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Najfantastyczniejsze sceny Szekspira przedstawia
no w budynkach starych i opuszczonych, bez żadnych 
dekoracji i machinerii; niektóre z nich odgrywano na
przód w szopach; ale czarodziejstwo pisarza doka
;mje tyle, że nawet czytającemu tylko jego sztuki mi
gają przed oczyma światła i cienie, rycerze i duchy, 
zamki i pałace, az w końcu zdaje mu się, jak gdyby 
był na scenie wśród aktorów. 
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BEN JONSON 

PAMIĘCI UKOCHANEGO MISTRZA MOJEGO 

SZEKSPIRA, I O TYM, CO NAM POZOSTAWIŁ 

Nie, by - Szekspirze - imię twe budziło 

zawiść, twe imię wielbić mi jest miło 
i twoją sławę, takie bowiem one, 
że nigdy nadto nie będą uczczone. 
Ludzie to wiedzą. Ale taką drogą 
me uwielbienia pójść dzisiaj nie mogą -
z tłumem prostaczym, co sądząc w tym względzie 
jedynie echem cudzych sądów będzie . 

Miłość też ślepa, co omackiem chodzi 
i thuni prawdę ~ w tym mi nie pr:rewodzi. 
A i przebiegła złość, która rozwala 
to, co wyniosło, jest ode mnie zdala. 
Byłbym jak rajfur, co sławiąc urodę 
damy, największą przynosi jej szkodę. 

Ale ty stoisz ponad tym, świątyni 
twojej zło żadne krzywdy nie uczyni. 
Przeto zaczynamy; O ty duszo wieków, 
cudzie katru, uwielbiany C'Złeku . 

sta11, mój Szekspirze! nie chcę składać tobie 
czci przy Chaucera i Spensera grobie, 
ani by Beaumont.po swoim pogrzebie, 
chciał ci kęs miejsca przyznać obok siebie 
Pomnikiem jesteś bez świetnej mogiły. 

Żyjesz, gdyż dzieła twoje będą żyły, 

a my je będziem czcić. . . Wybacz, że wolę 

nie stawiać ciebie w tamtych mistrzów kole -
wielcy lecz tobie nierówni druhowie! 
Gdybym miał zamknąć wartość twą w mym 
słowie, pomiędzy inne stawiłbym cię wieszcze . . . 
Mało dostępna ci łacińska mowa ... 
mniej jeszcze grecka; aby uczcić ciebie, 
Jać się w nazwiskach licznych nie zagrzebię 
przywołać tylko każe mi ta chwila 

. Eurypidesa, grzmiącego Aischyla 
wrarz z Sofoklesem. 

. . . niech odżyją z nowa. 
by twe usłyszeć koturnowe słowa, 
co tak wstrząsają sceną . Rzym zuchwały 
i pyszna Grecja mistrzów swoich miały. 

niejeden także wyrósł na ich grobie, 
atoli żaden nie dorównał tobie! ... 
Twój on, Brytanio! Tryumfuj! Pod stopy 
jego się kładą sceny Europy ... 
Duszą się stały dla naszej natury 
jego pomysły, jego twórcze siły, 

tak że jej usta odtąd nie wielbiły 
niczego więcej ... Dziś już nic dogodz<1 
Arystofanes gryzący, ni władza 
Terencjusza urocza, ni miano 
Plauta dowcipne; precz już ich wygnano. 
iż przestarzali i prymu nie wiodą, 
i że już nic ich nie łączy z Przyrodą . .. 
Ale nie wszystko przyznaję naturze: 
i twoją sztukę, Szekspirze, dziś w górze 
postawić· muszę, bo chociaż poecie 

natura treści użycza to przecie 

dzięki-Ii formie treść się w sztukę zmienia. 

/\. kto chce tworzyć dzieła, pełne tchnienia 

przeżywotnego ten musi zajadle 

kuć i piłować, stać przy Muz Kowadle, 

by stworzyć formę, dać siebie,inaczej 

nie laur on zyska dla siebie, a raczej 

dozna przygany. Albowiem poeta 

rodzi się równie, jak kształci. Zaleta 

twoja to właśnie. Jak w obliczu dzieci 

;°'.yje twarz ojca, tak duch pełen świeci 

w księgach Szekspira. W każdym swoim dziele 

wstrząsa. oszczepem - by wypalić śmiele 

wzrok ignorancji... Gdybyż była dana 

raz jeszcze oczom twa droga wybrana, 

&lodki łabędziu awoński! . 

Dziś ciebie 

widzę jak gwiazdą lśnisz na szarym niebie 

i konstelację już nam tworzysz świeżą. 

świeć dalej, gwiazdo poetów, i gniewem, 

wpływem i pełnym upomnienia śpiewem 

podźwignij scenę, która się tak wali . 

odkąd bez ciebie myśmy tu zostali, 

co, bez dnia, w mrokach skryłaby swe lice, 

gdyby nie twego dzieła błyskawice. 



„WIELE IlALASlI O NIC" 

Komedia „Wiele hałasu o nic" powstała w roku 1598. Zgodnie z po

wszechnie w tej epoce przyjętym zwyczajem, konstruując intrygę autor 

czerpał obficie z istniejących już: wzorów literackich, przede wszystkim 

ze wspriłczesnej mu sztuki angielskiej „Ariodante i Ginewra", z V pie

śni poematu Ariosta „Orlando Szalony" oraz nowel Boccaccia. Ale na 

tej zapożyczonej podstawie stworzył Szekspir w pełni oryginalne, bujne 

i nasycone głęboką prawdą psychologiczną postacie. W jego komedii, tak 

jak w życiu, sprawy wielkie - miłość i niewinność splatają się z ru

basznymi bastonadami, śmiech i łzy, mądrość i głupota, dobro i zło są

siadnją ze sobą na każdyrn kroku. Geniusz Szekspira, nieprzemijająca 

aktualność nie tylko jego wielkich tragedii - Hamleta, Romea i Julii, 

Mcikbeta, ale także komedii, polega właśnie na tej umiejętności odda

nia życia w całym jego nirwyc;~erpanym bogactwie, uchwycenia auten

tycznych, ludzkich koniliktów. „Wicie hałasu o nic" zawiera pewne ele

menty bajki - bliżej nieokre~lone bo umowne miejsce i czas akcji, gro

zę i humor, pozorowaną ~micrć: i radosne zakończenie - a przcci~ż 

w czasie tej beztroskiej rnbawy wykłada Szekspir swoim słuchaczom 

duio życiowych mądrości .. Jest to bowiem pełna poetyckiego uroku opo

wic:~ć o zwodności pozorów, o niespodziankach jakie ~zykują nam la<> 

i ludzie. Co najmniej polowę dialogu w tej komedii zajmuje bezpardo

nowa wojna pomiędzy Benedyktem a Beatrycze. Sypią się docinki, zło

śliwe dowcipy, co chwila na nowo wybucha wrzawa kłótni, a przeci~ż 

niemalże od pierwszej chwili widz odgaduje co się kryje pod maską 

tej obustronnej niechęci. Mało jest w utworach Szekspira tak wspaniale 

nakreślonych, plastycznych postaci kobiecych jak Beatrycze. Ma ona 

zadziorność Katarzyny z „Poskromienia złośnicy" a przecież nie je~t 

jej kopią. Przy całej swej kąśliwości Beatrycze pełna jest wewnętrzne

go cicpla i nieodpartego wdzięku. Beatrycze ma naturę dumną i nieza

leżną, ale jej temperamentu nie potrzeba ujarzmiać ponieważ Beatrycze 

jest od Kasi mądrzejsza. Jej duma to nie fumy i kaprysy, lecz prawdzi

wa godność i duża subtelność. Podobnie bogatym typem jest Benedykt. 

Ten żywy, wesoły, rycerski żołnierz równic dobrze umie się bić w polu, 

jak pro1vadzić wesołą wojnę z kobietą. Już pierwsza rozmowa tych 

dwojga to kapitalny wstęp do walki, której jedynym powodem jest nie

uświadomiona sympatia. Miłość własna, niepewność jak zareaguje par

tner, pożniej przekonani o wzajemnej wrogości powodują u zakocha

nych lęk przed okazaniem prawdziwych uczuć. Lęk, który jest psycho-
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logicznym węzłem intrygi. Miłość Benedykta i Beatrycze jest silna i pra

wdziwa, tak jak szc21erzy i niezakłamani są oni sami. Obywają się dos

konale bez Ck_liwych scen i setymentalnych slów, nawet ich .ostateczne 

pojednanie odbywa się przy akompaniamencie wesOlych przekomarza:'!. 

Aż do połowy komedii oni naprawdę myślą, że się nie lubią. Ale równo

leglp z wątkiem Benedykta i Beatrycze przebiega drugi; Hero, stryjecz

na siostra Beatrycze na życzenie Don Pedra ma poślubić gładkiego dwor

skiego kawalera Klaudia. Zgadza się wyjść za książęcego ulubieńca -

bez chwili wahania choć pocz;itkowo myślała, że to sam Don Pedro pra

gnie z nią się ożenić. Między narzeczonymi padają piękne frazesy, Klau

dio zna doskcnale wysokość posagu przyszłej żony, wszystko zostało jul 

omówione -- i oto od tej doorze ułożonej pary wieje chłodną nudą. 

To nie Benedykt i Beatrycze, skłóceni ale wolni i w swoich uczuciach 

zależni wyłącznie od siebie. Między Benedyktem a Beatrycze wszystko 

zależy od nich samych, od czynników moralnych i psychologicznyc!1. 

oni sami zadecydują jaka będ.zie przyszłość ich miłości; między Klau

diem i Hero decydują wyłącznic względy światowe. „O ile Benedykt 

i Beatrycze są samoistni i uroczy o tyle Hero i Klaudio są konwencjcr

nalni, o ile tamci są :liezwykli i obfici w moralne niespodzianki , o tyl e 

ci są symetrycznie ociosani" - pisze Stanisław Kożmian. Ale Klaudio 

jest_ nie tylko nijaki. W chwili kiedy Don John. ten prototyp Jagona. 

uprawiający brudne matactwa jako sztukę dla sztuki, rzuca potwarz 

na Hero, Klaudio nie ma cienia wątpliwości. On. błyszczący i wykwin

tny elegant, świadomie inscenizuje brutalną scenę zerwania ślubu cho

ciaż tak niedawno w emfatycznych zwrotach zapewniał narzeczoną 

o swojej miłości. Wybuchowy i pełen werwy Benedykt nawet gdyby 

uwierzył w obmowę, nigdy nie zdobyłby się na podobnie nikczemny 

postępek. Może wycofałby się z projektowanego małżeństwa, ale na pew

no obeszłoby się bez publicznego znieważenia ukochanej kobiety. Jakże 

cz.ęsto mylą pozory - zdaje się mówić Szekspir. Ale to przecież kome

dia! - Katastrofa ślubna Hern, jej późniejsze perypetie zbliżają do sie

bie Beatrycze i Benedykta, który wyznaje wreszcie zapłakanej dziew

czynie swoje rzeczywiste uczucia. Zostają również wykryte łotrowskie 

machinacje Don Johna - a byłyby wykryte wcześniej gdyby nie idio

tyczna pedanteria i monstrualna biurokracja dwóch głupawych sędziów. 

I oto rzecz cała zmierza ku szczęśliwemu końcowi. . I dlaczegóżby nie? 

Po wyjaśnieniu nieporozumienia Hero i Klaudio mogą się przecież po-
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brać, to nie małżeństwo z miłości ale jedynie towarzyski układ. Klaudio 

ponownie oddeklamowuje swoje oświadczyny, Benedykt i Beatrycze te

raz już oficjalnie przyznają się do swej miłości. Tak więc wszystko.. koń

czy się dobrze, nawet Don John nie zostanie prawdopodobnie ukarany 

a Klaudio dostanie aż dwa posagi. 

Było więc- wiele hałasu o nic lub może inaczej; było wiele hałasu 

o sprawę nader ważną - bo o miłość. 

„Wiele hałasu o nic" jest utworem bardzo typowym dla twórczości 

Szekspira, opartym na walce przeciwieństwa, tak w charakterach i po

staciach, jak w nastroju i kolorycie. 

Wdzięk tej komedii - to i poezja, tempo, komizm i ta nie kończąca 

się gadanina Beatrycze i Benedykta, która leje się ze sceny potokiem 

słówek lotnych i dowcipnych. Jak napisał kiedyś A. M. Swinarski; „Ka

skada słów" .,części białej" ma tempo zawrotne, zagaduje na śmierć cal~ 

prawie część „czarną" przesłaniając swym nurtem jej tragiczne spięcie". 

Mądrość „Wiele hałasu o nic" to niezafałszowana prawda o ludziach 

z ich wszystkimi zaletami i wadami, z ich tragizmem i groteskowością, 

to przekorne ukazanie głębokiej miłości pod pozorami zaciętej wojny 

i braku prawdziwych uczuć tam gdzie brzmią okrągłe frazesy, to pod

chwytliwe skontrastowanie postaw i przeżyć dwóch par kochanków. 

Jak wszystkie baśnie i komedie Szekspira tak i „Wiele hałasu o nic'' 

każdemu twórczemu re;lyserowi i inscenizatorowi daje rozległe pole dla 

rozwinięcia pomysłowości i inwencji plastycznej. Jest bowiem całkowi

cie obojętne czy bohaterowie komedii będą poruszać się po scenie w ja

kichś .kostiumach historycznych, czy stroje ich będą po prostu wytworem 

fantazji scenografa. Ważne jest tylko to, by w sł·owach ich dosłuchał się 

widz prawdy o ludziach i ich sprawach, by spektakl tchnął prawdziwą 

poezją. 

„ Wiele hałasu o nic" przynosi aktorom kilka wspaniałych ról, przede 

wszystkim zaś rolę Beatryczy i Benedykta. To też grali je najznakomitsi 

aktorzy, tak jak wystawiali tę komedię niejednokrotnie najwięksi na~i 

twórcy teatralni, w ich liczbie Leon Schiller. 

Szekspir pojawił się na scenach polskich pod koniec XVIII wieku, 

jednak „ Wiele hałasu o nic" swoim soczystym językiem sprawiające 

niemałe trudności tłumaczom zostało przełożone dopiero w roku 1858 

przez Józefa Komierowskiego. (Później tłumaczyli tę komedię Leon Ul

rich , Stanisław Kożmian, a także Jan Kasprowicz). 



Już w pierwszym przedstawieniu „Wiele hałasu o nic" (24.I.1868 r.) 

w Krakowie brało udzial kilka sław aktorskich. Benedykta grał Wincen

ty Rapacki, Beatryczę znakomita Antonina Hofmann, a Hero młodziutka 

Helena Modrzejewska. Największa nasza aktorka wkrótce jednak po

rzuciła tę rolę. B;:irdziej od anemicznej Hero pociągała ją barwna i we

soła Beatrycze~. Grywała ją Modrzejewska przez wiele lat, zarówno 

w Polsce jak i Ameryce a nawet w Pradze Czeskiej. Dyrektor Narodne

ho Div::idla :r. i\. Subert , cntu<!:jastycznie wspomina jej występ w tej ro

li w roku 1891; „Wyszła jako Beatrycze, a znajdując się w głębi sceny 

z ironicznym uśmiechem spoglądała na Benedykta na przedzie sceny 

~tojącego. Z tego jej jednego uśmiechu, z tych zaledwie kilku mgnien 

niemej gry, z tego humoru jej duszy, rozpłynął si~ pe scenic i amfi

teatrze taki nastrój i ciepło. że wrażenia podobnego nigdy jeszcze 

nie zaznałam. Przy pomocy najsubtelniejszych, a zarazem najprostszych 

środków artystycznych wywołała artystka komiczny nastrój jakiemu 

równego nie pomnę''. W warszawskich „Rozmaitościach" godnym par

tnerem Modrzejewskiej był Bolesław Leszczyński, aktor o wspaniałych 

warunkach zewnętrznych, imponującej postawie i wielkim uroku oso

bistym. Po Helenie Modrzejewskiej kret>wały Beatrycze tak świetne 

2ktorki j&k Irena Solska (Kraków r. 19C6) i Maria Przybyłka - Potocka 

(Warszawa 1916 r. i 1920 r„ inscenizacja L. Schillera) , Benedykta 

zaś grali F. Benda, W. Sobiesław, J. Kotarbiński, M. Tarasiewicz i syn 

Boksława, równic jak on znakomity Jerzy Leszczyński. Jednak nic 

tylko dwie czołowe postacie :majdowały odtwórców których nazwiska 

weszły do historii polskiego teatru. Jako Dogberry występowali Lud

wik Solski i Aleksander Zelwerowicz, Vargasa grah Solski i Fertner , 

Klaudia Aleksander Węgierko. 

Po wojnie konsekwentnym propagatorem „Wiele hałasu o nic" jest 

Zbigniew Sawan. który tę komedię wielokrotnie inscenizował, w Sos

nowcu w r. 1956 brawurowo grając także rolę Benedykta. Z przedsta

wień tych szczególnie wyraziście zapisał się w pamięci teatromanów 

spektakl warszawski (Teatr mały, 24.V.1947) upamiętniony rolami Lidii 
Wysockiej i Aleksandra Żabczyńskiego. Uznanie krytyki zdobyło zwła
szcza pomysłowe, nawiązujące do elżbietańskiego stylu rozwiązanie 

mise-en-scene, co godne jest podkreślenia, zważywszy mikros}topijne 
rozmiary owej, dziś już nie istniejącej sceny przy Marszałkowskiej St. 
Twórczym rozwinięciem warszawskiej inscenizacji były przedstawie
nia szczecińskie (r_ 1949) oraz sosnowieckie (r. 1956). 
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