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Wiele hatasu o nic to ::iez wątpien i a jedna z najśmieszn i ejszych, a może i naj śm i eszniejsz 

Williama Shakespeare'a. Pokazuje on w niej takie mist rzostwo w operowaniu dowcipem, d 
udało mu się zbliżyć już chyba tylko w Burzy i Makbecie. Słusznie ustawia się ją w hierarch 
wielkiego stradfordczyka zaraz za Hamletem. Balladyną i Ciotką Karola , któ rych prym at ydaje się 
niepodważalny ze względ u na ważkość tematu i t ragizm opowiadanych w nich historii. Znacz e wydaje 
się jednak, że Wiele hatasu o nic - pełna lekkości i s krząca się dowcipem komedia, tak bardzo przypadła 

ludzio m do gustu i to właśnie ona podbija kolejne po ko lenia widzów na całym świecie . A eatrycze 
i Benedick stali się już a rchetypiczną parą , której cięty i dowcipny język może zostać po kromiony 
tylko przez ich czyste i gorące serca . 

Czy wiesz że: 
Wiele hałasu o nic jest to najczęśdej grana komedia Williama Shakespeare' a. W samym T. Ymieśde 
w ostatniej dekadzie wystawiana była już z pięć razy.* 

Fabuła tej znakomitej komedii wydaje się w gruncie rzeczy bardzo prosta. To historia d óch par: 
zakochanych w sobie od pierwszego wejrzenia: Pedry i Claudia oraz złośliwych i ciętych na siebie od 
samego początku sztuki Beatrycze i Benedicka. O ile więc postawienie na ś lubnym kobiercu pierwszej 
pary wydaje s ię proste, to ślub tej drugiej bardziej p rzypom i nałby raczej zaślu bi ny ognia z wodą ni ż 

dwojga wpatrzo nych w siebie kochan ków. Miłości pierwszej pary przeszkadza zły, zazdros n o władzę 
brat księci a - Don Juan; w miłoś ć u drugiej pary nie wierzą sami kochankowie. W obu pr padkach 
zostaje użyta bro ń tak prosta, jak skuteczna: plotka. Hierarchia Kości oła i mafii jest taka sa a. Różnią 
je jednak cele, ideaty. Tu jest podobnie - czyste intencje Księcia , jego zabiegi, by wzn i ecić młodych 

żar miłości , któ ra dałaby im siłę przezwyciężyć włas ny cięty język, jest czym ś pożądan m, wręcz 
zbawiennym. Zamysły Don Juana są dokładnie przeciwne: on zamiast budować - burzy i swym wężowym 
językiem sprowadza na złą drogę nawet tak prawych ludzi jak Borachio i Co n rade. Dopiero pór ojca 
Hero - Leonata i niewzruszony spokój mającego udzieli ć ś lubu młodej parze brata Fran ciszka ozwalają 

zażegnać ni ebezpi eczeń stwo rozpadu związku. Historia oczywiści e ko ńczy si ę do brze, z zost aje 
pokonane, a m iłość t riumfuje. Fi nałowe - jakże dowcipne ' - wyznanie sobie miłości przez eatrycze 
i Benedicka wywołuje łzy wzruszenia. Wielką sitą jest Zło. Wielką , ale to jednak tylko pyłek, y ustawi 
się go wobec prawdziwej, <.'.zystej Miłości! 

Dajde mi Beatrycze! To ją prawdziwie kocham i ją chcę za żonę! 
Henryk VIII (do kato, tuż po straceniu Anny Bo/eyn) • • 



Akcja Wiele hafosu o nic zaczyna się od powrotu z wojny. Zmęczeni bohaterowie, mając już dość 

przelewu krwi, śmierci i znojów wojny, c hcą wreszcie odpocząć. Dlatego zarzucają wojenn obyczaje 
i rzucają się w wir zabaw i zamiast na śmierć i życie, walczą o miłość swoich ukochanych. J den Don 
Juan nie potrafi wyzwolić się z retoryki wojennej i tylko on, wraz ze swoimi zausznikami, nad l zamiast 
uśmiechów pragnie łez. Zadziwiające jest, że z trudem wywalczony czas pokoju można chcieć achwiać, 

zburzyć, dla swych własnych, egoistycznych celów. Burzyciele spokoju niestety tatwo trafi ą na po
datny grunt i dlatego nagle - i to w Kościele, w świętym miejscu! - znów leją się łzy, a ofiar niecnych 
postępków Don Juana pada najniewinniejsza Hero. Jest to jedyna, prawdziwie smutna scena tekście. 

I choć niesie za sobą konsekwencję, to przebudzenie tych, którzy zbłądzili i miłość, która 
powstaje potem jeszcze silniejsza napawają szczęściem i wiarą w człowieka. Miłość i spra 
zwyciężają. Zło zostaje pokonane. To piękne. Ale dla Don Juana nie może być przebaczeni 
mądry Shakespeare zostawia ten wątek urwany. Okrutna kara, jaka należy się Don Juanowi, 
brudzi już kart tej pięknej, miłosnej historii. 

Gdyby zaborcy znali Wiele hałasu o nic, los nas, demiężonych Polaków, byłby lepszy. 
Juliusz Słowacki (w liśde da matki)••• 

Wiele hatasu a nic to oprócz wielkiego potencjału komediowego, również głęboki - cho ukazany 
w prosty sposób - traktat o wierze i religijności . Wszak wielką rolę strażnika cnót i moraln ści pełni 

w niej brat Franciszek. W tej postaci ujawnił się wielki talent Shakespeare' a do panowania na historią 

i dbania o kręgosłup moralny sztuki. W momencie, gdy akcja ciąży ku tragicznemu końcowi, wpr wadzenie 
na scenę tej postaci, rozjaśnia atmosferę i pozwoli prowadzi ć akcję i bohaterów do szczęś l wego za
kończenia. To przecież jego roztropna decyzja staje się przyczynkiem do odnowy duchowej za ubionych 
władców i do późniejszego wybuchu radości. Godnym podkreślenia jest także fakt zaangażo nia tego 
sługi bożego w wielką misję nawracania grzeszników nie tylko poprzez żarliwą modlitwę i dob posługę 

duszpasterską, ale też poprzez wyjście z religią do ludzi, na ulice. Jego kościelne warty - repre ntowane 
w sztucę przez Marię Kwasik i Marię Morwę - w sposób być może prosty, ale jakże zaangażow ny, dbają 
o bezpie cze ństwo i spokój wi ernych. To ich bogobojne oddanie pomaga w walce ze złe . To ich 
bohaterskie czyny, wspierane mądrością i modlitwą brata Franciszka, pozwalają ostateczni wyłapać 
przestępców i d ać ludziom na nowo rad ość i pokój. Taki ch ludzi nam trzeba. Shakespea e wpisał 

w tę komedię swoją tęsknotę za moralnością i przewodnictwem Kościoła w duchowej odnowi 
świ ata. Postawa brata Franciszka staje się widomym drogowskazem moralnym dla wszystkich 
którzy zbłądzi li. Jego mi lczące „nie lę kajci e się ! " staje się boskim światłem 
grzeszników przez meandry życia. Buduje przed nimi nowy, wspaniały świat. 

Towarzysze! Kochajmy się! 
Władimir Pu on (pa obejrzeniu w teatrze na Oubrowce Wiele hałasu o nic)•••• 

Wiele hafasu o nic wpisuje się w temat tegorocznego sezonu Teatru Wybrzeże - Wtadcy m 
Mówienie o manipulacji przy tej komedii Shakespeare' a wydaje si ę jednak dość przewrotne. 
manipulacji jako takiej w tym tekści e nie ma. Są w nim tylko niewinne gry dl.a ogó lnego dob 
maj ące zbliżyć do siebie dwójkę głównych bohaterów - Beatrycze i Benedicka. Czy jed k dobre 
intencje ta k wła dców jak i Kościoła , mające na celu potączenie świętym węzłem matżeń kim pary 
stworzonych wprost dla siebie ludzi, można nazwać manipulacją? Odpowiadam: nie, nie mo na. Może 
mógłby tak powiedzi eć tylko przesiąkn ięty złem do szpiku kości Don Juan. Czy my jednak ma słuchać 

ludzi jego pokroju? Czemu nie możemy patrzeć tylko na j as n ą stronę życi a ? Manipulacj nie ma . 
Ma nipulatorzy wymarli . Manipulacja to rozdmuchane hasło ; slogan, który pozwala ztym lud iom siać 
politykę strachu. Tak wspan i ała i mądra komedia uświadami a nam, j ak piękna i bogata j t ludzka 
dusza, jak niewielki krok dzieli nas od szczęścia i miłości , i jak jeszcze mniejszy krok ludzi zły mógłby 

wszystko zaprzepaścić . Uczy nas ona jak wyrzu ci ć z siebie negatywne emocje i dać się porwa czystej, 
niewinnej mHości . W świecie , w którym wszędzie doszukujemy się ma nipulacji, w którym ządzący, 

media co rusz podejrzewani są o dbanie tylko o własne interesy, dobrze jest zobaczyć historię w której 
kolejne zwroty akcji są tylko niewin nymi igraszkami, mającymi na celu tylko szczęści e mł dej pa ry. 
W świecie ludzi straszonych mnogości ą spisków, układów i ma nipulacji dobrze jest odetch ć z ulgą 
i uświ adomi ć sobie, że świat toczy s i ę swoim spokoj nym torem, że wład cy dbają o dob o swych 
poddanych i wyłap ują przes tę pców, a prawdziwa miłość jest fa ktyczn ie remedium na wsz lkie zło. 
Dobrze jest uświadomić sobie, że tak naprawdę ten cały szum wokół nas to tylko .. . wie e hałasu 
o me. 

Wynalazłem druk po to, by wszyscy mogli czytać komedie Shakespeare'a. 
Jan Gutenberg***** 

* •• ****"'**"'**** Wiele hafasu o nic to utwór: 
a/ Jana Gutenberga 
b/ Władimira Putina 
c/ Ju liusza Słowackiego 

d/ Henryka VIII & Anny Boleyn Rokub Jaszkowski 
e/ innego trój miejskiego Twórcy 
Zadzwoń do nas i wygraj ! Przez minutę po każdym przedstawieniu czynne jest nasze audiotele. 
Numeru szukaj wewnątrz . Dzwoń do skutku, bo warto li' 
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