
,,Palju kiira ei millestki"
Uks Shakespearc'i kaasaegs--id nimetab suurt nsilckirja-

nikku ,,shake-scene'iks , teb. 'Javavapustajaks''. See on m6el-
dud hihrstavalh, nagu iildiselt Shakcspcare'i aksdeernilis€lt
hrritud v6istlej.d suhtusid kaunis ulcolcvalt oma kolleegi,
kes ei v6inud kiidelda samasuguse haridusega.

N,tuidugi rndngitakse maailma lavadel m6nikord ka suurc
britlase kaasaegsete - Ber Jonsoni ja teiste teos€id, kuid
siiski on ainsaks t6€liseks ,,lavavapuslajnks" ja.inud ikkagi
Sh.rkespeare, kes on mitu korda t6usnud varjusurmast, mis
pralegi kunagi ci ole k€stnud kau:r.

, , S h a k e s p e a r c  o n  s u r e m a t u "  -  s e e  o n  j u b a  I r a a -
siks kujunenud. mida korratakse, ilrna ct sealjuures palju
n6eldaks. Kuid see on si iski  cnam kui f raas. Mi l  mearal
Shakespeare on surematu, s€da mc ei nee mitle ainult sell€st,
kui palju teda mitngitakse, ja €t asutataks€ ikka uusi teat-
rcid juure, nis mangivad kas ainu.It v6i peeasjalikult tema
t€oseid, vaid ka s€llest, et k:r kSigc vilclsam niiitcjuht, k6igc
,,omapiirasem" lavastusidee ei suuiia Shakespeare'iit vatta i^
lavamsju t.iiel mAliral.

Shakespeare'i or Drengitud ilna dekoratsioonideta ja kdi-
gc torcdamate paooraamdekoratsioonidegs, tais nlit.,,Itnm-
letis" on niiidanud, kuidas laincd kannavad edasi crnast upu-
ranud Oohel ia laioa.. .

Terno teksti on iimber tGstetud, kitrbitud, osalt viidud
nhcst tema naidendist t€isc lliiiderdissell), ,,parandatud'' j"
,,taiendatudki" (k6ige enam Prantsusmaal).

, ,Hamlet i r"  on mlngitud frakis ja , ,Pdikpca tal tsutust ' la-
val ringisditva[€ aurodega. AJles m6ni nedaLtagnsi New Yor'-
gi neegdteat€r viis ,,Mscbethi" tegevusc Sotimaalt Haiiti saa-
relc - k6ik see ja palju sellesarnast ei ole suutnud midagi
tcha suure britlase teos€is igavesti pulseeriyale elulb, mison
n u anEutatud looduse erese allik€jst

Seda elu naeme ka k6isis Shak€speare'i koDd6diris, Dis
on kdik viiga mitmekesised sisrilt, pakiudes peenemal nallr
ning jauti, romantikat js luulct seilduei ja keerulisi olukordi,
huvitav€id tiiiipe ja nsuditavat s6nademiingu.

,,Palju kara ei millestki" on Shakcspeare'i healujulisemaid
ja l6busamaid naljamiins€.

T€mas paistavad iseairanis silma Ben€dikti ia Beatrice
nal.iakdnelused, kes nailise kiilmus€ peale vaahmara cnd siis-
ki pasrik6 liililsevad, kuna s€ntiment;nlDe paar intriigi t6tiu
peaaegu lahLu liiheb.

Slbakcspearc'iga algas, Sbakespe€re'iga l6p€b,,Estonis
kiiesolev hooaeg. ling on suletud. 
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