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Można zapytać: dlaczego „Dwóch panów 
~ z Werony"? 

Ponieważ jest to sztuka, której nigdy nie 
widziałem na scenie, a od lat marzę o tym, żeby 
ją zobaczyć i - przeżyć. 

Jakże piękna jest w tej sztuce milość mło
dych, jak wstrząsająca zdrada, ileż tajemnic 
kryje w sobie „glębia Lasu" i jaką nadzieję nie
sie koda tej melancholijnej komedii, w której 
grzech sprzeniewierzenia przeplata się z laską 
przebaczenia. A ileż tu jednocześnie radości, żar
tów i komicznych sytuacji! Czyż to wszystko nie 
budzi już w nas pragnienia t e a t r u? 

Mając nowy, potoczysty i piękny prze
kład, zapraszając do tej przygody aktorów, mo
że uda nam się zrealizować moje marzenie 
i obejrzeć rzadko grywaną komedię Szekspira. 
Komedię o miłości, która się rodzi, powstaje, od
krywa samą siebie ~ na scenie. 

Tadeusz Lomnicki 
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SZALEŃSTWO 
Z MIŁOŚCI 

Józef Opalski 

„A jednak mówią nam uczeni w piśmie, 
Ze jak żarłoczny robak w pięknym pąku, 
Tak miłość mieszka w najtęższych umysłach". 

Dwaj panowie z Weron11 

(a. " Lata 1592-1594 w Londynie, to ciężki okres 
J~ dla teatru - szaleje zaraza, teatry zostają za
mknięte. W roku 1593 ginie także zamordowany Chri
stopher Marlowe, wielka nadzieja teatru angielskiego„. 

Szekspir jest mężczyzną niespełna trzydziesto
letnim, boryka się z najrozmaitszymi problemami natu
ry psychologicznej i finansowej. Gdy pisze Dwóch panów 
z Werony jest już aktorem i autorem dość znanym, ma 
za sobą premiery Henryka VI, Ryszarda III, Tytusa An
aronilcusa, Komedii omyłek, Poskromienia złośnicy, Stra
conych zachodów miłości„. niebawem Londyn pozna Ro
mea i Julię i Sen nocy letniej. 

W Polsce jest już 14 lat po wystawieniu Odpra
wy posłów greckich, we Francji ukazały się Próby Mon
taigne'a, w Italii Jerozolima wyzwolona Tassa.„ Powoli 
zapomina się o ścięciu Marii Stuart, żyje się jeszcze wylą
dowaniem Essexa w Portugalii ... Szekspir chłonie historię 
i sztukę, ogląda teatry włoskie, czyta. Nie jest tak 
wszechstronnie wykształcony jak jego rówieśnik Mar
lowe (który ginie mając lat 29, być może właśnie w.ów
czas gdy Szekspir pisze ostatnie zdania Dwóch panów 
z Werony), musi więc braki nadrabiać wrodzoną wraż
liwością i pracą. Na dodatek jest to okres, w którym 
autor Ryszarda III zgłębia wszystkie kręgi nieba i pie
kła miłości. To wówczas zaczyna pisać Sonety. 

2. 
„Sonety są prologiem. Prologiem do szekspi
rowskiej erotyki, a przynajmniej do erotyki 

wczesnych komedii. Rzeczywistym tematem Sonetów 

jest wybór, a raczej niemożność wyboru między chłop" 
cem i kobietą, krucha granica między przyjaźnią i mi
łością, fascynacja każdą urodą i powszechność pożąda
nia, którego nie sposób ani zatrzymać, ani ograniczyć do 
jednej płci. Ten sam temat od serio do buffo od dwu
znacznej i zwarzonej idylii po kpinę i szyde~stwo po
wracać będzie w Dwóch panach z Werony i w Straco
nych zachodach miłości, w Jak wam się podoba i w Wie
czorze Trzech Króli, w podskórnym nurcie Kupca we
neckiego, w miłosnym koleżeństwie i brutalnym odtrą
ceniu Falstaffa przez księcia Henryka. 

Dwuznaczność w Sonetach jest jednocześnie za
sadą poetyki i erotyki. W porównaniu z szekspirowskimi 
sonety Petrarki wydają się przezroczyste, jak wyrżnięte 
w krysztale, ale po szekspirowskich robią wrażenie zi
mnych, sztucznych, wymyślonych. Piękno i dobro są 
w nich wartościami stałymi, nigdy nie podważonymi; 

spór toczą ciało i umysł. W szekspirowskich Sonetach 
ten sztywny podział na fizyczność i duchowość jest już 
zmącony, dobro jest pomieszane ze złem, piękno z brzy
dotą, pożądanie z odrazą, namiętność ze wstydem. Pola
ryzacje są tutaj inne, zarazem bardziej barokowe i współ
czesne. Namiętność sama siebie ogląda, wahanie jest po
karmem rozkoszy, spojrzenie nie zabija namiętności, je
szcze ją bardziej rozpala. Erotyka jest ścisła i precy
zyjna, wyostrzona przez obserwację, rozjątrzona przez 
analizę." 

(Jan Kott - Szekspir współczesny) 

„(.„) Choć dzisiaj twoje głodne oczy 
Mrużą się, ciężkie sennym nasyceniem, 
Jutro spójrz znowu i ducha miłości 
Nie chciej zabijać zbyt długim znużeniem, 
Niech odpoczynek będzie oceanem 
Dzielącym brzegi, na które przybyło 
Dwoje kochanków młodych, by nad ranem 
Pobłogosławić wracającą miłość." („.) 

(Sonet LVI - przeł. Maciej Słomczyński) 

Sonet przywiózł do Anglii z Italii Sir Thomas 
Wyatt, zmarły w 1542 roku dworzanin Henryka VIII. 
W_e Włoszech zetknął się z sonetami Petrarki, których 
wiele przetłumaczył na angielski. W latach 1592-1594 
powstaje większość Sonetów Szekspira, które krążą w rę
kopisach i dopiero w roku 1609 zostają ogłoszone (bez 
woli i wiedzy autora) przez Thomasa Thorpe. 



Sonety tworzą cykl poetycki dotyczący czterech 
osób: samego Szekspira, jego młodego przyjaciela, pisa
rza-rywala, walczącego o względy chłopca, wreszcie ko
chanki, sławnej „czarnej damy". 

Nie sposób tu przypomnieć wszystkich teorii do
tyczących „postaci dramatu" w Sonetach i tak do tej 
pory ostatecznie nie wyjaśnionych. Jak słusznie pisze 
Juliusz Kydryński „poświęcona im literatura - pod 
względem ilościowym - ustępuje. tylko literaturze po
święconej Hamletowi". Przypomnijmy więc wyjaśnienia 
powtarzające się najczęściej: chłopiec to ponoć hrabia 
Southampton, rywal-poeta to Marlowe a „czarna dama" 
to Mal" Fitton dworka królowej Elżbiety lub Lucy Ne
gr~: znana londyńska prostytutka. Z ogólnej liczby 154 
sonetów, 126 skierowanych jest do chłopca, co nie zmie
nia faktu, że sonety do kobiety pisane są równie pło
mienne. Bo cały cykl jest wielkim hymnem na cześć 

miłości, miłości przekraczającej wszelkie normy i zaka
zy, rozpalającej serce i wyobraźnię, miłości góry prze
noszącej. W tej temperaturze, rozsadzającej cykl Sone
tów skąpani są również Dwaj panowie z Werony. 

3. 
Ta komedia uważana jest na ogół za mniej uda
ną, niektórzy badacze w swych rozbiorach sztuk 

autora Hamleta zupełnie nawet jej nie zauważają. Naj
częściej, od Henry Fluchere'a („Dwaj panowie z Werony 
należą do najbardziej konwencjonalnych komedii nie
prawdopodobieństw" w: Szekspir - dramaturg elżbie
tański) po Przemysława Mroczkowskiego („Nasza psy
chologia nowoczesnych ludzi podnosi krzyk protestu." 
w: Szekspir elżbietański i żywy) zbywają ją dość po
bieżnie, widząc w niej głównie (co słuszne!) przygotowa
nia do mających się wkrótce pojawić arcydzieł: Romea 
i Julii, Snu nocy letniej ... Czy rzeczywiście jednak ta 
komedia jest mniej udana? Można ją przecież czytać nie 
tylko jako wprawkę do sztuk późniejszych i eksces nie 
liczący się z naszą psychologią. Pozwólmy teatrowi włą
czyć się w uczoną dyskusję. Może właśnie dzięki teatro
wi zobaczymy Dwóch panów z Werony inaczej?! 

U podstaw zainteresowania teatru tym rzadko 
granym tekstem leży nowe, wspaniałe tłumaczenie do
konane przez Stanisława Barańczaka dla Tadeusza Łom
nickiego. Rzadko spotyka się przekład jednocześnie tak 
stylowy i współczesny, spełniający wszystkie wymogi 
sceny. I rozjarzony światłem poezjL 

KSI,\t" MEDIOLANU 

4. 
Dla wszystkich prawie sztuk Szekspira można 
znaleźć jakiś pierwowzór - cóż z tego, czy to 

wyjaśnia ich tajemnice? Głównym ponoć źródłem Dwóch 
panów z Werony jest stara, zaginiona sztuka The Histo
ry of Felix and Philiomena (Historia Feliksa i Filiomeny) 
zgłoszona w latach 1584-1585 do Rachuby Widowisk. 
ów zaginiony dramat wziął z kolei swój wątek - całą 
historię Proteusza i Julii - z hiszpańskiej powieści pa
sterskiej i awanturniczej Diana Enamorada (Diana za
kochana) Jorge de Montemayory. Pomysł tytułu pocho
dzi prawdopodobnie z komedii Antoniego Munday The 
Two ltalian Gentelmen (1584) tłumaczonej z włoskiej 
Fedele Pasqualiga ... pomysłów i praźródeł możnaby po
dać dużo więcej. Chciałoby się jednak ponownie zapy
tać: i cóż z tego? Czy zmienia to fakt, że oto Szekspir 
dał światu „wysoką komedię", w której teatr może zna
leźć wiele podniet i urzeczeń? ... 

Zdumiewające w Dwóch panach z Werony jest 
to, że jak w zalążku, można w nich znaleźć wątki i te
maty całego późniejszego Szekspira. W roszadach zako
chanych, w tajemnicy lasu, w charakterach poszczegól
nych postaci jak w krysztale zobaczyć można Sen nocy 
letniej, Hamleta, Burzę ... 



WALENTYN 

A jednocześnie ta komedia jest tak bardzo wło
ska! Szekspir oglądał przecież przyjezdne spektakle 
„commedia dell'arte" i z pewnością był nimi zafascyno
wany. Angielski odpowiednik „soggetto" tzw. fabuła 
(;,plot" lub „płat") stała się podstawą do wydania ko
medii w Folio z 1623 roku. Julia, Sylwia, Proteusz i Wa
lentyn mają przecież niejedno z „innamorati", Piskorz 
i Chybcik z „zannich" (scena gdy Piskorz przedstawia 
swą rodzinę „metodą pokazową", przypomina najlepsze 
„parti ridicole"). Protagoniści noszą imiona znaczące: 
Proteusz nazwany został tak dla swej niestałości a Wa
leń.tyn dla przypomnienia dnia św. Walentyna (14 lutego), 
kiedy to ptaki parzą się a zakochani tradycyjnie obcho
dzą swe święto. Aura tej komedii jest bardzo włoska , 
to prawda, otula ją słoneczne „sfumato", tyle że we
wnątrz jarzy się już szekspirowskie szaleństwo, godne 
w swej bezlitosnej analizie uczuć ludzkich najwspanial
szych kart jego sztuk późniejszych. 

5. 
C -. . Szaleństwo to słowo, które - kto wie -
)-.,; czy nie powtarza się najczę~ciej w Dwóch pa
nach z Werony. Rozpoczyna komedię dialog Proteusza 
i Walentyna, w którym Walentyn nie podejrzewający 

l 

' 
PROTEUSZ 

nawet, że niebawem i jego dosięgnie strzała Amora, 
przestrzega przyjaciela: 

„Taka jest miłość : jedno z dwojga, albo 
Sam oddasz rozum na służbę szaleństwu, 
Albo szaleństwo zniewoli twój rozum." 

W żadnej chyba komedii Szekspira nie ma tak 
skondensowanego wykładu o miłości: szybkość i bezli
tosność z jaką na nas spada, ma w sobie właśnie coś 
z szaleństwa. Wydani na jej pastwę zapominamy 
o wszystkim, zrzucamy więzy, odsuwamy przysięgi -
namiętność, która jeszcze przed chwilą nami rządziła , 
jakoś dziwnie się przemienia w nową namiętność, sil
niejszą od dawnej: 

PROTEUSZ 
„Jak skwar południa tłumi ranny upał, 
Albo jak jeden klin wybija drugi, 
Tak pamięć mojej poprzedniej miłości 
Zgasła, przyćmiona przez nowe olśnienie. ( ... ) 
Jest piękna; piękna jest i Julia, którą 
Kocham - kochałem - bo ta dawna miłość 
Topi się oto jak figurka z wosku, 
Którą żar ognia zniekształca i niszczy. 



O Walentynie także myślę chłodniej, 
Czuję, że już go nie kocham jak niegdyś. 
Och, bo zbyt mocno kocham jego panią! 
Oto dlaczego jego kocham mniej ... ( ... ) 
Gdyby się można bez szaleństwa obyć! 
Ale nie można. Więc muszę ją zdobyć!" 

Szaleństwo posunie się aż do aktu przemocy, 
w którym gwałt staje się jedyn·ą możliwością posiadania 
istoty pożądanej. Mistyczne rozżarzenie płci dominuje 
w finale Dwóch panów z Werony. W tej młodzieńczej 
komedii zdarzają się sytuacje i słowa zdumiewające swą 
przenikliwością ... jak w scenie, w której otwiera się je
dna z wielkich tajemnic szekspirowskich: przyjaźń męż
czyzn głębsza niż erotyka czy też raczej erotykę pogłę
biająca. Oto w imię ocalenia przyjaźni Walentyn decy
duje się na oddanie Sylwii Proteuszowi: 

„W dowód przyjaźni zaś oddam ci śmiało 
Wszystko, co do mnie w Sylwii należało." 

Namiętność jest zawsze okrutna, przyjaźń okrut-
tą być może - oddaję ci tę, która mnie kocha, w imię na
szej przyjaźni. Ten przedziwny akt ofiary to jeszcze nie 
wszystko! Jak zdyszana koda padają słowa „na wróco
nego" Proteusza, w których brzmi cała mądrość i go
rycz ZROZUMIENIA namiętności rządzących człowie

kiem: 

„(.„) Boże, gdybyż człowiek 

umiał być stały dostąpiłby pełni 

Doskonałości! Ta jedna usterka 
Pcha go w otwarte win i grzechów bramy: 
Zdradzamy, zanim jeszcze pokochamy." 

Już w tej komedii dziewczyna przebiera się za 
chłopca - a że w czasach szekspirowskich tę rolę grał 
chłopiec - więc oddając przyjacielowi dziewczynę 

w rzeczywistości chłopca swego Walentyn oddaje. La
bilność płci, tak typowa dla tego okresu życia Szekspira 
i dla Sonetów, staje się tu przerażliwie jawna. Gdy Julia 
zastanawia się z Lucettą nad strojem męskim, w którym 
powinna udać się na poszukiwanie ukochanego, ich dia
log ma sens zgoła dwuznaczny, gdyż to chłopiec, aktor 
grający dziewczynę, ma wrócić do swej prawdziwej po
staci: 

LUCETTA 
„Jedno jest pewne: trzeba przyszyć saczek. 

JULIA SYLWIA 

JULIA 
Wstydź się! To byłoby nieprzyzwoite. 
LUCETTA 
Lecz gładkie spodnie niewarte ni szpilki: 
Muszą mieć saczek do szpilek wtykania." 

Szaleństwo miłości uprawomocnia wszystko 
noc staje się dniem, prawda - kłamstwem: od Dwóch 
panów z Werony wiedzie prosta droga do miłosnych za
sadzek Snu nocy letniej. Gdy kończył się spektakl, dla 
publiczności końca wieku XVI-go było nader jasne, że 
Sylwia i Julia wracają do swych chłopięcych postaci, 
autor do swych namiętności, miotających nim pomiędzy 
młodym przyjacielem i „czarną damą", świat do ułud 
miłosnych i żądzy omamień ... Trudno o mądrzejsze prze
słanie Dwóch panów z Werony i Sonetów; płynie z nich 
melancholia wiedzy o naturze ludzkiej i o miłości, opro
mieniająca i przyszłe komedie: 

„Miłość, że młoda, nie zna, co sumienie -
Chociaż sumienie jest miłości dzieckiem. 
Przeto, nim rzucisz w błędy me kamieniem, 
Wdzięki swe oskarż słodkie i zdradzieckie. ( ... )" 

(Sonet CLI - przeł. Wiktor Woroszylski) 



ZACHÓD SŁOŃCA 
W STRATFORDZIE 
Przemysław Mroczkowski 

Ca. - Je~t o~ólnie przyj~t~m przekonaniem, że Szek
.1 ~ sp1r rue tworzył JUZ (lub bardzo niewiele) dla 
teatru po napisaniu Burzy i że powziął decyzję powrotu 
na stałe do rodzinnego Stratfordu. 

Dlaczego decyzję taką podjął będąc, jak by się 
wydawało, jeszcze niemal w „pełni sił twórczych", jako 
mężczyzna około pięćdziesiątki, to jeszcze jedno daremne 
pytanie. Może kogoś zadowoli przypuszczenie, że czuł 
jednak pewne wyczerpanie tak bardzo absorbującą pra
cą twórczą (do której dochodziła odtwórcza), przy czym 
przestał poniekąd działać bodziec ekonomiczny. Był już 
przecież człowiekiem zamożnym .. . 

Oczywiście trudno jest wyobrazić sobie tytana 
ludzkich porywów w zakresie sztuki kontentującego się 
załatwianiem drobnych interesów i rozmówkami z przy
jaciółmi przy piwie w małym miasteczku - a taki nie
ledwie obraz zostawiają nam przekazy dokumentów. Od
wiedzali też poetę przyjaciele aktorzy, którym świadczył 
przysługi. 

Dla tych, których nurtują różne takie wątpliwo
ści pociągająca staje się hipoteza, ( ... ) iż pod koniec pi
sania tragedii dramaturg przeszedł potężny kryzys we
wnętrzny, i to wręcz tracąc na jakiś czas zmysły. 

Straszliwe głębie pisanych tragedii musiałyby 
więc mieć jakiś odpowiednik w życiu osobistym. Po wy
dobyciu się z tych głębin twórca „dysząc ciężko", staje 
z powrotem w dziennym świetle. 

Gdyby przyjąć, że rzeczy naprawdę tak się mia
ły, to mimo napisania jeszcze paru romances, sztuk po
godniejszych od szeregu poprzednich, Szekspir mógł już 
pragnąć definitywnego odpoczynku odr•pracy piórem. 

W każdym razie, jak już na to wcześniej wska
zuje szereg tekstów, umiał spojrzeć na pracę piórem 

„z boku", jeżeli nie z góry. Nie musiało to oznaczać 
całkowitego odwrócenia się od owoców pisarstwa. Przy 
jego umysłowości, pod tylu względami tak niebywale 
elastycznej, jak umysłowość aktora być powinna, mógł 
równocześnie z poczuciem tego dystansu w pełni docenić 
to, co zostawił ludziom w swoich sztukach. 

Mógł przede wszystkim - z jakże obfitym uza
sadnieniem - wspominać, na ile sposobów i jak sku
tecznie wycisnął ludziom z oczu łzy, oczywiście obu ro
dzajów: rozbawienia lub współczucia. Posiadł w stopniu 
najwyższym sztukę wywoływania wzruszeń, manipulo
wania nimi. Odbyte przedstawienia pochłonął niechybny 
czas jak wszystko inne. Na jaką trwałość mógł dla swych 
sztuk liczyć, jeżeli ludzie zechcą w przyszłości ponawiać 
przedstawienia? Mody przemijają, mód w teatrze widział 
sporo, odkąd do niego przed laty przybył. Zapewne z pe
wnych spr a w śmiertelni za wsze będą się śmiali, nad pe
wnymi zawsze muszą płakać, choć sporo zmieni się 
w sztuce, teatralnej i innej. 

Ale to byłaby refleksja zbyt ogólna. Oprócz 
sztuki zmieniają się i inne rzeczy. Gdyby jakiś nowy 
Puk lub Ariel mógł odsłonić swemu twórcy przyszłość, 
w jakim stopniu zdołałby tego mędrca zadziwić np. 
przemianami w zakresie sposobów rządzenia grupą ludz
ką, nowych w niej stosunków i zagadnień? Nietrudno 
istotnie wyobrazić sobie Ariela donoszącego z osłupie

niem i rozbawieniem o bardzo innych niż dotąd spo
łeczeństwach: że wstawiają w miejsce władców w koro
nach liczące i planujące mózgi metalowe, że są złożone 
z istot wciąż jeszcze ludzkich, ale po trosze upodabnia
jących się do owych maszyn, że urządzają sobie życie 
nieporównanie wygodniej niż dawniej, z większą „este
tyką" (choć mniejszym przeżyciem piękna), że prędzej 

godzą się z owym przemijaniem, którego poczucie tak 
nachodziło elżbietan. Trudniej domyślić się z jakąś pe
wnością, co by powiedział na to sprawozdanie książę cza
rodziejów. Wolno przypuszczać, że mimo największych 
zmian broniłby niepozbywalnego waloru, jaki posiada 
czar wywoływany sztuką i odrębny od rzeczy danych 
przez naturę, ale potrzebny zawsze, i to mniej dla zapo
mnienia o rzeczywistości, więcej dla zobaczenia - na 
nowo i inaczej - niektórych jej głębi. Zdecydowanie 
wolno przypuszczać, że mimo największych zmian cze
kałby nadal z czujnością bez uśmiechu, że w człowieku 
zarysuje się stara chęć do autoafirmacji, w bardzo wielu 
wypadkach nieodłączna od chęci samowywyższania, i to 



ogromnym kosztem innych. Jego „odczytanie" condition 
humaine było wszak takie, że na tej planecie prokla
mowanie swojej odrębności, bez którego jest się nieod
różnialną falą w „oceanie wszechbytu", wyzwala starcia. 

Oczywiście widział, że bywają różne starcia i że 
puszczają one w ruch różne instynkty - za sprawą też 
bardzo różnych ludzi. Jakiekolwiek by nasunęły się tu 
porównania ( ... ) ludzie nie są nigdy tylko masą owiec 
czy choćby tabunem koni o rozmaitych maściach; jemu 
się raczej jawili gwałtownie rozdzieleni, jedni w kształ
cie krwiożerczych wilków, inni w roli wiernych i odda
nych ogarów. ( ... ) 

Czy autor Hamleta nie uznałby także innej spra
wy za powracającą we wszelkich warunkach? Ludzie 
„w środku" nigdy nie są tacy jak ich „powłoka". Istnieje 
nie dająca się zasypać rozpadlina między wewnętrzną 
prawdą a tym, co widzi oko. Czasem prawda jest nie
oczekiwanie lepsza od swego przykrycia, czasem 
gorsza. Upodobnienie się „powłok" w społecznościach 

częściowo ujednoliconych, choćby ujednoliconych z naj
lepszych pobudek, nie decyduje o takich samych we
wnętrznych postawach, nie znosi przykrej potrzeby czuj
ności. Trwa gra; uczciwi grają ją uczciwie. Teatr pokazu
je grę zgodnie ze swą istotą - i za wsze będzie to robił. 

Pokazuje też ogólniej, że świat, i to każdy, naj
bardziej „przetworzony", oszałamia człowieka; teatr, któ
ry pokaże to tak, by człowiek się uśmiechnął, potrafi 
zrobić coś dobrego. Jeżeli świat mimo wszelkie nowości, 
społeczne urządzenia, naukowe udoskonalenia jawiłby się 
jednak dalej jako świat rozdwojony, oszołamiający, nie
bezpieczny, nie znaczyłoby to wcale, że wolno zapomnieć 
o działających w nim mimo to ludziach prawdomównych, 
lojalnych, pełnych poświęcenia, o trafiającej się gorącej 
przyjaźni, rozmachu w osiąganiu zamierzeń lub pięknie 
młodej miłości. A jeśli temu wszystkiemu szaleńcy czy 
hultaje zadają tak często gwałt, to mniej jeszcze wolno 
zapomnieć o tym, co wobec szaleństwa i hultajstwa jest 
w ludzkiej społeczności głębiej nawet potrzebne niż 
sprawne poskromienie. Trzysta lat wcześniej inny ol
brzym poezji mówił na początku swojej wielkiej alegorii 
o skażonym występkami życiu człowieczym jako o selva 
oscura, ciemnym lesie. W takim lesie u Szekspira brzmi 
z daleka ten ton, który przemówił na" końcu pierwszej 
w tomie Folio komedii i ostatniej w nim tragedii: czysty 
głos rogu, grającego melodię przebaczenia. 

Szekspir elżbietański i żywy, 1981 
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SCENOGRAFIA: 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY: S. RADWAN 

WILLIAM SHAKESPEARE 

DWAJ PANOWIE 
Z WERONY 
(THE TWO GENTELMEN OF VERONA) 

Przekład: Stanisław Barańczak 

Obsada: 

Książę Mediolanu, ojciec Sylwii 
Walentyn} . . 

Proteusz dwaJ panowie 
Antonio, ojciec Proteusza 

Turio, niezdarny rywal Walentyna 
Eglamor, pomocnik Sylwii w jej ucieczce 

Gospodarz, u którego mieszka Julia 

Zbójcy, towarzysze Walentyna 

Chybcik, komiczny sługa Walentyna 
Piskorz, komiczny sługa Proteusza 

Pantino, sługa Antonia 
Julia, ukochana Proteusza 

Sylwia, ukochana Walentyna 
Lucetta, służąca Julii 

Portrecista 

Damy dworu 

Postacie pantomimy: 
Colombina 

Flavio 
Dottore 

Scaramuccia 
Pantalone 

Jan Peszek 
Marek Kalita 
Krzysztof Globisz 
Edward Lubaszenko 
Aleksander Fabisiak 
Andrzej Buszewicz 
Juliusz Grabowski 

{
Bolesław Brzozowski, 
Paweł Kruszelnicki 
Adam Romanowski 

Jan Monczka 
Rafał Jędrzejczyk 
Andrzej Kozak 
Lidia Duda 
Dorota Pomykała 
Marta Jurasz 
Paweł Kruszelnicki 

{
Krystyna Brylińska 
Krystyna Ungeheuer (gościnnie), *** 

Romuald Marek 
Bolesław Brzozowski 
Józef Parużnik (gościnnie) 
Adam Wierzbicki (gościnnie) 
Włodzimierz Waruszyński (gościnnie) 

REŻYSERIA: MUZYKA: 

Lidia Minticz i Jerzy Skarżyński Tadeusz Łomnicki Jerzy Satanowski 
CHOREOGRAFIA: AKROBATYKA: KIEROWNICTWO MUZYCZNE: 

Jacek Tomasik Marek Lech Mieczysław Mejza 
ZESPÓŁ MUZYCZNY: 

Aleksandra Marzec, Piotr Dobrzański, Czesław Dołęga, Teodor Grodecki, Henryk Urbański, Marek Włodkowski 
Utwór Hansa Neusiedlera (1508-1563) „Die folget ein welscher tanz Waschamessa" wykonuje na lutni Piotr Dobrzański 

• ASYSTENCI REŻYSERA: 

Andrzej Buszewicz, Tomasz Obara (Wydział Reżyserii PWST), Adam Sroka (Wydział Reżyserii PWST) 

• W spektaklu wykorzystano Prolog z 1623 roku wg Constant Mic (Konstanty Miklaszewski) „Komedia dell'arte" 
tłum. Sława i Michał Browińscy 

Dyrektor Organizacyjny li. IAIRZYIEl -Je Dyrektor ds. Prod. A. RADZIKOWSKI -Je Kier. Literaccy E. lilDRAllEC, J. OPALiii -Je Kier. Muzyczny li. llEJZA 

' „ 

lnaptcjent 
Sufler 

Koattumy W11konano pod kterunktem: 
pTacoumta krawiecka danuka 

pTacownia krawiecka męaka 
Dekoracje: 

pTacownta stolaTska 
pTacownia butafoTska 

pTacownta malaTska 
pracownta ślusarska 

pracownia peTukaTsko-fTyzjeTska 
NakTycia gtowy 

Obu wte 
Akustyk 

Gt. elektTyk 
BTygadier sceny 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE 
KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

!!! PREMIERA W STARYM TEATRZE 

Zbt11niew Kaleta 
MaTta BaateT 

Haltna DTuhus 
FTydeTyk Katkus 

Wiestaw WTóbel 
Maciej Moszew 
Mat110Tzata Talaga, Ewa Ciestelka 
Tadeusz Guztk 
vacat 
Haltna Pazdenka 
Sp-nła Pracy „Gromada" Kraków 
AndTzej Kaczmarczyk 
Leszek Malik 
Brontataw NaWTot 
JERZY KOLAK, ANNA KAMMER 
LESZEK BARANOWSKI 

W DNIU 2 GRUDNIA 1986 ROKU !!! 
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1986 ro ku STAREGO TEATRU. 

W STRONĘ HISTORII 

6 września zmarł Jerzy Ronard Bujański (ur. 
29.IV.1904), reżyser, aktor, pedagog. Pracował 
w teatrach Warszawy, Łodzi i Krakowa, a 
także w Reducie warszawskiej i wileńskiej. 

Był pierwszym po wojnie dyrektorem Starego 
Teatru, który dzięki jego inicjatywie wznowił 
swoją działalność po prawie pół wieku trwa
jącej przerwie. Wyreżyserował tu m.in. przed
stawienie inaugurujące działalność artystyczną 
tej sceny - „Męża doskonałego" J. Zawiey
skiego oraz „Cyda" P. Corneille'a, przedsta
wienie plenerowe prezentowane na dziedzińcu 
Biblioteki Jagiellońskiej. Jego zasługą było 

zorganizowanie przy Starym Teatrze pierwsze
go po wojnie Studia Teatralnego. W latach 
1948-1957 był wykładowcą WSA (od 1949 
PWST). W 1985 r. WL wydało jego wspomnie
nia „Starego Teatru druga młodość". 

• 
6 października minęła dwudziesta rocznica 
śmierci Władysława Krzemińskiego, reżysera, 

dyrektora teatru, pedagoga. Był dwukrotnie 
dyrektorem i kierownikiem artystycznym Sta
rego Teatru: w pierwszych miesiącach samo
dzielnej działalności tej sceny (od 1.VI.1954 do 
30.IX.1954) a następnie w latach 1957-1963. 
W czasie drugiej dyrekcji Krzemińskiego Sta
ry Teatr dzięki swoim realizacjom stał się 

teatrem o randze ogólnopolskiej. Repertuar 
prac Krzemińskiego był bardzo zróżnicowany: 
od klasyki, poprzez utwory rozrywkowe aż do 
dramaturgii współczesnej, szczególnie amery
kańskiej. W Starym Teatrze wyreżyserował 
m.in.: „Wiśniowy sad" 1954, „Dziką kaczkę" 

1957, „Tramwaj zwany pożądaniem" 1958, 
„Skiza" 1959, „Smierć komiwojażera" 1960, 
„Romans z wodewilu" 1960, „Koriolana" 1962. 
Od 1949 zajmował się równocześnie pracą pe
dagogiczną w krakowskiej PWST. 

• 
W czerwcu 1952 odbyło się pierwsze krakow
skie wystawienie komedii Szekspira „Dwaj 
panowie z Werony". Przedstawienie pt. „Ka
walerowie z Werony" przygotowali studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej pod 
kierunkiem Władysława Krzemińskiego. Jeden 
z adeptów - Leszek Herdegen - pisał_ w pro
gramie do spektaklu: „Wędrowni komedianci 
grywali swe sztuki na jarmarkach, w karcz
mach nie troszcząc się zbytnio o wytworny 
język, o logikę kompozycji tekstu, o powiąza
nie komicznych intermediów z akcją przed
stawienia. Grali swe farsy i moralitety bez 
obowiązujących dzisiaj rygorów artystycznych, 
bez urządzeń technicznych, na wozie lub w 
budzie jarmarcznej. Przystępując do realizacji 
scenicznej komedii, postanowiliśmy odtworzyć 
ją w miarę możliwości zgodnie z powyższym. 
Wprowadziliśmy pantomimę, taniec, śpiew: 

gramy bez dekoracji, a ich rolę spełniają ar
rasy symbolizujące teren akcji". Młodzi ar
tyści tańczyli, śpiewali, uwodzili publiczność 
rekonstruując na jej oczach obyczaje panujące 
w teatrze elżbietańskim. Było to o tyle zasad
ne, że reżyser umieścił przedstawienie w Bar
bakanie, który jak zgodnie stwierdzają histo
rycy sztuki posiada zaskakująco podobne do 
elżbietańskiego budynku teatralnego parame
try architektoniczne. 
P.S. W przedstawieniu tym rolę Turia grał 
Jerzy Jarocki 

PODRÓŻE STAREGO TEATRU 

29 września odbyły się dwa spektakle „Kon
trabasisty" w zakopiańskim Teatrze im. Sta
nisława Ignacego Witkiewicza. 

• 
6 października w Domu Kultury w Bielsku
-Białej występował Leszek Piskorz prezentu
jąc „Pamiętnik wariata". 

W dniach 7-15 października zespół Starego 
Teatru przebywał we Włoszech ze spektaklem 
„Zbrodnia i kara" w reż. A. Wajdy. Przedsta
wienie prezentowane było w Teatrze Pergola 
we Florencji w ramach trwającego w tym 
mieście międzynarodowego festiwalu „Floren
cja stolicą europejskiej kultury" (Firenze Ca
pitale Europea Della Cultura 1986) i w Pon
tederze. „Zbrodnia i kara" jest aktualnie naj
częściej pokazywanym na Zachodzie spekta
klem naszego Teatru. Swoją wędrówkę zaczęła 
od Karlsruhe poprzez Berlin Zachodni, Frank
furt n/Menem, Parmę, Palermo, Nowy Jork. 
W sierpniu br. spektakl uczestniczył w Mię
dzynarodowym Festiwalu Muzyki i Dramatu 
w Edynburgu. 

• W dniach 17-20 października Stary Teatr 
inaugurował nowy sezon działalności Teatru 
Rzeczypospolitej. Na scenę Teatru Dramatycz
nego zaproszone zostały dwa spektakle w re
żyserii Tadeusza Bradeckiego: „Wzorzec dowo
dów metafizycznych" i „Woyzeck", obydwa 
nagrodzone wcześniej na ogólnopolskich festi
walach teatralnych. „Woyzeck" prezentowany 
był w ramach XXVI Kaliskich Spotkań Te~
tralnych (gł. nagroda aktorska dla odtwórcy 
roli tytułowej - E. Zentary, nagroda aktorska 
za rolę Doktora dla Jerzego Radziwiłowicza, 
wyróżnienie dla T. Bradeckiego, U. Kenar 
i S. Radwana za twórczą inspirację zespołu 

aktorskiego). 
„Wzorzec dowodów metafizycznych" bardzo 
nieśmiało zdobywał ogólnopolską publiczność. 

Organizatorzy pierwszych wyjazdowych spek
takli - Łódzkie Stowarzyszenie Artystyczee -
przeżywali momenty grozy w oczekiwaniu na 
odzew publiczności mającej zapełnić 1.200 
miejsc na widowni Teatru Wielkiego. Młody, 
debiutujący autor (T. Bradecki), dosyć po
wściągliwe recenzje po premierze na macie
rzystej scenie, a do tego jeszcze metafizyka 
w skomplikowanym tytule, wszystko to dla 
ludzi sporadycznie stykających się z teatrem 
stanowiło dosyć duże ryzyko. Mimo obaw łódz
kie występy pokazały, że spektakl ten ma 
szansę na kontakt z szeroką publicznością. Do
wiódł tego ostatecznie udział w tegorocznym 
Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych. Wro
cławska publiczność zgotowała aktorom i au
torowi/reżyserowi żywiołową owację a jurorzy 
przyznali wiele nagród (dwie gł. nagrody -
za dramat i za reżyserię otrzymał T. Bra
decki, nagrody aktorskie - A. Kozak i K. Glo
bisz, Z. Konieczny wyróżnienie za muzykę 
a J. Polewka za scenografię). Występy Starego 
Teatru cieszyły się dużym zainteresowaniem 
stołecznej publicznoścJ. 

P.S. W warszawskich spektaklach „Wzorca„." 
zadebiutowali na scenie jako kuracjusze Bad 
Pyrmont: Urszula Kenar, Teresa Bazarnik, Je
rzy Kolak, Józef Opalski, Jan Polewka, Sta
nisław Radwan, wspomagani scenicznym do
świadczeniem Magdy Jarosz, Ewy Wrześniak 
i Tadeusza Bradeckiego. 

MUZEUM STAREGO TEATRU 

Do końca października w Sali im. Heleny Mo
drzejewskiej prezentowana była wystawa pt. 
„Prace teatralne Andrzeja Wajdy" zorganizo
wana z okazji 60-lecia urodzin twórcy. Andrzej 
Wajda pracuje w Starym Teatrze od 27 lat 
współtworząc jego artystyczne oblicze. Zreali
zował tu m.in. „Wesele" 1963, „Biesy" 1971, 
„Noc listopadową" 1974, „Emigrantów" 1976, 
„Nastasję Filipownę" 1977, „Zbrodnię i karę" 
1984, a w ubiegłym sezonie „Zemstę". Wysta
wa zgromadziła ślady artystycznych zmagań 
i osiągnięć Andrzeja Wajdy w tej najbardziej 
ulotnej sztuce jaką jest teatr. Była to druga 
z kolei monograficzna wystawa prezentująca 
teatralny dorobek jednego twórcy. Poprzednia 
wystawa poświęcona Konradowi Swinarskie
mu w dziesiątą rocznicę jego śmierci pokazy
wana była też w Galerii Teatru Studio w War
szawie. 

SPOZA AFISZA 

Nowy sezon rozpoczął się 23 września. Arty
styczną działalność Teatru po przerwie urlo
powej zainaugurowały: „Termopile polskie" na 
Dużej Scenie, „Woyzeck'; na Scenie Kameral
nej i „Kontrabasista" w Piwnicy „Przy Sław
kowskiej 14". Z nowym sezonem rozpoczęli 

pracę w naszym Teatrze: Jerzy Grałek i Jan 
Peszek. Jerzy Grałek przygotował zastępstwo 
w „Termopilach polskich" za Kazimierza Wit
kiewicza (Lucchesini, Bucholtz) i w „Wzorcu 
dowodów metafizycznych" za Stefana Szra
mela (William Schilling), aktualnie pracuje 
nad rolą Nedostala w „Wiośnie narodów". Jan 
Peszek występował gościnnie w naszym Tea
trze w spektaklu Krystiana Lupy „Miasto snu" 
(Abel Wunderchwast) a od lipca uczestniczył 
w próbach „Dwóch panów z Werony" przy
gotowując rolę księcia Mediolanu. 

• 
W dniach 29 września do 1 października na 
scenie Starego Teatru występował Państwowy 
Teatr Młodzieżowy Litewskiej SRR ze spek
taklami: „Pirosmani, Pirosmani" W. Korosty
lewa w reż. E. Nekrosiu~a. „Precz kostucho, na 
zawsze precz ... " S. Saltenisa w reż. D. Tamu
levi~iiite, „Wujaszek Wania" A. Czechowa 
w reż. E. Nekroisufa. 

• 
9 października rozpoczęły się próby nigdy po 
wojnie nie wystawianej komedii historycznej 
Adolfa Nowaczyńskiego „Wiosna narodów" 
w reż. T. Bradeckiego, ze scenografią U. Ke
nar, która od nowego sezonu jest etatowym 
scenografem naszego Teatru. 

• 
W dniach 26--30 października na scenie Teatru 
Kameralnego występowała Ewa Demarczyk. 
Co wieczór tłumy wielbicieli jej talentu ata
kowały wejście do teatru. 

• 
19 paidziemika po spektaklu „Woyzeck" w 
foyer Teatru Dramatycznego odbyło się spot
kanie z publicznością i konferencja prasowa 
zorganizowana przez dyrekcję Teatru Rzeczy
pospolitej. W imieniu Redakcji miesięcznika 
„Teatr" redaktor Piotr Halbersztat ogłosił 

werdykt jury nagrody im. Konrada Swinar
skiego, jednogłośnie przyznanej Tadeuszowi 
Bradeckiemu za reżyserię „Woyzecka" w Sta
rym Teatrze i „Pana Jowialskiego" w Teatrze 
im. Stefana Jaracza w Łodzi. 

• 
30 października rozpoczęły. się próby „Marzy
cieli" Roberta Musila w reżyserii i ze sceno
grafią Krystiana Lupy. 

• 
W dniach 30-31 października w Piwnicy „Przy 
Sławkowskiej 14" ze spektaklem „Lorca" wy
stąpił angielski 'aktor pochodzenia australij
skiego Trader Faulkner, współpracujący z 
Royal Shakespeare Company. 

Teresa Bazarnik 


