą inna konwencja, „antyroman
tycznego" nastawienia służących (porównajmy San
cho Pansę). Umieją oni patrzeć z przymrużeniem oka 
czy przynajmniej z dystansu na „modne wzdychania" 
panów; a odpoWliednie ich uwagi dostarczają częścio
wo tematu do błaznowania. Tego błaznowania są w ko
medii dość długie sekwencje, idzie ono po linii okre
ślonej tradycji, z akcją wiąże się mało. Warto co pra
wda zauważyć, że sługa na swój sposób i w swoim 
„staruie" również zamierza sunąć w koperczaki (III, 1). 
Krytyczne stanowisko na temat pańskich wzdychań 
nie przeszkadza tym zamierzeniom. W ten sposób tra-



fiamy na jedną z pierwszych prób u Szekspira po
wtórzenia motywu w więcej niż jedna tonacji. Za
czerpnął to prawdopodobnie z tradycji literack,iej 
wcześniejszych stuleci, którą w Anglii rozwinął czy
tany przez niego Chaucer. Motyw podany „wysokim 
stylem", na tle życia wyższych klas, był powtarzany 
w stylu „niskim", z zacięciem komediowym. Wiązało 
się to z długą tradycją parodystyki, której źródeł nie
koniecznie trzeba upatrywać w chęci wyszydzenia, 
lecz w kanonach estetyki wielokrotnego odbicia 
świata. Dlatego w Opowieściach kanterberyjskich 
Chaucera po „szlachetnej" Opowieści rycerza nastę
puje wulgarna Opowieść młynarza, przetwarzająca 
podobny motyw. Wiele z tego powróci zwłaszcz~ 
w śnie nocy tetnie-j. Wyliczając konwencje, dorzućmy 
jeszcze towarzystwo dziarskich i nie pozbawionych 
szlachetnośoi zbójców (IV, 1). znane choćby ze sztuk 
Roberta Greene'a, które tu zmusi Walencja umyka
jącego przed n1iełaską księcia, do przyłączenia się do 
nich. Zauważmy nawiasem jeszcze jeden przykład 
beztroski Szekspira w zakresie „faktografii'': ci wło
scy rozbójnicy z okolic Mediolanu zaklinaj<) się na 
Hobin Hooda! 

Na tle wyznaczonym przez owe utarte elementy 
zarysowuje się, też w pewnej milerze sztuczny i p o
wtarzany później nieraz przez Szekspira i innych de
speracki wyczyn zakochanej dziewczyny, Julii. Zosta 
wiona przez narzeczonego w Weronie, r ezolutna panna 
wkłada chłopięcy strój i angażuje się w eskapadę, 

otvv1ierającą zresztą wiele teatralnych możliwości, 
w typie znanych romantycznych nieporozumier'! . Jej 
wątpliwości, czy pannie przystoi takie pr zybranie, 
jeszcze nawiązuj~\ do umownych zasad i sytuacji, ale 
tu właśnie przebłyskuje ju;l pewna odmiana. Wbrew 
swoim wątpliwościom dziewczyna decyduje się dzia
łać bardzo „inaczej", niż ludzie na ogół działają. Póź
niej postępek Jul-ii miał stać się „znanym motywem", 
w istocie rzeczy jej postawa jest pójściem za wew
nętrznym wołaniem, jest czynem bardzo szczerym -
Szekspir tak to zobaczył. Ze słów Julii do powiernicy. 
służącej Lucetty, i ze słów wypowiedzianych samotnie 
wyrasta jednak sylweta dziewczęca pełna żywego 
wdzięku, na przemian to prowadząca małą gierk;::, 
to urzekająco szczer a, miotana potężnym uczuciem, 
uległa w myślach ukochanemu i gotowa do „męskie
go" niemal działania, by osiągnąć swój cel. Julia 
otwiera poczet bohaterek Szekspirowskich odznacza
jących się zarazem słodyczą i s ilą, którymi zachwy
l'ali się słusznie dziewiętnastowi eczni krytycy. 

Z książki Przemysława Mroczkowskiego 
„Szekspir elżbietański i żywy" 

W ydawni c lw o lite rackie , Kraków !!In~ 


