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•Nie znalazł wiele aktualnych treści w POSKRO

MIENIU ZŁOŚNICY Jan Kott, skoro w swoim Szekspi

rze współczesnym nawet jednym słowem nie wspo

mniał o teJ wczesnej komedii elżbietańskiego drama-

topisarza. I choć dosyć często grano Ją na polskich 

scenach, interpretacyjne i reżyserskie propozycje łatwo 

uporządkować w dwa główne nurty: albo molierow

ska farsa, w której rozpieszczona pannica na pogra

niczu histerii, wystawiona została na działanie kory

gującego śmiechu widzów, by w finale poznała przy

należne jej miejsce; albo romantyczna komedia o przy

godzie dwóch serc, które po licznych perypetiach 

znajdują ku sobie drogę jak Benedykt i Beatryks w WIE

LE HAŁASU O NIC Od przyjętego sposobu 1lektury 

uzależniano też kształt prologu, podejmującego zna

ny wątek Z CHŁOPA KRÓL Jako rama teatru w te

atrze łagodził on brutalność tytułowego poskromie

nia, zaś jako swoisty pomost między sceną , a widow

nią pozwalał rozpoznać Anglię pod niedorzeczno

ściami baśniowej Padwy. Trudno się dziwić, że Jesz

cze niedawno przestrzega! nietradycyjnych interpre

tatorów Przemysław Mroczkowski, że w przypadku 

POSKROMIENIA ZŁOŚNICY udać się nie może żadna 
poważna analiza „po linii obrony godności kobie

ceji". Tymczasem próbę współczesnej interpretaqi ko

medii Szekspira zacząć trzeba nie od pytania, czy 

w ogóle śmiać się z utemperowania Kasi, lecz od te

go, co jest źródłem naszego śmiechu7 

Pomińmy na chwilę kłopotliwy prolog z Krzysz

tofem Okpiszem, o którym w kanonicznej wersji 

dramatu autor jakoś niezręcznie zapomina już 

w pierwszym akcie, na wieki pozostawiając w roli 

teatralnego widza na zawieszonej nad sceną gale

rii. Lecz nawet bez Okpisza rozpada się POSKRO-

MIENIE ZŁOŚNICY na dwa niejednorodne plany. Na 

Jednym - o rękę Bianki w stylu commedia dell'arte 

zabiega zakochany Lucencjo, a Szekspir dopoma

ga mu fajerwerkiem zamienionych i pomylonych 

tożsamości , jaki wcześniej wypróbował w KOME

DII OMYŁEK. Na drugim - w duchu średniowiecz 

nych fabliaux Petruchio „układa" Kasię do małżeń

skich obowiązków jak zręczny myśliwy dzikiego so

koła. W dodatku, gdy starania Lucenqa wieńczy -

jak na prawdziwą komedię przystało - ślub w fi 

nałowym happy endzie, związek drugiej pary koro

nuje ceremonia zaślubin JUŻ w drugim akcie. Nie 

ma przy tym wątpliwości, że intryga Lucencja to 

w POSKROMIENIU ZŁOŚNICY tylko pretekst i tło, na 

którym ostro rysuje się wątek Petruchia i Kasi . Łagod

nej pannie zostaje w lustrzanym odbiciu przeciw

stawiona złośnica, a mistrzostwu życiowych prze

bieranek romantycznego kochanka - znajomość 

ludzkiej natury i sposobów jej manipulowania trzeż 

wego pragmatyka. Ale nie tylko . Na tle pierwsze

go związku, którego powszechność potwierdza ko

mediowy schemat, relaqa między Petruchiem i Ka

sią nabiera formy odstępstwa od przyjętych oby

czajów: od jego Jawnie stanem finansów motywo

wanej decyzji o poślubieniu panny i gwałcącego 

przyzwoitość stroju w czasie ślubnej ceremonii do 

jej „nienormalnego" małżeńskiego posłuszeństwa 

włącznie. I to przede wszystkim z takiego drastycz

nego naruszenia obowiązujących norm płynie ko

mizm POSKROMIENIA ZŁOŚNICY Paradoksalnie Jed

nak, podczas gdy panieńskie odstępstwo od nor-

my wystawia Szekspir na śmiech widzów jako na

ganne, małżeńskie podsuwa w finale jako wzór 

godny naśladowania. Raz każe norm przestrzegać, 

J 

J 

raz znowu Je korygować, zwracając tym samym 

uwagę na ich istnienie i funkcję Tak więc w posta 

cie Petruchia i Kasi wcielona „walka płci" odsłania 

SWOJe drugie dno. Nie tyle chodzi tu bowiem o płeć 

biologiczną, ile o społecz ny i ideologiczny wymiar 

bycia „kobietą" i „mężczyzną"; o „kobietę" i „męż

czyznę" Jako interpersonalny konstrukt. Stąd współ

czesną interpretację komedii Szekspira zacząć na

leży od problemu relacji między postaciami i gwa

rantujących je społecznych norm. 

• Nikt inaczej nie określa złośliwości Kasi niż 

mianem przywary, cechy charakteru równie nagan

nej jak skąpstwo, chciwość czy popędliwość. Jed

nakże sposób, w jaki ta przywara s ię objawia, nie 

ma wiele wspólnego z zachowaniami warunkowa

nymi ludzką naturą . To inni nazywają Kasię złośni

cą . Nazywają wyłącznie dlatego, że postępuje ina

czej niż Bianka; inaczej niż należałoby oczekiwać 

od panny na wydaniu. Nie przywarą jest zatem JeJ 

złośliwość, tylko świadomym napiętnowaniem in

ności. Jako osoba nie spełniająca społecznych ocze

kiwań zagraża Kasia - jakby powiedział Pierre Wour

dieu - iluzji współczesnego świata. Zostaje więc wy

kluczona z grupy jako naganna złośnica, by po-

} znawszy swój błąd dostosowala się do obowiązu 
jących zasad. 

I Mojej argumentacji zdaje się przeczyć jeden co 

naJmniej fakt Kasia nie dość, że grozi konkuren

tom tęgim wałkiem i przefasonowaniem pazurami 

twarzy, to jeszcze wciela słowa w czyn , kiedy na 

głowie nauczyciela muzyki rozbija lutnię. Cóż, ob

darzona nielichym temperamentem nie mieści się 

w ciasnym kaftanie zelazneJ woli OJCa i w narzuco

nej jej „kobiecej" roli. Nikt nie chce słuchać tego, 

co ma do powiedzenia, więc cieleśnie odreagowu-

je wykluczenie ze społecz nego dyskursu . Tupaniem 

nogami i rzucaniem stołkiem daje wyraz zabloko

wanym w niej emoqom. Pod pewnym względem 

przypomina więc Ofelię, której mężczyźni (ojciec, 

brat, narzeczony) albo nie dopuszczają do głosu, 

albo puszczają jej słowa mimo uszu. Dopiero sza

leństwo wyzwala z niej objęte dotąd społecznym 

zakazem możliwości ekspresji. Ofelię pokazał Jed

nak Szekspir Jako postać pasywną, bezwolnie pod

daJąCą się manipulaqom ojca i Klaudiusza. Stąd bliż 

ej ju ż Kasi do Goneryli z KRÓLA LEARA Lecz tam

ta Jedynie w pierwszej scenie musiała postępować 

ulegle jak Bianka (,,Znam swoje obowiąz ki wzglę 

dem starszych"), by zaspokoić żądania despotycz

nego ojca. Odkąd sama została królową, każdy Jej 

kaprys uzyskał społeczną sankcję. Lecz władza Go

neryli należała do patriarchalnego porządku, toteż 

rozkoszować się nią mogła jedynie za wysoką cenę 

przejęcia „męskich" zachowań, co - sprzeczne z na-

szymi wyobrażeniami o cechach „kobiecych" - zmie

niło Ją w potwora. Także Kasia próbuje się wyrwać 

spod kontroli ojca - szybko przystaje na ślub z Pe~ 

truchiem, wypowiadając formalne „tak" tonem Go

neryli wyznającej miłość Learowi. Marzenie o wol

ności splata się nierozerwalnie z seksualną fascy

nacją mężczyzną; pierwszym, który zainteresował 

się nią w ten dworny sposób, jaki miała okazję wie

le razy podpatrywać u konkurentów Bianki. Obie 

nadzieje przekreśla ranek po pierwszej w spólnej no

cy, kiedy czułe słówka okazują się okrutnym teatrem, 

Jaki Petruchio odgrywa ku radości swoich służących. 

I znów głębokie rozczarowanie Kasi znajduje ujście 

w reakcji cielesnej, w bezsłownym proteście zgięte

go ruchem wymiotnym ciała. Potem przychodzi co-



raz większa bierność. Poddanie się „praniu mózgu" 

i finał, w którym Kasia do innych kobiet i w ich imie

niu wypowiada wyznanie osoby przemocą pozba

wionej tożsamości, osoby wewnętrznie martwej: 

„ Lecz nasze włócznie są to słomki liche; I Widzę 
dziś słabość naszą w tym, że chcemy I Być tym naj

bardziej, czym najmniej możemy" . 

Proces adaptacji społecznej polega na tym, prze

konują soqologowie, by nauczyć się godzić indy

widualne aspiracje z obiektywnymi możliwościami, 

jakie stwarza społeczna struktura. Inaczej mówiąc, 

by nauczyć się godzić „chcemy" i „możemy" 

z końcowego monologu Kasi. Tymczasem Szekspir 

wyraźnie kładzie nacisk na fakt, że jego bohaterka 

nie nauczyła się z własnej woli, lecz - została przy

uczona . Nie bez przyczyny przenosi też niemal na 

początek POSKROMIENIA ZŁOŚNICY ślub, który wi 

nien tradycyjnie wieńczyć happy endem akcję. A do

datkowo nieprzystojnym ubiorem Petruchia odbie

ra mu rytualną dostojność. Tym samym na plan 

pierwszy wysuwa się społecznie symboliczna funk

cja ślubu przekazania kontroli nad kobietą z rąk OJ 

ca w ręce małżonka . Na tle konwencjonalnego 

związku Bianki i Lucencja staje się zatem małżeństwo 

Kasi i Petruchia nie tylko komicznym przekrocze

niem norm, ale wręcz obnaża, co ten związek ukry

wa przemoc i wspartą na niej społeczną hierarchię 

Jeśli tak przeczytać POSKROMIENIE ZŁOŚNICY, 
w innym świetle ujawni się prolog Dziedzic rów

nie kategorycznie rozstrzyga o łączeniu w pary psów, 

iak doświadczeniu życiowej prawdy i iluzji podda-

je przydrożnego pijaczynę . Obsadzając Adama Fe

rencego w podwójnej roli Krzysztofa Okpisza i Pe

truchia, Krzysztof Warlikowski wyraźnie pokazuje, 

iak rozszerzają się kręgi społecznej przemocy. Za 

chwilę przecież Okpisz, wcześniej ofiara dziedzica 

i zapalonego myśliwego , sam zmieni się w myśli 

wego, choć i łowy, i upolowana zwierzyna będzie 

miała sens bardziej symboliczny. I nawet Kasia w sto

sownej chwili wykorzysta tę niewielką ilość władzy, 

jaką posiada nad inną, słabszą istotą i - związaw

szy Biankę - podda ją torturze niemal regularnego 

przesłuchania. W nic rozwieią się też miłosne za

pały Lucencia , który bez chwili wahania pójdzie 

w zawody z Petruchiem i Hortensiem, stawiając gru

be pieniądze na małżeńskie posłuszeństwo Bianki. 

Ta komedia nie zna bowiem żadnych innych praw

dziwych relacji, iakie mogą łączyć dwie osoby, niż 

przemoc kata nad ofiarą 

•W finale Hamletmaschine Heinera Mullera 

widzimy szekspirowską Ofelię, emblemat kobiety

ofiary, na morskim dnie w inwalidzkim wózku. Obok 

przepływają ryby i ludzkie zwłoki. Dwaj mężczyzn i 

w lekarskich kitlach okręcają ią bandażami jak pro

wizoryczną kamizelką wariata, która - Jak chce Fo

ucault w HISTORII SZALEŃSTWA- symbolizuje kon 

trolę Państwa nad jednostką, rozumu nad emocja

mi . Skrępowana Ofelia przyjmuie na siebie rolę 

Elektry, staiąc się czystym wcieleniem nienawiści , 

przerażającym Jądrem ciemności, iakie zrodził 

światły pragmatyzm naszej cywilizacji i jeJ opartych 

na przemocy struktur. Jądrem, które grozi niszczą 

cym wybuchem .. 

Martwa wewnętrznie Kasia w finale PO SKRO

MIENIA ZŁOŚNICY nie mówi o nienawiści . Wręcz 
przeciwnie - wiernopoddańczo wykłada sens przy

sięgi, jaką przed ołtarzem składa kobieta . Lecz rów

nież ona gotowa w każdej chwili z napiętnowanej 

i ofiary przemienić się w żądną zemsty Elektrę; w tę 

Obcą, jakiej za podobnym społecznym przyzwole

niem stała się niesprawiedliwość. Dlatego spróbuj 

cie Państwo , w odmienny niż zazwyczaj sposób 

spojrzeć na postać Kasi w finale. To przecież nie 

tylko ofiara „męskiej" dominaqi Petruchia, ale rów

nież - trzech stuleci korekcyjnego śmiechu na s, wi

dzów 

Małgorzata Sugiera 

organizator pracy artystycznej 

kierownik działu marketingu 

promocja, kontakty z mediami 

biuro obslugi widzów 

kierownik widowni 

sekretarz literacki 

rezyser 

scenograf 

grafik 

kierownik techniczny 

światło 

akustyka 

brygadier sceny 

kierownik pracowni perukarskiej 

kierownik rekwizytorni 

kostiumy wykonano pod kierownictwem 

kierownik pracowni malarskiej 

kierownik pracowni modelatorskiej 

kierownik pracowni szewskiej 

kierownik pracowni stolarskiej 

kierownik pracowni tapicerskiej 

kierownik pracowni ślusarskiej 

Dorota Powierża 

Krzysztof Kaniewski 

Jerzy Jaroszyński 

Dorota Jędrzejewska 

Elżbieta Łazińska 

Grzegorz Zięba 

Andrzej Domalik 

Jan Ciecierski 

Małgorzata Pałka-Ślusarczyk 

Janusz Ciarkowski 

Krzysztof Solczyński 

Henryk Garnowski 

Piotr Gajewski 

Urszula Tudek 

Henryka Marciniak 

Jacek Błażejewski 

Krystyna Momot 

Stanisław Rutecki 

Włodzimierz Zygmunciak 

Jerzy Zalewicz 

Władysław Galiński 

Henryk Białek 

Adam Ziętek 

Grzegorz Kowalski 

W programie wykorzystano zdjęcia z filmów Federico Felliniego . 
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The British Council powstało w 1934 r. 
w celu propagowania języka angiel
skiego i rozwijania kontaktów kultu
ralnych i naukowych z innymi krajami. 
Posiada ~woje biura w ponad 100 kra
jach - w Polsce istnieje od 1938 r. 
Głównym celem działalności British 
Council jest wspieranie współpracy kul
turalnej pomiędzy Polską i Wielką Bry
tanią , między innymi rozwijanie pol
sko-brytyjskich instytucjonalnych i in
d}widualnych kontaktów partnerskich. 
Podstawowa działalność British Coun
cil obejmuje:• pomaganie polskim in
stytucjom i specjalistom w nawiązywa
niu i kontynuowaniu kontaktów z bry
tyjskimi partnerami •przyznawanie 
stypendiów dla młodych polskich na
ukowców • współpacę z polskim Mi
nisterstwem Edukacji i uniwersyteta
mi ukierunkowaną na pomoc nauczy
cielom języka angielskiego i studen
tom • kierowanie projektami fundu
szu Rządu Brytyjskiego Know How 
Fund, udzielanie informacji na temat 
możliwości kształcenia się w Wielkiej 
Brytanii w tym o kursach językowych 
oraz pomaganie nauczycielom języka 
angielskiego w doborze materiałów dy
daktycznych •działalność bibliotek 
i udzielanie infom1acji: wypożyczalnia 
książek, kaset audio i video, czytelnia 
czasopism • bazy danych w systemie 
„on-line" i na CD ROM-ach• współ
pracę z 9 uniwersytetami przy prowa
dzeniu studiów językowych organizu
jących kursy języka angielskiego• pro
wadzenie przez British Council w War
szawie własnego ośrodka nauczania jer
zyka angielskiego, English Tcaching 
Centre • organizowanie i koordyno
wanie egzaminów języka angielskiego 
Uniwersytetu w Cambridge (UCLES] 
w całej Polsce • promowanie kultury 
brytyjskiej w Polsce poprzez współpra
cę z polskimi partnerami przy sprowa
dzaniu brytyjskich twórców i sztuki bry
tyjskiej do Polski. 

The British Council was estab
lished in 1934 to promote the Eng
lish language and culturał, educa
tional and scientific relations with 
other countries. It has offices in 
over 100 countries and was first 
estabłished in Poland in 1938. The 
main objective of the British Coun
cil is promoting cultural relations 
between Britain and Poland 
incłuding the devełopment of part
nership and contacts between Poł
ish and British institutions and 
individuals. 
The main activities of the British 
Council are: • hełping Połish 
institutions and speciałists in 
establishing and continuing 
contacts with their peers in Britain 
• providing schołarships for young 
Polish post graduates • working 
with the Polish Ministry of 
Education and universities to help 
Połish teachers and students of 
English • managing projects on 
be half of the British Government's 
Know How Fund • providing 
information on education in the 
UK incłuding English łanguage 
courses and assisting teachcrs of 
English with English łanguage 
materiałs • łibrary and information 
services, łending books, audio and 
video cassettes, promoting "on
line" and CD ROM information 
and offering British newspapers 
and magazines • cooperating with 
9 universities in providing English 
cłasses to university staf( and 
others • an English Teaching 
Centre at the British Councił's 
premises in Warsaw• managing 
the University of Cambridge 
English exams throughout Poland 
• promoting British cułture by 
cooperating with Polish partners 
bringing British artists and arts to 
Poland. 




