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PlOSiE!NKA DON JUANA 

K.o!o forbU>ny śwuatem się toezy, 
Losy inie zawsze łaoskawe; 

Szczęście bLlźnie.go !duje cię w oczy 
Lico przyoroa·bia się w cień. 

Tak, tak, o tak! 
tak, tak, o !lak! 
talk jest co rwo i oo dzień ... 

Srebrem nie każ<l.a przyświeca gwiazda, 
Cięilka jest droga ipo sławę: 

Chciałbyś być królem, musisz grać błazna, 

Przytyków słu,chać jalk 'Pień. 

ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 

DYREKTOR 
I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

TEATRU 

\VłLIAM SZEKSPIR (1564 - 1616) 

Wiliam Szeikspir największy draimatopisairz wszystkich cza•sów, uro
dził się, uczęszczał do szkoły początkowej i załoźył rodzilnę, żeniąc 

się z Anną Ha.thaway, w Stratfordzie nad Avonem. Tutaij też zetknął 

się z literatu,rą łacińską i teatrem. Życie ,jego pm.ypada na oklres 1Pa
nowa.nia królowej Elżbiety i JakUJba I, kiedy to Angilia [przeźywa 

zmierzch feuda.liz.mu i narodziny nowej .siły polityczme<j, którą twoo-zy 
mieszczaństwo. 

O pierwszych latach wieku dojrzałego Szekspira nie mamy wia
domości. Jest przypuszczenie, że wpadłszy w ostry spór z miejscowym 
ziemianinem znikł z Anglii i w tym czasie odbył szereg podróży, któ
•re go zawiodły do Francji, Illirii i Lewantu. Około roku 1588 zna
lazł się w Londynie i trafił do teatru zna1r1ego tragiika, BUJrbage'a, 
gdzie zajmowa ł początkowo stanO'Wi Iw akitora, a później - drama
tu,rga i pisarza dramatyczmego. Szekspir roz;począ! od czeladn!iczej 
pracy dostc.sowywania starych dramatów do potrzeb swojej trupy. 
Ale dalsze dramaty, choć także oparte na dawnych u,tworach, noszą 

wyraźne piętno jego indywidualności twórczej. Mając wielką siłę obra
zowani.a poetyckie.go, umiejętność tworzenfa sytuacyj dramatycznych 
oraz niezrównany zmysł konstrukcyj.ny, wyras:ta nie tylko ponad wszel
kiego rodzaju pierwowzory, ale zajmuje naczelne stanowisko w lite
ra turze św i.a towej. 

W 1592 roku naiziwisko Szeikspiira .pojawia się na kultU>ralnym rynku 
londyńskim jako człowieka Z1I1ane,go w . świecie teatralnym. Po serii 
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pierwszych dramatów królewskiich o królu Henryku VI, po tragedii 
„Ryszard III" i lki1ku !komediach ma1jduje dostęp oo młodego miłoś

niika teaitru, hrabiego SoUJtham,ptona, któremu dedykuje naipisane 
w latach 1593 i 1594 dwa poematy: „Wenus i Adonis'' ocaz „Lukrecja". 
Jest to ważny moment w twórczości SzekSiPira, gdyż właśnie te poema
ty zaipewniły mu (prócz Qpieki hrabiego) w sferach airtystyc:zmych 
większą p<JtPularność niż utwory draima1tyc:zme. 

Owe sukce.c;y artystyczne wykorzystuje Szekspir dla poprawienia 
swojej syituacji materialnej .i społecznej: kuipurje dom w Stratfordzie 
i uzyskuje dla siebie i swego ojca ·szlachectwo. Kontynuuje również 
(wykorzy tując zawieszenie przedsta.wień z powcdu zarazy) działalność 

poetydką i piiSZe 154 S-Oil1ety, które mu zapewniły markę poety za 
życia i IPO śmierci, zanim nie przyćmiła ich wzrastająca sława drama
topisairska ·autom. 

Od 1599 r. „K.ompania Lorda Szambelama", dla kltórej tworzył 

Szekspir, zajmurje nowy teatr na 'j)rawym brzegu Ta'ITl!izy, „The Globe" 
(„Pod Kulą Ziemską"). W jego repeI'1:uao.·ze pojawiają się da1wniejsze 
i nowe sztuki Szekspira: „Romeo i Julia", ~.Ryszard II". „Sen nocy 
letniej", „Juliusz Cezair" i kliLka komedii, wśród których znajduje s~ę 

również .,WLele hałasu o nic". 
Jest to cklres pełruego ro.z,woju sił twórczych Szekspira, kt6ire pły

ną z bujności życia renesansowego i z wiary w ideały humanizmu. 
Okres ten w twórczości Szeikspira nazywa się okresem optymistycz
nym i odznacza się w urtwrnrach jakąś słoneczną tc•nac\ią, mimo dra
matycznych a nawet tira;giiczinych akcentów. 

Optymizm ten WYgasa pod koniec parnowania królowej Elżbiety, 

które zakłóciła próba bUJntu ,poddanych, zakończona egzekucją hra
biego Essexu i uwięzieni€m hr. SoU1Lhampton.a. Nas.tąpuje niejako 
załamanie się wiaTy poeit.y w młodzieńcze ideały, wyonikiem którego 
jest cykl cz.tereoh wie1kich tragedii: „Hamlet", „Otello", „Król Leair" 
i „Makbet". Oklres ten n<l:si miano tragiczmego. Wreszcie ostatruie 
cztery lata u.pływają pod znakiem ucieczki od świarta rzieozywistości 

w świa·t ułudy, gdzie Szekspir odzyskuje wiairę w cz.łowjeka. Talk po
wstają jego baśnie sceiniczne, jaJk „Burza", „Cymbelin" i „Opowieść 

zimowa". Je.srt to zatem okres romantyorny, kitórym zamyka ;poota 
na cztery lata przed śmiercią swoją d01ni•osłą tw6irczość. 

Dramat szekspirowski kc•rzenianni swymi sięga morali,tetu średnio
wiecznego, posiada jego dydatktyczną wymowę, wieloraiki sens i szero
kość ujęcia problemu. Jednak ~ośród wszystkich kierunków i wszyist
kLch epok wyróżnia go głęboki Tealizm, p.rzede wszystkim realizm 
psycholog:iczny, gdyż głów111y rkoalili'kit jego urtiworów rozgrywa się 

w duszach postaci. Dla.tego . też twórczość SzeksipiTa zachowuje niega
snącą aktualn.ość i śwież.ość, dzięki cz.emu zajmuje trwałe miejsce 
w litera turze. 
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WŁADYSŁAW ORŁOWSKI 

KOMEDIA PRZEKORNYCH SERC 
„Wiele hałasu o nńc" na,pisał &.lekspLr w lataiclh 1598-1600. Dolłład

ną doattę tru.<IDp ustalić, ,gidyż pIBarrz ruiie zaiopatrywal w nią na ogół· 
rękopi.sów. Wiladomo naitomiiast, że w 1600 r. sutuka ta ukazała się 
clJrulkiem i że już popr.redni'O wielokrotirriie 'była, ~ana. W<iadomo rów
nież, m: wydan.a w 1598 r. książka Fram.aisZJka Meresa pod n.azwą 
„Pia•llaidis 'Il.amia, czyli Rzecz.pospolita dowoi,pu", w której zamies2lCzone 
są n.a'ZJWY urtiwarów dvamatyC7Jilyoh S~Lra, nie WYmieruia jeszcze 
,Wiele h.ałtłsu o n.ie". 

„Wiele hałasu o ni1c"' zaJ.iczyć można do 1irypty1kn.t komediowego, 
do 'kt6irego wohodrz:ą także S7ituki o równie żambJ:iwyich tyitulaich -
„Wieazór Tirzec'h K!ró1d", ałbo „Co clloocie" i „Jaik wam się podoba". 
„Wiiele hala.su o rnc" nast~je cfuronologi~e bezpośredini'O po dwóch 
wymilerui.onych wyżaj kiomedilaoh. 

IRrzejdźmy taraiz do oceny taj jednej z ruajfW'Y'bitniejszych !komedii 
Szekspira. Zara/Z na wstępie 1rrnsuwra się wąibpLiJwość. czy istotnie ko
m€1dia? Wąitik.i. lromed:i.owe .znajdzi.emy baz.sprizeC'Znie i to dwa: urocze 
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przekomairzanie się Beatrycze i Benedytkita, oraz zabalW[lie epiwdy 
z imć Ciarką ii Kwasik.iem. Ale wątki komediowe istnieją także ·i w dra
matach Szek&pira, •jaik na przylklad facecje Falstaffa w „Ko:ólu Hen
l"ylku IV". O prnewa<l'Z.e klomedio.wego elemerutu w Silltuoe decydude 
"główny wątek, a ten w „Wiele ihalasu o nic" jest rraczej niewesoły. 
Tyle, że się k1ończy haippy-end'em. 

Dzieje mi.łośaii córki ,gubernatora MesSYIIlY Hero i ma.bieg.o Kiaudia 
co c'hwt la <>oi€lrają się o !kaitastrrofę. W ilntrrydze <J.on Juana •=ajdu
jemy pokrewtleństWo ze 7ld11adziedkimi poc:tynaindami Jagona i tylko 
jeden .kirok ~li go oo sza!łtu z.ai7ldrości Otella. W ~ew.ie aj~a po 
2lili.esił.aiwdeniu Hero i w udal'ljYID ~anie kochail11ki ł>rzmią jakieś pogło
sy trragedlhi Romea i Jru'li.I. Wireszcie Benedl)'lkrt; wyzywający w szraniki 
przyjaciela .przyipomina Laertesa. 1i jego .pojedynek z Hamletem. 

Ale qo!haiter „Wdele. h.aiła.su o .nic" - Klaudio, nie rna w sob.ile żaru 
namiętności Otella, nie wypełnia go silniejsze od śmiierci ue!lucie Romea, 
ni•c g.o l!li.e łą.crzy .21 fillazofiic2lnią v.>tlelk:ośoią Hamleta. Powiedzmy so;bie 
swzerize: Klarudd'O ulany j~ z dość lichego Si~qpu. Ledwie II"od!zti się 

w nim uczucie do Hero, a jl\.liŻ 7Jllly.s.1 ipraiktyczny każe mu ~ytać don 
Pedra, czy Leonaito ma sym.a. OdiPowńedź lkls.ięai.a., że Hero jest jedyl!lą 

~adloolbi.erezy:nią, ClZylI'li u:CZ1Ucie K.ł.aludia ,gorętszym ... 
Ten pierwszy sy1gnał na wstępie sztuikri. każe mim =óQić bacz

niejmią uW\algę ma Klaudia. Coś tZ tym wychwalanym bohruterem nie 
jel#t w parządiku. Zaczyl!1amy .g.o IPO<iejTZewiać - jalk się pó:lm!i.ej oka-
2Juje - slruisznie, że n.ie jest tak iszlaohetny, jatklby sądzić z po:rorów. 
Dairuijmy mu jeszoze, że .odrazu 17JWąt;p·iJł w Qllotliwość 1ukochalnej. Pro
stoduszny Otello też ~byt ł·atwo posąd'ził Desdemonę o wń.a.rołomstwo. 

Ale dail.sze IPOS~!lll'liie K1a1Ud!ia demaskiujje .g.o }alko ozłowieka 

o miernym charalkrtlerze. FCl'I"!TI.a, w d·a:ki.ej lży uJrocham.ą,, .7ld!radm w 111illl1 
pog-0ń 2ia •Lichą satysfakcją. Rzekoma Ślffiierć Her.o l!lde wielikie ozyl!li 
nań wrażenie i natychmiast gotów jest przyjąć rękę synowicy Leona
ta., skor.o on.a ma stać się dzied-zi.c:zką madętności gubernator.a•. 

Jednym slłowem w Klaruidi.iu nie 1majdiziemy ma1.erJałiu duchowego 
nia b-Oh.altera 1PartertyCZ111ej 1Jra,gedil. SWkspi.r kiońcrzy więc rzec.z ~ą 
komediowo i podobnie jaik wobec Amgela w „Mmce za. młarkę" rz. iiro
n.iczną pobłlażl.iwośdą Łatw.o dairuje winę Klaudia. Jakby cllciał dać 

nam do 2'Jf0'7Jumienia, że K•Iiaiudda stać akurat .na rtyle, .a. nie więcej 
i że nie ma seruau staiwiiać mu wy:hsz.ych wym\Qgów. 

Ta „taryfa ulgowa" 2last'Osow.ana. w .ocenie moaiall!lej Klaudia czyni 
głóW111.Y wątek komedii „ :ooozej niiemiiłYlffi dla 'W!iicti2la. I nJewąrtiplrl.wie 

komedia „W.ilele hałaisu o ,nic" nie 17.idobyła by sobie talkieg;o rchlgłasu, 

gdyby nie wspomniany duż wątek miłosny Beatrrycze ii, Bened~. 

Pi.sal ik.iedyś o .tych dwóch postacLach .Józef Iignac'y Ko:aszewsk!i: 
,„Są to, w tej wiązance, dwa najdroższe kwiiatki, niezmiernego 

wdzięku, p'Dawdy i uirdku mładoci.anego ... Jest te>, jaklby zaibaiwa dwoj-
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ga młodych 1ptasząt, które .się ugal!liają, dzriobią wesoło, rum na jed
nym gni.az'Cllru usiądą" . 

Tu pa-ra wbaśnie, za.Joochana w 'SO'bie od pooząitku a:le naijeżooa 
kąśliwo~ciamd i opancerz.on.a udaną wzgardą, budrzli: 'naszą szczerą 
sy<mpatię. :"'ło'C'~y n.a porzćxr Banedyiklt (była to Uilruibiona r<>la· słyinm.ego 
akrtora an@lelsk1ego Gaami<lka) ,góruje ch.aaiaJ!cierem nad pl'IZerekla.mo
wan~ Klaudiem, 1a Beatrycze rwięoej ma· życiawych loo1.orów ni.i: 
anemiczma .postać Her<>. Nli'kt też l!lde .ma wątpliwości że niewillll1a 
~hryg~, ~aj~c.a poł~OzYĆ Beartiryoze '2l Banedyiktem, !P~~i-esna. ty]W 
UJawmeITTlle &1ę wzaJemnych uc2lUć tej [pary. 

Sceny z rpolicja:ntem Ci.arik:ą i K!wiaskiem ·są tyipowa szekąpirow
sk~ _saity.rą :na. ,gru,potę i ogral!lliczoI110ść w~lczesneu pisarzowti. .a.nigie'.1-
skd.e.i maru:imy _1UJrZędmiazej. Komizm tych 'POStac.i świetnie 1.17lll1Pełn.iia 
~nine wątlk1 „Wi1ele haŁasu o ruc". 

. Nie_ będz.ie chyba błędem :zireasumawać na koniec., że w komedii 
teJ naJ?eip.sze ~ą :wliaśnie wątk.i ściśle komediowe. iPa11łie pisane przoc 
Srek:Slpira serw - z wytjątJkiem ~wiera(jącej duży ładt.mek drama
tyczny scen;y rw koś.ciele - są islabsze. 
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NOTATKI 

O SŁA,VNYCH AKTORACH 

Helena Modrzejewska - wielka polska artystka 

dramatycz.na o sławie światowej (1840-1909) 

wśród szesnastu szekspkowskich ról , opracowanych 

w językach: polskim i angielskim - posiadała 

w swoim repertuarze Tównież rolę Beatryczy z ko

medii „Wiele hałasu o nic" . Grywała ją mierna! do 

końca swojej kariery scenicznej . Podczas ostatnich, 

gościnnych wy.stępów w Polsce, w rdku 1903 - obok 

ról takich, jak: Lady Mak.bet, hrabina Idalia w „Fan

tazym" Słowackiego, Magda w „Gnieździe rodzin

nym" Suderman.na, Maria w „Warszawiance" Wy

spiańskiego„ Lora w obrazku dramatycznym Gabrieli 

Zapolskiej „Jesienny;m wieczorem", (napisanym spe

cjalnie dola niej) - Modrzejewska odtwarzała rów

nież s:z.ekspirowSką Beatrycze. Kon;rad Rakowski -

ówczesny ,sprawozdawca teatra1ny krakowskiego 

„Czasu" - pisał o występie artystki, co 111astępuje: 

„„.pani Modrzejewska odmłodziła się w tej postaci 

poprostu cudownie. Umiała połączyć ciętą zlłośliwość 

z wytwornym Wldziękiem - wydobyła z ,postaci 

ostrej weredyczki ,głębsze, szladhetniejsre akcenty, 

a w kończącej sztukę farandoli pląsała z gracją 

i lekkością iście młodzieńczą". 

INNE ODTWÓRCZYNIE RÓL KOMEDII 

Zaznaczyć należy, że w począllkowym okresie ar

tystycznej kariery - w latach 1865-68 za dyrekcji 

Koźmiana w Krakowie - Modrzejewska grywała 

rolę Hero iw „Wiele hałasu o nic". Rolę Beatrycze 

odtwarzała wówczas sławna heroina sceny krakow-

EUGENIUSZ STAWOWSKI 

ANTONI LEWEK 

RYSZARD ZUCHOWSKI 



KRZYSZTOF ZIEMBIŃSKI 

MIROSŁAW SZONERT 

TADEUSZ KU2.MIŃSKI 

ski ej Antonina Hoffmanowa. Z późniejszych, 

sławnych wykonawczyń tej roli wymienić jeszcze 

należy: Marię Przybyłka-Potocką (Warszawa - rok 

1921), oraz zmaTłą niedawno Irenę Solską (Lwó'w. 

Kraków i •gościnne występy w roli Beatrycze na in

nych scenach polS>k.ich). 

Rola Hero natomiast aniaiła w lafach dwudzie

stych na•szego stulecia wielce interesui.iącą odtwór

czynię w osobie wybitnie utalentowanej aTtystiki -

Stanisławy Umińsk.iej, która Cwskutek tiragicznych 

przeżyć osobistych) zamieniła karierę sceniczną na 

życie klasztorne, połączone z samarytańską pracą 

w sz.pitalach dla .nieuleczalnie chorych. 

Ludwik Solski (1855-1954) - był najznakomit

szym niegdyś odtwórcą postaci komicznej sędziego 

Dogberry w komedii „Wiele hałasu o nic". (Postać ta 

w póżniejszych !Przekład.ach utwo.ru .przeobraziła się 

w nac:zieln.ika Ciarkę). Modrzejewska grając Beatry

cze w krakowskim teatrze im. Słowackiego w jed

nym przedsta1wieniu z Solskim, zaśmiewała się w ku

lisie na widok wi.elce zabawnych perypeti Solsk.ie

,go - Dogberry'ego (Ciarki) ze świtą podległych mu 

strażników, a po przedstawieniu premierowym na

pisała na ścianie garderoby Solskiego: „Będziesz 

skazany n.a wieczny jUJbileusz za kolki, które do

stałam ze śmiechu, mój Dog;bergu" . Napis ten po la

taoh doczekał się uzupełnienia, dokona.nego ręką Ka

rola Estreichera, który dopisał: „Stwierdzam wróż

bę Modrzejewskiej'·. Obok zaś portretu Solskiego 

w roli sędziego Dogberry znakomity krytyk Kon

stanty Górski (popularnie „Kocio.górskim·· zwany) 

sldeślił na tej samej ścianie następujący dwuwiersz. 

Któż teraz jeszcze sąd wydawać będzie. 

Gdy się w tej izbie rodzą tacy sędzie? 

S. H. 

N IE KTÓRE PR ZE OSTAW IE N IA POLSKI E 

,,WIELE HAŁASU O NIC" 
Na scenie Iwo.wskiej w 1825 r. gir.ano „W1iele ha

łasu o nic" pod ity•lP.tłem „Tirapiące duchy" 111a benefis 
A. Stairz:ewskiaj, która wystąpiiha. w T-OLi Zofii (oc4>o
wiedndik Beatrycze), StairzewSki grał Bojosfawa (Be
nedykta), J. N. Nowakowski - Sędziego (Dog;berry). 

17· III. 1873 .r. wróciJła komedila na scenę IPod ory
ginal!nym tyih.iłem rw obsadzie: W. Woleń&ki - Don 
Ped!r-0, G. Fiszer - DO'l'l J1uiain, J. Woleńska - HeTo, 
T. Nowaikiaws'IDa - Bea1bryc'ze, B. ŁadinoW\Slkd - Be
nedykt. 

16. X. 1894 ir. w roli Bea1tryoze wystąpiła Modirze
jewsk>a, Kwiecińska ~'lia Hero, W. Woleński - Be
ne<lylkJta, J. OhimieEińSkiJ - D0111 Jua111ia. 

W 1900 r. rolę Beat.ryczy grała N. Si~lloka, !Peł

na iurciku, lecz opemująca ra<OZej cyrelowiainym niż 

lotnym słowem, Benedykita grał M. Tarasiewicz, do
s.k.o!llały am-airut z ;pię!mą potoczystością słowa w rua
lo~ Dog;benry - L. Solski, z failsetowym, n.ilk:łym 

~onilkiem i 111ieruahomością >twa.rzy, p-0myslowo ucha
raik1Jer)'!7X>wany. PrzedstawJenie wznowiono w 1904 r. 

W 1927 .r. wystawhl tę sztukę T. TrZJCliński w na
stępującej obsadzie: S. Ma:zJaTekówna - Beatrycze, 
Z. Wołoszynowska - Hero, J. StrachoclkJi - Don 
Pedro, J . . Guttne.r - Do.n Juan, A. Szymański 
Benedykt, W. Ratschlka - Boi:iaohio, G. Rasiński -
Do~y. 

Na. scenie krakjowskliej obsadę pierwszego pned
stawien.ia podano w <al])tydrnJe S. Dąbrowskiego. 

W 1891 J.". obok gośaiirun.i'.e występującej w roli 
Beatirycze Modir.zejewskiiej, J. ślilwiclki grał Kl.au
dia" W. Sobie.sław - Bened.yiktia, L. So1Ski - Veir
ges'a, M. Wdsłockia - Piililer g>flała mlę Hero, R. Rlu
szikowSkii - Dogfberry'ego. 

W 1894 r. pod.ozas gościny Mod!rzejewskiej A. Lu-
bicz grał Benedylk.ta, W. Siemaszkow.a Hero, 
L. Solski - Dog.beriry'ego. 

W 1896 r. Siarunick.a objęła rolę Beatrycz.e, W. S:ie
maszikowa powtóm1ie Hero, J. Kotarbiński - Bene
dydcl;a, L. SolSlki - Dogiberry'ego. 

JAN ł.OPUSZNIAK 

ZOFIA KALIJ'lSKA 

SIDONIA Bł.ASIJil'SKA 



WILIAM SZEKSPIR 

WIELE HALAS.U o 

Don Pedro, tks.iążę ArragońSiki . 

Komedia 'ł" 5 aktach 
(trzech <!łlsłonach) 

Opracowanie tekstu:\ ZBIGNEW 

OSOBY: 

SA WAN 

He.ro, eórkia Leonata 

Don Juan, •brat naituraiLny Don PecLr.a 

EUGENIUSZ STAWOWSKI 

ANTONI LEWE)K Beatrycze, synowica Leonata 

Mlałgorzata Kfaudi.o, młody flO>I'entczyik., 
fawmy.t Don Ped1ra . 

Benedykt, mł<>dy ipaduańczyik, 
faworyt Don Pedra . 

Leonato, .gubernator Messyny 

Antonio, jego brat . 

Ba1taZi8.lf, dworzanin Don Pedra 

Boraohi.o 

Kom·ad 
zauS'l.lllicy Don Juam.a 

. Jl RYSZARD ZUCHOWSKI 
KRZYSZTOF ZIEMBIŃSKI 

MIROSŁAW SWNERT 

TADEUSZ KUŻMIŃSKI 

JAN ŁOPUSZNIAK 

RYSZARD ŻUCHOWSKI 

KRZYSZTOF ZIEMBIŃSKI 

Mini-eh 

Ciiaaika 

Kiwasek 

Owsilk 
Węgielek 

Pisarz 

SbrażruLk I 

S br aŻl'l!ik II 

dw001ki Hero 

urzędrucy policji 

straż.nicy 

Jl ALEKSANDER BENCZAK 
SŁAWOMIR MATCZAK D:lliewczyna 

Scen.a w ~essynie 

NIC 

ZOFIA KALIŃSKA 

SIDONIA BŁASIŃSKA 

HALINA PAWŁOWICZ 

ROMANA KAMIŃSKA 

MARIAN NOWAK 

ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 

WIESŁAW MIREWICZ 

MARIAN WOJTCZAK 

HENRYK STASZEWSKI 

BRONISŁAW GAŁĘCKI 

WACŁAW NOWAKOWSKI 

* • • 
W ANDA OSTROWSKA 

ReżyseI1ia ,j scenogirafia: JERZY UKLEJA 

Kierow1nik li tera ck.i..; APOLONIUSZ ZA WILSKI 

Asystent reżysera: ANTONI LEWEK 

1 Muzyka: TADEUSZ PACIORKIEWICZ 

Kierownictwo mu'zyclJile: BOHDAN PAWŁOWSKI 

Choreografia: HALINA PAWŁOWICZ 

Pmy egzernplia·r2'lll: STEF AN HEINE 

PrZ'edstawienlie [[XI'OWadz.i: WACŁAW NOWAKOWSKI 

Premiera: 10 maja 1958 r. 



ALEKSANDER BENCZAK 

SŁAWOMIR MATCZAK 

HALINA PAWŁOWICZ 

W 1903 r. J. SosnowSkii grał Don Pedra, A. Zel-
werowtlcz Dogberry'eg-0, H. Modrzejewska 
Beartiryc:ze, W. OrdonóWll'lla' - Hero. 

W 1906 r. I. Solska wystąpiła jako Beatryc'ze, 
H. Sulima - Hero, L . Sv:Lskzi - Dogberry, M. Tairn
stewicz - Benedy~t. J. Leszczyńs'.kli - Borachio, 
J. Ostevw.a - KOiruI"ad. 

W 1913 ir. J. MirozowSlka gmła rolę Beatrycze, 
W. KosińSiki - Benedykta, A. Si.ema'Sll:!oo - Dog
bemry'eg-0. 

W 1925 ir. w iinscenil7Jacj1i T. Tirzoińskiego wystą

pili: St. Maro.raki, jaiko Beatrycze, J. Kossocka -
Hero, A. Szymańm - Bened)"k,t, L. SolSiki - Dog
'berry. 

W 1929 ir. .nastąpiło powtórzenie Jnscenizacji 
z J. Zalktldaką jiako Beatrycze d J. Leliwą jako Dog-
6eriry'm. 

Teatr Rozmw.itości w Warszawie w 1876 T. ob-Ok 
Modirzej-ew.skiiej w roli Beatrycze ~ W. Rapaakiego 
jako Don Juania poikiaział A. Stolpeg.o w roli Don 
Pedra, J. GraywińSikiego - Leonata, J. MarzUJr-0rwską 

j.ako Hero, B. LesZJCzyńsk·iego w rnli Benedyikta, 
E. WohSk.iego Klaudlia, M. Ohomińskiego 

Dog'benry'ego, M. Rrażmowskiego - Baltazara, Praż
mowSki odm!iósl: S'U!loces za piękny śpiew. 

Obsada pier,wszego przedstawienia w Teatrze 
Polskim w 1916 ir. jest podiam.a w 181Dtyikule St. Dą
browSlkiego. W ~n.sceniza'Cjd L. Schtl'leira w 1920 ir. 

braJti ud'Ział: J. 1Leszczyńslki jako Benedytk.t, S. Jar
ndński - Ci'81l"ika (Dogberiry), J. GzY'lewska - Hero. 
Widowisko· urozmaiciła sielankowa pantomima-ba
let z Z. ModirzewSką, J. Strachocki'm i S. Cywiń

skim. 
W p~a.ńskim przedstawieniu z r. 1890 obOlk Mo

drzejewskdej jaiko Beatrycze wystąpił C. K.nap
czyńskd w roli Bened'yikta i ulułbiony komik L. Sie
dleak& jaiko Dogberry. Na inastępnym gościm.nym 

występie Modirziejewskiej w 1903 r. pairtnerem jej 
był E. Proh·a:zik!a. Po 30 latach og.lądi'dł Poznań „Wie
le hałasu o ,ruiic" w .reżyserii T. Tr;zicińskiego i w ab
sad·zie: J. Zalkliicka - Beatrycze, J. Riahelslki 
Benedyk.t, Z. No>1kowsk.i - Dogberry. 

(Wg St. Dąbrowskiego). 

CHRONOLOGIA 
UT\VORÓvV SZEKSPIRA 

Chronologia utworów Szekspira nie jest jeszcize 
usfa.lona. Nie mniej jedtnak możina przyjąć za wy
sbalrczająco dokfadtny Ulkł1ad, który podajemy po
niżej. 

Pierwsze kroniki drrumatyezne 

„Henryk VI" 'cz. II, „Henryk VI"' cz. III, „He111 -
ryk VI" cz. I „ „Ryszaird III", „Tytus Andron1ikus". 
Lata 1590-1592 (przypuszcz.). 

Pierwsze komedie 

„Komedi·a omyłek", „Poskromienie złośnicy", 

„Dwaj panowie z Werony", „Stracone zachody mi
łosne". Okres 1592-1594. 

P a61Jl a.ty i son.ety 

P.oematy: „Wenm; ·i Adonis", „LUJkrecja"; Sonety 
(„Pieltgrzym zialkoohainy", „Feniks i gołąb", „Skarga 
opuszczonej !kochanki" i i111ne). La.ta 1592-95 1i póź

niej. 

Swit wielkości 

„Ryszard II", „Sen nocy letniej", „Romeo Julia", 
„Kl1J'p.iec weneckd· '. Lata 1595-96. 

Era dramatów królewsikich 

„K,ról Ja.n", „Henryk IV" cz. I, „Henryk IV" 
cz. II, „Wesołe kumosziki z ·Winds·oru", „Henryk V". 
Lata 1596-98. 

Tr.zy słonecz,ne kom,edie 
(1598-1600) 

„Wieczór Trzech Króhl" Lub „Co ohceoie", „Jak 
wam się podoba", „Wiele hałasu o nic". 

Na wyżyr./a.ch twórozpści tragicznej 

„Juliusz Cezar" 1599, „Ha1mlet·• 1602, „Otello" 1604, 
„Makbet" 1605, „Król Lear" 1605. 

ROMANA KAMIŃSKA 

MARIAN NOWAK 

ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 



WIESLAW MIREWICZ 

HENRYK STASZEWSKI 

MARIAN WOJTCZAK 

Między tragedią. i komedią. 

„Troilius .i Kressyda· ' i „Wszystko dobre, co się 

dob.rze kończy" 1602, or.az „Miialr!ka za miaI'kę" 1604. 

Ostatnie ·tragedie 

„Antoniusz i Kleopatra", „Koriolan", „Tymon 
Ateńczyk", 1606-1608. 

Baśnie dramaty~e i pożegnanie z łlwórC'-'llOŚoią. 

,,Perykles", książę Tyru", 1608, nCymbelin" 1609, 
„Opowieść zimowa" 1610, „Burza" 1612, „Heniryk 
VIII'· 1612. 

W językiu polskim pierwsze próby przekładów 
Szeikspi.na IPOjawtiają Się w epoce stainisłaiwowskiej 
z tłumaczeń Voltaire'a względlnie z przeróbek nie
miedkioh lub franousk.ioh. Monolog Hamleta tłuma
czy z Volta~re'a 'Drembecki, BogusŁawSki zaś wy
stawia we Lwowie tragedię o Hamleaie (1797 r.) 
we 'Własnym przekładzie z niemieckiej p.r.zeróbkL 

P.raigmenty „Hamleta" i „Juliuszia Ceza.ra" z ory
ginaiŁu tłumaczy dopiero Norwtid. Piie.rwsze zbdo!rowe 
wydanie SzekispLra w rprzekł·ad1ach Koźmiana, Pasz
kowskiego i Ulri-oha ogłasza IKiraszewSlki w la-t:aieh 
1875-1876. Cahkow~ty przekład Szekspira. dokOllla
ny przez U.Lnicha ulk.a~uje się w latach 1894-1895. 
Jedinocześnie w wyd•arniu Biegeleisen·a po}awiają się 
nowe rua·:lJWiska trumacey: Kasprowitcza, La•ngego 
i Rossowskiego. Z nowszych przekładów IIlaileży wy
mienić tłllllllaczeruia Trellia.ka oraz Iwaszkiewie'za 
(„Hamlet", „Romeo i JiuLi·a"). 

WANDA OSTROWSKA BRONISLAW GALĘCK1 

STANISŁAW DĄBROWSKI 

ŹYWOT SCENICZNY „\.VIELJ~ HAŁASlT O NJC" 
Komedi.a „Much ado aboult .nath.ing" powstała w 1598 ·rokiu lub 

później . Szek.sipi.r uszcZlknąl tuta,j tema tykii. z Ariosta, wykorzystaną 

już przed nrim •przez BandelLa, w noweli „Ar:i,odan:te i Ginewra". Tę 
pół kornedlię pół melO'dir.amat gryw,alilo w Londyrnie pn. „Booediak 
a.nd Beaitrke", co wskalJUje ina pra;ewagę •tej pary w .akcji ullw,oru. 

11rw,ały walor nadail dla, komedii.i faklt, że ziaigrano ją 23. IV. 1879 
r<Jikiu :na ollwaraie nowego teaitzru w Stratfordzie na::l Avanem w rocz
nicę uro-diz.i.n SzekE{pira, pośwtięcaijąc ten tea.tr paimięci geniJail!Ilego pisa
r:zia. Od tego czaisu „W.iele !hałasu ,o nlic" !Stalo. się u:Lubiuną pozycją 

taj soony. Ralę Benedylktta grał Biair.ry &u1Liv8111, uwarżlaey 1przez Ber
narda Sh.awa za. jednego \z naijlepszych ak<torów, a Helena Faucitt wró
ciła na scenę 51PWjalinie dlai z.ąg'l"alrbia rolli Beatr.icrz.e. 

Na sc€j111aoh polskich komedia nie pojamała się 7Jbyt często. Dość 

sw;olboc:lmł)' i •soczysty język ,głównej pairy kamed!iowej \raz.ił dystyngo
wanych widzów. Toteż tekJS.t szekspiirowsd<ti. ku.rtywwano, wygta::lg.ano, 
pudrow.a.n'O i podiawam,o w lżejsZJej formie, oo 2lreszitą i do chwhli obec
naj ma m.iąisoe. 

„Wdele haliasu o .nic" Uikazało się najwcześniej n.a scenie lwawskiej, 
choć tialkże nie w ory~1nej for;mie, 17. III. 1820 r. W daw.nych crm
saoh od ty.In.Mu 1szrtruik:;j, in.a ~ wym.a,g'aina 51Pecjal.nie nowego, emo
cjooll!jącego wyra2JU. Tak wJęc Szczęsny St.a.rzewski, alktor IJwowski, 
parający się 1lalkże piórem, dał komoorili prizerobdonej !Z. ruiemieckiego 
moony i fuiaa;>uÓący tyituł: „T.rapiące duchy". · 

Po dŁU!giiej przerw.ie .wróci!ł'a kcmedria na liwows'ką scenę już pod 
orygina,1nym tyrtułem 17. III. 1873 r„ grana dw.a razy. 

W Kir.alkowtie po :raz 1pierwszy uj.r:zJaJl1IO komedię 24. I. 1867 ro.kru. 
Dobry .zmaiwca teatru, wyCZJUIW'ający scenę i s2J1ruikę - Stanisł!aw Koź

mi,an, dos;brz.egl w niej „urok gwarriu ~t.a.ków i najróż.n.orodniejsa:ych 

stwoirzeń n.a wiosnę, w r02lkiw;ita.jącym lesie, lk:Jtó.ry jesrt talk.że hal.asem 
o nric, a w którym przecież odzywa się nuta miłos!1ia" . Podzielił Koź

mian św1art; komedii~ ·na dw.ie C"Zęści: na świat ujaiwniający dobrą 
i po.etyczną 9tron,ę nat ury ludz:kliej, ll'eprezentowany pirzez. Bea1trycz.e, 
Benedyik:ita i Don Pedira, c.raz drugi - zły śwtiait, próżny i samoJ.ubny, 
do .k.tó'1'ego .należeli: Don Juan,, Klaudio, Leoniato, Dogberry (CiaTka) 
i głupi:utk.a Hero. 

W k.rakow8kim przoost.awiellliu „Wfale hałasu o rnic" występowa1i : 

F. Benda jako Dc1J1 Pedro, A. Ładne.wski - Don Jua.n,, B. Ład!n.owski -
KliaudiQ, W. Ra~aok.i - Benedyikrt;, Wł. Wolski - Leon.aro; humor 
spoczywał na bairkaoh rubaŚzmego E. Hennig - Dogberry, 1iryc.zma 
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Modirzejews'ka g1I13!ła rolę Hero, a A. Hoffman była dotbrą Bea1trycze. 
Komedia był.a WIZ!nowiona w 1873 i· 1874 r. W 1891 r . wyseępowaił-a 
1gośoi11J111ie MJQdr7.lej.ewSk.a - w roli BeatrycZJe. W ·1594 r. rolę Cdiarki 
g<rał L. Solski. 

Teatr Rlozm.aitości w Wairszawńe dzięki ma.rugażowiainym tutaj Mo
cLrzejewiskiej i Rapackiemu mógł .dać p<rem1i1erę komediri. 1. V. 1876 r . 
wysta.Wlioną na benefis Mo'CllI"zej.ewskieij. W .tym pr7JeelsitawienJ.u na 
.pilan pieriw.szy wysU1nę.ła się p3lr'a Mod.mejews'ka i B. Lesziczyński. }alko 
Beartrycrz:e i Be.ned;y.krt. Zdatl1iem k1ryttyikia K. ~amel\Wikliego Beatrycze 
w wyikonaniu ModirzJejewskii.ej obok „doskonaiłego, ale wieNoopańskiego 
oomOTU w s00!1Jach przekory, za•ohotwalla całą godność wytiwOITil.ire wy
cłtcmiamej damy". 

Podobnie poohllebnie pisaa H. Struwe w „Kqosach" o LesZJczyfo~kim 
„NaturaJ.nia siiła i energi-a, nieziwylkla giętllrość aałe'go uiklaidu .r;uchorwego, 
poiącwna z bE!7lP0śred1niością weW111ętrznega fyoi,a, niezbęd'nia· d1a. dio
ra:hnej psychologilcrm.ej charak!tery.styki, naidta·je grae p. Lesz<!ljyńskriego 
&w cień czerstwego readlizmu, który zinami.onuje w.szys1tilct1e poS\11acie 
Srek:!ij)iira" . 
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Ludwik Solski jako Dogberry (Ciarka) 
(pieru;szy z lewej) 

„Wiele hałasu o nic" w Teatrze „Old Vie" w Lonaynie w l9:Jti r. 
Benedykt- Keith Michell Klaudio- John Fraser 

Beatrycze - Barbara J ef ford Leona to - Derek Francis 
(Plays and Players. I •. 1~57) Don Pedro - John Humpry 

Modr.zaje,wslk:ia :Zldobyła także aplauz redaktora Jarosław.a Vrchli
C2lk!i. na występach w Piradze w 1891 r. który nie wczęd.ził jaj swoich 
zacł\wytósw w „Hliasie na!l'odiu". „Ziwłaszmza dosko.n.ała jest jej Beatry
ore - pisał - doskcmała pl'Zez kiv<IBę we wszystkim, w :zrjarwien'iu się, 

w g}owi-e, w po,zach i ruchach, w śmiechu, w płaczu i ptLJeik,omarzatniu 
się, w głębokiej 1Jklli.wooci i fi•~larnośoi SY'IlJOlgamliorej, w os1br,Y'oh po-
cilsk1a-ch ironiozn'ych i tk1riJwym perełkowym uc:zrucLu. Jej Beatrycze jest 
popisem piękna. Dodajcie do tego p()Wab 01Sohisty oraz powab Wlij)a

nialych kostiumów, chociaż te są tylko- ~O'mną ramą śli.<:2llliej:szego 

jeS'ZCzie o•bra.z.u". 

„Wiele hałasu o nie>'' przeszło poprzez warsztaty wielu wi-elkich 
refo:rmartorów rt€'a1lru. Garden. Crai,g nła przykałdzie tej komediii w po-
czątku swej dzi1ała•lnO"ści ziadem.onstrował nowe :ooziwi.ą.zam.ia scenogra
ficzne, przeciwstawiając .naturaJistycznemu szczegół·ow.i wiellcie linie 
delroracj.i, przestrzeń ~ plamę bairwl!lą . CY'kle.m szelffipiir.awskLm Mlax 
Rei!llhar<lt wywiódll n•a nowe drogi teatr niemiecki, WZJbogaca1jąc go 
ba!f1Wą, ruchem, d:hwiękliem i światłem. „Wrele hałoou o· n.ie" 2lil!aWatziło 

się na wair&Z1taciie 'I1eat!l'u WacMiangowa (~tóry gośail w Pdlsce dopie
ro w 1953 roku). 

W Te.atrae Polskiim dano „Wiele hałasu o .nhc" w 1916 r . w opra
cowain:iu J. Kobairbińskiego., w reżyserid J. Sosno-wskiego i dekoracjach 
S. ślJiwjńskiego. Gra'lli: A. Węgforko - Kl·aud~, W. Kl.llllcewi'C'L 
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„Wiele hałasu o nic" w Teatrze „Old Vie" w Londynie w 1956 r. 
Na pierwszym planie: Ciarka-Dudley Jones 

Hero - Jacqueline .E!Lis Leonato - Derek Francis 
Urszula - Rosemary Webster (Plays and Players. 1;1 11957) 

Benedykta, J. Sosnpwski - LoonJa:ta, A. ZeLweroWlicz - 01atrtkę, 

.J. Ko.7Jłowska - Hero, M. Rrzyby~<Oltodka - Beateyuz.e. 12 marca 
1920 roku Teaitir Polski wystawili: kome,dli.ę w ilnscetni:ziacji [ z mueyką 
Leorua Sahillere, w reż)'5er.hl · K. Boo.iawskiego, d'eikOTJatj•ach i kootiu
mooh W. Dralbilka, w Ulkliadizie choneogirafi!Cl7lllym K. Łobojki. P.rzed
staiwiienie to 1lZ.ło 35 rarzy. 

Pomań u.i=ał komedię po raz. pierłws.zy w 1873 rdk!U w wy'k<lm!arui.u 
klralrowskiegio z~ołu. W 1890 r;. wystąpiła tu gośc.imm:ie M.odrnej'ews~a 

w roli Beatryczy. 

W oklresie diwud'ziestol.eoiJa )Nie.1e ha~su o nli.c" ulklazywaJo się na 
szeregu scein.ach po'lSkidh. Po dlrugiej wojnie Teartir p<Yllilań&k.i wysta
wił sztukę na festiwal szekspirowski w 1947 ro.Im. W następnych la
fach Ulka?Jało się 'killka iinscemizaqjJ. Zb.iignJewta Sa'wlamla, a to w S'ZJC'Ze
cinJe w 1949 r ., w Warszawie -· 1947, w Sosnowcu 1956 T. Nadto 
~ały s7lln.llkę rteatry 'W Bydgoszc2zy' w 1956 w reży>serH Wdtkows'k.Lego, 
w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w 1957 w reżyserii Wróblewskdej . 
.Jest to ubwór, który znajdiUje ziastosowa1I1ie w ka>żdym czias.iie i w każ

dych wamul11k.ach. 

BIEŻĄCY REPERTUAR TEATRU 
„CYD". Akt V 

H. Pawlou;icz (Infantka), R. Żuchowski (Rodrygo) 

„HUZARZY" 

H. Abbe (Flicot), Z . .Skowroński (Le Gouce), K. Kubicki (Kapitan) 



„HUZARZY" 

Z. Jabłoński (Flicot), S. Matczak (Giacorrw), T . Kuźmiński (Le Gouce) 

„ACHILLES I PANNY" 

Scena z I aktu 
W. Ostrowska (Maja), E. Brok-Brzeska (Alfa), K. Ziembiński (Achilles), 

H. Pau;łowkz (Beta), R. Kamińska (Mirra) i T . Watras (Deidamia) 

„ACHILLES I PANNY" 

Wtodzimierz Kwaskowski (Likomedes) i Zbtgntew Koczanou;icz (Uays) 
Scena z I aktu 



BIEZĄCY REPERTUAR TEATRU 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

CYD 
Tragedia w 5 aktach 

Wig Corneille'a 

PIOTR ARYSTYDES BR:E:AL 

HUZARZY 
Tragikomedia w 3 aktach 

ARTUR MARYA SWINARSKI 

ACHILLES I PANNY 
Komedia pozornie cyniczna 

w 3 aktach 

EUGENIUSZ SCRIBE 

WALKA KOBIET 
Komedia w 3 aktach 

(na scenie Teatru Młodego Widza) 

CARLO GOLDONI 

SPRYTNA WDOWKA 
Komedia w 3 aktach 

(na scenie Teatru Młodego Widza) 

W PRZYGOTOWANIU: 

F. GOODRICH i A. HACKETT 

PAMIĘTNIK ANNY FRANK 
reżyseria: Zbigniew Kcczanowicz 

GARCIA LORCA 

CZARUJĄCA SZEWCOWA 
reżyseria: Irena Ładosiówna 

KIEROWNICY DZIAŁÓW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN Bliq-KQWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
JOZ EF PIKO RA 
CZESŁAW ZASEMPA 

Kostiumy: 

MARIAN JÓŻWICKI 

Charakteryzacja: 

HELENA ROGiiq"SKA 

Brygadierzy Soeny: 

STEi' AN 
FRANCISZEK 

OLCZAK 
ŻURAWSKI 

Kierownik Oświetlenia 

MAKSYMILIAN KEMPA 

z-ca Kier. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC 

Kierownik Organizacji Widowni: 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKI 

Kierownik GOO!)odalrczy: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

STANISŁAW GA W AŁKIEWICZ 

Biuro Organizacji Widowni - t.ódt, ul. Obroń<:ów Stalingradu 21. 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 
1 Teatru Młodego Widza (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8 - 16 

1 od 18-20. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10 -13 
i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (:z wyjątkiem poniedziałków) 

tel. 350-36. 

Kasa Teatru Młodego Wid7.a czynna w dnia.eh przedsbawień od godz. 
10 - 13 i od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-54. 

Przedsprzedaż biletów w „Orbisie'• Łódf, ul. Piotrkowska 65, tel. 321-03. 



Cena zł 2.50 

Zakł. Graf. RSW „Prasa" - Łódź, żwirki 17. Z. 1308. N. 8000. IV. 58. M-8/1502 


