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WIE E HAŁASU O NIC 



Przrd podnit•i.il'uit•m kurtyny 

„Nieśmiertelny komediant ze Stratlorduu· 

• ()Ji,•<:na pr<·mil r:.i <?ek.„pi.rowskfrj konu•dii „\Vieh• h:tf:.i,11 n ni<"' na 
sc1•11it> P.111 lwow1·gn T1•alru Zit•mi Hiw ll>\\>·:..i1·j, je\I w llLt·,zowi1• pi .... rw
.·zą i1llS("L1 niz:ic·ją . ·rly..,lycznego hvoru lt.•go ,nnjwic:kszt"gu gPniusza cz~t~6w 

11owożyl nyc,h. klt"l'l'go durolwk twt'irny Jlrll'łrwał zwycii:sk ) a:n lal·1 
,Jzic·jo,n•j pr«ihy i cizi!. poszczt•gólr1t• j1•gu pozycjt' wy,tawia1w s:1 nach! n•1 

widu czoło\l'~'l'h .s!'l'lllH'h caJ,·go ;wiata. 

\V1lliam SHk'lpitr !Sh:ukt· prart I urodził 'it: 2~ kwielnia l:iłi ·l r. w po
łożonym nad irz1•ką .\vcyn miaslc-clku ·111!.(il-I k'm Slrall'orcl, w roclzinil· m·1-

łomil'<Zc·z,11!,ki1•j. Ojciec \Villiama dorohit sii: nit·mah•go majątku Ha 
1wk11ła<"j grunlrm i .<.kłrpikar (\\ 't•. c·o ponrt'•'uiwo zdohylo mu .pnwa

żanit• w mil''d1'. n nnw1•.1 'lalo „·<: przyez~nq powi1•rz„nh mu 11:1 prz<'

ci:u: jc-d•ncgo roku zaszrzylnej 1'!1111 >rji hurmi-"lrza. :\il'clługo j1-.lnak polt•m 
pn,n..t:, opnrt 1 na mici1· z lola złucla ~zr·z\•\ i·1 - "rai z ulrnl:1 m11jąlku, 

niknie zbudowane na fałszu pnwai.anii' nlo1·z1·11ia. a L nim i możliwość 

w~ 'la 11ia ".ili:1ma na 'ludi:i do ,111Hcy. Tu lt•/. lkw i w1lno p•'iźni„j wit·
lokrolnil• i rr'iinorako knnH nlow.1nyC'h łuk w ogr'1l111•j wiNlzy S1l'k pir". 
Ow~z('m. ja 1wm jt•,,[ mimo braku konkrl.'ln~··h w tym wzgll,"tlzit• d11wn

clt'1w. iC' Sztk,pir nil' pn-.!i:d:1ł zw,,·kł('j \\' l~·ch wyparlk:u:h grnnlownrj \\iC· 
rl:r.,· ogólnl'j za 11,"pu iqc je1lnak jej luki duil'j 'kali '' il'•lzq og1'ilnikow:1. 
kl1'1rq przy,wc'il snhit• dz i1:ki żywym l:iinli•n•wwaniom 11mY,łow~·111. hy· 
'"n·j ol"t•rwa<',ji dnhrl'j pami<;ri - a to n:ijw.1ż11il·j z10, dZ'i<;ki olhrzymirj 

'kali '" pgo ni1·pn pulill'go lalronlu. 

\Yill iam S11•k,pir - jak wynika :r.1• znnnych nam źródeł - nic zaznał 
i,•lol111•j almo,frry '1CZ •\cia r0<lzinnt"'O: ożPniwszy sit; młodo, bo w osirm

na'l~-111 rok n ~w1·go i' da. z o O'ii('m lal od iebit• . t :„rszą córkq oko licz
nego rolnika Ann1 Hathaway - niedługo polt•m rzuril ją. urlajqc ·ii; na 
długie l:1la w po,wkiwaniu 'zez~;rin na wf,'(lrr1wkt'. prz~·ł:1r1~ w5zy ~ii; clo 
trupy Wl,"d.!'frn uy<:h „komt'<li nnlt'1w" I jakim lo po"ardliwym mi:tnl'm okre
ślano wówrzns aklor(iw). ,Jak m1'iwht zachowane do cizi' n1atrrialy hio
graficme. Szekspir nir osiągnął 1bylnich >1ukce:.<'iw j:iko akl()r, grnvajqc 

JH'Zf'wnżnit' w swyrh '>Zluk:1ch ra-::zej IH>clrz\~lnl' role, a ztlohyle sohie po 
ważnnic zawdzi~rzał swl'j lwórc.zo'ci. kl1)ra jui: w(iwczas c1ewyła sit; 
uznaniem ogółu. Scisłą <"hronologi~ 1po ·zc·1('i;:ólnych z ~7 jego dramatów, 

lragrclii i komedii. niP~lcly nic dn si~ ustalić. Najwcz1•śnicj'lzym z zn
<"howanyd1 materiałów, mchdącym o l\\ órczo~ci l1•gn g('ninlnrgo klasyka, 

je t u l~J> w rlziele „Pallndi Tamia, c.zyli Rwc.rpospoli>La dowcipu" 
ll:i!l8 r.). '' kl1\rym autor rtzil'l:;- Frand. zek :\frrr-; parokrotnie wymienia 
nazwisko Szek pira, przylae1:1jql' Sleri•:;: tytułów jego rlziet dramalyeznych. 
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Z pu;n·..i lit'lllt'go lornhku :tri)' 1)<"1.lll'„o „ni< "111i1•rl1'1111•;,:o ko1t1"1.•ilianl.1 

ze Slrulfor<h1" - w kl<rr),n ·mn•I ;erwul on z olio" iqzujqcą wo'>wcza-1 

komp<>z~·c:ją I r~lii ::11 lH~T.ru•j 1 Lkttz.ująct:j zarhowy\\ :111i1• w hn">n·z1>." d 

clr;im:tl~·cz1wj j1'<l110;1·i :ikl'ji, 111i1·j"·a i c1t1'll - "il'll' d1i1·ł pr7Plrwał•> 
;i;"\ eit;,;J<o pr•"l11• 1a-u, w~ ·h 11 il"pr11•111ij:1 "qcy<·h w:11 l'l~··i 
pra\\ h~h,•1·i-:11 l11l•i1tu. I 1> >pul:.rno'ci 1 t'lt•,7ą 'i'<' chyh:i 
\Zl'Z~·lnwc (llT} dzida po..t~·: „Oltl'lln''. .„l11liU\7. Crz:ir·•. „:\hk-

hl'I", .,l\n"1ł Li1··· ... \\"i1T1(1r Trt.l'dl Krc"ołi'' - '' '-n"d kl1"irych r1'1wnil'Ż i „\\'it>

k hala"u <l nic" z 1jn111j1· za'iZC'1~·!11L· 111il'jscc. 

Pi1.fdzie-.io;-riołt•l11i JOL'la, po w1lntacll i up:Hlkad1 '/Wt'go hujrh'go żyl'ia. 
z1l1•Qdował si1: na pmH1°ll du rod1i11111•go mia,(l't'7ka. Tu pogodził "it; 

z źmi:1; w n•zullaril' t>'•ohi,ll'~O prnwadz1•11ia oi.y" innyd1 lr.111 akC'ji 
ha11dlowy<"11, zdolt~·t 1powaŻIHl poz\·1·.i1; m:1ll'rialn:i: olrz~ m, ł ll1ii:ki dłu:_:o-
lr\\ at~ m ·taramium h1•rh -1l:1checki: aż wrt>,7<'il• umarł w dniu 'wyC'h 

pi1;Mzil iąt~·cll drugi<'h 11rn1lzin. :?:I. k"·it·tnia mrn roku. 

* 
. 7. tw(ircw~d:1 \\'l)liama Szpk-.pir:1. z,d:1zaly ,j1,: nll.l'c·z111· nahicra

ji1rr 11irraz -ch:ur:1klern kgr;nd 'n·r,•j1·. 1>1!110"11il' ·i.,lolnl'go aulorslw'l 
j<'go tw6rczuśoi. .S1lnl'!1l'il' trudno sit: hylo pog1Mlzi(· z 111y~l:1. a.lrhy (lfl

ilnltnej 'kali gl'niu'z"m mc"igt hy<' mało wyk. zlałl'on~· ,~·n drohnnmie,z

r1; n·na. Crlcm wii;-1· \\.)"llrnii·ria 1. l••j kłnpolliw<'j ,,·twwji kll"ira „nwgłahY 
kogo~ prz1•kon:1t' " 1~·111. ;„ ~!rllhnomi1• z~·zanin riiwnym ,zhrhl'i1·ow i h~·I· 
moi<''' - w~·J1rano po,n'ttł w p1'it,~Ll' llt'j Sz1·k pirnwj '1lad1ly t•lihit'lai1-

skil'j Anglii o"'1ht; 1wrnn go rn~;iJ1 sianu i f'lozof:i l11rd:1 Frand,zkn Ha-eona, 

klt'u·rmu u~łow:\łll> ()1'7.)'pi ·1(· aulor<;lwo dorobku nit>wygodn1·~0 im „ko· 

JU()(li:rnla''. Hi-.toria l;i 11alm1ła w•1:kswgo, niż można -.ii; hyło SJ>odzicwn<' 

rozgłnsu: w n•zulla1·fr r7.1·go zro-dziła ,jt; I. zw. „troria h:wonizmu", 

klc°>rcj nielicz.ni n•pn-11•11!:1111 i cln <lziś je m·ze u'ilujq nirkiNly wyjaśnia<~ 
hez wii;ksz.ego 1mw1x~z1·ni11 r.wkomq slu-.znoś(· swyd1 kom·1·1wji. 

Trudno bytuhy rnz't rzyg11a1· ll'n sp{1r przNhhiwi~nil'm jaikid1~ ni<'

zaprz<'c.zalnych dowc>dów, gdy"i: lakcl\\"L'. nic\ll-I). nit• przetrwały dn dnia 

dzi~iej ze~o. :\foi<'my jl·clnak uwit-rzy<" słowom zmairł<•gn już po "oj nie 
znanego polskirgo nnglbly Hnmaua llyho,kiq:n. klt1ry wy>1nuł nast1,:pujący 

wnio 1•k: 

„:\tusimy wii,:c chvha <>'l:d1<·znic• uwierzy( ż<· lak ':llll<l jak nic po

chocl1il z <lnmu "il'!k11paii,ki1'go. drugi najwic,>k zy gcn.iusz O<lrocLzr-nia. 
l\li<'lwl ,\nioł lzm11rl,\ w irr)fku 11ro1lz1·n·a :zrk pira): la,k samo jnk aklorem 

z zawodu hyl drugi ohok Suk pir·~ naj,Yic,>kszy pi'l.ITI. ·ł<'alralny nowo

cz1• ne;;o ~wi•lla - :\loł.ii·r,„ tak 'amo i aulorrm nit•śmirrlel11ych dzieł 
sz1•k>-pirows>ki!'h h~·t ll'n ul·lor o prowin<"j<malnym pocl10dzt'niu. chłopskiej 
p:onrnleli i mi<''-Z('7.il.i1~kim \\',\·chowaniu. h.lórc·gu nazwisku noszą". 

R~ szard Stach.nlk. 
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Go~cinne występu .JAD\VIGI ZAKLICKIEJ 

WIELE HAŁASU O NIC 
Komedia w 5 aktach (Il odsłonach) ·wmama Szekspira 

Przekład: St. lioźmiana i L. Ulricha 

Układ sceniczny: Teofila Trzcińskiego 

Don Pedro, k iążę Aragonii 
Leonato, gubernator Messyny 
Don Juan, brat naturalny Don Pedra 
Klamlio, młodn hrabia z l'lorencji 
Benedykt, rnlod11 szlachcic z Pa lui!J 
Antonio, brat Leonata , 
Boracchio l 
Konrad J towarz!:Jsze Don Juana 

Dogberg J 
r urzędnicy sądowi 

'erges I 
Mnich 
Pisarz 
Hero, córka Leonata 
Bentriks, siostrzenica Leona ta 
Małgorzata ) 
Urszula j szatne Hero 

Strażnik 

2 
Go mec 

\Vładysłarn Kornak 
Tadeusz Olderowicz 
Ryszard l\olaszgński 
Stanisław Zych 
Krystian Tomczak 
Józef Barański 
Zygmunt Królikowski 
Leszek Bieńkowski 

Kazimierz Biernacki 
Ferdynand Sebastian 

Feliks Falkowski 
Stanisław Makowski 
ł.ucja' Karelus 
JADWIGA ZAKLICKA 
Irena Rembiszewska 
Aleksandra Czerna 

Zbigniew Miklasiński 
Stanisław Kamiński 

Stanisław Makowski 

Dworzanif>, straż, służb , muzpcp. 
Rzec1. dziC'je sie w Mc>SS!:Jlli('. 

Inscenizacja i rf'Żpsnia Teofila Trzciiiskiego 
ll.iero11 1n1k brmiud~J t<>chniczncj: Stanisław \\-'iczkowski 
Kostiumu 11 vko1111uo pod kiernnkicm Ireny Schonborn 

i \Vamrzyńca Szczepańskiego 
Dekoracje: Zbigniew Miklasii1ski 
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