
PAŃSTWOWY TBATR NOWY W ZABRZIJ 

Wiliam Szekspir 

WIELE HAŁASU O NIC 



• 

PAŃSTWOWY TEATR NOWY 

W ZABRZU 

Dy rektor i kierownik arlys tyczny 
TADEUSZ PRZYST A WSKI 

Kierownik literacki 
J AN 13ARANOWICZ 

Wiliam Szekspir 

WIELE HAŁASU O NIC 
Komedia w 5 aktach 

Przekład: 

Leon Ulrich 

Program LXI 

Premiera wrzesień 1968 



WILIAM SZEKSPIR 

WILIAM SZEKSPIR 
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OCZY, TE W TOBIE TYSIĄC BŁĘD0'1V GANIĄ! 

NIE, JA NIE NIMI KOCHAM CIĘ TAK BARDZO. 

MOJE DOZNANIA NIE TKWIĄ W OGLĄDANIU: 

W SF.RCU, CO KOCHA TO, CZYM OCZY GARDZĄ. 

NIE ŁOWIĘ SŁUCHEM GŁOSU TWEGO PIESNI. 

O DOTYK - GŁADSZY CZY SZORSTKI - NIE STOJĘ -

NIE UCZTY PRAGNĘ GŁODNEJ I OBLE$NEJ 

PIĘCIU MYCH ZMYSŁO\V SAM NA SAM, WE DWOJE.„ 

PROZNE ZŁUDZENIA! W TEJ CIAŁA PA NSZCZYZNIE 

I SERCE Z SOBĄ AZ NAZBYT W PRZEKORZE; 

PRZYZIEMNE WIZJE PODSUWA MĘZCZYZNIE, 

NIE CHCE l3YC TYLKO SŁUGA NA TWYM DWORZE. 

POZDRAWIAM MĘKĘ, CO ŁZĄ DRZY NA RZĘSIE, 

I W GRZECHACH GRZĘZNĘ, I W POKUCIE GNĘ SIĘ. 

Przekład: J . Baranowicz 



Szekspir „ Wiele hałasu o nic" 

Komedię „ Wiele hałasu o nic" napisał 
St:ekspir najprawdopodobniej w zimie 1598/9 r. 
,Tej pierwsze angielskie wyda?ie u~az~ło s~ę 
w roku 1600. W kolejności zas napisania zaJ
muje bezpośrednie miejsce po „Miarce za mia:
kę" i „Kupcu weneckim", w którego nastroju 
i rysach postaci wiele znaleźćby można analo-
gii... . 

Przeplatają_ się w tej sztuce - melancholw 
z żartem, pełna wyrazu powaga z pustym ko
mizmem. Zdaje się, że jest w niej sporo z cha·
rakteru samego twórcy, z jego światopoglądo
wego rozdwojenia i ludzki!Sj rozterki. .. 

Jeśliby szukać dalej podobieństw - żywsze 
partie sztuki nasuwają wyobraźni utarczki 
słowne i błazeńskie typy ze „Straconych za
chodów miłości", bardziej tragiczne jej cząstki 
kryją w sobie coś z grozy ,.Otella" i „Cymber
lina". 
Wśród źródeł, na których Szekspir budował 

rusztowania fabuły, w pierwszym rzędzie umie -
ścić wypada jedną z nowel francuskiego pisa
rza Bandella (rozłąka kochanków na skutek 
intryg łajdaka), dalej - historię Gin~wry 
i Ariodanta z piątej księgi eposu Anosta 
„Orlando furioso - Orland szalony"; utwory 
te, w przekładzie angielskim, ukazały się d_ru
kiem kilka czy kilkanaście lat przed napisa
niem komedii. Z wątków Ariosta korzystał tak
że współczesny Szekspirowi autor angielski 

Spenser i Szekspir znał 
jego „Królową wróżek". 
Zapewne działały tu 
i inne, wcześniejsze 
wpływy, Szekspir chęt
nie a niekiedy i bardzo 
wiernie przetwarzał lu
dowe i literackie mate
riały ... 

Ale budując komedię 
na kanwie noweli Ban·· 
della Szekspir nie ogra
nicza się do sprawy mi
łosnej między Klaudiem 
i Heroną, tworzy rów
nocześnie drugi własny 
nurt komedil - arcy
dowcipne i pełne ripost 
sceny pomiędzy Beatri-
rzą i Eenedyktem. Unaoczni widzowi, nic be:>: · 
filozoficznego zadumania, jak kruche jest ludz
kie szczęście, jak lada intryga, kaprys możniej
szych, obmowa łajdaków mogą rzeczy piękne 
i istotne w życiu człowieka obrócić w rumo
wisko klęski ... Poznał gruntowniej, odczmval 
wrażliwiej od współczesnych sobie naturę czło-· 
wieka, skoro elementy tragizmu tak często za-
7.ębiają się z elementami komizmu w jego ko-
mediach, kronikach i tragediach .... 

Oszczerstwo i jego następstwa stanowią lejt
motyw komedii „Wiele hałasu o nic", chyba 
że, mimochodem, zaakcentujemy wyraźnie sa
tyryczny stosunek dramaturga do moralnego 
poziomu feudałów i ich służących i urzędni

ków ... Przecież gdyby rozumny i chyba niezły 
psycholog, pater zakonny, nie potraktował zaj
ścia w kościele jako czegoś, wokól czego robi 
się niepotrzebnie wiele hałasu, kto wie czy Bo
gu ducha \Vinna jedynaczka gubernatora Mes
syny nie przypłaciłaby zniesławienia śmiercią 



lub dożywociem w kla
sztorze .. . 
Kogóż to plotka nie 

potrafi zrobić z normal
nych ludzi! Czystą jak 
kropla rosy Hero prze
obraża w nierządnicę , 
rycerskiego Klaudia w 
zazdrosnego tyrana, do
brego księcia ubiera w 
grymas cynizmu, zako
chanego w córce tatę 

w jej potępiciela... Ta 
sama plotka uprzytam
nia Beatryczy i Bene-· 
dyktowi pokrewieństwo 
dusz, mobilizuje ich 
przeciw krzywdzie ... 

N a dobrą sprawę 
można by komedię, po pierwszym akcie, zam
lmąć podwójnym małżeństwem, mimo dąsów 
na pewno dobranym i szczęśliwym. Geniusz 
Szekspira, nieufny życiu lub ·raczej znający 
wszystkie jego łajdackie chwyty na wylot, 
sprawia, że komedia rozrasta się do pięciu 

aktów, że dwóch łobuzów wodzi za nos cale 
nobliwe, godne szacunku i zaufania towarzy
stwo. Ostatecznie zło pryska jak bańka mydla
na , ale gdyby nie przypadkowy podsłuch, zja
dliwy bryzg tej bańkowej piany mógł na zawsze 
zniweczyć przyjaźń, miłość, ludzkie szczęście ... 

Spojrzyjmy jednak i nieco krytyczniej na 
komedię i jej autora. I on, jak jego bohaterzy, 
za łatwo uwierzył podszeptom, za szybko zro
bił z Klaudia i księcia Don Pedro żołdaków. 
Upokarzają rzekomą rozpustnicę najboleśniej , 
bo przed ołtarzem, bawią się jej i ojca kosz-
tern ... I sam ojciec zresztą jednym momentem 
przekreśla całe lata córki, jakby ta żyła o sto 
mil od domu a nie w jego ścianach. Wygląda 

to trochę na bakier z psychologią ... 
Główny urok komedii leży więc nie tyle 

w intrydze, trochę naciągniętej i ryzykownej 
psychologicznie ale w rysunku niektórych po
staci, w ukształtowaniu pojedynczych scen. 
V..' przewadze elementów komicznych nad po
ważnymi. To pewnie dlatego współcześni zna
leźli dla sztuki drugi tytuł: „Benedykt i Bea
trycze". Tak, te dwie postacie wysuwają się na 
pierwszy plan, budzą u krytyków i widzów 
sympatię - z wyraźną niekorzyścią dla rycerza 
i kochanka, Klaudia. Nie tylko w pełnej żywio
łowości epoce Renesansu ale i dzisiaj - sposób, 
w jaki załatwił się z Heroną, świadczy o wę
żyźnie duchowej, o małoduszności. Benedykt, 
z opinii kobieciarz i miles gloriosus, stanął wy
żej moralnie od przyjaciela i księcia; . dramat 
Herony, postawa jej krewniaczki dopełniły go 
humanistycznie, ostatecznie związały z Beatry
czą .. . 

Budzi we mnie sprzeciwy trusiowatość, po
tulność Herony. Gdy-
bym był dziewczyną i 
znalazł się w jej sytua-
cji nie przebaczyłbym 
narzeczonemu brutalne
go zniesławienia i od 
trącenia... W każdym 
razie - długo, bardzo 
długo musiałby prosić 
o przywrócenie do łask 
i zgodę na małżeństwo. 
Hero prezentuje typ 
kobiety-cierpiętnicy, 
wszystko znoszącej , 
wszystko przebaczają-· 
cej .. · Ot po trosze jak 
Julia z komedii „Dwaj 
panowie z Werony" czy 
któraś z bohaterek sta-



rogermańskiego eposu. 
Posądzona, załamuje się 
kompletnie, prawie że 
się nie broni przed mo
ralnym potępieniem 
stwarzając ze swej tra
gicznej niemoty argu
menty przeciwko sobie. 
Potem, ledwo sprawa 
się wyjaśni, wyciąga rę
kę do narzeczonego bez 
jednego wyrzutu, zga
dza się na ślub; jak 
gdyby naprawdę nie 
miała nic do przebacze
nia ... 

Jakżeż prawdziwsza 
jest Beatryks od tego, 
podatnego na zmiany 

r.ury kwiatka. .. Obrotna w języku, śmiała, 
dowcipna. „Tańczyła gwiazda, pod którą się ro
dziłam" - powie w komedii o sobie. To jedna 
z najpełniejszych postaci w szerokiej galerii ko-. 
biet z dramatów Szekspira, naprawdę niesfor
llie migotliwa gwiazda, istota o bystrym ro
zumku i dobrym aż do dna sercu. Ani na mc•
ment nie wątpi w uczciwość Herony, mało tego 
- z bujnością, z temperamentem, godnym lu
dzi Renesansu, żąda od zalecającego się do niE'j 
Benedykta bagatelki - śmierci Klaudia. „Ta 
zniewaga krwi wymaga!" Wówczas, gdy pod 
wpływem przeciwieństw losu Hero zamyka się 
jak ślimak w muszli, z niej to, co ma w sobie 
najszlachetniejszego, wybucha jak płomienny 
żywioł. Nawet kobieca duma, która kazała jej 
kryć na codzień najintymniejsze sprawy głębo-
ko w sercu, pryska rozmieciona naporem wy
darzeń. Jest pod tym względem podobna do 
Benedykta, nie dziwota więc, że ostatecznie je
go spośród dziesiątka zalotników uczyni na do-

żywocie powiernikiem 
swoich kobiecych radoś
ci i kłopotów. Bogat5i 
od innych psychicznie. 
prawdziwsi psycholo
gicznie w utarczkach 
szlifują się jak diamen
ty, bolesna sprawa znie
sławienia Herony sta
je się katalizatorem 
dla serdecznych spraw 
obojga. 
Wśród postaci korne-· 

dii warto chyba wspom
nieć o przyrodnim bra
cie księcia Don Pedro 
- Don Juanie. To jed
na z tych postaci w dra
matach Szekspira, które 

l 
„ ••••••••• 

ucieleśniają w sobie zło, w których charakte
rach przewijają się cechy Mefista. Don Juan 
de ma chyba zbytnich powodów, żeby niena
widzieć brata, ale, nawet bez umotywowania, 
nienawidzi. Rodowodu dla niego, podobnie jak 
dla Beatryczy i Benedykta szukać by należało 
w ludowych angielskich misteriach. To dla tych 
trzech postaci - jak odnotuje gdzieś współczes
ny Szekspirowi poeta - komedia cieszyła si~ 
µrzez wiele jeszcze lat po śmierci autora powo
dzeniem i wystarczyło nagryzmolić na parkanie 
tytuł: „Wiele hałasu o nic", żeby teatr wypeł
nił się po brzegi publicznością ... 

Wypada poświęcić jeszcze kilka słów stylowi 
komedii. W przeciwieństwie do wcześniejszych, 
gdzie wiersz górował nad prozą, tu proza do
minuje nad wierszem. Tylko w momentach bar
dziej poważnych, patetyczniejszych, wiersz 
przychodzi do głosu. Dialogi podane są w mo
wie swobodnej, nie wiązanej. Romantyczny 
charakter takich komedii jak „Jak wam się po-





doba" czy „Wszystko dobre, co się dobrze koń
czy" zadecydował o przewadze wierszy na prozą 
ale w małomieszczańskim światku „Wesołych 
kumoszek" wiersza, poza wyjątkami, prawie że 
nie uświadczy. Skąpo go znajdziemy i w „Wiele 
hałasu o nic". 

Na język polski tłumaczyli komedię: J. Ko
mierowski, L. Ulrich i J. Kasprowicz. 

I jeszcze, dla przypomnienia, kilka szczegółów 
z życia i twórczości Szekspira: 

Urodził się w roku 1564, w miasteczku Strat
ford nad rzeką Avon, jako syn mieszczanina , 
tam po latach włóczęg wraca i umiera w roku 
1616. We współczesnej mu historii Europy 
i Anglii dzieją się rzeczy straszne : bunty, po
wstania, rzezie, tortury wielkich, palenia na 
stosach. Dość przypomnieć noc św. Bartłomieja 
w Paryżu, spalenie Giordana Bruno w Rzymie, 
wojny w Portugalii, w Holandii, ścięcie Marii 
Stuart, tortury Galileusza ... 

I w literaturze europejskiej, sztuce i nauce 
równie bogato. W roku przyjścia na świat dra
maturga umiera Michał Anioł, w roku odejścia 
umiera Cervantes. Przewijają się przez jego ży
cie takie nazwiska jak Montaigne i jego „Pró
by", jak Torquato Tasso i „Jerozolima wyzwo
lona", jak Tycho de Brahe i jego „Wstęp do 
nowoczesnej astronomii", jak Ariosto, Lope 
de Vega, Calderon... . . 

Szekspir napisał - pomijając takie drobmeJ
s;;-e utwory jak sonety - trzydzieści siedem 
sztuk: tragedii, kronik, komedii i tworzył swe 
dzieła za panowania królowej Elżbiety, a więc 
w epoce wielkiego rozwoju dramatu angielskie
go. Teatr był wtedy rozrywką zarówn~ dla 
możnych jak i dla szerokich mas. Od pierw
szych czerpał wysoką kulturę humanistyczną, 
od drugich prawdę o życiu ... W Polsce wysta-

wiono w tym czasie „Odprawę posłów gre~kich''. 
a na pięć lat przed śmiercią Szekspira ZJechah 
do kraju angielscy komedianci przywożąc w re
pertuarze zapewne i jego sztuki ... 

O jego życiu i twórczości nie posiadamy zbyt 
obfitych wiadomości, stąd rodziły się spekula
cje, że nie istniał jako dramaturg, że tworzył 
ktoś inny jeszC:ze a być może i cała spółka ... 
Najszczegółowszym źródłem informacji o dra~ 
maturgu jest opis jego dzieł we współczesne) 
mu antologii słynnych pisarzy - pióra duchow
nego i nauczyciela z Cambridge, Francisa ·Me
resa. Nie wiemy jednak i z jego książki, jak 
wyglądał pełny dorobek Szekspira, Meres wy
licza jedynie kilkanaście utworów, wśród nich 
sztukę, która nie istnieje we współczesnym ze
stawie dramatów. Ale ustawia Szekspira po
śród najwybitniejszych pisarzy. Oto cytat: 

Tak jak Plautus i Seneka liczą się między 
11aj'1epszych w komedii i tragedii wśród laty
!1ów, tak samo Shakespeare jest wśród Angli
ków najlepszy w obu tych rodzajach scenicz-
nych ... " . 

I jeszcze jeden cytat. Z tysiącstronicowej 
„Historii literatury angielskiej" Sampsona. Tym 
razem o naszej komedii: 

Historia o Hero i Klaudiuszu jest równie 
st~~a jak sztuka opowiadania. Natomiast Bea
trice i Benedick, para młodych ludzi, z których 
każde broni przed drugim zalet swojej płci, by 
wreszcie nawzajem przed sobą skapitulować, to 
własny utwór Shakespeare'a . Wraz z konstabla
mi z Messyny przyczyniają się do sukcesu 
sztuki. Jest to sztuka niezwykle sceniczna, jej 
tempo drama tyczne pozwala przezwyciężyć 
z powodzeniem niektóre, bardzo niepewne .frag
menty fabuły ... „Much Ado about Nothing" na
pisana jest niemal w całości prozą i to prozą 
znakomitą". 

(B. J.) 
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