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OD TŁUMACZA 

Na wstępie - uwaga, której ce
lem jest un iknięc ie możliwych 
ni eporozumień na temat n iniej
szego spolszczenia: nie jes t to 
pełny przekład Shakespeare'ow
skiej komedii, znanej pod tym ty
t ułem. Nie jes t to jednak również 
żadne „przystosowanie" czy też 
„adaptacja", w na jbardziej ogólnej 
nawet int rpr etacji t ych poj ęć . 
S polszczenie to jes t na tyle w ier
ne strukturze i duchowi orygina
ł u , na ile pozwolił mi j ęzyk, k tó
rym się posługuj ę: polszczyzna 
lat siedemdz i esiątych bieżącego 
stulecia. 

Założenia, które przyjąłem na 
uży tek niniejszej pracy, nie róż

nią się bynajmniej od tych , któ r e 
m i podyktowały inne, ogło szone 

dru kiem prz ekłady z Shakespea
rc 'a: Juliusza Cezara, Hamle ta, 
Ryszarda III.. . A jednak r ezultat 
jest inny. Nie chodzi mi tu jedy
nie o to, że wzmiankowane trage
die przeło żył em w całości, podczas 
gdy w tym wypadku przedkładam 
czyteln ikovvi coś na ksz ta łt „ wer
s ji sceniczn ej", z pominięciem 

wszystkiego, co zbędne , n u żące 

czy wręcz niemożliwe - dla nas 
- do przyjęcia w ka tegoriach 
współczesnego tea tru. Takim „ba
lastem" jes t właśn ie cały prolog, 
n ie mający żadnych konsekwen
cji dramaturgicznych, a nawet 
mechanicznego zakończenia wąt

k u w sztuce właściwej , pokazywa
nej osobom prologu. Znacznemu 
skrócen iu uległy też wątki pomoc
nicze, służebn e wobec główn ej in
trygi - sceny Wincentia i Baka
ła r za zredukowałem do minimum, 
nieodzownego dla przej rzystości 

ak cji. ( ... ) 



Nie skróty zatem - których 
nie stosovvałem w wypadku in
nych dramatów Shakespeare'a 
- stanowią o różnym nieco cha
rakterze niniejszego spolszczenia: 
stanowi o nim charakter i struk
tura dramatu. O ile w w ypadku 
Shakespeare'owkiej tragedii każ
dy skrót - w tekści e publiko
wanym - skłonny byłbym uznać 
za akt barbarzyńs twa , bezprawia, 
o tyle w wypa dku kom edii skru
pułów podobnych na ogół ni e do
świadczam. W tragedii, którą tłu
maczę , dopuszczam możliwość 
wieloznacznośc i ka żd ego nieoma l 
fr agmentu i n ie uzurpuj ę sobie 
prawa do arbitralnego decydowa
nia o jego wymowie w kontekście 

całości . Przeciwnie, staram się po
zostawić maksymalny luz dla in
terpretacji reali za to ra, czy będzie 
n im teatralny reżyser, czy też, po 
prostu, czy telnik. W wypadku ko
medii sprawa jest równocześnie 

prostsza i dużo ba rdzie j złożona. 

J edynym dostępnym mi kryterium 
jes t moje poczucie humoru, moje 
w idzenie sy tuacji - od których 
to, jakże subiekty wnych, warto
ści , nie widzę , n ies te ty odwołania. 
Żaden reżyser nie zdoła wycisnąć 
am kropli humoru z kwestii czy 
syt uacj i, które j tłumacz od ebrał 

k omizm. Tak tedy w wypadku 
komedi i j esteśmy odpowiedzialni, 
w stopniu daleko większym , rów
nież i za r eali zacje scen iczne, a 
zadłu że nie nasze wobec autora 
nies ie lichwiarskie procenty ... Kto 
w zdraga się przed tą płatnością , 

kogo komedia nie bawi, kto w imię 
ź le poj ętej „ uczciwości translator
skie j" s tara się o kompromis lub 
n ie ma dość odwagi, aby dokonać 
\vyboru, może w najlepszym wy
padku sporządzić t eks t pomocni-
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czy do lektur oryg inału. Naboż
ność , podziw, szacunek - nie bę
dą m u w pracy pomocne. ( ... ) 

W zgodzie z powyższym zało
żeniem , zróżnicowałem maksymal
nie typ wier sza, stosując , według 
uznania, wiersz w olny i sylabicz
ny, sylabo-toniczny i prozę ... Tam, 
gdzie s truktura dramatu zdawała 
się to uzasadniać, stosowałem ry
my , którymi oryginał posługu j e 
się bardzo oszczędnie . Całe sceny 
mo jego spolszczenia p isane są przy 
użyc iu rymu, k tóry w polskich 
komediach poetyckich jest nie
mal że nieodzowny. Nadaje on 
zna czną ostrość poszczególny m 
d ia logom, pointu je n iektóre sy
tuacje, podkreśla też zmienność 
rytmu, ową „falistość formy " , na 
któr e j wypracowaniu niezmier n ie 
mi zal e żał o. 

N ie by ło moim zamiar m 
uwspółcześnien ie kostiumu czy 
::: ek \,vizytów komedii. Nie znajdzi <= 
tu więc czytelnik anachronizmów 
inny ch n i ż t e, k tóre są integralną 
częśc ią współczesnego j ęzyka -
polszczyzny . N iemniej, o wiele 
częście j niż w moich spolszcze
n iach tragedi i, zmuszony byłem 
do posługi wania s i ę ekwiwalen
tem, i lekroć żart, przysłowie, r e
kwizyt , czy skojar zenie niosło 
treść ró żną bądź martwą w mate
rii j ęzyka polskiego. 

T o krótkie wyja śnienie dedy
ku j ę m oim czy telnikom i miłośni
kom Shakespea r e'a; niechętnych 
m i - nie wzrusz ę, uparty ch -
n ie pr zekonam, przekona nych -
zanudzę . I t ych jednak, i inny ch 
zapraszam do lektury. „Sm ak 
pudd ingu - tym r azem n ie szu
kam ekwiwalentu - poznaje się 
bowiem w jedzeniu". 

JSS. 



Sze ks-pirze ! duchu! zbudo·wa le ś górę 

Większą od góry, którą Bóg p o s ta w ił. 

Boś ty ślepemu o przepaści prawił, 

Z n ieskończonością zbliży łe ś twór 
ziemi. 

Wolałbym ciemną mieć na oczach 
chmurę 

I patrzeć na świat oczyma twojemi. 

Juliusz Słowacki 

( ... ) Szekspir to po Bogu najpo
tężn i ej szy twór ca dusz . Dl atego pa
nuje nad czase m i nad wypadkam i. 
Starzej ą s i ę pisa r z.e , którzy są przed
stawiciel ami pewnych szkół, pewnej 
mody, schlebiaczami dan ej e poki, od 
twór cam i panujących doraźnie g u
stów, On n ie zes tarze je się nigdy, 
albowiem twor zy prawdę życia, a 
prawda i życie są zawsze aktual
ne ( ... ) 

Henryk Sienkiewicz 

Szekspir wywłóczy z człowieka zroz
paczoną duszę jz.k kreta z nory i 
pokazuje wszystkie jej drgawki. Wi
dać wszystko - od słodyczy miło

snej, która jest niemal jawną, aż 

do tego, co pierzcha i kryje się 

przed wszelkim wzrokiem. Niektóre 
jego słowa mają siłę błyskawicy 

Y. siłę zgłodniałego lwa, który wy
paał skokami ze skalnej pieczary 
ujrzał w oddali sarnę , co ucieka. 

Stefan Żeromski 
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POSKROMIENIE ZŁOSNICY 
Rzecz dzieje się w Padwie w okolicach Werony 

OBSADA: 

Baptysta Minola, Ojciec Katarzyny i Bianki 
Wincentio, ojciec Lucentia 

Janusz Paluszkiewicz 
Czesław Roszkowski 
Ryszard Pracz 

Gremio, stary błazen, ubiegający się o rękę Bianki Andrzej Stockinger 
Lucentio, kocha się w Biance; udaj e też Kambia Marek Lewandowski 
Hortensjo, stara się o Biankę; udaje Licja; żeni się Tomasz Grochoczyński 
z Wdową Dorotą 
Petrukio, pogromca Katarzyny 

Bakałarz, udaje Wincentia 

Tranio, służący Lucentia; udaje 
Biondello, paź Lucentia 
Grumio, służący Petrukia 
Kurtis 
Katarzyna, złośnica 

Bianka 
Wdowa Dorota 
Modystka 
Krawiec 
Heroldowie 

swojego pana 

Służba Baptysty, Petrukia, Lucentia. 

Piotr Garlicki 
Wojciech Pokora 
(gościnnie) 
Ryszard Pracz 
Jerzy Karaszkiewicz 
Witold Dębicki 
Marek Siudym 
Jerzy Turek 
Marian Łącki 
Kalina Jędrusik 
Joanna Kasperska 
Krystyna Adamiec 
Wanda Majerówna 
Stanisława Kowalczyk 
Jerzy Felczyński 
Marek Kępiński 
Wojciech Zagórski 

S cen ografia Inscenizac,ja i reżyseria 

ZBIGNIEW BOGDAKSKI ALINA RONCZEWSKA-AFANASJEW 

Muzyk a 

MACIEJ MAŁECKI 

Asystent reżysera 

TOMASZ GROCHOCZYŃSKI 

Sufler 

Anna Drewniak 

Inspicjent 

Wanda Jarema 

Józef lgnaoy Kmzew•ki \ 

Szekspir - jedno z tych wiel

kich imion, które obok Homera i 

Dantego stoją w dziejach ducha 

ludzkiego, nieśmiertelnym odziane 

blaskiem. Promień geniuszu uwił 

im nad czołem aureolę. 

Poeta wesołej i kr w awej Anglii 

stał się, w całym znaczeniu tego 

wyrazu, wieszczem ludów, wła

snością wszys tkich narodów. 

Wszystkie literatury przyswoiły 

sobie jego dzieła, przez trzy wieki 

powtarzają się one na wszystkich 

scenach, objaśniają, wyrozumie

wają, tłumaczą, pojmują coraz 

głębiej - a przedmiot ten dotąd 

nie jest wy czerpany. 

Szekspir z Dantem dzieli tę mi

łość powszechną; wspólnym im 

Jest dar pociągania umysłów, jed

nania sobie serc, zyskiwania 

współczucia, rozbudzania nie

zmiernego zajęcia. Uznania tego i 

uwielbienia dobił się szczególnie 

w ostatnim stuleciu -· które nie 

tylko w Anglii, ale na świe cie ca

lym podniosło cenę jego poetycz

nych utworów. 

N a wszystkich znać wyciśniętą 

pieczęć g eniuszu, dłonią, która po

słuszna była - natchnieniu. 



JAN PARANDOWSKI 

Był to na j większy bogacz języ

ka, jakiego znamy w literaturze. 
L ecz jakże niezgrabn i i śmieszni 

wydają się przy nim ci pisarz " 
którzy starali s ię wzbogacić sa
mym dziwactwem . Szekspir ni
gdy nie jest dziwaczny, chyba że 

mu to jes t potrzebne dla dowcipu 
lub groteski, nigdy nie szuka ory
ginalnośc i w wyrazach przeznaczo
nych dla izolowanej rozkoszy za
mkniętego koła wtajemniczonych. 
Ins tynktem wyczuwa, które sło

wa mają w sobie zarodek życia, 

i tylko t e przyjmuje lub tworzy. 
Anglia do dziś żyj e słown ictwem 

Szekspirowsk im, mnóstwo jego 
zwrotów wzrosło w mowę potocz
ną jak przysłowia. 

Cy ta tarni z Szekspira przetkane 
są poezje, proza, mowa potoczna, 
i tnieją osobne lek..;ykony na jbar
dziej znanych lub szczególnie ulu
b ionych wier szy z odsyłaczami, 

skąd pochodzą, i wystarczy prze
rzucić kilka kartek, by wskrzesić 
w sobie cały jego świat. Każdy 

w iersz prowadzi nas jak śpiew, 

jak melodia, jak dźwięk fletu. 
Działa magicznie i oszałamiająco. 

Il e ż to r azy patrzymy na wiersz 
Szekspira, rzucony w t eks t nau
kowej lub publicystycznej pracy , 
jak w kawał purpury przyszyty do 
zgrzebnego płótna . Tak samo jego 
wiersz jest jedyny i choć tylu po 
nim pisało dramaty takim samym 
wierszem, nigdy nie udało im się 

odnal źć sekretu tej prostoty po
łączonej z kunsztem. 
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Stanisław Misierewicz 

Kierownik pracowni krawieckiej 
męskiej - Henryk Seremak 

Kierownik pracowni krawieckiej 
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Franciszek Orzechowski 
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modelatorskiej -
Mieczysław Kobylak 

Kierownik pracowni 
fryzjersko-perukarskiej 
Teresa Suchożebrska 

Kierownik pracowni 
malarskiej - Janusz Sztopka 

Brygadier sceny -
Bolesław .Jankowski 

Biuro Obsługi Widzów - infor
macje - zamawianie biletów -
tel. 28-06-38. 
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SPOLSZCZVL .JERZY S. SITO 



„POSKROMIENIE ZŁOŚNICY" należy do najczęściej grywanych 

komedii Shakespeare'a. Nawiązując do włoskiej comedii dell'arte 

stworzył Shakespeare z właściwym sobie geniuszem znakomitą 

komedię, w której - jak to zwykle w jego utworach komedio

wych - głównym tematem jest miłość . Rywalizacja o serce i rękę 

Bianki oraz „poskramianie" Kasi i pozyskanie jej uległości i mi

łości przez Petrukia - to główne wątki sztuki . Szereg komedio

wych spięć, „przebieranl<i", wielowątkowa intryga, a przede wszy

stkim bogactwo języka - to główne zalety „Poskromienia złośni

cy". Humor słowny i znakomite dialogi nic nie straciły w znako

mitym spolszczeniu Jerzego S. Sity. A Shakespeare to przecież, 

jol< pisał Jan Parandowski, największy bogacz języka, jakiego 

znamy w literaturze. Anglia do dziś żyje słownictwem szekspirow

skim, mnóstwo jego zwrotów wrosło w mowę potoczną jak przy

słowia. Cytatami z Shakespeare'a przetkane są poezja, proza, 

mowa potoczna, istnieją osobne leksykony najbardziej znanych 

lub szczególnie ulubionych wierszy. 

Główni bohaterowie „Poskromienia złośnicy", Kasia i Petrukio, 

na trwałe weszli do galerii najbardziej popularnych postaci lite

ratury i stanowią popisowe role dla aktorów. 

Inscenizacja reżyseria - ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

Scenografia - ALINA RONCZEWSKA-AFANASJEW 

M uzyka - MACIEJ MAŁECKI 

Asystent reżysera - TOMASZ GROCHOCZYŃSKI 

OBSADA 

Baptysta Minola, ojciec Katarzyny 
i Bianki 
Wincentio, ojciec Lucentia 
Gremio, stary błazen, 
ubiegający się o rękę Bianki 
Lucentio, kocha się w Biance; 

- JANUSZ PALUSZKIEWICZ 
- CZESŁAW ROSZKOWSKI 

- ANDRZEJ STOCKINGER 

udaje też Kambia - MAREK LEWANDOWSKI 
Hortensjo, stara się o Biankę; 
udaje Licja; żeni się z Wdową Dorotą - TOMASZ GROCHOCZYŃSKI 
Petrukio, pogromca Katarzyny - PIOTR GARLICKI 

Bakalarz, udaje Wincentia 
T rani o, służący Lucentia; 
udaje swojego pana 
Biondello, paź Lucentia 
Grumie 

służący Petrukia 
Kurtis 
Katarzyna, złośnica 

Bianka 
Wdowa Dorota 
Modystka 
Krawiec 
Heroldowie 

WOJCIECH POKORA 
(gościnnie) 

- RYSZARD PRACZ 

- WITOLD DĘBICKI 
- MAREK SIUDYM 
- JERZY TUREK 

- MARIAN ŁĄCKI 
- KALINA JĘDRUSIK 

JOANNA KASPERSKA 
- KRYSTYNA ADAMIEC 
- WANDA MAJEROWNA 
- STANISŁAWA KOWALCZYK 
- JERZY FELCZYŃSKI 
- MAREK KĘPIŃSKI 
- WOJCIECH ZAGORSKI 

Służba Baptysty, Petrukia Lucentia. 

Rzecz dzieje się w Padwie i w okolicach Werony. 
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W repertuarze Teatru Rozma itości: 

G. Gottesman, A. Jarecki - HULTAJ 

M. Malecki, W. Młynarski CIEŃ 

E. Redliński AWANS 

B. Brecht, K. Weill HAPPY END 

Na scenie Filii Teatru, ul. Łowicka 21: 

T. Wieian - TAKA NASZA ROBOTA 

Ze zbiorc 
Działu Dokur1 1- t1 1a -..Jl 

ZU ZASP 

Biuro Obsługi Widzów - informacje - zamawianie bi letów 

- tel. 28-06-38. 


