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Płcie rodzq się z odmiennie 
uformowanymi mózgami. 
Myślq na różny sposób, 

różne sq ich mocne strony, 
różne skale wartości, 

różne strategie wobec życia. 
Anne Moir, David Jesse! 

Ple6 mózgu. Warszawa 1993. 

Czy kosa trafi na kamień? 

Z konwen jonalną intrygą zdobycia miłej panny zde
cydował się Szekspir sczepi ' historię bardzo odmien
nego podboju. Połączenie jest zręczne, choć autor nie
kon iecznie w tych sprawach przejmowa ł ię zasadami 
kosmetyk i dramaturgicznej w swoim młodym okresie 
(i ni koni cznie starszym). Milą pannę wyda oj iec Bap
tista z mąż, jeżeli wprzód znajdzie małżonka dla star
szej, sekutn i y. W tym kontra ' ie i w tym kontekście 
wyro 'n i na cenie postać Katarzyny-piekielnicy. Stara 
tradycja litera ka ostro kreślonego portretu jędzy przy
da się jako główny motyw. W kategoriach dramatu cho
dzi o sprawę k p italną : czy ko a trafi na kamień? Kata
r·zyna jest j akimś wyzwaniem dla porządku 'wiata, musi 
więc być odpowiednio przesadnie nakreślona. Warto też 
dokładnie sobie w tym miejs u zapamiętać, do czego 
potr fiła iebie (i ludzi w swoim otoczeniu) doprowa
dzić rozpu zczona panna, znajduj ą a ię na pogran i
czu histerii, żeby później się ni zatrapiać surowo ' ią 

' rodk ' w, na jakie autor dozwolił bohaterowi . 

Naturalnie jednak wszelka zbyt poważna ana liza, po lini i 
11 obrony godności kobiecej", farsy zaplanowanej z roz
mysłem jako rodzaj półgroteskowej metafory, jest chy
biona i nie najlepiej św iad zy o poczuciu humoru tego 
rodzaju krytyków (względnie krytyczek). Aktorki nato
miast, warto zważyć, grają rolę Katarzyny z satysfakcj ą. 

Katarzyna jest wyzwaniem dla m żczyzny pełnego 
energii i fan tazj i. W baśni bardziej po tyckiej mogła

by być uwięz i oną królewną w zaczarowanym przez 
złe moce kasztelu . Samo w zwan i jest ostre i proza
iczne, ale zaangażuje rozma h Petruchi . 

Być może późn i ejszy wiek dwudziesty, tak na nowo 
św i ad m brutalnych stron ludzkiej natury, mniej będzie 
się zżyma ł niż spadkobier y romantyzmu, bi i żsi Szeks
pirowi cza em, na tonację, w jakiej Petruchio ujarz
mia w końcu temperament Kas i. Cały zas scena jest te
renem rawurowej gry sil. Ten smak nie w zystkim 
odpowiada, ale trudno inaczej do sztuki podchodzić . 

Bli cy podobn j de yzji są zwłaszcza entuzja 'ci eman
cypacj i kobiet, słuc ha j ąc końcowej kapitulacji spotul
niałej Katarzyny. Słuchacze, traktujący rzecz bardziej hi
storyczn ie czy z dystansem, czują natomiast, że dotarl i 
do finału harakterystycznego dla farsy średn iowiecz

nej. Szekspir, wyczuwając doskonale specyfikę tego ga
tunku, podjął jego próbę z wszelkimi konsekwencjami 
i do końca. Jeżel i farsa piętna towieczna miała jakąś )i
lozofię" , była to prosta i cierpka maksyma, że kosa tra
fia na kam i eń, że na chytrego znajdzie się chytrzejszy 
lub na mocnego mocniejszy. To jest też jaki ' obraz życia , 

na pewno nie jedyny dla ludzi średniowiecznych, na 
pewno nie ostateczny dla Szekspira. Rzeczywistość jest 
bez wątpieni a terenem gry sil i można aktorskim ge tern, 
wartk im strumieniem słów tę niewymy 'lną, a przecież 
ni zwykłą hi stor i ę na scenie u kazać . 

Przemysław Mroczkowski 
Szekspir elżbietański i żywy. Kraków 1966. 



KASIA 
Ja się o ciebie nie troszczę, a tęsknię 
Tylko do chwili, kiedy sobie pójdziesz. 

PETRUCHIO 
Czekaj, chwileczkę, tak mi nie uciekniesz. 

KASIA 
Albo ucieknę, albo ty się wściekniesz. 

PETRUCHJO 
A skądże znowu, wcale się nie wściekam, 
Przeciwnie, cieszy mnie twoja przystępność. 
Słyszałem, żeś jest zła, szorstka, nadęta, 
A teraz widzę, że mnie okłamano, 
Bo jesteś miła, grzeczna, towarzyska, 
Dobierasz słów, a każde jak pierwiosnek 
Świeże i wdzięczne; nie marszczysz się, 

nie grzmisz, 
Warg nie zagryzasz, nie patrzysz spode łba, 
Rozmówcy nie chcesz stale się sprzeciwiać, 
Lecz właśnie sprawiasz mu żywą 

przyjemność 
Mową układną, uprzejmą i cichą. 
ł skąd te plotki, że Kasia kuleje? 
Co za oszczercy! Toż to smukłe dziewczę, 
Proste i gibkie jak gałąź leszczyny, 
Zdrowe jak orzech i słodsze niż orzech. 
Przejdź no się, Kasiu. Przecież nie utykasz! 

KASIA 
Odczep się; służbie możesz rozkazywać! 

Akt li, scena 1 

Złośnice na koszu 

Zachowanie Kas i jest postawą kompensa yjną dziew
czyny, która aż dygo ze z niedostatku miłości. Sio trze 
zazdroś i adoratorów, na których by nawet nie spoj 
rzała; zazdrości - bo ma nie ma żadnego. Na oj a 
warczy, bo nie ją, a tyl ko B i a nkę hołubi. 

Oto i cały mechanizm psychologiczny. Trzeba być ś l -
pym, aby go nie dostrzec. By tego nie rozumieć, trze
ba by chyba nigdy nie trafić na pasaż za war zawski 
mi Domami Centrum, ani ni i 'ć nigdy paryskim Saint 
M ichel, an i zaw ze i wszędzie tam, gdzie tada nastro
szonych nastolat k prowokacyjnie patrzą spode łba 
i z pogardą wzru zają ramionam i całemu znienawidzo
nemu światu. Ani z pogardą, ani znienawidzonemu -
światu, który je, j k sądzą, odtrąci ł. 

Si edzą te nieposkromione z łośnice na koszu i marzą. 
Warczą i czeka j ą. Na tego, który je po kromi, czyl i -
dzięki któremu, albo raczej: poprzez którego - po kro
mią własne kompleksy, ag resję i zahamowania. 

Andrzej Żurowski 
Czytając Szekspira. Warszawa 1996. 



Kasia-ślicznotka, czasem Kasia-jędza, 
Taka czy siaka Kasia, ale Kasia, 

Kasia nad Kasie, Kasia w caf ej krasie, 
Kasia-kataklizm, Kasia-delikates, 
Bo widok Kasi kosi z nóq i kusi; 

Więc sfuchaj, Kasiu, moja ty pokuso ... 

Akt li , scena 1 

• 

• 

Cicha woda brzegi rwie ... 

G łówny temat komed iowy: J ak mężczyzna podcho
dz i do dziewczyny" jest w Poskromieniu złośnicy 
potra ktowany zgoła inaczej aniżel i we wszy tkich nie
m I pozostałych komed iach Szekspi ra; jego celem 
bawi m j l przed tawieni nie tylko zalotów, nie tyl 
ko ich rezul tatów w postaci z zęś l iwie ustaw i aj ących 
s i ę 11 na ś l u bnym k bier u" par, ale także przecież uka
zanie choc i ażby kr ' tkiego okre u wychodzącego poza 
uroczystość wesel ną i kon u mpcję małżeń twa, a więc 
- jak wyg l ąda życie i jak wygląda .. . komedia w tedy, 
kiedy normalnie już kończy s i ę akcja innych komedii 
Szekspira. Inne je o komed ie kończą się ślubem, a ta 
- można y nieomal stwierdz i ć - za zyna ię po ślu
bie; dopiero wtedy bowiem Petruch io poskramia Ka
ta rzynę, usposob i on ą do mężczyzn wręcz bruta lnie 
i agresywnie, co ma podtekst zarówno seksualny, jak 
obycz jawo-społeczny. [ ... ] 

Nie wo lno nam zapom i nać, że Poskromienie złośn icy 

to sztuka, która już z racji tematu, jaki porusza, znaj
duj się w kręgu anegdoty o tym, jak to ,,z kobietami 
trzeba twardo" itd ., i dzi gło zonej podczas towarzy -
kich spotkań nie zawsze seri o. Proponujemy więc, aby 
ca łej tej sprawy z brutalnym trakt waniem Katarzyny 
przez Petruchia zbytnio nie demonizować, aby poj ąć, 

że co jak co, ale właśnie ta sztuka jest anegdotą na 
temat 11 z kobietami trzeba twardo" z jednej strony, 
a z drugi j - na temat 11cicha woda brzegi rwie''. [ ... I 
Właśnie jako ten arch typ osoby swarliwej, agresyw
nej i pozbawi nej kobiecej miękkośc i i słodyczy, Ka
tarzyna jest ukazana w sztu e jako poważny problem 
dla jej oj a, bowiem i odstrasza konkurentów, i utrud
nia mu wydan i także młodszej órki za mąż. Jak i ę 

domyś l amy, konkurentów było wie lu, ale wszyscy od
padli w konkurach do Kat rzyny, ponieważ nie zna
leź l i na ni ą „ klu za", i dopi ro Petruch io z nalazł 11 wy
trych". Tak to wygląda w wielkim uproszczeniu, które 
j clnak jest zarazem si l ną i twardą podstawą; na nie j 
Szeksp ir - obok elementów bruta l ności - mógł, jak na 
t w kazują niektórzy krytycy, budować także nieco 
bardziej subtel ne cechy charakteru zarówno Katarzy
ny, jak i Petruchi a, al przede w zystk im P truchia. 
Z faktem, że nawet w tak pojmowanej - szerzej - per
cepcji sztuka była p rowokacj ą ze strony Szekspira, 
możn się ł two zgodz i ·, ale dlaczego Szekspir nie 
miał posuwać się tu i ówdzie do prowokacji? 

Szukając prawdy o m i łośc i w komedii, zapewne do
szedł do stw ierdzenia, że i w tym zakres ie różne są 

prawdy i różne topnie ich poznawalności. 

Henryk Zbierski 
William Szekspir. Warszawa 1988. 
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PETRUCHJO 
Gruchasz jak gołąb czy brzęczysz jak osa? 

KASJA 
Pewnie jak osa, bo mam ostre żądło. 

PETRUCHIO 
Moja porada: wyrwać je natychmiast. 

KASIA 
Nie wyrwiesz: głupiec nigdy go 

nie znajdzie. 

PETRUCHIO 
Kto by nie wiedział, gdzie osa ma żądło? 
W dole tułowia! 

KASIA 
Moje tkwi w języku. 

PETRUCHJO 
Sprawdźmy: mój język zbada twój, a drugie 
Miejsce swym własnym żądłem spenetruję. 
Możesz mnie przy tym kąsać - nic nie 

szkodzi. 
Szlachcic rycersko znosi przeciwieństwa. 

Akt li, scena 1 

Pasja „złośnicy" 

Tyle zmy lowości ni towarzy zy żadnej innej pa rz 
ko hanków u Szek pira! To zastanawia, wymaga wy
j aśn i nia. Nasz autor uważa najwyraźniej , że pasja 
11 złoś ni y" kryje w sob ie namiętność . Ale - pasja po
zo taje długo niezaspokojona , na darmo szukając uj 
śc i a - przec iw innym. Obj w ia się w złośc i , jednak 
okazuje i ę bezradna, zdradza swoją słabo ' .Oto, co 
wydobywa i ę z Kas i w jej wybuchu wobec ojca, któ
ry chwi lę wcześn i ej nazwał ją „d iab li ą" , bron i ąc swej 
drugiej órki . Kasia wyrzuca mu: „ Nie znosisz mnie, 
co? O, ja wszystko widzę, I J ą si ę rozpie zeza, jej s i ę 
szuka męża, I A ja? Mam tań zyć boso na wese lu, I 
Rut kę s i ać - bo mój ojciec o mnie nie dba! " . Może 
słowa Kasi nie były sprawiedliwe w ocenie ojca, z pew
n śc i ą jednak odsłaniały jej ukryte pr gnienie - zna
lez ienia męża, zaspokojenia potrzeby serca ... i c i ała. 
Dopiero gdy znalazł się wreszcie mężczyzna, który dla 
niej gotów był znieść wszy tko - także, zwłaszcza, jej 
złość - jej pragnienie zn a l azło w końcu zaspokojen ie. 

Jacek Bolewski SJ 
Objawienie Szekspira. Warszawa 2002. 



Wstyd! Po cóż zmarszczki na niechętnym czole, 
Po co te gniewne, wzgardlhve spojrzenia? 

Od złości twarze szpetnieją jak łąki 
Od mrozu; i jak wiatr otrząsa kwiaty, 
Tak dobre imię cierpi z jej powodu. 

Ani to nie jest słuszne, ani miłe. 
Kobieta w gniewie to zmącone źródło, 
Błotniste, mętne i budzące wstręt. 

Póki jest takie, nikt - choćby umierał 

Z pragnienia - nie tknie z niego nawet kropli . 
Wstyd, gdy kobiecie aż tak brak rozumu, 
Że wojnę wszczyna miast prosić o pokój. 
Czyż nasze słabe, miękkie, gładkie ciała, 

Do bojów świata i trudów niezdatne, 
Nie są wskazówką, że Bóg sobie życzy 

1 w naszych sercach łagodnej słodyczy? 
Niesfome, wątłe, żałosne stworzenia! 

1 ja żywiłam podobne złudzenia. 
Widzę dziś słabość naszą w tym, że chcemy 
Być tym najbardziej, czym najmniej możemy. 

Miłość, nie upór, najpewniej zwycięża. 
Każdej z nas trzeba uznać władzę męża: 

I jeśli pan mój tego mi nie wzbroni, 
Pierwsza nachylę się do jego dłoni. 

Akt V, scena 2 

Kobiety sq uległe? 

Małżeństwa trwają - wbrew wszelkim oczekiwaniom 
- nie dlatego, że kobiety są u l egłe i do tosowują s i ę 

do swoich dominu j ących samców. Małżeństwa trwa
j ą, ponieważ wrodzone uzdoln ienia połeczne kobiet 
- nazywa i ę je ) nteligencją społeczną" - pozwa l ają 
im k i erować zw i ązk i em znacznie lepiej n i ż mężczyz

nom. Kobiety lepiej n i ż mężczyźni potrafi ą przewidzieć 
i zrozum i eć zachowania ludzkie, wyczuć motywy kry
j ące s i ę za wypow i edzią czy zachowaniem. J eś l i więc 

on jest silnikiem okrętu , ona jest jego sterem. Jest tak
że nawigatorem, bo tylko ona m mapę i wie, gdz i 
są ka ły. J eże l i kobieta zaniepokojona jest swoją po
zycją w związku albo nawet w życi u, może przywo
łać i wykorzystać te umiejętnośc i właśc i we tylko 
jej płc i. 

W małżeństw ie ź l e się dzieje wówczas, gdy kobiet 
i mężczyzna nie uznają swoich komplementarnych od
miennośc i albo zaczynają m i eć do siebie o to preten je. 

A. Moir, D. Jesse! 
Płeć mózgu 



William Shakespeare 

( 1564-1616) 

Angi Isk i dramatu rg, poeta, aktor. Niewiele wia
domo o początkach jego życ i a i twórczości. Do
konana rekonstrukcja bi grafi i jest niekompletna, 
często hipotetyczna. U rodził się w miasteczku 
Stratford-on-Avon . Jego ojc iec był ręk wiczn ikiem, 
sprawuj ącym u rzędy miejskie, matka wywodziła 
si ze szlacheckiej rodziny katol ickiej. Prawdopo
dobn ie od ok. 1581 Shakespeare gości ł w domach 
A. Houghtona w Lea Hal I i T. Hesketha w Ru ffo r
dzie, mecenasów zespo łów teatra lnych. Przyjmuje 
s i ę, iż tam po raz pierwszy zetkną ł się z teatrem. 
Ok. 1 588 przybył do Londynu, gdz i pozostał do 
161 O. Początkowo był aktorem i utorem scenicz
ny h przeróbek. Pierwsze poematy, dedykowane 
hr. Southamptonowi, Wenus i Adonis (1 593) oraz 
Lukrecja (1594), przyniosły mu uznanie w k ręgach 
dworskich. 

W 1594 zw i ąza ł s i ę z t ru pą teatral ną Sług Lorda 
Szambelana, która od 1599 wszystkie sztu i wy
s taw i ała we własnym teatrze The Globe, później 
w BI ckfr iars Theatre. Po mier i Elżbiety I w 1603 
trupa, nad któr mecenat objął Jakub I, p rzyjęła 
nazwę Sług Królewsk ich. W 1596 Shakespeare 
uzysk ł tytuł zlachecki. Do naszych cza ów nie 
przetrwa ł an i jeden rękopis Shakespeare'a. Za ży

cia twórcy ukazało się tyl ko 7 sztuk w ni edokład
nym wydan iu pirackim (tzw. Bad Quartos) oraz 14 
w części pokrywających się z nim i utworów au 
toryzowanych (tzw. Cood Quartos), które były naj 
prawdopodobniej reakcją n podrob ione wersje 
pi rackie. 

Człon kowie trupy S ług Lorda Szambelana opraco
wa li na kanw ie manuskryptów i częśc i owo na 
podstawi Cood Quartos 36 sztuk Shakespeare' a, 
wydanych w 1623 (tzw. Pi rwsze Fol io). Edycja ta 
u stali ła kanon utworów Shakespeare'a, stała ię 
podstawą wszystkich późn iej szych wydań. O t -
tecznie przyjmuj s i ę, i ż Shakespeare jest autor m 
37 sztuk (o nie do końca usta l nej chrono logi i), 
które dziel i s i ę na: kroniki historyczne, związane 
z dziejami Angl i i (Henryk VI, Ryszard Ili, obie 
1590-1593; Ryszard I( 1595; Henryk IV, 1596-
-1 598; Henryk V, 1599), tragedie (Romeo i Julia, 
1595; Hamlet 1601 ; Otello, 1604; Król Lear, 
1606; Makbet, 1606; Antoniusz i Kleopatra, 1 607) 
i komedie (Stracone zachody miłości, 1594; 

Poskromienie złośnicy, 1594; Sen nocy letniej, 
1595; Jak wam się podoba, 1599-1600; Wesołe 
kumoszki z Windsoru, 1602; Wieczór Trzech Króli, 
1602; Burza, 1611 ). 

Shc: kespeare jest także autorem cyklu 154 sone
tów ( 1609}, uznawanych za perełki angielskiej I i
ry i. Twórczość Shakespeare'a, który nawiązywał 
do Seneki Młodszego, Plauta, Plutarcha, do śred
ni owiecznych kronik, początkowo wśród współ
czesnych mu był wy oko ceniona, jednak z cza
sem zaczęto wy uwać przeciw twórcy oskarżenia 
o prostactwo i łamanie klasycznych reguł. Od ro
mantyzmu do dzisiaj uznaje się Shakespeare'a za 
najwybitniej zego dramaturga literatury światowej, 
którego twórczość znacząco wpłynęła na kształ
towanie i nowożytnego teatru europej kiego. 

Anna Cisak, Maria Żbik 
Literatura powszechna. Słownik encyklopedyczny. 

Wrocław 1999. 
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