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Beatryc:e - „Czym jest miłość co ona znaczy?"„. 

Klaudio - „A ja powiadam, że się zakochal, co 
rano czyści kapeLusz 

Ciarka - „Dzban na zdrowie twe wychylę".„ 

POZNAJCIE SWOICH AKTORÓW 

Maria Koranówn:r 

Che<; si<; przedstawić 
miłym widzom, jak wy
E(lądarn w życiu. Nie bar
dzo podobnie do Labut1sa 
w .. Pieją koguty", Łu
kasza w .,Lekarzu mimo 
woli" czy Kwaska w 
„Wiele hałasu o nic" , któ
rych grałem w Teatrze 
Ziemi Mazowiei!kiej, praw
da? 

Charakteryzacja. czyli 
nadanie swojej t\\·arzy 
wyglądu odpowiadającego 
postaci, którą się gra, to 
także część pracy aktora . 
Praca aktora nie jest ła
twa, ale daje nam wicie 
zadowolenia, jeżeli •pra
wiarny zadowolenie warn. 
Chciałbym, żeby wszys

cy kochali sztukę tak, jak 
ja ją kocham. 

O\\'anaś ie lat mija jak 
jestem na scenie Polski 
Ludowej. Zaczęłam \\' 
!DH r. w pierwszym tea
trze wyzwolonego Lublina . 
Po przez teatry: Lublina, 
Olsztyna i Lodzi dobrnę
łam do Warszawy. Trzeci 
rok jestem w zespole 
Teatru Ziemi l\1DZO\\'tcc
l<icj i gram w czwartej 
z kolei sztuce bez przcr
\vy i tak różne role j ttk : 
Julia~iewiczo\va \V ;.l\to-
ralności pani Dulskiej"', 
Anielukie w „Pieją kogu- r_o _ 
ty". Kucharka w prolog u MVę~ 
i teraz Beatrycze w „Wiele ~~ 
hałasu o nicu Szekspira. 
Marzę abysrny mogli grać I\ ~ 1 
każdą sztukę na odpo- -~ 
wicdniej scenie i żebyśmy 
mog li pomieścić wszystkich 
widzów. którzy się do na-
szego teatru garną, a mu-
szą nieraz odchodzić z 
żalem z powodu braku 
miejsc. 

Francisze k L11belski 



SZEKSPIR 

„WIELE HAŁASU O NIC" 
Komedia napisana w 1598 r. 

Tekst polski według starych przekladów 
opracował Zbigniew Sawan 

H+·li*Jaa , l"1 alfrltun BrmJ 1ińi'r, 

Reżyseria 
Wanda WRÓBLEWSKA 

Dekoracje i kostiumy 
Zofia WIERCHOWICZ 

Muzykę ze ,.Suity Elżbietańskiej" Jacque Ibert'a 
wybrał Józef Patkowski 

Piosenki - Zbigniew TuTSki 
Choreografia - Wanda Wróblewska 
Asys tent rcży-cra - Tornasz Mościcki 

• 
Osoby: ~~.W:t. 

Don Pedro - k..siąże Aragonii - T~djllt.~z . U nogi 

Dcn Juan - brat Don Pedra . - Tomr M~cicki 

z nieprawego łoża 1ft.(\,~ ~~~ 
Klaudio hrabia ze świty Don ~ <r 

Pedra - Bohdan Ły~akowski 

Benedykt - szlachcic ze świty - ~j GrzJt'8eWi~i...l_ ' 
Don Pedra ~ ~-""11 

Młody szlachcic ze świty Don Zygmunt Wiaderny 
PedTa 

Borachio} d . D J - Jerzy Szypczyński 
Konrad _ \~~r.:.an:c .. . 0~- .:'..a::_: - Leszek Sadzikowski 

Leonato - gubernator Messyny Krystian Tomczak 

Hero - jego córka Wieslawa Żelichowska 

Beatrycze - jego bratanica 

Małgorzata} d k ' 
Urszula wor 1 

Ciarka - dowódca 

Kwasek - urzędnik. 

Węgieł<~k \ 
Owsik f strażnicy 

Mnich 

Hero 

straży 

Marjtt- Ko~ówna 
Irena Ma(arczyk 

Stefania Iwińska 
Krystyna Łodzińska 

Mikolaj Wolyńczyk 

F'ranciszek L ubelski 

Romuald Malkowski 
Henryk Rzewuski 

- Jerzy Próchnicki 

Inspicjent - Cyryl Seredyński 

Kierownik Techniczny 

Gł. Elel<lryk - J. Pyzik; 

W. Haraszkicwtcz 

Brygadier - W. Bielecki; 

Kier. Pracowni Krawieckiej Męskiej - J. Balcerzak 
Kler. Pracowni Krawieckiej Damskiej - H . Sobota 
F'-'.cr. Pracowni Stolarskiej - W. Bieliński 

Kier. Org. Objazdu - M. Lewicki; 

Kier. Realizacji - W. Banasiewic=; 

Cena 80 gr 

Tak wy~lądal teatr „The Globe" („Pod Kulą Ziemską"), 
w którym Szokspir wystawiat swoje dramaty i kome
die. Otwarte teatry londyńskie budowane były na wzór 
okolonych galeriami dziedzińców w oberżach. Publicz
no~c tych teatrów stanowił przeważnie londyński Jud 
(w przeciwieństwie do tzw. zamkniętych, gdzie uczęsz

czała arystokracja). Przedstawienia odbywały się po po
łudniu . Scena była otwarta, bez kurtyny, mocno wysu
nic;ta do przodu. Niektóre fragmenty sztuki rozgrywały 
się na galeryjce górnej lub rozsuwano kotarę zasłania
jącą wnękc; tylną i al<eja tam się przenosiła. Przedsta
wienie toczyło sic; bez przerw. 
ówcześni aktorzy łączyli się w kompanię, którym pa
t1 onował jakiś możny protektor. Do jednej z takich 
kompanii. zwanej „Sługami Lorda Szambelana" i gry
waj4cej w teatrach otwartych, przyłączył się Szekspir. 
Po śmierci l<rólowej Elżbiety „Kompanię Lorda Szam
belana" bierze pod swoją opiekę król Jakub I nadając 

jej nazwę „ Slug Królewskich". 
Okres działalności Szekspira jest okresem ogromnego 
rozkwitu teatru w Anglii i nosi nazwę okresu elżbie

tańskiego od imienia Królowej Elżbiety . 
Nad teatrem „The Globc" widniał napis „Totus mun
du:; agit histrionem" czyli „Cały świat gra komedię" . 

I 
I 

~-



Treść komedii „ lf· iele hałasu o nic'' 

„ Wiele halasu o nic" nie jest komedią w ścislym 
kgo slowa znaczeniu, ponieważ nie jedna scena tego 
i:.tworu m.a charakter poważny i dramatyczny. Ko-
111edią możemy nazwać ten utwór dlatego, że wszy
ftkie, nawet najbardziej zawiklane sprawy znajdują 
s .::częśLiwe rozwiązanie i wszystko dobrze się ko1iczy. 

Miody hrabia, Klaudio zakochuje się w Hero, cór
ce gubernatora Messyny Leonata i pragnie ją poślu
bić. Klaudio jest ulubieńcem księcia Aragonu Don 
Pedra. Brat Don Pedra z nieprawego loża, Don Juan 
nienawidzi Klaudia z powodu lask jakimi darzy go 
!csiąże . Nikczemnik Don Juan, zaślepiony tą niena
wiścią chce zniszczyć szczęście Klaudia i rzuca po
i warz na Hero, twierdząc, że jest ona koclianką 3egu 
dworaka Borachia. Łajdak Boracliio w czasie noc
n.ej schadzki z Malgorzatą, dworką Hero, do któ
rej się zaleca, nazywa ją imieniem Hero. Scenę tę 

podsluchują ukryci książę i Klaudio. W ten sposób 
intryga Don Juana udala się, Klaudio uwierzyl w 
•Liewierność Hero. W dzień ślubu Klaudio zrywa 
małżeństwo i znieważa Hero. Hero mdleje. Leonato 
rozglasza, że Hero umarla chcąc zyskać na czasie 
i wyjaśnić sprawę. Sprawę wyjaśnia przypadek: 
dwaj strażnicy ostatnie ofermy, uslyszeli jak Bo
rachio zwierzal się ze swych lotrostw kamratowi 
i aresztowali go. Skompromitowany Don Juan ucie
ka . Klaudio rozpacza i oplakuje niby umarlą Hero. 
r,eonato żąda, aby Klaudio ożenil się z jego siostrze
nicą podobną do Hero. Zrezygnowany Klaudio w po
czuciu swojej winy wobec Leonata ·godzi się na każ
de jego życzenie. Oc<:ywiście „siostrzenicą" okazuje 
się prawdziwa Hero, ku ogromnej ·radości Klaudia. 
Równolegle do tej akcji glównej toczy się wesola 
wojna między Benedyktem przyjacielem Klaudia a 
Beatrycze, kuzynką Hero, zakończona szczęśliwą mi
lością. 

Prawda musi zwyciężyć - Oto myśl przewodnia 
sztuki. Zarówno prawda uczuć między Benedyktem 
a Beatrycze dlugo przez nich ukrywana, jak i prawda 
o · ero, o nikczemności Don Juana i Bo

achia odnosi pelny triumf w zakończeniu „ Wiele 
halasu o ni~"· , • 
~\J't~~ 

WILIAM SZEKSPIR (Shalrn.speare) wielki poeta 
dramaturg angielski (1564-1616). • 
Anglia pod rządami Elżbiety (1558-1603) przeży

wała zmierzch feodalizmu i narodziny nowej siły 
politycznej - mieszczaństwa. By~a to epoka rozkwi
tu Renesansu, czyli Odrodzenia Szekspir dwudzie
~tokilkoletni poeta, opuścił rodzinne miasteczko 
Slradford 111ad Avonem i przyjechał do Londynu, 
gdzie przystał do teatru. Początkowo był drugorzęd
nym aktorem i ;przerabiał stare sztuki. Wkrótce za
czął pisać własne komedie i dramaty i zyskał ogrom
ną popularność. 

Po dwudziestopięcioletnim pobycie w Londynie 
Szekspk wrócił . do Stradfordu, gdzJe spędził ostatnie 
dwa lata życia. 

Pochowany jest w kościele parafialnym w Strad
ford. 



Do naszych widzów 

Drodzy widzowie, przyjeżdżamy do Was z kolej
nym przedstawieniem, z komedią Szekspira '„ Wiele 
J,ałasu o nic". Od czasu pierwszych przedstawień 
1,aszej poprzedniej sztuki „Lekarz mimo woli" Mo
liera minęło kilka miesięcy. W ciągu tego czasu 
graliśmy „Lekarza" w wielu miejscowościach wo
jewództwa warszawskiego i w ten sposób Wy, nasi 
Widzowie i my, Wasz Teatr poznaliśmy się bliżej 

1~c,wzajem. W rozmowach, jakie· wiedliśmy z Wami 
po przedstawieniu i w Waszych listach do nas pow
ta·rzają się najczęściej dwa tematy: że Wam się 

nasze przedstawienie bardzo podobało i że pragnę-

1.ibyście aby Teatr przyjeżdżał do Was znacznie 
częściej, przynajmniej raz na miesiąc. 

To, że nasze przedstawienie tak się Wam podo
ba. jest dla nas źródłem ogromnej radości. Wasze 
gorące oklaski, Wasz szczery, radosny śmiech, Wa
sze listy, które przychodzą do nas z Myszyńca, 

Frzasnysza, PuUuska, Gostynina, Strzegocina, Węgro
·wa, Iłowa, Mrozów i wielu innych miejscowości są 

dla nas nagrodą za naszą ciężką, trudną pracę. 

Niestety na razie częscie3 do Was przyjeżdżać 

nie możemy. Jesteśmy jedynym teatrem objeżdżają

cym ziemię mazowiecką i chcemy aby jak najwię

cej widzów z różnych wsi i miasteczek mogło obej
rzeć nasze przedstawienie. Ale mamy nadzieję, że 

w przyszłości zespól powiększy się i będziemy mogli 
j.Jrzyjeżdżać częściej do poszczególnycli ośrodków. 

W poprzednim programie pisaliśmy, że oczekuje
my od Was troski o Wasz Teatr i serdecznego przy-

. jęcia. Z radością stwierdzamy, że w wielu miej 
scowościach spotkaliśmy się z serdecznym przYJę

ci€m. Np. w Młodzieszynie, gdzie młodzież caly 
az•en sprzątała salę i przygotowywata scenę nu 
przybycie aktorów, w Ciechanowie, Przasnyszu i in
nych miejscowościach. 

Są tacy, którzy mimo, że „Lekarz" bardzo im 
się podobał chcieliby zobaczyć sztukę wspólczesnq.. 
dotyczącą naszych czasów, spraw, ludzi. Jeden z Was 
pisze: „... nie możecie tylko mile łechtać podnie
bienia widza, ale i je drażnić, by myślał, by uczyl 
si.ę myśleć". 

Zgadzamy się z tym głosem, „pobudzać do myśle
nia" to jedno z naszych zadań. Ale według nas do 
myślenia pobudza każda wielka sztuka i taka zabaw
na komedia jak „Lekarz" i taka jak „ Wiele hałasu 

o nic". Chcemy, by .?edną z najbliższych naszych po
zycji, była polska sztuka współczesna. A tymczasem 
napiszcie nam, jak Wam się podobało „Wiele hałasu 
o nic" i jakie macie życzenia, uwagi pod adresem 
Waszego Teatru . 

Kierownictwo i Zespól PTZM 
Warszawa, ul. Królewska 13 

Czy wiecie, że: 

1) Wasz Teatr dal od ·marca do września 1956 r. 
107 przedstawień „Lekarza mimo woli" w 72 
miejscowościach. Przedstawienie obejrzało 
40.000 naszych widzów. 

2) Setne przedstawienie „Lekarza mimo woli" od
było się 20.VII .56 r. w gromadzie Grębków, 
powiat Węgrów. Dzień ten był świętem Teatru 
i Grębkowa. Gdy aktorzy przyjechali autoka
rem, przywitała ich z kwiatami młodzież 
z Grębkowa. Przedstawienie odbyło się pod 
golym niebem przy świetle reflektorów i bla
sku księżyca. Oklaskiwane było jak zwykle 
gorąco nie tylko przez naszych widzów 
z Grębkowci i okolic, ale także przez licznych 
gości z Warszawy (przedstawicieli Komitetu - Wo
jewódzkiego PZPR Wojew . Rady Narodowej, 
Dyr. Centralnego Zarządu Teatrów oraz prasy 
i Radia. 
Po przedstawieniu najmłodsi nasi widzowie, 
harcerze wręczyli aktorom kwiaty. Przedsta
wienie było filmowane przez „Polską Kronikę 
Filmową". 

3) Za najcenniejsze wypowiedzi naszych widzów 
na temat Teatru (nadesłane na rozdawanych 
przed przedstawieniem kartkach pocztowych) -
przyznaliśmy sześć nagród książkowych: 
Jan Stanisławski, Gostynin, 18 Stycznia 3 otrzy
mał książkę o Warszawie pt. „Rynek Staromiej
ski". Sakowski Władysław - Strzegocin poczta 
Strzegocin „Rozmowy o Teatrze" Rakowieckie 
go i Hubnera oraz „Swiętoszek" i „Pocieszenie 
Wykwitnisie" Moliera. 
Kamiński Józef - Przasnysz, ul. Zawodzie 24 
„Skąpiec", „Mizantrop" i „Swiętoszek" Moliera. 
Lewandowska Jadu:iga - Węgrowa, poczta 
Nasielsk „Rozmowy o Teatrze" Rakowieckiego 
i Hubnera oraz „Mieszczanin Szlachcicem" Mo
liera. Warunek Krystyna - Pułtusk ul. Rynek 
13 „ Wspomnienia" Ludwika Solskiego. 
Józefczyk Władysław - wieś Czarnów, poczta 
Pacynów pow. Gostynin Album pt. „Ludwik 
Solski". 

4) Nakładem Państwowego Instytutu Wydawni-
czego wyszło już 14 tomików utworów Szekspira 
w nowych tłumaczeniach. Ponadto PIW wydal 
„Pięć Dramatów Szekspira" w starych przekła
dach, z ilustracjami Janiny Konarskiej. 

5) Najbliższe premiery Państwowego Teatru Ziemi 
Mazowieckiej to „Blanco Posnet - zdemasko
wany" sztuka wielkiego dramaturga angiel
skiego Bernarda Shawa, którego stuLecie uro
dzin święcimy w tym roku oraz dramat jed
nego z największych naszych poetów z epoki 
romantyzmu: Juliusza Słowackiego pt. „Balla
dyna". 



Zofia Wierchowicz - Szkic deh:ornc;ji do ko
medii , Wiele hala;:;u o nic". 

Mnich - „Przychodzisz szlachetny panie tę tu niewiastę zaślubić? 
Klaudio - „Nie". 



Czy znacie twórczość S::.ek.„p1ra 

Twórczość dramatyczną rozpoczął Szekspir od hi
storycznej kroniki w trzech częściach o królu H en
ryku VI oraz tragedii o Rysza,rdzie III. Pisze następ
r.ie „Komedię omyłek", „Poskromienie złośnicy", 
„Stracone zachody miłosne", „Romea i Julię", „Ry
$Zarda II", ,Sen nocy letniej", „Juliusza Cezara" 
i kilka komedii między innymi „Wesołe kumoszki 
z Windwru" i „Wiele hałasu o .nic" . Ten okres twór
czości Szekspira obejmujący lata 1590-1601 nazy
wają badacze okresem optymistycznym. Pi
~ząc w atmosferze entuzjazmu dla renesansu, poeta 
wyraża bujność życia w tryskających humorem ko
media ch, H j ednocześnie w serii hi s torycznych kro
r.ik dramatycwy::h opowiada się za potęg.ą władzy 
królew!"kiej zw3lcz3 przeżytki feodahzmu. 

Lata 1601-1608 cechuje załamanie się wiary poety 
w młodz ieńcze ideały. Humanistyczne dążenia kłócą 
~ię z praktyką rodzącego się kapitalizmu. Wyrazem 
tego załamania są wielkie tragedie: „Hamlet", „Otel
lo'", „Król Lear", „Makbet". Okres ten nosi miano 
t r a g i c z n e g o. ' 

Ostaitnie czterolecie twórczości Szekspira, to uciecz
ka w świat romantycznych baśni i odzyskanie wiary 
w człowieka i postęp. Wyrazem odrodzenia ideałów 
poety jest przede wszystkim „Burza", a także „Cym
belin" i „Opowieść zimo·wa". Jest to więc w jego 
twórczości okres romantyczny. 

Oprócz dramatów, Szekspir napisał jeszcze poema
ty: „Wenus i Adonis", „L ukrecja" oraz ser ię 154 so
netów. • 

*) Sonet - krótki, 14-liniowy wiersz, składający 
s.ię najczęśc i ej z dwóch strofek, 4-liniowych i dwu 
3-liniowyoh. Misbrz.em sonetów je>:t poeta włoski 
XIII wieku - Petr•rk.a, u nas Adam Mickiewicz 
(Sonety Krymskie). 

RSW „Prasa", W-wa, Smolna 12. Z. 1885. B-57. 


