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TEATR KRÓLEWSKI I OBYCZAJE 

„DRURY LANE" 

W roku 1662 król Karol II po oba
leniu rządu Republiki i objęciu 

tronu anulował zakaz dotyczący 
działalności teatrów. Królew

skie patenty na prowadzenie scen w Londynie 
otrzymali: Thomas Killigrew, który zebrał bezro
botnych wówczas aktorów i stworzył Trupę Kró
lewską, oraz William Davenant, działający pod 
protektoratem brata króla, księcia Yorku. Grupa 
Davenanta ulokowała się w Książęcym Teatrze 
przy placu Lincoln's Inn Fields, zaś Killigrewa 
przy ulicy Drury Lane, od której wziął nazwę 
najstarszy, działający do dziś, londyński teatr, 

zwany Królewskim. Wi
downia najznakomitszej 
sceny angielskiej, otwar
tej 7 maja 1663 roku, li
czyła około 700 miejsc. 

Płomienie sw1ec 
oświetlających wnętrza 
budynków o drewnia
nych konstrukcjach 
były częstą przyczyną 
pożarów niszczących 

całe dzielnice miasta. 
W 1672 roku ogień stra-
wił Drury Lane - teatr 

spłonął doszczętnie. Sześć lat wcześniej udało 
mu się przetrwać wielki pożar Londynu. 

Drugi budynek teatru, otwarty w 1674 roku, 
liczył 2000 miejsc. 

Kilkuletnia przerwa w działalności tej sceny 
spowodowała, że Drury Lane przeżywał wielki 
kryzys. O przywrócenie swojej dawnej pozy
cji w Londynie musiał 

stoczyć niejedną batalię. 

W 1682 roku nastąpiło 

połączenie zespołów 

obu teatrów pod wspól
ną dyrekcją Thomasa 
Bettertona. Fuzja prze
trwała do roku 1695, 
kiedy to grupa aktorów 
z Bettertonem na czele 
oddzieliła się, powracając 
do Lincoln's Inn Fields. 



Po kilku latach Teatr Królewski znów popadł 
w kłopoty finansowe. W 1747 roku zarządzanie 
sceną objął słynny aktor David Garrick. Cie
szył się on dużą popularnością wśród widzów 
i patronów. W latach dziewięćdziesiątych XVIII 
w. przebudowano Drury Lane - widownia po
większyła się do 3611 miejsc. W 1809 roku 
teatr ponownie spłonął. Fundusze na odbudowę 
królewskiej sceny (400 OOO funtów) wyłożył wła
ściciel browaru - Samuel Whitbread. Czwarty 
budynek Drury Lane, stojący do dziś, otwarto 
w 1814 roku. 

PIERWSZE KOBIETY w ANGIELSKIM TEATRZE 

ielkim wydarzeniem w angielskim 
teatrze stało się wprowadzenie 
na scenę kobiet. Był to efekt zarów
no wzorowania się na zwyczajach 

Kontynentu, jak i zwykła konieczność. W czasie 
rządów Republiki przestały działać regularne ze
społy aktorskie, nie szkolono też chłopców do ról 
kobiecych. Kiedy więc ponownie otwarto teatry, 
do ról żeńskich zabrakło wykonawców. Dawni 
młodociani gwiazdorzy stali się postawnymi 
mężczyznami po trzydziestce, więc konieczność 
zaangażowania kobiet narzuciła się nieodparcie. 
Karol II swą oficjalną zgodę na występy kobiet 
motywował „pragnieniem, by w teatrach szerzyły 
się dobre obyczaje'', co w czasach powszechnie 
panującego grubiaństwa miało silne uzasad
nienie. Korzyść z tej innowacji była ogromna 
nie tylko dla obyczajów, ale i dla sztuki. N a scenę 
angielską od razu wkroczyło pokolenie zdolnych 
aktorek. W tragediach pojawiły się wybitne ko
biece kreacje aktorskie, w komedii zaś scena za-

roiła się od rozkosznych postaci fircyków, godnie 
kreowanych przez wielkie artystki i przepiękne 
zarazem kobiety. Do wielkiego zainteresowania 
teatrem przyczyniły się również stroje aktorek, 
często przywdziewających męskie spodnie, 
uwidaczniając swe skrywane dotąd kształty. 
Za pierwszą profesjonalną aktorkę w Anglii 
uważa się Margaret Hughes, która wystąpiła 
w 1660 roku w przedstawieniu „Otello" w Verte 
Street Theatre. Zaraz po tej premierze Davenant 
zatrudnił w swoim teatrze osiem aktorek. 

ELIZABETH BARRY, w początkach swej kariery, 
spotkała w 1675 roku młodego lorda Davenanta, 

szefa Królewskiego Teatru. Zatrudnił ją w Drury 
Lane i uczynił z niej jedną z najlepszych londyń
skich aktorek. Jednak wprowadzenie w wytworne 
towarzystwo oraz obycie sceniczne zawdzięczała 



Barry innemu arystokracie, lordowi Rochestero
wi, z którym także łączyły ją intymne związki. 
Ta znakomita aktorka stała się muzą poety Johna 
Drydena oraz obiektem długoletniej, nieszczę
śliwej miłości tragediopisarza Thomasa Otwaya. 
Uchodziła za najlepszą tragiczkę ówczesnej An
glii. Zmarła w wieku 55 lat. 

ANNE BRACEGIRDLE była jedną z najpopular
niejszych aktorek okresu angielskiej Restauracji. 
Pierwszą zawodową sceną, na której się pojawiła 
w 1668 roku, była Drury Lane. Bracegirdle miała 
już wtedy około dwudziestu pięciu lat, lecz wyglą
dała jak dziecko. Uznanie i popularność zyskała 

dzięki swemu nauczycielowi Thomasowi Better
tonowi, największemu angielskiemu aktorowi 
tamtych czasów. Urodą dorównywała gwieździe 
londyńskiej sceny Nell Gwyn, ale przewyższała 
ją talentem, bystrzejszym umysłem i obyciem to
warzyskim. Była doskonałą aktorką - wirtuozem 
w odtwarzaniu cierpienia tragicznych bohaterek 
oraz kokieterii i komizmu komediowych posta
ci. Muza komediopisarza Williama Congreve'a, 
który specjalnie dla niej napisał rolę Millamant 
w „The Way of the Word". Mimo ogromnej popu
larności Bracegirdle opuściła scenę w 1707 roku, 
wybierając spokojne życie, dalekie od teatralnej 
wrzawy. 
Rycina przedstawia ją jako Semernię - indyjską 
księżniczkę w sztuce „The Widow Ranter" Aphra 
Behnsa. 

NELL GWYN 

Życie Eleanor „Nell" Gwyn jest znakomitym 

przykładem kobiecej kariery w XVII-wiecznej 

Anglii: od najniższych szczebli hierarchii spo

łecznej, poprzez teatralną scenę, do sypialni 

królewskiej . 
Początkowo Nell pracowała jako sprze

dawczyni pomarańczy w Drury Lane Theatre, 
ale jej wygląd i wdzięk sprawiły, że została ko
chanką głównego aktora Charlesa Harta. On na
uczył ją aktorstwa i w wieku piętnastu lat śliczna 
i dowcipna Nell stała się ulubioną gwiazdą lon
dyńskiej publiczności. Była utalentowaną piosen
karką i tancerką. Miała szczególny dar odtwarza
nia postaci komicznych. To wszystko sprawiło, 

że zyskała względy króla Karola II, stając się jego 
kochanką i matką księcia St. Albans, założyciela 
jednego z najświetniejszych rodów w Anglii. 

Istnieje wiele portretów Nell, ale najbardziej 

znany jest ten namalowany około 1664 roku przez 

nadwornego malarza - Sir Petera Lely'ego. 

Dowcip - NAJWYższ4 CN0T4 

okresie Restauracji komedia 

stała się najpopularniejszym 

gatunkiem dramaturgii an

gielskiej. Odzwierciedlała 

ona w doskonałej formie życie ówczesnego dwo

ru, jego atmosferę intelektualną ze wszystkimi 

jasnymi i ciemnymi stronami. Była ostrzem skie

rowanym przeciwko ponurej obłudzie i wyrazem 

kultu rozumu uosobionego w pojęciu „dowcipu". 

Właśnie ów „dowcip" - wyraz subtelności 

i wyrafinowanego intelektu - ceniono najwyżej 

zarówno na dworze królewskim, jak i w naj

lepszych londyńskich kawiarniach - miejscach 

spotkań literatów. W tamtym świecie brakowało 

miejsca na jakiekolwiek sentymenty, na życie i lu

dzi patrzyło się z lodowatą trzeźwością, ale bez 

smutku. Najwyższą aspiracją człowieka chcącego 

zaistnieć w towarzystwie, również aktorek i akto

rów na scenie, był wit, czyli „dowcip'', rozumiany 

w bardzo szerokim sensie i obejmujący nie tylko 

błyskotliwość żartu, ale i całą sztukę bystrego 

myślenia, odpowiadający francuskiemu pojęciu 

esprit, a nawet czasem łacińskiemu ingenium. 



TEATRALNE OBYCZAJE 

T eatr angielski w okresie Restauracji 
ze środowiska mu patronującego prze
jął pewną dozę ordynarności. Warto 
pamiętać, że w drugiej połowie XVII 

wieku cała Europa nie przeszła jeszcze „szkoły 
czułości" wydelikacającej obyczaje. We Francji 
brutalność cechującą towarzyskie obcowanie 
ludzi, nawet najlepiej urodzonych, musiał siłą 

poskramiać Ludwik XIV, narzucając swemu oto
czeniu skomplikowaną etykietę. W Anglii dwór, 
znajdujący się w stanie powojennego zdziczenia, 
nie miał takiego autorytetu i brutalność święciła 
triumfy u samych szczytów hierarchii społecznej. 
Pod tym względem obrazy oglądane na scenie 
nie różniły się często od wydarzeń na widowni. 

Karol II, wielki miłośnik teatru i aktorek, 
często bywał na publicznych spektaklach. Jego 
zażyłość z ludźmi teatru była tak dalece po u
nięta, że niekiedy wypożyczał aktorom szaty kró
lewskie do przedstawień . Obok króla rozsiadał się 
w teatrze cały dwór, satelici dworscy i związani 
z dworem urzędnicy, dalej młodzi i starzy galanci 
z „dobrego towarzystwa", literaci oraz krytycy 
z kawiarni, zamaskowane damy (przyczyną tej 
mody była nieprzystojność ówczesnych tekstów 
teatralnych - zwyczaj jeszcze z czasów zekspi
ra) mieszały się z paniami z półświatka, a lokaje 
i służące dopełniały obrazu. Gorzej czuł się w te
atrze zabłąkany szlachcic z prowincji, pozostając 
celem nieustannej kpiny; nigdy nie odwiedzał 
przybytku sztuki mieszczanin. 

Na scenie obok aktorów zasiadali najlepiej pła
cący patronowie. Pieniądze od widzów zbierano 
w czasie trwania przedstawienia, co prowadziło 
do sprzeczek i awantur. Widownia, nawet wobec
ności króla, zachowywała się bardzo hałaśliwie 
- zajęta była głośnymi rozmowami, uwodzeniem 
dziewcząt sprzedających pomarańcze, uwagami 
rzucanymi aktorom, a nieraz wprost - bójkami. 
Występujący artyści często musieli prosić ze sce
ny, by widzowie pozwolili im grać dalej. 

Dzrn NIK SAMUELA PEPYSA - ŚWIADECTWO 
XVII-WIECZNEJ ANGLII 

D ziennik Samuela Pepysa pocho
dzi z XVII w„ ale wydany został 
po raz pierwszy, i to w skrócie, 
dopiero w roku 1825, a więc 150 lat 

od sw go powstania. S tało się tak dlatego, że rę
kopis zapisany został szyfrem wymyślonym przez 
autora, polegającym na szczególnej odmianie 
stenografii, do której klucz odnaleziono dopiero 
w początkach XIX w. Odtąd „D ziennik", obej
mujący czas od 1 stycznia 1660 roku do 31 maja 
1669 roku, wydawany był w Anglii wiele razy, 
nie tylko wytrzymując próbę czasu, ale nabiera
jąc coraz większego znaczenia. W P lsce wybór 
„D ziennika" w tłumaczeniu Marii Dąbrowskiej 

także wznawiano kilkakrotni . 
Okres opi ywany przez P pysa to pierwsze 

dziesięciolecie tzw. Restauracji, czyli przywróce
nia na tron angielski - w osobie Karola II - dyna
stii Stuartów po upadku Republiki. Szyfr, którym 

Il 

P. 
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li 
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notatki „Dziennika" były pisane, pozwolił auto
rowi na bezceremonialne przedstawienie kulisów 
życia ówczesnej Anglii. Mimo że wiek XVII sam 
w sobie dostarczył badaczom historii Anglii wie
lu cennych źródeł historycznych, to odszyfrowa
ny „Dziennik" zajął wśród nich od razu poczytne 
miejsce, stając się sensacją. 

Zainteresowania autora „Dziennika" 
są nadzwy-czaj różnorodne. Nie ma praktycznie 
dziedziny, na której choć trochę by się nie znał 
albo której nie chciałby poznać. Uczy się ciągle 
i wszystkiego. Cechuje go jednak nie tylko żą
dza poznania, ale i chciwość doznań, oczywiście 
przyjemnych, a często niewybrednych. Zabawa, 
hulanka, kawiarnia, a zwłaszcza teatr i wszelkie 
widowiska, są taką samą pasją jak nauka i praca. 

Pepys bywa śmieszny, naiwny i cyniczny. 
Trywialne są nieraz gusty tego miłośnika sztu
ki, który nie gardzi bynajmniej oglądaniem pu
blicznych egzekucji lub okrutnych i ordynarnych 
widowisk. Zabiega bardzo umiejętnie o względy 
osób możnych, ale w równym stopniu zależy mu 
na stosunkach z uczonymi, artystami, muzykami, 
aktorami. Jest, jak piszą Anglicy, „przyjacielem 
każdego, kto jest kimś". 

Wprowadzenie przez Karola II kobiet 
na sceniczne deski stało się wielkim wydarze
niem. W „Dzienniku" znajdujemy opatrzone ko
mentarzem wzmianki o repertuarze londyńskich 
teatrów, uwagi o życiu pierwszych aktorek zarów
no na scenie, jak i poza nią. Zwłaszcza te ostatnie 
sytuacje, opisywane niemal z plotkarską ciekawo
ścią, często dotyczą sfer intymnych, dostarczając 

nader cennych informacji o statusie społecznym 
ówczesnych kobiet-aktorek. „ tworzenia scenicz
ne", bo tak Anglicy nazywali pierwsze aktorki, 
w okresie Restauracji, w kontekście rodzenia się 
nowej wolności obyczajowej i artystycznej, będąc 
„wolnymi" artystycznie kobietami, utrzymywane 
były przez tzw. stałych patronów pochodzących 
z kręgów arystokracji, z którymi łączyły je intym
ne związki. 

Bohaterki sztuki April De ngelis to auten
tyczne aktorki występujące na scenach XVII
wiecznego Londynu, które Samuel Pepys poznał 
i o których pisze w swym „D zienniku". 

3 stycznia 1661 roku 
Po południu do teatru, gdzie dawali sztukę 

„Pod Żebraczą Wiechą" a grali j ą bardzo dobrze; 
i tutaj po raz pierwszy w życiu widziałem kobiety 
występujące na scenie. 

12 lutego 1661 roku 
Powozem do teatru i tam widziałem „Hardą 

damę", gdzie główna rola grana teraz przez ko
bietę (panią Marshall), przez co sztuka wydała 
mi się o wiele lepsza niż kiedykolwiek przedtem. 

29 września 1662 roku 
Do Książęcego Teatru na sztukę „Księżna 

Malfy", dobrze wystawioną, a Betterton i Ianthe 
(pani Betterton) grali nad podziw! Dziwne, z jaką 
łatwością chęci moje powracają do dawnego zwy
czaju kochania się w teatrach i winach. 



5 stycznia 1663 roku 
W Teatrze Królewskim; ale nie było ani Kró

la, ni Królowej, tylko Książę i Księżna, którzy 
bardzo, jak mi się widzi, nieprzystojnie i wbrew 
naturze stroili na oczach świata różne figle 
i pieszczoty, całując się po rękach i napierając 
jedno na drugie. 

29 maja 1663 roku 
Po południu do Królewskiego Teatru 

na „Wzgardzoną pannę", gdzie Gosnell grała, 
myślę, że będzie z niej dobra aktorka. 

1 lutego 1664 roku 
Ale wszystkie moje oczekiwania przeszła 

starsza Marshall; grała tak wyśmienicie jak żadna 
kobieta, jakąkolwiek widziałem. 

2 sierpnia 1664 roku 
Traf zrządził, że siedziałem koło Thomasa 

Killigrewa, który mi powiedział, że zamierza 
wybudować na Moorfields szkołę aktorów, gdzie 
będą grane sztuki dla pospólstwa. Ale będzie da
wał cztery opery na rok, po sześć tygodni każdą, 
i ma tam być najlepsza scena, i maszyny, i naj
lepsza muzyka, zgoła wszystko najwspanialsze 
w c.ałym chrześcijaństwie; i że na ten cel posłał 
po śpiewaków i malarzy, i inne temu podobne 
osoby aż do Włoch. 

8 grudnia 1666 roku 
Po obiedzie sam do Królewskiego Teatru i tam 

oglądałem sztukę „Angielski monsieur" dowcip
ną, wdzięczną i ucieszną. Kobiety w niej bardzo 
dobrze grają, a mała Nell Gwyn ponad wszystko. 

2 marca 1667 roku 
Dziś po obiedzie byłem z żoną w Królewskim 

Teatrze na sztuce Drydena „Dziewicza królowa" 
- nowa sztuka, bardzo zachwalana dla prawidło
wej budowy, napięcia wątków i dowcipu; a zaiste 
jest w niej komiczna rola Florimell, grana przez 
Nell Gwyn tak, że nie spodziewałem się, abym 
kiedykolwiek zobaczył coś podobnie granego 
przez mężczyznę lub kobietę. Król i Książę byli 
na przedstawieniu. Ale takiego pokazania ko
micznej roli nie było, jak myślę, nigdy na świe
cie, zanim Nell to zagrała; najpierw jak szalona 
dziewka, a potem - najlepsze ze wszystkiego 
- jako młody zalotnik, a tak doskonałe miała 
ruchy i wzięcie młodego franta, żem lepszym 
w takiej roli żadnego mężczyzny nigdy, jak żyję, 
nie widział! 

13 lipca 1667 roku 
Pan Pierce, który dziś z nami obiadował, 

mówił mi, że lord Buckhurst uprowadził Nell 
Gwyn z Królewskiego Teatru i ma jej dawać sto 
funtów rocznie, tak że odesłała wszystkie swe 
role i nie będzie już więcej występować na scenie, 
co mnie bardzo zasmuciło. 

22sierpnia1667 roku 
Po południu byłem z lordem Brounckerem 

i jego damą (panią Williams) w Królewskim 
Teatrze na sztuce „Indyjski cesarz", w której wi
działem grającą znowu Nell Gwyn; tom się ucie
szył, że powróciła do teatru, ale nie byłem rad, 
że jej dali rolę córki cesarza, która rola jest wielka 
i poważna, o ona gra ją bardzo marnie. 



26sierpnia1667 roku 
Z sir W. Pennem do Królewskiego Teatru, 

gdzie mieliśmy długą rozmowę z aktorem Mol
lem, który powiedział nam, że Nell Gwyn została 
porzucona przez lorda Buckhursta i że on drwi 
z niej klnąc się, iż wyciągnęła z niego wszystko, 
co mogła~ a Hart, sławny aktor i wielki jej nie
gdyś admirator, teraz jej nienawidzi, że bardzo 
znędzniała i choć wróciła do teatru, nikt o nią 
teraz nie dba. 

5 października 1667 roku 
Nell Gwyn właśnie się tam odziewała i bardzo 

jest cudna, piękniejsza, niż myślałem; częstowała 
nas owocami, a potem zeszliśmy do pokoju przy 
scenie i tu czytałem pani Knipp pytania jej part
nera, a ona mi odpowiadała, i tak przez całą rolę 
sztuki, którą ma dzisiaj grać. Ale, o Boże, jak 
obie z Nell były umalowane, to po prostu można 
się wściec ażem się ich brzydził; i co za podłej 
kondycji ludzie tam do nich przychodzą, i jakie 
plugawe ich rozmowy! I jakie nędzne owe na nich 
łachmany, a jak to się wydaje na scenie w blasku 
świec - rzecz godna uwagi. 

26 października 1667 roku 
Nell Gwyn i Beck Marshall pokłóciły się 

jednego razu, Beck nazwała Nell kamratką lorda 
Buckhursta. Nell odpowiedziała na to: „Jedne
mu tylko byłam kurwą, lubom się wychowała 

w burdelu gorzałkę podając herbowym panom, 
a ty masz gachów trzech albo czterech, acz jesteś 
pobożną córką prezbiterianina". 

28 grudnia 1667 roku 
Do Królewskiego Teatru i tam widzieliśmy 

„Szalone stadło'', dosyć gminną sztukę, tylko 
Nell i Harta błazeńskie role są doskonale grane, 
lecz zwłaszcza rola Nell, co jest nie do pojęcia dla 
mnie, jak ona źle gra role poważne, a błazeńskich 
jest po prostu nie do naśladowania. 

11 stycznia 1668 roku 
Dowiedziałem się, że panna Davis opuściła 

Teatr Książęcy, jako że Król się w niej rozmiłował; 
najął dla niej dom i w piękny sprzęt go zaopatrzył 
i dostała od niego pierścień wartości 600 funtów; 
i że Król kilka razy już przysyłał po Nell Gwyn, 
i że z nim obcowała; ubolewam nad tym i nic do
brego nie mogę się spodziewać po monarsze tak 
hołdującym rozkoszy. 

20 lutego 1668 roku 
Po obiedzie do Królewskiego Teatru na nową 

sztukę sir Roberta Howarda „Książę lermański"; 
był Król i cały Dwór, Knipp i Nell mówiły prolog 
doskonale, a zwłaszcza pani Knipp, która mówiła 
go ponad wszystko, co kiedykolwiek słyszałem. 
Sztuka przygania Królowi za jego metresy, tak 
żem struchlał i obawiałem się, że ją przerwą, 

ale że wszystko dobrze się kończy, to więc 

ich ocaliło. 

27 lutego 1668 roku 
Potem z żoną do Królewskiego Teatru 

na „Dziewiczą męczennicę" - od bardzo dawna 
pierwszy raz graną i która nam bardzo się po
dobała, nie żeby sama sztuka była wiele warta, 



lecz że Beck Marshall świetnie w niej grała. 

Ale co mię spodobało nade wszystko na świecie, 
to muzyka na instrumentach dętych przy zstę
powaniu aniołów, która tak jest pełna słodyczy, 
że byłem nią porwany, krótko mówiąc, spowiła 
mi duszę, i żem był prawie obezwładniony jak 
niegdyś, gdym rozmiłował się w mej żonie. 

WsPÓLCZESNA TEATRALNA MrnszANKA PŁCI 

Ryszard III była kobietą 

W londyńskich teatrach wielka przebieranka. 
Panie grają panów i na odwrót. Kathryn Hunter 
jako Ryszard III pokazuje, że mężczyźni nie mają 
monopolu na zło, z kolei aktorzy Edwarda Halla 
walczą o prawo mężczyzn do głośnego wyra
żania i przeżywania uczuć na równi z kobie
tami. W ten sposób Szekspir znów się otwiera 
na współczesność. 

Ryszard III ma długie włosy i drobną figurę . 

Petruchio pod obcisłym kaftanem ukrywa biust. 
Hermia i Helena mówią basem, a księżna Yor
ku musi nałożyć podwójną warstwę pudru, aby 
ukryć ślady zarostu. Teatroman, który trafiłby 

do Londynu, mógłby pomyśleć, że tutejszym 
teatrom brakuje aktorów - w tym roku na afiszu 
znalazło się aż pięć inscenizacji szekspirowskich, 
w których albo mężczyźni grają role kobiet, albo 
kobiety występują w rolach męskich. 

Cztery z nich można było do niedawna 
obejrzeć w The Globe, pieczołowicie zrekon-

struowanym drewnianym teatrze z czasów elż
bietańskich, który stoi na południowym brzegu 
Tamizy niedaleko miejsca, gdzie znajdował się 

autentyczny teatr Williama Szekspira. Męski 

zespół, zwany Białą Kompanią, przedstawiał 
kroniki historyczne, „Edwarda II" i „Ryszarda 
II", zespół kobiecy pod nazwą Czerwona Kom
pania wystawiał „Ryszarda III" i „Poskromienie 
złośnicy". W tych ostatnich dwóch przedstawie
niach obie główne role zagrała ta sama aktorka: 
Kathryn Hunter, która jednego wieczoru była 
odrażającym Ryszardem, który idzie do władzy 
po trupach, drugiego zaś nieposkromioną Kasią, 
prekursorką feminizmu. 

Z kolei na drugim brzegu Tamizy rekordy 
popularności bije „Sen nocy letniej" w męskiej 
obsadzie, który w teatrze Komedia zrealizował 
z zespołem Propeller reżyser Edward Hall. 
Feeryczną komedię Szekspira gra tu trzynastu 
mężczyzn ubranych w identyczne białe kalesony 
i podkoszulki. Występują zarówno w rolach Li
zandra, Demetriusza, Oberona i Tezeusza, jak 
i ich partnerek - Heleny, Hermii, Tytanii i Hi
polity - i doprawdy nie umiem się zdecydować, 
czy lepsi są w rolach panów, czy pań. 

Panie proszą panów 
Dlaczego angielscy aktorzy muszą dzisiaj pu

drować twarze i nosić gorsety, a angielskie aktorki 
ukrywać biust i chować włosy pod kapeluszami? 
Pierwsza odpowiedź narzuca się sama: to część 
tradycji sięgającej czasów elżbietańskich, kiedy 
role kobiet powierzano chłopcom. Nie tylko 
z powodów obyczajowych - ówcześni ludzie te-



atru byli przekonani, że kobieta nie jest w stanie 
zagrać na scenie równie dobrze jak mężczyzna. 

Także obsadzanie kobiet w rolach męskich 
ma długą historię, o czym przy okazji premiery 
kobiecego „Ryszarda III" przypomniał profesor 
Michael Dobson, szekspirolog i znawca epoki 
elżbietańskiej. Pierwsze zespoły aktorek pojawiły 
się w Londynie jeszcze pod koniec XVII wieku 
i zdobyły popularność w wieku następnym, głów
nie wystawieniami elżbietańskiej klasyki. Do tej 
tradycji powrócono pod koniec wieku XIX, kiedy 
w Paryżu Hamleta zagrała największa aktorka fin 
de siecle'u Sarah Bernhardt. Po niej z rolami mę
skimi mierzyło się jeszcze wiele kobiet, m.in. Fio
na Shaw, która zagrała w połowie lat 90. tytułową 
rolę w „Ryszardzie II" na deskach londyńskiego 
Teatru Narodowego oraz Teresa Budzisz-Krzy
żanowska, która była księciem Danii w insceni
zacji Andrzeja Wajdy z roku 1990. 

Jednak dopiero pod koniec XX wieku 
otworzył się worek z inscenizacjami Szekspira 
w wersjach dla panów i dla pań. Ich podłożem 
była erotyka, reżyserzy, obsadzając mężczyzn 

w rolach kobiet i odwrotnie, nie tyle nawiązywali 
do tradycyjnych form teatru, co przede wszyst
kim akcentowali homoseksualne wątki, głęboko 
zakonspirowane u Szekspira. Stąd takie spektakle 
jak pokazywana w połowie lat 90. w Edynburgu 
gejowska przeróbka „Romea i Julii" pod tytułem 
„Romeo i Julian" czy „Makbet" oparty na pomy
śle, że zbrodnicza para to w istocie dwie lesbijki 
opętane nienawiścią do mężczyzn. 

Z drugiej strony powstawały inscenizacje 
oparte na poważniejszym myśleniu, takie jak 
„Sen nocy letniej" Krzysztofa Warlikowskiego 
w Nicei, w którym role Heleny i Hermii zagrali 
czarnoskórzy młodzi aktorzy z Paryża przebrani 
w długie suknie. Tym przedstawieniem, w którym 
Las Ateński był czymś w rodzaju współczesnego 
Lasku Bulońskiego, czyli przestrzeni seksualne
go wyzwolenia, Warlikowski szukał odpowiedzi 
na pytanie o tożsamość dzisiejszej młodej genera
cji i jej stosunek do erotyki. 

Tylko bez seksu 
Ale londyńskie premiery są inne - tutaj seks 

nie jest tematem, raczej powodem do żartów. Jak 
w „Śnie nocy letniej" Edwarda Halla, kiedy aktor 
grający Tytanię wpatruje się w zdumieniu w gi
gantycznego fallusa, który wyrósł zamienionemu 
w osła Spodkowi. Aktorzy z zespołu Propeller 
nie mają piskliwego głosu P.rzed mutacją, jak 
ich poprzednicy sprzed czterystu lat, nie naśla
dują realistycznie kobiecych gestów, pozostają 

mężczyznami i tylko szminka na ich pobielo
nych twarzach 'wiadczy o płci granych postaci. 
Nie udając kobiet, wiernie natomiast odtwarzają 
kobiece emocje - scena, w której Hermia (Jo
nathan McGuinness) i Helena (Robert H ands) 
walczą z furią o kochanka, przypomina starcie 
dwóch tajfunów, na które Lizander (D ugald 
Bruce-Lockhart) i D emetriusz (Vincent Leigh) 
patrzą bezradnie. Nic i nikt nie jest w stanie roz
dzielić walczących, tym bardziej że są w rzeczy
wistości muskularnymi mężczyznami! 

Z kolei Ryszard w wykonaniu Kathryn Hun
ter jest istotą w ogóle pozbawioną płci. Ta genial
na aktorka, niegdyś gwiazda eksperymentalnego 
londyńskiego Teatru Complicite, do perfekcji 
opanowała mowę ciała i na niej zbudowała postać 
kalekiego zbrodniarza. Jej Ryszard ma nie tylko 
uschniętą rękę - cały jest zniekształcony, po sce
nie porusza się szybkimi ruchami na szeroko roz
stawionych i wykręconych nogach, jak czarny 
pająk, który za chwilę połknie kolejną ofiarę. 

Tylko w jednym momencie bezpłciowy pająk 
zmienia się w mężczyznę, kiedy usiłuje pocało
wać Lady Annę (Meredith MacNeill) nad ciałem 
jej zamordowanego męża i zamiast pocałunku 
otrzymuje splunięcie w twarz. Wtedy Hunter 
obciera rękawicą ślinę i zwraca się do widowni 
z wymownym gestem, jakby chciała powiedzieć: 
„Oto kobieta!". Gestem, który budzi mieszaninę 
wstrętu i przerażenia. 

Bo w tych przebierankach nie chodzi 
o erotyczne aluzje, ale o istotę teatru, którą 

jest konwencja. Mężczyzna grający kobietę i ko
bieta grająca mężczyznę to aktorstwo podniesione 
do potęgi, bo chodzi w nim nie tylko o udawanie 
innego człowieka, ale także o udawanie człowie
ka innej płci. To dlatego aktorzy Halla są ubrani 
w jednakowe białe gimnastyczne stroje, na które 
dopiero narzucają kostiumy kolejnych postaci. 
Są jak białe karty papieru, na których widz sam 
musi narysować bohaterów Szekspira, kochan
ków i zbrodniarzy, królowe i prostaków. Rysuje 
ich z pojedynczych słów, uśmiechów i gestów, 
ze szminki na twarzy, z rąbka sukienki, drobnego 

kroku, wzruszenia ramionami. Tej przyjemności 
współtworzenia spektaklu nie jest w stanie do
starczyć nam kino ze swoim fotograficznym reali
zmem i życiową logiką. 

Te dwa spektakle są zarazem przewrotem 
w myśleniu o tradycyjnych rolach mężczyzn i ko
biet w społeczeństwie. Kathryn Hunter jako Ry
szard III pokazuje, że mężczyźni nie mają mono
polu na zło, z kolei aktorzy Edwarda Halla walczą 
o prawo mężczyzn do głośnego wyrażania i prze
żywania uczuć na równi z kobietami. W ten spo
sób Szekspir znów się otwiera na współczesność, 
w której trwa ostra rywalizacja między kobietami 
i mężczyznami nie tylko o miejsce na rynku pra
cy, ale także w związku emocjonalnym i rodzinie. 
A wszystko to za sprawą paru przebieranek. .. Któż 
by przypuszczał, że mogą tyle znaczyć. 

Roman Pawłowski, 
Gazeta Wyborcza, 25 listopada 2003 



APRIL DE ANGELIS jest osobą bardzo tajemniczą, skrytą i niemal anonimową. 
Wszelkie informacje o niej samej trzeba wyczytywać między wierszami zaledwie 
kilku wywiadów, jakich udzieliła. Czytanie między wierszami to sposób, w jaki 
autorka sama wyszukuje kolejne tematy swoich sztuk. Z wykształcenia jest aktor
ką, ale jak twierdzi - kiepską. Dlatego od 15 lat zajmuje się pisaniem, co pozwala 
jej pracować z wybitnymi ludźmi teatru, z którymi zapewne nie miałaby możliwo
ści kontaktu, wykonując zawód aktorki. 

Należy do najpopularniejszych dramatopisarzy angielskich. Tworzy m.in. dla 
Royal Court, Hampstead Theatre, Sphinks Theatre Company. Jej najbardziej zna
ne sztuki to: Women in law, Me, Ironmistress, Crux, The live and times ofFanny 

Hill, Hush, Soft vengeance, Playhouse Creatures, The positive hour, The Warwickshire testimony, A lau
ghing matter, Headstrong. Jest także autorką wielu słuchowisk radiowych. 

HANNA SzczERKOWSKA jest z wykształcenia aktorką (absolwentką PWSTTviF w Łodzi), studiowała rów
nież filologię klasyczną. Jako tłumacz zaczynała od przekładów literatury popularnej, potem tłumaczyła 
prace historyczne, m.in. dla Państwowego Instytutu Wydawniczego. Od kilku lat zajmuje się wyłącznie 
przekładem dramatu. Tłumaczy z języków angielskiego i hiszpańskiego. Ma w swoim dorobku przekłady 
takich sztuk, jak „Dowcip" Margaret Edson, wystawiony w warszawskim teatrze Studio z Teresą Budzisz
Krzyżanowską w roli głównej, „Vincent i Urszula" Nicholasa Wrighta w teatrze Ateneum, sceniczna wersja 
„Monologów waginy" Eve Ensler oraz ostatnio „Bash" w warszawskim TR w reżyserii Grzegorza Jarzyny 
z udziałem Danuty Stenki. 
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