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1564 - WILIAM SZEl(SPIR - 1616 

(Portret z Grafton z r. 1538) 

Jak natura, co z powietrza, słońca i piasku wypro

wadza kwiaty, tak on z nieforemnych, oklepanych po

wiastek snuje czarodziejskie drama; jak natura, ma 

nieskończoną rozmaitość form, barw i dźwięków, jak 

w naturze, spajają się w nim sprzeczności najostatecz

niejsze w harmonijną całość( ... ) 

Wszystkie struny uczuć ludzkich brzmią po kolei w tym 

chórze żywota. 

JOZEF tGNACV KRASZEWSKI 

(Ze wstępu do „Dzieł dramatycznych" 

Wiliama Szekspira, Warszawa 1875-1877) 



Między włoską komedią 

a średniowieczną farsą 

Fragment rozdziału „Poskro
mienie złośnicy" z książki 
Przemysława Mroczkowskiego 
„Szekspir elżbietański i żywy". 
Wyd. lit. Kraków 1966. 

( ... ) Zdobycie córki młodszej, słodkiej Bianki, bę
dzie osnową ca/ego wyścigu przemyślności; tu grono 
konkurentów uwija się według schematu włoskiej ko
medii, z galerią stereotypowych figur. Względy dziew
czyny zyska oczywiście kawaler młody i przedsiębi~rcz_y, 
umiejący zmyl ić obronę wo~ól panny ku pognębieniu 
podstarzałego Gremia - Pantalone. Wło,ska sce,na, 
w pełni rozkwitu, musiała wprost zapraszac do nasla
downictwa; porywała zapewne nieporównaną sponta
nicznością ekspresji tego narodu, zwłaszcza wido~zną 
w commedia dell 'arte, dźwięcznością języka, ktorym 
Szekspir przeplótł partie pewnych postaci, muzyką (jej 
metra udaje za·lotnik), czyż nie z takim zawodem w_szys~y 
kojarzą rozśpiewaną ltolię i czyż nie było przy1emn1e 
wywołać jej nastrój? A prostota nawiązywania sytuacji, 
niemal nonszalancka, też każe myśleć o improwizacjach 
wedrownych włoskich komediantów. 

. Ale r.ie toki miał być główny nurt i główne piętno 
tej szluki. Z konwencjonalną intrygą zdobycia milej 
panny zdecydował się Szekspir sczepić historię bardz~ 
cd miennego podboju. Połączenie jest zręczne, choc 
autor niekoniecznie w tych sprawach przejmował się 
zasadami kosmetyki dramaturgicznej w swoim młodym 
okresie (i niekoniecznie w starszym). Milą pannę wyda 
ojciec Ba ptysto za mąż, jeżeli wprzód znajdzie mał
żonka d la starszej, sekutnicy. W tym kontraście i w tym 
kontekście wyrośnie no scenie postać Katarzyny
-piekielnicy. Stara tradycja lietracka ostro kre ś lonego 
portretu jędzy, znana zwłaszcza komicznym wstawkom 
w misteriach angielskich (Pani Noe) przyda się jako 
główny motyw. W kategoriach dram.at~ chodzi o spr~wę 
kapitolną: czy kosa trafi na kam1en? Katarzyna iest 
jakim ś wyzwaniem dla porządku ś~iato, musi wię~ 
być odpowiednio przesadnie nakreslona. Warto tez 
dokładnie sobie w tym miejscu zapamiętać, do czego 
potrafiła siebie (i ludzi w swoim otoczeniu) dopro:wa
dzić rozpuszczona panna znajdująca się na pograni czu 
histerii, żeby później się nie zatrapiać surowością środ
ków, na jakie autor dozwolił bohaterowi . 

Naturalnie jednak wszelka zbyt poważna analiza, 
po linii „obrony godności kobiecej", farsy zaplanowa
nej z rozmysłem jako rodzaj półgroteskowej metafory 
jest chybiona i nie najlepiej świadczy o poczuciu hu
moru tego rodzaju krytyków (względnie krytyczek). Cen
ne jest natomiast inne świadectwo: „Aktorki, warto 
zważyć, grają rolę Katarzyny z satysfakcją". 

Katarzyna jest wyzwaniem dla mężczyzny pełnego 
energii i fantazji. W baśni bardziej poetyckiej mogłaby 
być uwięzioną królewną w zaczarowanym przez złe 
moce kasztelu . Samo wyzwanie jest ostre i prozaiczne, 
ale zaangażuje rozmach Petrycego. Jakże świetnie zna
lazł się w tej roli, przed laty, Douglas Fairbanks, 
uśmiechnięty zdobywca i poskromiciel losu , znany 
z wielu fHmów, jako pirat, Robin Hood, „człowiek z bi
czem" itd. 

Petrycy odpowiednio siebie charakteryzuje. Nie 
ulęknie się przecież krzyków Katarzyny: 

Myślicież, że mnie razi lada hałas? 
Czyliżem w życiu ryku lwów nie słyszał? 
N ie s l ysza ł morza s piętrzonego burzą, 
Wściekającego się i spienionego 
Jak rozjuszony dzik? 

(przekł. J. Paszkowskiego) 

Wkrótce „pojedynek płci", za który antropologi
zujący krytycy uważaliby tę sztukę, przybiera formę 
słownego fechtunku. Przydaje się technika stychomytii: 

Pe.trycy: 

Katarzyna: 

Petrycy: 

Idź, osa, widzę, żeś jest zła nad miarę. 

Jeżelim osa, ta radzę waćpanu 
Lqkać się mego żądła. 

Przeciw żądłu 
Najlepszym środkiem jest jego wyrwanie. 

(przekl. J. Paszkowskiego) 

Być może, że późniejszy wiek dwudziesty, tak na 
nowo świadom brutalnych stron ludzkiej natury, mniej 
będzie się zżymał niż spadkobiercy romantyzmu, bliżsi 
Szekspirowi czasem, na tonację, w jakiej Petrycy ujarz
mia w końcu temperament Kasi . Cały czas scena jest 
terenem brawurowej gry sił. Ten smak nie wszystkim 
odpowiada, ale trudno inaczej do sztuki podchodzić. 
Jedyną zdrową alternatywą jest ją odrzucić. Podobno 
Dean inge tak się swego czasu zirytował lekturą, „No
wego wspaniałego świata" Huxleya w czasie morskiej 
podróży, że wyrzucił książkę za burtę. Bliscy podobnej 
decyzji są zwłaszcza entuzjaści emancypacji kobiet, 
słuchając końcowej kapitulacji spotulniałej Katarzyny. 



~·łuchacze, traktujący rzecz bardziej historycznie czy 
z dystansem, czują natomiast, że dotarli do finału 
charakterystycznego dla farsy średniowiecznej. Szeks
pir, wyczuwając doskonale specyfikę tego gatunku, 
podjął jego próbę z wszelkimi konsekwencjami i do 
końca. Jeżeli farsa piętnastowieczna miała jakąś „filo
zofię", była to prosta 1 cierpka maksyma, że kosa trafia 
na kamień. że na chytrego znajdzie się chytrzejszy lub 
na mocnego mocniejszy. To jest też jakiś obraz 
życia, na pewno nie iedyny dla ludzi średniowiecznych, 
na pewno nie ostatQczny dla Szekspira. Rzeczywistość 
jest bez wątpienia terenem gry sił i można to aktorskim 
gestem, wartkim strumieniem słów, niewymyślną, a prze
cież niezwykłą historią na scenie w niecalych trzech 
godzinach ukazać. 

Ilustracja do „Poskromienia złośnicy" pędzla E. Steinle'a 

Szekspir i inni autorzy 
komedii epoki elżbietańskiei 

Rozkwit komedii jako odrębnego, uznanego gatunku 
dramatu datuje się w Anglii od XVI w. Twórczodajnym 
źródłem okazują się tu - podobnie, jak w wielu innych 
krajach Europy - przede wszystkim bogate zasoby te
matyki ludowej (interludia, repertuar minstreli), a obok 
tego literatura starożytna i włoskie romanse, do których 
wraz z rozkwitem Odrodzenia chętnie sięgają angielscy 
komediopisarze. 
Owe wzory oraz miejsce wystawiania sztuk : dziedzińce 
zajazdów czy też dwory i pałace - stanowią podstawę 
do określenia części wczesnych komedii jako ludowe, 
popularne, natomiast pozostałe tworzone przez ludzi 
wykształconych („uniwersytety wits") uzyskały miano 
dworskich, sztucznych. 
Charakterystyczne dła rozwoju dramatu angielskiego 
tego okresu będzie stopniowe łączenie się tych dwóch 
tendencji - ludowej i literackiej. a najwspanialszym 
potwierdzeniem tego zjawiska będzie oczywiście twór
czość Wiliama Szekspira. Z piszących przed Szekspirem 
wymienić należy m.in. Johna Heywooda (1547-1587) 
i jego próby przekształcenia dialogów i dysput w akcję 
dramatyczną, autora pierwszej komedii świeckiej „Ful
geus and Lucrece" Henry Medwall'a czy Nicholasa 
Udalla, który w komedii „Ralph Roister Doister" udanie 
łączy Plauta i Terencjusza z elementami rodzimymi. 
Inni r:;isarze, jak Richard Edwards i George Whetstone, 
próbowali określić odrębne prawo komedii i jej funk
cję. Ważną rolę w tym zakresie odegrał John Lyly, 
p rzedstawiciel „grupy dworskiej", który zamiast nie
wymyślnego dotąd 'Nierszowania wprowadził po raz 
1:ie;·wszy wiersz biały jako podstawową dla komedii 
formę wypowiedzi oraz nadał komedii rangę utworu 
sclonowego. 
Dalsze zasługi położyli przede wszystkim George Peele 
i Robert Green . Należy także przypomnieć, że głównym 
tematem ówczesnych komedii była miłoi.ć - stąd ich 
nazwa : romantyczne. Zasługą Szekspi ro jest wzboga
cenie owego romantycznego stylu o nowe wartości: 

historie miłosne rozgrywał bądź w świecie snu i fantazji 
(„Sen nocy letniej") - bądź też w warunkach, któryrr 
nadcwal cechy prawdopodobieństwa („Kupiec we 
necki", „Wiele hałasu o nic" i in.). 
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Tę drugą tendencję, przeważającą w twórczości Szeks
pira, nazwał znany hi sto ryk teatru, Allardyce N icoll, 
realizmem romantycznym. Składa się na nią: włoskie 
tło, elżbietański duch a jednocześnie zawsze aktualna 
prawda o naturze i uczuciach człowieka. 

Pierwsze próby komediowe Szekspira to „Komedia omy
łek", „Posi<romienie złośnicy", „Stracone zachody mi
łości", „Dwaj panowie z Werony" (1593-1595)*. Na
stępne. „Sen nocy letniej" (1595), „Kupiec wenecki", 
„Wesołe kumoszki z Windsoru" (1597), „Wiele haiasu 
o nic" (1599), „Jak Wam się podoba", „Wieczór Trzech 
Króli" (1600) - do dziś uchodzą za szczyt osiągnięć 
komediowych. 

Krytycy moją wątpliwości, czy do tego gatunku można 
zaliczyć również dramaty: „Troilus i Kresyda" (1602), 
„Wszystko dobre co kończy się dobrze", „Miarka za 
miarkę" (1603) - przepełnione nutą tragizmu i goryczy. 
Nowe akcenty baśni i refleksji zawierają ostatnie ko
medie: „Cymbelin" (1609), „Opowieść zimowa" (1609) 
i „Burza" (1611). 
Francis Meres zaliczył Wiliama Szekspira do „najlep
szych spośród nas w komedii" i napisał w „Palladis 
Tamia": „Tak jak Ploutus i Seneka uchodzą u Latyń
czyków za najlepszych w komedii i tragedii, tak Szekspir 
wśród Anglików jest najwyborniejszym w obu tych ro
dzajach dla sceny". 

Będzieli miotać obelżywe słowa 

Będzieli groźnie marszczyć czoło, 

Powiem, że śpiewa przyjemnie jak słowik, 

Że tak promiennie wygląda jak róża, 

Kiedy ją ranek świeżą zwilży rosą; 

(Przekl. J. PASZKOWSKIEGO) 

Tok przedstawia się wstępny plan Petrycego, za
mierzającego zjednać sobie znaną w calej Padwie 
złośliwą Katarzynę . K;edy jednak pełna dowcipu szer
mierka słów nie przyniesie spodziewanego efektu, ener
giczny młodzieniec sięgnie do śrndków mniej wyszuka
nych, ale za to znacznie skuteczniejszych. 

•) Ooty i kolejność utwor6w podane zostały na podstawi·e „Kano11u dzieł 
Szekspira", zawartego w procy Stanisławo Helsztyńskiego, „Człowiek 2e 
Stratfordu", PAX. Warszawa 1963. 



Dziewiąta premiera w sezonie 1967/68 

2.i .OCJ. 'i 
Wiliam Szekspir 

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY 
(The TaminC' of the Shrew) 

-, 
Komedia w 5 akjch, w 2 odsłonach 

PRZEKŁAD: JóZEF PASZKOWSKI 

Osoby: 

Baptysta - bogaty obywatel Padwy 
Wincencjusz - starszy szlachcic z Pizy 
Lucencjusz - jego syn, zakochany w Biance 
Petrucchio - szlachcic z Werony, ubiegający się o Katarzynę 

Gremio \ 

J
- ubiegający się o Biankę Hortensjusz 

Biondello I 
Tranio I - słudzy Lucencjusza 

Grumio I 
I 

- słudzy Petrycego 
Kurtys 
Bakalarz 

Katarzyna - starsza córka Baptysty 

Bianka - młodsza córka Baptysty 

Pani Dorota - wdowa idąca za mąż za 
Modystka 
Krawiec 

I 
I 

Horcensjusza 

ANTONI LEWEK 
JERZY ćWIKLIŃSKI 
KRZYSZTOF RóżYCKI 
HENRYK JóźWIAK 

I JÓZEF ŁODYŃSKI 
I ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
j IRENEUSZ KASKIEWICZ 
\ JANUSZ KRAWCZYK 
j WALDEMAR STARCZYŃSKI 
\ ZYGMUNT URBAl\JSKI 

MAREK SOBCZYK 
ALICJA KRAWCZYKóWNA 

I EWA MIROWSKA 
i MARIA WILHELM 

ALICJA CICHECKA 
N!NA KRóL 
KAROL OBIDNIAK 

Rzecz dzieje się w Padwie i w domu Petrucchia no wsi . 

Reżyseria: OLGA KOSZUTSKA 

Współpraca reżysersko: DRISSI ABDELLAH 

Dekoracje : HENRI POULAIN 

Kostiumy: MARIA HORBACZEWSKA 

Muzyka: PIOTR HERTEL 

Prz edstowienie prow a·dz i: JAN SZAFAŁOWICZ 

Przy egzemplorzu : EWA IWINSKA 



Bo też końcowy efekt jest 0szałamiojący : Katarzyno 

okaże się najbardziej uległą z ż9n, a ~';tr.y_cy otrzyma 

i::osag (pół majątku Baptysty), dwadz'ieścia tys. koron 

i dodatkową ragrodę, co mkże stanowi niebagatelną 

przyczynę zabiegów pomysłowego szlachcica z Werony. 

Niezależnie od oporów, z jakimi spotkać się dziś 

może idea tej komedii, nie sposób nie poddać się 

urokowi zabmA·y v.1ynikajqcej z licznych nieporozumień 

czy nie do~trzec wybornej plastyki pełnych tempera

mentu postaci, przede wszystkim głównych bohaterów. 

No i język - żywy, potoczysty, czasem rubaszny, miej

scami nawet dosadny. 

Józef Paszkowski, dokonujący w roku 1877 prze

kładu „Poskromienia złośnicy", uznał niektóre zwroty 

za nieprzyzwoite i w polskim tłumaczeniu „wygładził" 

śmielsze określenia. Na szczęście w ostatnim wydaniu 

„Dziel dramatycznych" (PIW, Warszawa 1964) przy

wrócono komedii brzmienie mo~liwie najbliższe epoce, 

w które} powstała i żywiołowej atmosferze oryginału. 

„Poskromienie złośnicy" zawiera kilka wątków. 

Drugim pod względem ważności jest romantyczno mi

/ość Lucencjusza i Bianki, będących przeciwieństwem 

poi:;rzedniej pary. Odnajdujemy tutaj pomysły z com

medio dell'arte: zamiano strojów, występowanie pod 

cudzym imieniem, postać podstarzałego amanta Gre

mio (Pantalone), figle służących itp. Brak już jednak 

w tym wypadku rumieńców i komizmu tak charaktery

stycznych dla głównego nurtu sztuki. Szkoda również, 

że niedokończony został przez Szekspira prolog, przed

stawiający zabawę, jaką organizują sobie pan i jego 

dworzanie, pzebierając w dworskie szaty pijanego 

prostaka. Znana w szekspirowskiej dramaturgii forma 

„teatru w teatrze" nie ma tym razem pointy. 

„Poskromienie złośnicy" wystawiono ok. 1594 roku, 

natomiast tekst komedii wydrukowano dopiero w kilka 

lat po śmierci .:.zekspira w roku 1623 w tzw. I Folio 

(dzieła wszystkie). 

Istnieje jeszcze jedno sztuko, drukowana anoni

mowo w roku 1594, pod zbliżonym tytułem „Poskromie

nie pewnej złośnicy" (The Taming of a Shrew"), pier

wotniejsza jednak w swej formie. Fakt ten jest przyczyną 

snucia różnych hipotez. Najbardziej wiarygodne wydaje 

się przypuszczenie, że szekspirowskie „Poskromienie 

złośnicy" („The Taming of the Shrew") stanowi dosko

nalszą przeróbkę tego samego motywu . Natomiast wą
tek miłości Bianki i Lucencjusza zaczerpnięty zostal 

z utworu Ariosto „Gli Suppositi'', przetłumaczonego 

przez G. Goscoigne'o i granego w Groy's Inn („Supp
oses", 1566). 

Anna Kuligowska 

St. Wyspiański: Honorata Leszczyńska w roli Katarzyny. 



Kiedy Szekspir umierał, kwiecień był na dworze 

I w zielonej oberży „Pod stłuczonym Dzbanem" 

Z imć Falstaffem, rumianym i opasłym panem, 

Chłeptały grzane piwo trzy kumoszki hoże. 

Kogut piał i wschodziły starej Anglii zorze, 

Kowa·I podkuwa/ konia, pastor mruczał: „Amen", 

Gospodyni karmiła kominek polanem, 

Ogień tańczył w kominku, jak rój elfów w borze . 

Ofelia przyszła z głębi czarnego jeziora, 

Cala - śmierć pośród lilij, cola - zakochanie, 

Staną! Hamlet przy łożu poety - aktora 

I zdecydował: „Nie być, bo nie czas na trwanie". 

Ale sztuka Szekspira „być" zdecydowała 

I śmieje się, i płacze, żyje wiecznotrwała. 

WŁODZIMIERZ StOBODNIK -
„Sonet o śmierci Szekspira" 
ze zbioru „Mowa codzienna", 

W-wa 1956. 

~----- „ ___ __... 

Dom w Stratfordzie, w którym urodzi! się Szekspir. 

Z dzieiów „Poskromienia 1łośnicy" 

na łódzkiei scenie 

Po raz szósty ogląda obecnie Łódź jedną z pierw

szych komedii Szekspira, znaną w polskim przekładzie 

jako „Recepta na złośnicę", „Ugłaskanie sekutnicy" 

wreszcie „Po<ikramienie złośnicy' '. Jej polska premiera 

odbyła się przed 140 laty 17 marca 1828 r. we Lwowie, 

aby dopiero po 55 latach, jesienią 1883 r. trafić do 

Łodzi. W roli Petrucchia (spolszczonego potem na Petry

cego) wystąpił wówczas znakomity artysta dramatyczny 

Bolesław Leszczyński (1837-1918), powtarzając ją tu 

jeszcze dwukrotnie w następnych latach. „Dziennik 

Łódzki" w kolejnych numerach 177, 178 i 180 z r. 1888 
tak anonsuje komedię i wykonawców : „T eatr Letni 

Sellina . Towarzystwo Artystów Dramatycznych pod dy

rekcją Juliana Grabińskiego . W sobotę, dnia 11 sierp

nia 1888 r. „POSKROMIENIE ZŁOŚNICY" - komedia 

w 5 aktach Szekspira, tłumaczenie Blydowskiego". 

„Rolę Petruchia odegra artysta - gość z Warszawy, 

a w roli Katarzyny wystąpi u nas po raz pierwszy panna 

Czerli" . Dlaczego organizatorzy wymieniają pannę 

Czerli, pomijając nazwisko Bolesława Leszczy1iski290 

(„artysta - gość z Warszawy") - pozostanie tajemnicą. 

Spawozdawca „Dziennika Łódzkiego" stwierdza Jedy

nie w „Kronice", że: „Trzy gościnne występy tragika 

warszawskiego i:;odreperowaly jako tako ubożuchną 

kasę ·letniego teatru . W sobotę stanę/a slota na prze

szkodzie; mimo to zebrało się około dwustu osób na 

przedstawieniu komedii Szekspira „Poskromienie złoś

nicy". Gościa oklaskiwano frenetycznie w jednej z naj

lepszych jego ról''. 

Dobre wspomnienie pozostało widocznie po owych 

letnich występach Leszczyńskiego, skoro ponownie wi

dzimy go w Łodzi 15 stycznia 1899 r„ tym razem w Tea

trze „Victor ia" (dzisiejsze kino „Polonia"). Obok go

ścinnie występującego mistrza sceny polskiej grali 

wówczas: H . Zimajer-Rapacka - Katarzyna, D. Kier

nicka - Bianka, M. Winkler - Grumie i M. Tarasiewicz 

- Lucentio . 



Po raz czwarty wystawiono „Poskromienie złośnicy" 
w 1936 r., w Teatrze Miejskim (obecnie im. Jaracza). 

Premiera odbyła się 17 stycznia, reżyserował Henryk 

Szletyński, dekoracje projektowa/ Konstanty Mackie

wicz. Katarzyną by/a Zofia Tymowska, Petrucchiem -

Czesław Kalinowski, Lucencjuszem - Lubicz-Lisowski, 

Bianką - Celina Niedźwiecka, Grumiem - W/. Matusz

kiewicz, Kupcem z Mantui - Jan Mroziński, panią Do

rotę - Bronisława Bronowska, a Gremia grał Henryk 
Szletyński. 

I wreszcie powojenna premiera - 5 czerwca 1954 r. 
w Teatrze Powszechnym w reżyserii Hanny Małkowskiej, 
scenografii Mariana Bogusza, przy muzyce Karola 

Sztromengera. W roli Katarzyny wystąpiła Maria Ma

licka, Petrucchiem był Ryszard Piekarski. 

A. K. 

ANEGDOTY TEATRALNE 
W jednej z ostatnich scen „Ryszarda Ili" Szekspira, 

kiedy wszyscy uciekają z placu boju, król Ryszard wolo: 
- Konia, konia, królestwo za konia! 
Słynnemu aktorowi francuskiemu, Franciszkowi Tal

mie (1763-1826) zdarzyło się, że po tych słowach ode
zwał się głos z galerii: 

- Czy nie wystarczy ci osioł? 
Talma natychmiast odpowiedział: 
- Naturalnie, że wystarczy, tylko do tego musiał

byś osobiście pofatygować się na scenę! 

Zdarzyło się, że Bolesław Leszczyński grając Otella 
w dramacie Szekspira pod tym tytułem, zapomniał ufar
bować no czarno ręce, co wywołało u publiczności ·lekki 
szmerek żartobliwych uwag. 

Leszczyński znalazł jednak sposób, ażeby wyjść 
z honorem z tej niełatwej sytuacji . Podczas przerwy 
między jednym a drugim aktem ufarbował sobie odpo
wiednio ręce i włożył jasnoróżowe rękawiczki, które po
tem podczas akcji na scenie zdjął z wielką nonszalan
cją.„ 

Publiczność zareagowała na to gorącymi oklaskami„. 

* 

W czasie jednego z przedstawień „Ryszarda lłl" 
Wiliam Szekspir zauważył, że pewien aktor gorąco roz
prawia z prześliczną pokojówką. Szekspir zbliżył się 
niepostrzeżenie i podsłucha/ słowa dziewczyny: 

- O dziewiątej zapukaj trzykrotnie do moich 
drzwi - zapytam: kto puka? odpowiesz - Ryszard Ili. 

Szekspir, który uwielbia/ kobiety, zjawi/ się na 
umówionym miejscu kwadrans wcześniej, zapuka/ i po
dał hasło. Został wpuszczony i udo/o mu się szczęśliwie 
ułagodzić gniew oszukanej. 

Za chwilę znowu słychać pukanie. 
Autor „Hamleta" otwiera okno i pyta po cichu: 

Kto puka? 
- Ryszard 111, 
- Spóźniłeś się, Ryszardzie - odpowiedział Szeks-

pir - Wilhelm Zdobywca już zajął fortecę! 



Z własnego podwórko: 

W sezonie 1909/ 10 ówczesny dyrektor łódzkiego 
Teatru „Victoria" Aleksander Zelwerowicz powierzył 
młodemu utalentowanemu aktorowi swojego zespolu 
Stefanowi Jaraczowi pierwszą wielką rolę - szekspi
rowskiego Ryszardo Ili. Premiero, która odbyło się 10 
lutego 1910 r. na scenie, noszącej dziś imię tego ar
tysty, stało się ogromnym sukcesem odtwórcy głównej 
roli. Zelwerowicz (grający w przedstawieniu rolę I mor
dercy) przesiał Jaraczowi z tej okazji wieniec z na
pisem0:0 „Krwawemu zbrodniarzowi - pierwszy mor
derca . 

• 
• 

Jerzy Ćwikliński tak wspomina jedną z przygód 
Władysława Waltera, kiedy to znakomity artysta mimo 
woli stal się współautorem „Wieczoru Trzech Króli"· 

Grając w tej komedii w 1950 r. sir fobiasza Czkaw
kę, Walter „potykał się" często o pewną drobną kwes
tię, którą w końcu polecił wypisać dużymi literami na 
tylnej stronie jednego z drzew imitujących na scenie 
park. W odpowiednim momencie zręcznie je obchodził, 
zerkał na tekst i dalej rzecz toczyło się już gładko. 
Pewnego wieczoru przestawiono przez pomyłkę drzewa; 
nie speszyło to jednak zawsze przytomnego aktora, 
który wyszedł „z parku", recytując: 

„Nic wam więcej nie powiem, 
zabrano mi drzewo albowiem" 

Powszechny Dom Towarowy 
"Universal.. 

w Łodzi Pl. Niepodleglości 4 

Poleca bogaty wybór ar· 
tyk ułów: 

odzieżowych 

włókienniczych 

skórzanych 
futrzarskich 

dziewiarskich 
gospodarstwa domowego 

telewizyjno-radiowych 
elektra-technicznych 

jubilerskich 
muzycznych 
papierniczych 
chemicznych 
sportowo-turystycznych 

kosmetycznych 
perfumeryjnych 

eksponowanych na ezie· 
rech kondygnacjach naj· 
większego i najnowocześ· 
niejszego obiektu handlo· 

wego w lodzi. 

KUPONY TKANIN 
WEŁNIANYCH 

BAWEŁNIANYCH 

JEDWABNICZYCH 

stanowią mily i prak· 
tyczny upominek na 

każdą okazję 
Wymienione artykuły 
poleca MHD Art. Wló· 

kienniczymi 

w sklepach przy ul. 

Piotrkowska 122 

Pl. Wolności 8 
Zachodnia 14 
Wrocławska 7 
Cieszkowskiego 4 

Wojsko PolskiE!9Cl 72 
Długosza 26 
Boya 2:eleńskiE!9o 12 
Wrześnieńska 102 
Zaolziańska 1 
Felińskiego 5 



W repertuarze 

NA SCENIE TEATRU „ROZMAITOŚCI" 

Leon Kruczkowski 
NIEMCY 
Henryk Sienkiewicz 
OGr\JIEM I MIECZEM 
a da ptacjo Wandy Maciejewskiej 

W przygotowaniu 

Jol~n Patrick 
KAŻDY KOCHA OPALĘ 
Stefan Żeromski 
PRZEDWIOŚNIE 
:::dc:pl ocjo Jerzego Adamskiego 

Stanisław Wyspiański 
WESELE 

NA SCENIE TEATRU 7, 15 

Zdzisław Gozdcwa i Wacław Stępień 
BLIŹNIAK 

Dregely - Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 
Zdzisław Skowroński 
W CZEPKU URODZONA 

\fil ~:m:ygotovmniu: 

Krzysztof Choiński 
STENDHAL I S-KA 
Jan Potocki 
PARADY 

W stałym repertuarze dla dzieci: 

Sergiusz Michałkow 
ZAJĄCZEK „ZORRO" 
Maria Konopnicka 
BAJKA O KRASNOLUDKACH I · SIEROTCE MARYSI 
(odopt. J. Mazanek, St. Brucz, Z. Skowroński) 

Henryk ~·ienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
(odopt. J. Mazanek) 

Lucy M. Montgomery 
AN iA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
(odopl. A . Konie) 
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