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jasne jak księżyc 

O Szekspirze potomność plotkuje z nieusta iącym zapałem . Podobno „ ko

ch ał inaczej" , a liczne stadko rodzir1ne w mieście nad rzeką Avon m i ało 

być rodza1em dymnej zasłony , podobno by! kob ietą, podobno nre r stniał 

wcale. a całe Jego dzieło to gigantyczna l1 te1-acka m1styfikaqa . W Jakie by 

nie bmąć niedorzecznośc i , w obliczu kolejnego wystawienia „Poskromre

nia złośni cy" c1ekawr odpowiedź na pytanie: Czy Szekspir w ogóle znał s r ę 

„ na tych sprawach" / 

Pewne jest. ze sam owego poskromienia nie wymyś li ! . Sztukę wysmazył 

na podstawie wydr-ukowaneJ w 1594 roku anon imowej komedi i. która 

z kole i wywodzi swój zywot wprost od Ariosta. Teatr e lżb r etański musiał 

dbać o aspekt ludyczny swego r-epertuaru, a motyw temperowania nie

znośnych zon, obecny od zawsze w bajkach, po r-zekadłach 1 jarmarcznych 

scenkach. l iczyć mógł na pewny poklask. Może zatem to tak zwane zapo

trzebowanie społeczne , a ściślej - kasa, skłoniły genialnego Wtlliama do 
I 

sprokurowania przepisu mężowskiej Lresuryi Tyle, ze lak na utwór pisany 

bez speq alnego przekonania widać tu zanadto zadowolenia ze zwyoę

stwa renesansowego macho nad zywiołem niewieścim. 

A tak mrędzy nami złośnr carm byłżeby to t en sam Szekspir, który gdzre in 

dziej biada. że „mężczyźn i tylko czasami bywaią panami sw01ch losów'', 
albo stawia dramatyczny wykrzyknik po słowach „słabośc i. twe i mię kob1e

ta"i Skądże tym razem tak uproszczony, by nie 1-zec t rywralny og ląd re laq i: 

zona - mąz, kobieta 1 mężczyzna? 

N igdy wszak nie przedstaw i ał ich jednostronnie, da leki był od sztampy. 

Gdyby wpaśc na wariacki pomysł wymiany szekspirowskich bohaterek, to 

w odróżnien i u od takiego r1p. po lskiego dr·amatu romantycznego, gdzie 

zabreg ów nie pociągnąłby b1-zem1ennych skutków, podstawienie w miej

sce takiej Desdemony naszej Kasi lub zastąpienie teize pan i ą Makbetową 

sp 1-awi łoby, że byłyby to j uż całk i em inne sztuki ... 

PrzyznaJmy Szekspir znał s ię na „tych sprawach" wystarczaj ąco . 

Z punktu widzenia dzisieJszei kobiety: wyemancypowanej, wyzwolonej, 

n i ezależn ej (a sporo 1 uż takich ), „Poskromienie złośnicy" to kam ień obra

zy. Czysty anachronizm. W ykopalisko. A lbo śmiesznostka. Nie ma powo

du, by kap itulować przed „panem stworzenia", rezygnować z własnego 

zdania 1 woli, przymi l ać s i ę 1 płaszczyć, by zapewnić sobie Jaki taki byt 

i św i ęty spokój . Choć marzenie męzczyzny o zonie. która powie za nrm· 

Księżyc - wskazu1ąc na Sfońce - wydaje się wieczne 1 niezniszczalne. to en

kl awy takich połowic na całym śwr ecie bezlitośnie się kurczą. Niezadługo 

ograniczą s i ę zapewne do mntej oświeconych zakątków kultury muzuł

mański ej. To chyba Jasne Jak.„ Słońce. 

Co prawda, Jak notują soqologow1e, Amerykanie, w poszukiwanru kobiet 

potulnych 1 nie tak drażlrwych wobec problemu molestowania, biorą dziś 

sobie zony z Eumpy Środkowej lub AzJr. a Francuzi otwr erają biura matry

monialne w Rosj i. ale i oni mogą poczuć się niebawem swoimi związkami 

rozczarowani Byt - lepszy - określ i kobiecą świadomość. 

Po co więc fetować po raz kolejny na scenie triumf nieustraszonego po

gromcy złośnic/ Męża satrapy nagradza1ącego łaskawością jedynie bezwa

runkową, tępą uleglość? Może na zasadzie rekompensaty. Doniesienia na

ukowe mówi ą o zatrważającym postępie degene1-aCj1 męskiego chromo

somu Y. Moc - męska - truchleje. Kto wie, może feministki, sufrażystki, 

emancypantki spisały s i ę za dobrze? 

Szekspirowska terapia podbuduje zachwiane męskie ego. Wypadnie tanreJ 

n1z seans u psychoanalityka. A przy tym - o ilez będzie zabawniej. 

Kuracja śmiechem - oto byc moze klucz do niesłabnącego 1 ponadczaso

wego powodzenia tej sztuki, c iągle tak chętnie granej, adaptowaną ogl ą

danej. Śmiech może być najlepszym antidotum na wzajemne pań i panów 

urazy. kompleksy, nredowartośc1owan1a„ . 

Mężczyźni kochają się w dziewczęcych Ju liach, wzdychają do eterycznych 

Ofelii, ale w1ązą się z kąśliwymi Katarzynami Tylko literaccy wybrańcy boż

ka m1łośc1 um r era1ą młodo . Ci. którym daleko do romantycznych herorn, 
książąt 1 elfów z marzeń sennych, żyją długo r nieszczęś l iwie - 1 mają dużo 

dzieci, które powtarzai ą ich błędy . 



Szekspir. jak nikt, po rafi penetrow c mroczne zakątki duszy ludzkie1. wy
dobywać w światła rampy dręczące nas demony. Nie tylko te w ielkie. jak: 

opętan ie władzą, żądza manipulowani b li źnim i, mordercza zazdrość czy 
zachł nność .. . 

Małe demony: brak dystansu do siebie, n iemozność uzd rawiającego sytu

acj ę komprom isu, czy chorobliwego deficytu poczucia humoru mogą na

mieszać n iemało , tak w scenopisie, 1ak w ludzkim życi u . 

Demony na leży poskramiać . 

Przyna1mnieJ możn próbować . 

Małgorzata Gnat 

Szekspir i świat 

~wi at i Polska Anglia 

De republrka emendanda Andrze1a Frycza 155 I 
Modrzewskiego I Zywot łazika z Tormesu 

Komedy1a Justyna 1 Konstanq1 Marcina Bielskiego 155 7 

W1zen.mek własny żywota człowieka poczowego 1558 
Mikołaja Reia 

1559 koronaCJa Elzb1ety I 

umiera Michał Anioł I umiera Jan Kalwin I I SM 23 kw1etn1a urodził się William Szekspir 
Zgoda 1 Satyr Jana Kochanowskiego 

Dworzanin polski Łukasza Góm1ck.Jego 1566 

Zw1erc1adlo Mikołaja Reia 1568 

Unia Lubelska powstanie Rzeczpospolrtej 1569 
Obo1ga Narodów 

1570 paprez Prus V ekskomunikuje 8zb1etę I I 
przy poparciu królowej Elżbiety załozono 

w Paryzu noc 5więtego Bartlom1e1a I umiera 1572 
Zygmunt August, ostatni z dynastii Jagiellonów I 

umiera Andrzej Frycz Modrzewski 

koronaCJa Henryka Walezego. pierwszego 1574 
elekcyinego króla Rzeczpospolitej 

w Londynie Giełdę I burmistrz Londynu wydaje 
zakaz przedstawień teatralnych w obrębie Crty 

ś lub 1 koronaCJa Anny Jagiellonki 1 Stefana 
Batorego 

1576 James Burbage. aktor karnpanu hr. Leicestera, 
buduje pierwszy teatr w Londynie pod nazwa 
„The Theatre" (na przedm1eśc1u Shored1tch) 

I 577 ang1elsk1 korsarz Francis Drake. 1ako drugi 
człowiek w h1stoni opływa dookoła świat 

Jan Zamoiskl zostaje Wielkim Kanclerzem 1578 
Koronnym I w Lublinie Stefan Batory ustanawia 

T rybunal Koronny I w Kazimierzu rozpoczęcie 
budowy kamienicy CeleJOwsk1e1 I 

w Jazdowie pod Warszawą wystawienie 
Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego 

Stefan Batory zakłada Akademię Wileńską I 1579 
wydanie Psałterza Dawidów w parafrazie Jana 

Kochanowskiego 

Próby M. Montaigne' a I jero7oltma wyzwolona I 580 Arkadio Sidney'a 
T. Tassa I zalozenie Zamośaa „miasta idealnego" 

wg projektu Bernarda Morando I 
Hisroiy1a o chwalebnym zmartwychwstornu 

pańskim M1kola1a z W1lkow1ecka I 
pierwsze wydanie Trenów Jana Kochanowskiego 



w Lublinie powstaie Kolegium Jezuickie 1582 Biblia Wujka 1599 wybudowanie 1 otwarcie w Southwark teatru 
z pierwszym teatrem szkolnym „The Globe' ·, z tei okazji wystawiono Henryka V I 

wystawienie Juliusza Cezara 
1583 powstanie Kampanii Teatralne1 Queen's Men 

(Słudzy Królowej) w Rzymie, z wyroku lnl<wizyqi, spalono 1600 „Wo1na teatrów", rozpoczęta przez Ben 

w Lublinie umiera Jan Kochanowski I zbiorowe I 584 budowa teatnJ „Pod Rózą" Sług Lorda Admirała 
na stosie Giordana Bruna I wojna o Inflanty I Johnsona przeaw kolegom po piórze. Sprawca 

Worek judaszó 1 Sebastiana Klonowica oszczędził 1ednak Szekspira. uznaiąc 1ego 
wydanie Fraszek Jana Kochanowskiego w1elkośc I Wieczór Trzech Króli 

w Grodnie umiera Stefan Batory I I 586 ~rzymierze angielsko-szkockie zawarte między 1601 spisek Essexa I wystawienie Ryszarda li I 
Se1m niew1eśc1 Marana Bielskiego lżbietq I 1 Jakubem VI. synem Mani Stuart I śoęae Essexa I Hamlet 

wystawienie Tragedii h1szpańskie1 Thomasa Kyd'a 
w Lublinie umiera Sebastian Klonowic 1602 Troilus i Kresyda, Wszystko dobre, co się dobrze 

Zygmunt li Waza nowym królem Polski 1587 ścięcie Mani Stuart kończy 

1588 klęska Wielkiej Armady I wystawienie umiera lukasz Górnicki 1603 śmierć rólowej Elzb1ety 1 koronaqa Jakuba I I 
Wstęp do nowej astronomii T ychona de Brahe Tamerlana W1elk1ego 1 Fausta Chnstophera król przyimuje pod swoią opiekę Kampanię 

Marlowe I Szekspir przybywa do Londynu Lorda Szambelana i nadaje jej nowa nazwę 
K1ng's Men (Słudzy Króla) I koleine zamknięcie 

utworzenie O rdynaq1 Zamoiskiej (przetrwała 1589 hr. Essex ląduje w Portugalii na czele armii Teatrów z powodu zarazy. Słudzy Króla 
do r. 1944) I tragedia T roas Łukasza Górnickiego angielsk1e1 wy1ezdza1a z Jakubem do Haupton Court. 

Tam Szekspir. po raz ostatni. wystąpi! 1ako aktor 
1592 zespól Lorda Strange'a wystawia cz. I Króla 

Henryka VI I wystawienie w Gray's Inn Komedii 
w Se1anus1e Ben Johnsona 

omyłek I zamknięcie na dwa lata, z powodu 1604 Uczawa 1adaczntca Dekkera I Miarka za miarkę, 
zarazy, wszystkich londyńskich teatrów I Otella 
Szekspir tworzy Son ty 

Don Kichot (cz. I) Cervantesa 1605 Valpone Ben Johnsona I Król Lear. Makbet 
1593 śmierć Marlowe'a I poemat Wenus i Adonis I 

powstają Dwaj panowie z Werony i Ryszard Ili I urodził się Pierre Comedle 1606 
F. Langley buduje na prawym brzegu rzeki 
w Southwarl< teatr „Pod labędz1em" 1607 Tymon Ateńczyk, Antoniusz i Kleopatra 

projekt ortografii polskiej Nowy Karakter polski 1594 wystawienie Tytusa Andronikusa . Poskromienia 1608 Koridan, Perykles 
(- ) i Orthographio polsko Jana Januszewskiego złośn icy 1 Snu nocy le tniej I Szekspir zostaje 

członkiem trupy Sług Lorda Szambelana I Król Zygmunt Ili Waza przenosi stolicę 1609 Cym beli n 
z tym zespolem Szekspir wystqp1ł przed z Krakowa do Warsuwy 
królową, jako aktor w swojej Komedii omyłek I 
zespół Sług Lorda Szambelana otrzymuie Komedianci angielscy w Warszawie. mieli 1611 
przyvv1leJ grama przed królową 6 razy w roku prawdopodobnie w repertuarze sztuki Szekspira 

Flis Sebastiana Klonowica 1595 bunt Irlandii I wybudowanie w Southwarl< pierwsze Pisma Jakuba Bóhme 1612 Burza I Szekspir opuszcza Londyn 1 powraca do 
teatru „Pod różą" kampan11 Lorda Admirała I Stratfordu 
wystawienie Straconych zachodów miłości, 
Romea i Julii, Ryszarda Ili 1613 Henryk VIII I Pozar teatru „The Globe" 

umiera Anna Jagiellonka 1596 rodzina Szekspirów otrzymuje herb szlachecki Sielanki Szymona Szymonowica 161 4 
1 tytuł „gentleman" przed nazwiskiem I 
wystawienie Króla Jana 1 Kupca Weneckiego umiera Cervantes (23 kwietnia) 161 6 23 kwietnia umiera Szekspir 

Dafne Jacopo Penego, dramat muzyczny 1597 fc1rack1e wydanie Romea 1 Julii przez drukarza początek wojny trzydziestoletniej I 16 18 
uznawany za początek nowozytnej opery I ohna Dantera, bez zgody autora I Owcze iródlo Lope de Vegi I 

komedia Potrójny z Plauta Piotra Geklińskiego I Wesołe kumoszki z Windsoru wystawione potępienie przez Kościół systemu Kopernika I 
Komedy1a o Lizystracie Adama Pax1llusa przed królową I Henryk IV cz. I 1 li I 

Eseje Bacona I śmierć Burbage'a I zamknięcie urodził się Moher 1622 
teatrów londyńskich 1 uwięzienie Ben Johnsona 

1623 pierwsze folio Szekspira (wydanie zbiorcze) 
1598 Wiele hałasu o nic, jak wam się podoba 



Szekspiriady Lubelskie 

Jeszcze za życia Szekspira zadawano sobie pytanie, czy rzeczywiście 

wszystkie przypisywane mu sztuki wyszły spod 1ego pióra. Niektórzy ba
dacze e lżbietańskiego teatru podwazali nawet samo istnienie „Łabędz ia 

z Avonu". 

I oto w lutym br. członkowie Kazimierskiej Konfraterni Sztuki dokonali 
epokowego odkryoa. Gdzie tak naprawdę tworzył Szekspir, czyli nieznane 
kartki z dziejów Kaz1m1erza przekonały niezbicie 1 naocznie wszystkich 

niedowiarków, jakie utwory „angielskiego geniusza, którego Europa lat 
dwa tysiące czekała" powstały w czarownym mieście Dwóch Księzyców. 
Szekspir w Kazimierzu? Oczywiście ! Znajdowała się tu przecież angielska 
faktoria. Przypłynął zatem Wisfą ze Stratfordu, stworzył tu wspaniałe dzie
ła, grane potem w Londyn ie ku czci 1 chwale królowe1 oraz Wielkiego lm

penum. Hamlet. Król Lear. Makbet. Otello. Sen nocy letniej, Romeo 1 Julia -
postacie z tych dramatów egzystują zgodnie w kazimierskiej scenerii , wy
czarowane pędzlami J 7 malarzy. Brakuje tylko Kasi - poskromionej zlośni

cy. Lecz to me przypadek. Kazimierskie białogłowy tak chętne były przyby
szowi z Albionu, że zadnei z nich ułaskawiać nie musiał. 

Kiedy po latach pokazały swe pazurki, niekoronowany król Kazimierza -

W ielki Prusz (Tadeusz Pruszkowski) - pokazał wszystkim, 1ak z niesforny
mi damami postępować nalezy' Uczenn icę swoj ą . Te r-esę Roszkowską, 

później szą wyb itną scenografkę, op rowadza1 ąc na sznurku po kazimier
skim Rynku. 
Z Kazimierza krok tylko do Puław, które są kolejnym punktem szekspi

rowskich peregrynaqi po lubelskiej ziemi. Pani na Puławach - Izabela 
księżna Czartoryska. będąc w 1790 roku w Anglii, pielgrzymowała do 
Stratfordu „pozyskując" wówczas - na długo przed rea lizacj ą swej idei 
muzeum w dramatycznych okolicznośoach relikwie po Szekspirze' Gdy 
Je później w swej kolekcji umieściła m.in. krzesło z domu Szekspi 1-a (obec
nie w zb iorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie) , znalazł s i ę obok nich 
miniaturowy portret tego, o którym pisała , że „ rzadkim był bez wątpienia 

1 nikt go dotąd nie doścignąf" . Miniatura z puławsk i ch zbiorów wykonana 

Bogd.m Tos:u „poskram a zl®lic" AD. 2001 

w 1797 roku pr-zez Wincentego Lesseura, byta kopią ryciny z kolekqi Sta
nisława Augusta 
To właśnie za sprawą króla, miłośnika 1 znawcy Szekspira. zapanował 
w Polsce swoisty kult szekspirowski . I właśnie w Polsce powstał pierwszy 

na św i ecie wolnostojący monument pisarza W 1793 roku Tomasz Righi 
wykuł w piaskowcu na zlecenie monarchy posągi szesnastu największych 
dramaturgów świat , które stanęły na parapecie Teatru na Wodzie w Ła
zienkach. Posąg Szekspira otwierał tzw. cykl autorów nowożytnych , wśród 

których oprócz niego znaleźli s ię Calderon, Racine, Molier, Metastasio, 
Lessing, T rembeck1 i Naruszewicz. Nalezy tu wspomnieć, że pierwszy sto
J ący pod gołym niebem pomnik Szekspira, wzniesiono w Londynie dopie
ro w 1874 roku! Po polskim pomniku nie zostało śladu . Czas zn i szczył 



Wladyslaw uachór:;kl, Akt0<7)' p<7ed H.imle:em. obra.: olejny, I 675 (a Ili, sceN 2). (w zbiorach Muieum Lubelsl<1ego 

zu pełn i e nietrwały kami eń . W 1921 roku przekuto w kamieniu tylko kil ka 

posągów 1 tyl ko te mozemy dziś oglądać w królewski ch l azienkach. Resz

ta rozpadła s i ę bez ślp.du. 

Lubl in - Stare Miasto 

Ulica Dominikańska 7. Dom vis-a-vis Kośooła oo. Dominikanów . Pamiąt

kowa tablica informuje 

W TYM DOMU URODZI S I ~ W 1850 ROKU I MIESZKAL DO 1886 ROKU 

WŁADYSŁAW CZACHÓ RSKI 
artysta malarz 

zmarł w Monachium w 191 I roku 

Ten dziś już zupełn ie zapomniany lublinianin, za życi osiągnął sławę, jakiej 

zaznało niewielu współczesnych mu malarzy. W po lskich muzeach znajdu 

je się jedynie 20 jego płócie n . Kil kadziesiąt wprost z monachijskiej pracow

ni artysty rozkupili kolekqonerzy 1 zbier-acze z Niemiec, Anglii i Ameryki. 

jego nazwisko znała cała Europa - a drogę do sławy 1 zaszczytów otwo

r-zył przed nim Szekspi r. 

Podstawy rysunku i malarstwa zdobywał młody Czachórski w lubelskim 

Gimnazjum Klasycmym w klasie prof Witolda Urbańskiego Następnie 

kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u prof. Rafała Ha

dzikiewicza 1 w Dreźn i e . Wreszcie zgłęb i ał tajniki malarstwa w Akademii 

Monach i1skie1 wraz z Aleksandrem Gierymskim i Maurycym Gottliebem. 

Monach ijscy profesorowie zafascynowani Szekspirem sugerowali swoim 

uczniom propozycje kompozyqi opartych na jego dramatach. Fascynacja 
ta u dzie l iła s i ę także Władysławowi Czachórskiemu. jako pracę dyplomo

wą na zakończenie nauki w klasie prof. Piloty'ego namalował w latach 

1872-73 szkic olejny przedstawiający scenę sądu z „Kupca weneckiego" 

Obraz nagrodzony został przez Akademię - VVielkim Srebrnym Medalem 

(I 873). W 1874 powstaje Pogrzeb Julii. Naiwspanialszym - i najbardziej 

znanym - z szekspirowskiej seri i dziełem Czachórskiego są Aktorzy przed 

Hamletem. Zgodnie z praktyką Monachijskiej Akademi i powstanie obrazu 

poprzedzi ło szereg studiów i szkiców przedmiotów i wnętrz z epoki. Ar

tysta starC1.I s i ę zgłęb i ć tajemnicę sztuki malarzy renesansowych. szczegól

ną uwagę skupiaj ąc na dz iełach Carp rna. VV czasie pracy nad tą wielofi

gurową kompozyqą, Czachórski maluje jednocześnie obraz pt Hamlet. 

Aktorzy przed Hamletem zostali wystawien i w 1879 roku na M iędzynaro

dowej W ystawie Sztuki w Monachium. Kompozyqę wyróżniono Złotym 

Medalem li klasy, artysta mianowany został honorowym profesorem Aka

demi i w Monachium. N ie znalazł jednak nabywcy na swoje dz i eło, toteż 

jeszcze pod koniec 1879 roku pokazał 1e w W arszawie w Salonie Ungra. 

Henryk Sienkiewicz nazwał obraz . ,pięknym dz i ełem sztuki". Z Salonu 

Ungra nabył Aktorów do swojej kolekcj i jeden z naiznakomrtszych polskich 

zbieraczy - Ignacy Korwin Milewski. 

A rtysta nigdy nie powr·ócil już do scen z Szekspira. Zdobył sławę i uzna
nie jako „mistrz kameralnych. błahych obrazków nastawionych wyłącznie 

na efekt i naturalistyczne złudzen i e - jako miody absolwent monachijskiej 

uczelni wykazywał zalety malarskie i s ubte l ności palety. które bardzo rzad

ko odzyw ć się będą w jego późn ie1szej produkcji Kontakt z Szekspirem 

miał nań 1ak gdyby wpływ uszl achetniai ący r oczyszcza1ący" . Replikę. stu
dium olejne „Aktorów przed Hamletem" podarował Czachórski - Lubli

nowi. Można go oglądać w Muzeum na Zamku. W posiadaniu muzeum 



Jest t kże poriret matki malarza. Marii z Popielów, Jego pędzla, a w Pała 

cu Ar-cybiskupim okazały portret biskupa Bar·anowskiego. 

Z chęca y Państwa do obejr-zen i tych lubelskich szeksp irianów. 

Lublin - teatr 

J uż w X Vll w . Kolegium Jezuickie wystawiło ..fragmenty Szekspira ". W bu

dynku teatralnym na Starym M ieśoe Szeksp ir pojawił s i ę JUŻ w pierwszym 

sezon ie jego otwarcia. W 1822 rnku Lublin obej rza ł Hamleta. Szekspir go

śc i ł na tej scenie bardzo często, ale Poskromienie złośnicy poiawiało s i ę tu 

sporadycznie. Dostępne zródła podają tylko trzykrotne wystawienie te) 

komedii w sezonach 1873/74. 1877 /78 i 1884/85. 
Na scen ie nowego Teatru Wielkiego (obecnego im. J Osterwy) też nie 

widzimy zainteresowania. tą sztuką. A w okresie międzywojennym Poskro
mienie złośnicy nre poiawiło się tu ani razu. 

Dopiero w 1948 roku Lublin obe1rzal poskrom i oną złośnicę w rezyser ii 

Zofii Modr-zewskieJ (premiera 27 kwietn ia). Sztuka ta na trwałe wp i sała s i ę 

w historii lubelskie) sceny, nie tylko z uwagi na Jej znakom itą realizaqę, ale 
I 

także za sprawą wystawienia jej 29 maja 1948 roku na z majskim rynku. 

SZE KSPIR NA RYNKU 

PONAD 8000 OSÓB NA PRZEDSTAWI ENIU 
NA RYNKU W ZAMOŚCIU 

Gdzie 1a 1estem7 W Italii at w Polsce? - zapytała . zwiedza1ąc Pol

skę, żona ambasadora włoskiego , ujrzawszy rynek w Zamościu . 

- Przecież to Padwa. 

Miasto zbudowano w całośc i na wzór włoski. Dlatego tez w tym. 

a nie innym mieście postanowi ło kierownictwo Teatru Miejskiego 

w Lublinie vvystaw i ć na wolnym powietrzu „ Poskromienie złośn icy" 

sztukę Szekspira. której akcja odbywa s i ę właśnie w Padwie. Sa

me bowiem mury domów stanowiły tło 1 oprawę sceniczną. 

Poskromienie złoi.n i cy w rez. Zo li Moc!rz I J. rrem1er,1 27 ~ N1 tma 19·18. H.tlo ' Ziółkomk.t (K..b1l) I Leon Golebłew5'<1 (Pf"lruch•o) 



PAAW DZIWE ZYCIE SZEKSPIR../\ 

Tłumy ludzi. Niektórzy z widzów szukają miejsc. z których byłoby 

lep iej widać. Wszędzie ich pełno - nawet za kulisami 

- Tu mamy prawdziwe życie Szekspira - mówi jeden z aktorów. 

Przeciez dawnie1 ylko tak wystawiano sztuki teatralne. Podążamy 

na koniec widowni. aby przekona( s i ę , jak c1 na szarym końcu „wi

dzą i słyszą". Św ietni! Mikrofon radiowy ustawiony na scenie dosko

nale wzmacnia glosy aktorów. Muszą oni co prawda mówić trochę 

inaczej - trochę wolniej.. T u patrzy i słucha około 8000 osób. a nie 

kilkaset widzów sali teatralnej. Sztuka nabrała rumieńców zycia. te

go nie potrafi stworzyć zaden teatr. to można zobaczyć tylko na 
wolnym powietrzu pod kopułą gw ieździstego nieba. 

Sztandar Ludu, nr· 1348, 1948 

I 

'osl<rom1en e vo re w rez. Piotra P;iradowsl< eiio. prem ·ra IO g1udnia 1970. Stan law 01e1am1k (Bapt)"U). Stan sław M1lwlsi<J (Petruchto) . 

Z01gnrew Sztejm.in (Horten'J(>). W1 old Liso" 1 (Grum10) 

Maksymil ian Chmiela czyk. ówczesny dyrektor teatru, pragnął rokrocznie, 

w okresie letn im. wys w i ć w Zamościu duze szekspi owskie widowiska 
plener-owe. To ambitne marzenie upadło Jednak z powodu braku dosta

tecznych funduszy. Ale idea ta zrodził , po latach, Z moiskie Lato T eatral
ne. któr-ego Teatr· im. J Osterwy jest stałym gośoem 
Po 1·az kolejny „ułaskawiono sekutn i cę" na lubelskie1 scen i w roku 1970 

za sprawą 1-eżysera Piotra Paradowskiego (pr·emrera I O grudnia 1970) 
i Stanisława Mikulskiego. który gościnn i e wystąp i ł w ro li Petruchia. I musia

ło minąć aż t rzydzieści lat aby Bogdan T osz dał się przekonać 1 pokazał 

nam Jak z opornymi pannami postępow ć należy. 

Bogdan T osz - „debiutant" w Lubl inie, nie 1est Jednak teatralnym nowi
cjuszem Ukończył polonistykę na Uniwersyteoe j agiellońskim w Krako
w ie, następnie Wydz i ał reżyserii Krakowskiej PWST Reżyserował w teat
rze im. ). Słowackiego ·w Krakowie, Bogusławskiego w Kaliszu, Nowym 
w Lodzr. Od 1992 roku Jest dyrektorem Teatru Ś l ąskiego im S. Wyspiań
skiego w Katowicach. 
Teatr· to dla niego - MIEJSCE SPOTKANIA. „ 

N jlepiei czuie się w repertuarze współczesnym. stąd 1ego z interesowa
nie Szekspirem, którego uważa się za najb rdziej współczesnego drama
tu rga Świata . Szekspw potrafi ł powiedzi eć o człow ieku wszystko. potrafił 
dostrzec to coś , czego usilnie szukają inni. Obecnie znowu n astał czas 
Szekspira, gr- go cala Europa, odkrywa go 1 zachwyca się nim Ameryka. 

Szekspi r zostaf uznany na najlepszego scenarzystę filmowego . czego przy
kładem są liczne adaptaqe filmowe jego komedii i dramatów 

Anna Nowak 



Po zupełnym upadku nauk, kiedy sztuka Sofoklesa i Plauta w zapomnieniu 

g i nęły , kiedy Włochy z dziecinnej arlekinady, Francja z tajemniczych wido

w isk (m isteriów - przyp. 1- d.) dopiero s i ę oswobadzać zaczynały, zj awił 

s i ę w Anglii Shakespeare. geniusz. którego Europa lat dwa tys i ące czekała. 

Wojciech Bogusławski 

w: Dzieła dramatyczne. t. IV. W arszawa I 821 

Na zawsze pozostanie on patria r-chą kazdego teatm Zarówno wpływa na 

pisarzy dramatycznych. jak i na pub l i czność . Tamtych myś l upładnia: w tej 

wznieca szlachetne um iłowanie sztuki. 
Maurycy Mochnacki 

fragment artykułu w „ Kurierze Polskim", 1830, nr 206 

I oto rola, j aką Szekspir t eat row i przeznaczał . zaznacza się J UŻ. 

I oto urasta scena 1 sala w idzów - teatrum do sali sądowej - gdzie sztu

k , dramat artyzm sądz i 1 takie bierze nuty - że Jak na wędę sumienia na 

wierzch wydobywa. • 
Stanisław Wyspiański 

w: The Trogicoll Historie o( Hamlet., Kraków 1905 r. 

Szekspir to po Bogu na1potężn iej szy twórca dusz. Dlatego panuje nad cza

sem i nad wypadkami. Starzeg się pisarze. którzy są przedstaw1cielam1 

pewnych szkół, pewnej mody, schlebiaczami danej epoki, odtwórcami pa

nuj ących do1-aźn ie gustów. On nie zestarzeje s i ę nigdy, albowiem tworzy 

prawdę życia, a prawda i życ ie są zawsze aktualne ( ... ) 

Tworzy ludzi o rzeczywistych duszach, ist otnym ciele i gorącej krwi. któ

rzy m ieszkaj ą i żyj ą dzi ś między nami t ak samo intensywnie. jak ży l i przed 

wiekami. 
Henryk Sienkiewicz 

„Dlaczego moglem czytać Szekspira " 
„T ygodnik Ilustrowany", 19 17. nr 26 

Szekspir jest ni esłychany! Za każdym razem. gdy się go czyta lub ogląda, 
zdumiewa ta zuchwała prostota, z j aką sięga ręką do samych trzewiów 

życia . Dlat ego gdy chodzi o psycho l ogię w jakiejkolwiek epoce, wśród 
jakichkolwiek „prądów' ', zawsze pomiędzy najśmielszymi odkrywcami 
prawdy znajdzie s ię - Szekspir. 

Tadeusz Żeleński (Boy) 

Szekspir »Makbet« „Czas ·. 1919, nr 278 

Szekspi1- jest przede wszystkim poetą, i to poetą p i szącym dla teatru; bez 

stałego uświ adam ian i a sobie oczywistej prawdy nie można an i pisać 
o Szekspirze. ani Szekspira tłum czyć 

Jarosław Iwaszkiewicz 
Rozmowy o ks1ażkach . ..Zycie Warszawy". 1955. nr 27 1 

Z t o „Poskrom1en1e złośn i cy" to mały klejnot Najwyzej cenię sob ie tutaj 

drobne scenki w iejskie. To, że ten s m autor, który stworzył Hamleta 

i Prospera, mógł też stworzyć pi;aka Ukradka, który „samego piwa wydu

dlił na kredę za 14 pen" u szynkarki Mananny Haczyk człowieka, który tak 

bardzo po ludzku zwraca się do żony: „Chodź t u, moja pani ś l ubn i si -

daj kolo mnie Niech s i ę świat toczy swoią ko l ej ą i młods i i tak nie będzie

my", zawsze będz i zachwyc t i budzi ć sknJChę. Petrycy jest tu dzielnym 

chłopcem : wspaniale ujawnia s i ę co chw i lę iego niezmienny. niczym nie 

zmącony humor. A Kat rzyna, kiedy JUZ Wyjdzie za mąż, będzie na pew

no znakom itą żoną , kieruiącą przeciw innym kaprysy swego trudnego 
charakteru. 

Giuseppe Tomasi d1 Lampedusa 

Szekspir, Warszawa 200 I 
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