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„ Po sk rom ien ie zło śn icy" ukaza ło si ę po rnz p ie17Ns zy w wydaniu Fol·io 

z 1623 r Za datę powsta nia kame d ' i uchodzi ro!< 1593 lub 1594. 
Gtówne źró dło „Poskrom ienia złośnicy " stanowi niewątpl i wie drukowa na 

w 1594 r., lecz znana znaczn ie ·..vc ześniej, anonimow a komed io pad n iema l 

tym samy m t y tułem „The tam ing of o Shrew'' („Po skromien.i e pewnej sekut

nicy''), op-O rta w du ż ej częś ci na „ I Suppcs: ti'' (Domnie ma-n" A ri osta ) prw

l< łod angielsk i drukowa ny w 157 1 <.). Mo ty w po sk romienia oiieznośn ej żon y , 

występujący w roz li cznych utworach literackich i baśniach ludow ych, był 

równ ież popul arn y w epoce e i żb i etańskiej . 

Po·duończykow i Baptyśc i e uśm i echnęło się fo-rtuno, darząc go bo gactwem 

i dwiema urod z;iwyrn i córkami. Te ~tot n ie stoją się j ednak również źródłem 

kłopotów poczc iwego mieszczanina. Wpra wdzie młodsza panno, Bi a nko, swoj ą 

łagodnośc ią i wd z i ękiem podb ija serca - ubieg a ją s ię o n ią boga ty Gre mio 
i zamożny Hortensjus z, a syn p izańs ~i ego boga cza, Lucencjusz, ledwo ją 

ujrzał, ju .ż jest zakoch a ny - za to strach po prostu spotka ć się ze s tarszą 

pon ien ką, Kotorzy nq. Swo rl iwo. zlośn ico, sprzeciwo s i ę ojcu, dręczy si ostrę , 

o i obcemu n ie przepu ści, j ś l i zna lazł s i ę no jej drodze. W ty m sto nie r zec zy 

strap:ony Baptysta postan awia tok długo .n ie zezwalać no zamęście Bia nki , 

pó'ki Katarzynie n:e trafi się 1w ndydot no malżonko . 

Czy się trafi, o tym opowi e sztuko. 

Teatr koszal i1i sk i po raz d rug·i w swe j histori i wysta wi a tę popularn ą ko

medię Szekspira. Po raz pierwszy wys tawi ł ją w sezon ie 1960/61 w reżyse rii 

To'deusza Al eksandrowi cza w dekoracjach Teresy Ponińsk i ej. W roli Katarzyny 

wystąp·iła gościnnie Do-nuto Szaflars ka . Przedsta wi en ie cieszyło się du żą 

popularnością. 

(z rragment6w do no ty od redakc ji 

w: Poskromieni u z.loś n i cy W i llia ma Sha kes pe are 'a, 

PIW, Wa rszewo 1969, wyd . I oroz IPT) 



Sonet 101 

Przecz s i ę ociągasz, Muzo ma, leniwie 

I p rawdą , gardzisz, gdy się z pię k nem godzi? 

Piękno i prawdę miło ść moja żywi, 

Cie bie żywi ąca ; czy chcesz w blasku chodzić? 

Odpowiedz, Muzo. Wiem, żeś odrzec skora: 

Pra wda jest naga, gdy j est oczywi sta, 

Pi i ęl<no j est sobą, ·na cóż mu kolory, 

A to, co pielrne, piękne, kiedy czyste. 

Choć chtopcu mem u na nic chwa ta piona, 

TY ni c mil cz, Muzo. Bo to możesz sp1rawić, 

By niźl; tru no dłużej ży l złoco n a, 

By wszys tk ie czasy mogły chlopca s l ow·i ~. 

Czy1i przeto, Muzo, •nie bądź mi płochl iwe, 

Ni ech zawżdy będzie t ym, kirn z nami bywa. 

W il l iam Sz.ehrlr 

trum. Jaros ław Marek Rymkiewicz 

Wilhelm przeczyta/ zaledwie kilka sztuk Szekspira, już oddzia
łały one na niego tak silnie, że nie był w stanie czytać dalej. 
Dusza jego poruszona była do głębi. Znalazł sposobność, by po 
rozmawiać z Jarnem *, i nie miał dlań dość słów podziękowa n ia 
za doznaną dzięki niemu radość. 

„Przewidywałem - powiedział Jarno - iż nie pozostanie Pan 
nieczuły na znakomite przymioty tego najniezwyklejszego i naj
cudowniejszego z wszystkich pisarzy''. 

,Jak - zawołał Wilhelm - nie przypominam sobie, aby jakaś 
książka, jakiś człowiek albo jakieś zdarzenie w życiu wywarło nCJ 
mnie tak wielkie wrażenie, jak te wybrane sztuki, które poznałem 
dzięki łaskawości Pana. Zdają się one być tworami niebiańskiego 
geniusza, który przybliża si~ do ludzi, aby w sposób możliwi'"
przystępny pozwolić im poznać samych siebie. To nie są dzieła 
poetyckie! Wydaje się człowiekowi, że stoi przed otwartymi 
ogromnymi księgami losu, po których z szumem przebiega wicher 
najburzliwszego życia i z mocą przewraca szybko ich karty. Je 
stem tak zdumiony i zupełnie wytrącony z równowagi tą silą i de
likatnością, gwałtownością i spokojem, że tęsknię jedynie do 
chwili, kiedy będę usposobiony do dalszej lektury". 

„Brawo - rzekł Jarno, podając rękę naszemu przyjacielowi 
i ściskając ją - tego właśnie pragnąłem! Skutki, jakich się spo
dziewałem, zapewne także nie każą długo na siebie czekać" . 

„Chciałbym, gdybym tylko potrafił - odparł Wilhelm - odkryc 
Panu wnętrze mojej duszy. W sztukach Szekspira znajduję speł
nienie i rozwinięcie wszystkich moich przeczu ć dotyczących ludzi 
i ich losu, które podświadomie towarzyszyły mi od czasów mło
dości . Wydaje się, jak gdyby rozwiązywał on nam wszystkie za
gadki, chociaż nie możemy przecież powiedzieć: tu czy tam j es t 
zbawcze słowo. Jego bohaterowie wydają się naturalnymi ludźm i, 
a przecież takimi nie są . Te najbardziej tajem nicze i najbardziej 
skomplikowane twory natury działają w jego sztukach na naszych 



oczach, jak gdyby były zegarami, których tarcze i mechanizm 
zrobione są z kryształu; wskazujq one zgodnie ze swym prze
zn aczeniem bieg godzin, a jednocześnie pozwalają nam dostrzec 
poruszające je tryby i sprężyny. Tych kilka spojrzeń, jakie rzuciłem 
w świa t Szekspira, zachęca mnie bardziej niż cokolwiek innego 
do robienia szybszych postępów w świecie rzeczywistym, do włą
czenia się w nurt pisanych mu losów i, jeś li powiodą się moje 
plany, do zaczerpnięcia kilku pucharów z wielkiego morza praw
dziwej natury i podania ich ze sceny spragnionej publiczności 
mojej ojczyzny" . („. ) 

* - Jarno, należący równ1ez do opiekunów Wilhelma, zaleci! 
mu lekturę dzieł Szekspira. 

( fra g menty „ lot nauki Wilhe,lma Me1stro" Johanna Wolfganga Goethego ; 

z : Goethe i Sch i ller o dramacie i teatrze . 

W ybór pism . Tom. IV. Pań stwowy Instyt ut Sztuki. 
Ossolineum, Wrocław 1959, wyd. 1} 

Sonet 123 

Nie będziesz, czasie, chełpił się, że zmianę 

Dostrzegasz we mnie; pirnmidy twoje 

Stare są , choc iaż w nowy strój odzia ne, 

Ani s :ę dziw i ę, an.i n i epokoję. 

Dni nosze krótk ie, tedy pm:lz;iwiamy 

Wszystkie starocie, którymi się dzielisz, 

Prędzej nam wmówisz, że ich pożądamy 

Nim zdolasz pojąć, ześmy je widzieli. 

Rejestrom twoim ni tobie nie wie-rzę; 

An;i pne-szlości, n•i czasom s i ę dz i wię, 

W szystoko jest kłamstwem i z kłamstwa się b·ierze, 

Które w pośpiechu montujesz gorliw ie. 

Lecz przysięgam: będę wierny sobie 

Pomim o ciebie i na przekór tobie. 

Wil liam Siebp1r 
ttum. Jer zy S. Sito 
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O statnia próba odbyła się po południu. Z zapadnięciem zmro
ku scena przeszła w posiadanie Piotra Wrighta, który wydawał 
rozkazy pomocnikom jak generał na polu walki: „Dodać drugą 
l a ta rn ię, ustawić rzędem światła u stóp miejskich murów, tak po
stawić kaganek przy łóżku, żeby cień był długi na milę". W Glo
bie nikt s i ę nie tro s zczy ł o oświetlenie, ponieważ przedstawienia 
odbywały s ię po polud n iu, ale wieczo rem scena jarzyła się od 
latarni. 1 Piotr Wright ma lowa ł całe sceny światłem świec. Ubranie 
jego, pop lamione tłu s zczem, pachni ało wo sk iem. 

O tej po rze nie było w so l i aktorów, z wyjątkiem Szekspira, 
który był ta k b lady, że Piotr wzią ł go P.Od rę kę i prosił, aby wy
począ ł, lecz on nie ch c ia ł o tym i słys ze ć . Twarz mu zeszczuplała 
i zapa dła, oczy go rzały, ru d ą b ród kę gęsto przetykało srebro. 
Czuwał nad wszystk im. G d y pomocnicy Piotra przyczepiali kle
jone papiery wokó ł drewni anych slupów, ażeby je ochronić od 
drutów podtrzymujących ośw ietlenie, podnosili w ielkie kande
labry i przymocowywali je drutem, Szekspir dogląda/ roboty, robił 
notatki, podsuwał sposoby za bezp ieczenia przed pożarem. Był 
to stary, drewniany b udynek, postawiony ćw ierć wieku temu, 
z płóciennym dachem o błożonym całymi pokładami farby. Na da
chu namal owa no błęk i tne niebo. Potem ktoś zamalował je no 
czarno i po pst rz ył gwia zd a mi, i znów kiedyś powrócił błęk i t. Jed
no iskro mog la zamien i ć płótno w morze płomieni i zwalić ciężkie 
dębowe belki. Teraz niebo było koloru zielonej wody morskiej 
z nimfami igrającymi no wetnistych folach Neptuna i d mącymi 
w mu szle. D la „ O tello " Piotr ch ciał roztoczyć na niebie cate 
snopy św i a t ła . M ógł przycie mniać światła za pomocą skompli
kowanego system u g aśn ic , umieszczo nych na cicho obracających 
si ę krą ż kach, albo przez pod no szenie i o puszczanie cynowych 
ta lerzy. Gdy chciał. żeb y znowu zabłys ło, u żywał do tego długich 
naoliw ionych sznurów, rozpiętych międ zy św ieca m i . Mógł je pod
nos ić w odpow ied nie mie jsce i mom entaln ie światło zapalało się 
wzdłuż szn u rów . Boki sceny, sufit i podłog a były jedną plątaniną 
sznurów, łańcuch ó w, dru tów i we ł n y. Szekspir zaws ze wściekat 
si ę na mi strza św i a te ł mów rq c : „ Da j mi raz stale św i atło! Dośc 
mam tego. Nie j estem rzemi e ś ln i k i em sceny! Sama sztuka jest 

wszystkim!". Piotr kiwał głową, kl ą ł z cicha na wtrącanie się 
Szekspira i w dalszym ciągu rozpi n ał skomplikowaną pajęczynę 
drutów i latarni, obojętny no wszelkie rody , oż póki ze sceny 
nie zrobił cudu. W jego to mocy było zmienić nastrój sztuki 
za pomocą światło. Z jego zręcznych palców płynęło światło 
dzienne lub ciemność. „Nie chcę tu żadnych czarowników prócz 
ciebie" - rzekł pewnego ra zu Szekspir, przyglądając się procy 
Piotra przygotowującego dworskie przedstawienie, ole Piotr w 
dalszym ciąg u ig rai swym i srebrnym i reflektorom i i ro m kom i z ko-
1 orowym szk/em. 

Sam Jakub (tzn. Jakub I - król Anglii) patronował przedsta-
wieniu. Mistrz zabaw przeczytał mu sztukę, której przysłuchiwalu 
się także królowo z młodą księżniczką Elżbietą u kolon. Słuchajqc 
sztuki Jakub uderza/ czasem o ziemię orzechową laską i mówił. 

- Moja król ewsko mość jest wzruszono do łez! Podajcie mi 
chustkę! 

I tak, to płacząc, to śmiej ąc się nerwowo , to śliniąc się, słucha! 
sir Edmundo Til meyo, oż ten nie skor) czył czytać sztuki. Potem 
oparł się o krzesło trzymając czerwoną chustkę przy tworzy i szep
cząc raz za razem: 

- O mistrzu Szekspirze! 
Mistrz zabaw myśląc, że sztuka przygnębiła Jakuba , wz1ąr na 

siebie rolę samozwańczego krytyko ws kazując na jego błędy, 
a Jakub milczał drżąc z gniewu. Wreszcie o de rwał chustkę od 
tworzy i ryknął: 

- Trzymaj ten podły j. ęzyk za zębami, sir Edmundzie! Wielki, 
natchniony sztukmistrz napi sał tę sztukę! Moja królewska mośc 
zna jego wzniosłość i jakoż mój mistrz zabaw śmie powiadać, że 
to nieprzystojne, kiedy me kró lewskie serce napełnia tok nieprze
parta żałość! 

I Jakub tok- zajął się sztuką, że kazał ją wystawić w wielkiej 
soli biesiadnej „w moim mieście Westm in sterze". 

Gdy Szekspir przyglądał się, ja k Piotr przygotowuje oświetlenie, 
dziedziniec sali biesiadnej napełniał się panami i ambasadorami 
zaproszonymi na przedstawienie przez królewskiego posłańca. 
W kulisach aktorzy vvkladali kost iu my i smarowali twarze nie
dźwiedzim łojem. Gdy gro1i no otwartej scenie Globe'u, zado
walali się skromniejszymi farbami, lecz tu przed królem w Lon
dynie robili sobie niebieskie powiek i, karminowe usta i pod
czerniali oczy pyszniąc się jak powie. („ .) G dy otwarto drzwi, wiel
kie pąsowe zasłony były już no miejscu, a naprzeciw sceny stoi 
zloty fotel. Obok królewskiego fotela stał mniejszy fotel dla kró
lowej Anny, a za nim Iowy dla dostojników. Latarnie paliły się 



słabo w obszernej sali. Gdzieś w głębi grali muzykanci, szeleś
ciły robrony, polyskiwaly klejnoty, a czasem dochodzi/ szczęk 
rękojeści . Widzowie zachowywali się cicho i godn'ie, rozmawiając 
szeptem . Na tych prywatnych przedstawieniach odbywających 
się w sali biesiadnej aktorzy nie zwoływali widzów trąbą ani bęb
nami. Gdy król wchodził na salę, jeden z aktorów ubrany w kró
lewski szkarłat występował zza zasłony i grał na trąbce powitalną 
fanfarę. Potem król zajmował miejsce i przez chwilę panowała 
pełna oczekiwania cisza. Następnie zasłony podnosiły się bez
szelestnie i ukazywała się ulica w Wenecji . („.) 

Robert Payne, Aktorzy Jego Królewskiej Mości, 

przet. Zofia Si.wicka 

Sonet 151 

Mitość, że mtoda, ni e zna, co sumien ie -

Chociaż sumien ie jest mitośc i dz;ieckiem. 

Przeto, nim rzuci sz w btędy me kamie niem, 

Wdzię ki swe oskarż słodkie i zd ra dzieckie . 

Tyś wiarołom n a - i ja dłużej wiary 

Nie chowam temu, co we mnie szlachetne, 

Na żądz ołtarzu skladam dziś ofiary. 

Nad duchem ciało tr ium fuje szpetne. 
Lecz skoro i mię twe ustyszy, 

Upadłe, ws taje, teqo jeno, pan i , 

Prag n ąc, by twojej spra wi e usłużywszy, 

Znów pod two:mi ko rn ie lee stopami. 

Sumien ie twoje nie troszczyć się zdaje, 

Że dla mitości padam i pows t aj ę . 

\.V i lł 1 n m S:t-hp 1r 
tł um . W iktor W o ro zylski 
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