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Ilprił de l19_gełi~ jest brytyjską dramatopisarką, która terminowała 
w East 15 Acting School. Początek jej kariery artystycznej przypada na rok 1980, kiedy 
to została aktorką zespołu teatralnego Monstrous Regiment Natomiast w roku 1987 
jej sztuka „Breathless" („Bez tchu") zdobyła doroczną nagrodę drugiej edycji Festiwalu 
Młodej Żeńskiej Dramaturgii. 

Jej sztuki bardzo często wyróżniają się historycznym kostiumem i postacia
mi z przeszłości. "Playhouse Creatures" („Stworzenia sceniczne") 1993 i ,,A Laughing 
Matter" („Śmieszna rzecz") 2002 są umieszczone w środowisku teatralnym Londynu, 
odpowiednio w XVII i XVIII wieku. Tymczasem „Wanderlust" („Żądza włóczęgi") 
1998 przygląda się wiktoriańskiemu kolonializmowi, a „Ironmistress" („Żelazna na
uczycielka") 1989 jest napisaną wierszem sztuką, odsłaniającą relacje międzyludzkie 
w fabryce Lady Charlotte Guest. 

De Angelis najczęściej pisze na zamówienie, a wiekszość jej dramatów zosta
ła zrealizowana przez zespól teatru Out of Joint Maxa Stafford-Clarka. Pisarka ma 
w swoim dorobku 18 sztuk, a ostatnia „Catch" ( Złapać") pochodzi z roku ubiegłego. 

~ ewnego dnia król Karol II zbyt długo czekał w teatrze na rozpoczęcie przedstawienia„. 
Zniecierpliwiony pyta dlaczego to trwa tak długo. Królowa goli nogi - usłyszał wodpowi~ lfrech więc 
grają kobiety! - Tak rozpoczęła się rewolucja w teatrze. „Stworzeniami scenicznymi• n~o aktor 
w XVII wiecznym Londynie, gdzie kobiety .po raz pierwszy uzyskały pozw !la 
razem z mężc.zyZnami. Sztuka April de Angelis jest historią o czterech akto 
Angielskiej, która staje się okazją do pokazauia teatru jako miejsca Qdwiecz 
ność . .:De Angelis uważa, że okrucieństwo teatru W}'Jlika z okrucieńShta l,~iu.:• 
twa społeczeństwa. '.Aktorstwo - jej.zdłłnieqt-jęst drogą ~olenia się z n.em~ 

j obyczajowych zahamowań, ale jednocześnie Stił]e się kol~ą pula M· 



Sceny elżbietańskiej, podobnie jak teatrów 
włoskich, nie można traktować jako jednolitej całości . 

W ciągu szesnastego i początkach siedemnaste
go wieku możemy wyśledzić w Londynie pjęć kierun
ków lub typów inscenizacji. 1. Najprzód istnieje scena 
estradowa używana przez aktorów grających interludia. 
2. Z kolei idzie widowisko dworskie szesnastowieczne 
z którym można powiązać teatry użytkowane przez ze~ 
społy chłopięce pod kierunkiem Lyly'ego i jego towa
rzysz_y. 3. , Następnie dochodzimy do właściwej sceny 
P?bliczneJ, którą reP.rezentuje wielki teatr pod gołym 
mebem „Globev. 4. Jednak prócz tego rodzaju teiitrÓw 
zespoły publiczne korzystały w siedemnastym wieku 
z teatrów „prywatnych" takich jak Blackfriars, ponad
to (5.) przed zamknięciem teatrów w 1642 r. wystawiane 
są u dworu za Jakuba I i Karola I „maski" coraz świet
niejsze i bardziej kunsztowne. 

Nie mamy, niestety, żadnego plastycznego 
przedstawienia oprawy scenicznej z owych czasów ale . ' mozemy w ~obraźni "Y}'czarować sobie przybliżony 
obraz tego, wjaki spos6b wystawiano sztuki. Rachunki 

Urzędu Rozrywek Dworskich zawierają spisy materia
łów niezbędnych do różnych celów scenicznych. Dowia
d?jemy się z tych rachunków o „listwach do sporządza
ma ram do domów dla aktorów", o „płótnie do różnych 
miast i domów i innych urnądzeń oraz obłoków", 
o „łukach do przybudówki i na szczyt domu" i o „gwoź
dziach do naciągania płótna". A więc były to widocz
ne budowle w stylu Serlia, wykonane z desek pokry
tych malowanym pló nem i uwieńczone odpowiednim 
s~czytem. Ilość „domów" używanych do poszczegól
nych sztuk była, jak się zdaje, zmienna i wynosiła od 
dwóch do pięciu lub sześciu. Dom i mur obronny słu
żyły do wielu dramatów, ale do innych jak słyszymy, 
trzeba było więcej rzeczy. Owe „domy" miały widocz
nie przedstawiać rozmaite obiekty. Mamy tutaj zwykły 
dom mie.szkąlny, lecz p.i;ócz niego j est „Pa/ac", „ wielki 
Zamek", niezliczone mury obronne, miasta, góry i tym 
podobne maosioos- a wszystko to p rzypomina symul
ta~ic~ne dekoracje stosowane w Hotel de Bourgogne. 
Niekiedy domy mogły być uszeregowane jak u Ser
lia, jednak wydaje się bardziej prawdopodobne, że na 
modłę francuską były one rozstawione po całej scenie, 
z mał.Yhł uwzględnieniem praw perspeJs:t.Ywy. 

Pewien klopo sprawiają l}am wzmianki o ~Sło-
nach '', zwanych oiekiei::ly ,,wielkimi zasłonami", wr.JZ ze 
wzmiankami o tykach i „pierścieniach" używanych do ł1 
odsuwania. Wszelakie wzmianki w rachunkach skazują 
nie na kurtynę, która podnosi się i opada, IeQz na kUrty
nę, którą „ciągnie się" przy pomocy „lin" i „piersciem". 

Teatry publiczne, które zajęły miejsce średnio
wiecznych amatorskich wykonawców i szybko wypierały 
zarówno amatorów dworskich, jak i chłopców z chó~w, 
grywały czasami przed Elżbietą, jednak normalnym;i:>o
lem ich popisów były występy przed gminem. Jak to do
brze wiadomo, władze spoglądały podejrzliwy,m QIHem 
na nich i na ich dramaty. Nie ośmielono się wp~._...,„ ...... 
podsuwać myśli, że królowa mogłaby ograniczyć 
obecność na komediach i widowiskach, ale wsk:aiJ~~i;fii;ll 
iż teatry publiczne (pierwotnie przerobione- ·~*lłlJ 
ce gospód ) 1. zwiększały niebezpieczeństwo •M.Wfftl!Ji 
się w latach moru, 2. odciągały terminatorów 
i 3. częstokroć stwarzały okazje dla diabelskiego dzieła 
niemoralności. Wlaśnte z powodu tych kcytyk, którym 
towarzyszyły irytujące ograniczenia, pierwsze publiczpe 
teatry budowano Roza obrębem właściwegQ.D}i•as1~u:elMr-! 
by londyńscy urzęanicy miejscy nie mielff>.ęimai 
wpływu na i h działalnoąć. Pierwszy}J'Q(l. 
„The Xheatre 11, wybud r. p"'7a!~'h'l 

~~~· 



K ktorzy byli bogato wystrojehi, wiemy 
o tym z wielu źródeł. John Northbrooke w 1577 r. drwił 
z „okazałych i kosztownych ubiorów", jakie się widu
je w teatrach. Niestety, choć mamy mnóstwo takich 
aluzji i chociaż znajdujemy wśród papierów Henslo
we'a niektóre inwentarze, mało posiadamy pewnych 
wiadomości dotyczących natuzy owych bogatych ko
stiumów. Do wielu sztuk z pewnością mogły pyć użyte 
zwykle współczesne ubiozy, jednak często musiano po
dejmować starania, by stworzyć pozór ścisłości histo
zycznej, jak również jakiś efekt symboliczny czy kon
wencjonalny. W świetnej rozprawce pod tytułem Prawda 
o 01as.kacń (JJJe Trutb of Mas.ks) Oscar Wilde wykazał 
z pewną dozą słuszności, że Szekspir wcale nie był taki 
niedbały, jeśli chodzi o kostium, jak to się często przyj~ 

muje - dziś jego pogląd jest nawet bardziej prze
onujący, niż był w czasie pisania. Zobaczymy 

naszym przeglądzie osiemnastego stu
ia, że o ile dla wielu postaci używano 

kłych kostiumów, to specjalne 
troje sceniczne dodawano 

1. postaciom orientalnym, 2. postaciom rzymskim 
i greckim oraz 3. specjalnym postaciom spoza zwykłe
go nurtu tragedii i komedii. Im więcej badamy warunki 
panujące w osiemnastowiecznym teatrze, tym bardziej 
przekonujemy się, że warunki te są w dużej mierze tra
dycjonalne i wskutek tego rzucają wiele światła na teatr 
wcześniejszy. Tak, 'więc choć Hamlet niezmiennie nosi 
zwykle suknie, Falstaff, Postumus, Dromio i inni mają 
dla siebie specjalne szaty, a Otello nosi ubiór wschodni, 
Antoniusz zaś kostium a ' la ro01aine. 

Allardyce Nicoll, .Dzieje teatru, Warszawa 1974 
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m prologu dramatu April de Angelis - Doll, 
zaznajam~dzów z okolicznściami poprzedzającymi 
zawiązanie akcji, wypowiada znamienne słowa: „Kie
dyś był tutaj teatr, a przedtem- popisy niedźwiedzi". 
Obie informacje odnoszą się do przeszłości, ale wskazują 
na charakterystyczną bliskość obu rodzajów widowiska 
i typów emocji. Nie przypadkowa to kontaminacja. 

Na rycinie panoramy siedemnastowiecznego 
Londynu, dłuta amsterdamskiego grafika C. J. Visschera, 
na lewym brzegu Tamizy, ukazane zostały obok sie
bie: teatr Globe i zwierzyniec niedźwiedzi, a na brzegu 
przeciwległym - kościół św. Pawła. Zbliżenie topograficz
ne i skrzyżowanie wzajemne trzech pozornie odległych 
od siebie obszarów ludzkich namiętności odpowiada 
ich położeniu w strukturze naszej psychiki. W niej też, 
wszystkie one leżą obok siebie. Może to budzić nasze 
zdziwienie. Jak to wytłumaczyć - nie wiem, choć chyba 
nie tylko mnie zdarzyło się oglądać hiszpańską corndę 
z pasją. 

W swoich 1,Wyznaniach" Ojciec Kościoła, św. 
Augustyn, pisze o pokusach wynikających z doświad
czania przemocy. Jego przyjaciel i uczeń, Alipiusz, 
gdy przybył do Rzymu po nauki, nagle zapłonął nie
słychaną namiętnością do walk gladiatorskich, mimo 
że wcześniej budziły one jego odrazę i obrzydzenie. 
Okazuje się, że taka przemiana nie dotyczy jedynie lu
dzi, którym brakuje siły m oralnej i dobrego wychowa
nia. Pokusa okrucieństwa jest silniejsza i znikają opory 
moralne. Wszędzie tam, gdzie dokonuje się przemoc 
pojawia się widz. I nie jest to zjawisko historyczne. 

Również wyobraźuię Shakespeare'a pobudzały 
podmiejskie rozrywki o mniej niewinnym charakterze. 
Upodobanie do „szczucia" byków i niedźwiedzi, kiedy to 
zwierzęta zamknięte na ringu, lub przykute łańcuchem 
do słupa szczuto rozjuszonymi psami, dziedziczyły dzie
ci wladców Albionu, a królowa Elżbieta miała zwyczaj 
zapraszać. na widowiska goszczących u niej ambasado
rów. Shakespeare zapewne oglądał owe igrzyska osobi
ście, z przyczyn zawodowych musiał być ciekaw, czym 
tak entuzjazmują się iłumr.. W Wesołych Kumoszkach 
z Windsoru" podpowiada, że niemądry Mizerek mógł 
się poczuć dzięki uczestniczeniu w nich, jak prawdziwy 
mężczyzna. Dlaczego jednak ludziom epoki elżbietań-

Stephen Greenblatt, autor nowej, :)l~bti~~ 
biografii Shakespeare'a pisze, że współczesny -
dyn był wielkim, nieustającym teatrem kaźni. PAti8aal 
dyby, pręgierz i miejsca chłosty , w: zystko to jedłl 
chodzącego po mieście dramaturga musiało być'·"'"'MUlll"""C 
czeniem. Nic nie wiadomo, by Shakespeare jako 
gólnie dążył do oglądania makalirycz.nycli rnmdow. 
niemniej raz po raz pojawiają się one w jeg 





18 sierpnia. Do teatru Cockpit 1, pierwszego, jaki mia
lem czas odwiedzić od mego powrotu z morza, na sztukę 
Wie.my poddany2 , w której pewien, Kinaston 3, młody 

p~c?ołek, g:al si.astrę ~si~cia ~ bY_l w tej roli najwdzięcz
n~e3szą ~obietą, Jaką w zycm widzi alem. Po przedstawie
rnu kapitan Ferrers, przyboczny w służbie Milor 
i pan Cread (którzy mnie wzięli na ten te 
poszli ze mną pić, a na zaproszenie kapita 
Ferrersa, Kinaston i inni aktorzy przyszli także 
1 pili z nami. 

20 listopada. Pan Shepley i ja do nowego teatru blisko 
Li.ncoln's Inn F~elds (~dzie dawniej był kort tenisowy 
Gibbonsa), w ktorym medawno zaczęto wystawiać sztu-
kę Pod Żebracz4 Wiecń4 1• Poszliśmy więc na nią j była 
bardzo dobrze pokazywana. Widzialem w niej pierwszy 
raz pe~ego Moone'a, który powrócil do Anglii z Kró
lem; a i teatr najpiękniejszy ze wszystkich, jakie Anglia 

kiedykolwiek miała. 

' The Beggar's Bush, komedia 
Beaumonta i Flatchera. ów nowy 

teatr, tzw. „Królewski", otwarty 
zostal 8. XI. 1660, pod kier. 

Tomasza Killigrewn. 

5 grudilia. Obiadowa1em w domy, a po obiedzie byłem i 11,es:~jgeofRhodes,szt11kaze.śpdW~W:D8W'Olllłła,~RQ.1*zP.ierw.uy 
w nowym teatrze, w któryrn oglądałem WesokkunJoSzld wAnglu roper.(. 

z Windsoru; pocieszność wiejskiego panka i francuskie8o 
doktora ~ardzo dobrze udane, ale reszta bardzo n~ie 
grała, a sir John Falstaff tak był źle pokazany jak nigdy. 

3 styc~nia. Po poludniu do teatru, gdzie dawali sztukę 
Pod ~ebracz4 ft7iech4, a grali ją bardzo dobrze; i utaj po 
raz pierwszy w życiu widzialem Jłobiety występające na 1 ,1)'.agedia T. Killlgrewa. 

scenie.1 • Stamtąd do rodziców i dowiedzialem się, ze mat
ka WY.Jechala do Brampton na wielką prośbę mego steyja 
bo stryjenka śmiertelnie zachorzała. ' 

1 W okresie Restaura.cji n_J-St""y· kobiet-akiorek upowstechnily się tak, ze wygrywałf 
one nawet role męskie. Pientśzą'2awodową aktorką angielską byla pani Colecnan, 
która grala rolęlantł1e w Davenanl:Q Qblężenil*Rodosuw r.1656. 



25 maja. Ogoliłem się sam, com w tym tygodniu czynił 
każdego dnia, używając ku temu pum eksu, czego nauczył 
mnie pan Marsh, jak byłem ostatni raz w Portsmouth; 
znajduję, że to łatwy, czysty i prędki sposób golenia się 
i będę to dalej praktykował. Z kapitanem Ferrersem 
w tawernie „ Tzyumf', gdzie p okazywali mi damy 
portugalskie, co już przybyły wyprzedzając Królową. 
Nie są piękne i nie znajduję w nich żadnego powabu; 
a widzę, że już się nauczyły całować i strzelać oczyma, 
rychło pewnie zapomną suwwych obyczajów swej ojczy
zny, gdzie są trzymane w zamknięciu. 

3owrześnia. Do Książęcego Teatru na sztukę Księzna 
Mal/}'1 , dobrze wystawioną, a Betterton i Ianthe 

(pani Betterton)2 grali nad podziw! Dziwne, 
z jaką łatwością chęci moje powracają do 

d.;iwnego zwyczaju kochania się w teatrach 
i winach. 

1 The Dushes.< of Mal(y, tragedia Webstera. 
2Maria Sounderson, źona Bettertona. Pepys nazy'l'll 
ją często imieniem bohaterki Oblężenia Ro<ia5u, 
:w której roli pani Betterton szczegól11ie mu sie podobała. 

5 stycznia. Do Cockpit, gdzie oglądaliśmy sztukę Cla
rac.Illa, dosyć lichą, graną przez Teatr Krore~; .ale 
nie było ani Króla, ni Królowej, tylko KSiążę i KsięŹ1):8,, 
którzy bardzo, jak mi się widzi, nieprzystojnie i worew 
naturze stroili na oczach świata różne figle i pieszczoty, 
całując się po rękach i napierając jedno na drugie; 
a i sztuka ni w części nie była tak dobrze grana, jak zwy
kli grywać w Teatrze Książęcym. 

6 stycznia. Po obiedzie do Książęcego Teatru, gdzie 
oglądaliśmy sztukę Meczór Trzech Króli, dobrze graną, 
acz sama s:ztuka jest głupstwem i treść j ej zgoła nie 
zgadza się z tytułem ani mówi o święcie trzykrólskim 1• 

Stamtąd do domu, gdzieśmy zastali wszystko dobrze, 
jenom się gniewał na niedbałość żony, która zostawiła 
w koczu, co nas od Milorda był przywiózł, swój nocny 
przyodziewek, staniczki i wstążeczki. 

1Zważywszy 11a niepoślednią kulturę artystyczną Pepysa należy przypuszczać, że jego 
najczęściej nietrafue sądy o Szekspirze byly wyrazem nie tyle iRdywidualnego sma
ku, ile gustów środowiska, które w tym czasie odwrócilo się ó:l Szekspira. 

22 lipca. Słyszałem diisiaj, że Harris1 lfYSZedł z tea 
W. Davenanta, bo tak się wbił w pychę, że zażądał 20 

funtów nad zwykłą płacę od każdej nowej sztul(t 
a krom tego po 10 funtów od każdej starej nowoW"'a..~?..·&o~sr: 
nej;co jest więcej, nii bierze Betterton albo ktokolwieit:·~rW'lielll!l! 
inny. Chłopak popadl w tak wielkie rozumienie o so 
z racji, że Król i wszyscy l.<rzyczą, iż jest le_P§ey op ~~Bii 
tertona. Ale są role, których nikt nie zagra akja,...,...., ... -«. 

terton. Do balwierza, który strzygł mi włosy, ajeg·~.i.la.~1." 
grał mi przez ten czas na skrzypcach. Prosty chłopiec, 
ale nie brak mu geniuszµ>mneycznego. 



30 lipca. Wieczorem, jak zawsze teraz, śpiewałem z żoną 
i Marcerlką w ogrodzie, ale gdyśmy szli spać, żona była 
na mnie bardzo gniewna, że jak ja mogę spędzać tyle czasu 
z Marcerlką ucząc jej śpiewu, a dla niej nigdy nie chcę 
sobie zadać tyle trudu. Przyznaję, że tak jest, ale to dlatego, 
że ta dziewka chwyta muzykę z wielką łatwością, a żona nie; 
a muzyka jest rzeczą, którą miłuję nad wszystko na świecie, 
i jedyną bez mała przyjemnością, jakiej teraz mogę zażywać. 

8 grudnia. Po obiedzie sam do Królewskiego Teatru i tam 
oglądałem sztukę Angielski .monsieur, dowcipną, wdzięcz
ną i ucieszną. I kobiety w niej bardzo dobrze grają, a mała 
Nell Gwynn ponad wszystko. 
1 The English Monsieur, komedia Jakuba Howarda 

23 stycznia. Z żoną i Marcerlką do Królewskiego Teatru na 
sztukę Wesoly porucznil<, glupią, wedlug mnie, sztukę; tylko 
du;b,)dózy rośnie bardzo wysoko, a potem zniża się tak, 
· ł'awie nie znać, i śpiewki pani Knipp bardzo mi się 

loży nad nami postrzegliśmy panią Pierce, 
a kiedyśmy już wychodzili, zawoła
ła na nas, i pani Knipp wzięła nas 
do swej garderoby i sprowadziła 
do nas Nell Gwynn, najcudow
niejszą kobietę, która grala wielką 
rolę Coelii; uściskalemją, a to 
samo uczyniła moja żona i bardzo 

rzeczne to towarzystwo. 

2 marca. Dziś po obiedzie bylem z żoną w Królewskim 
Teatrze na sztuce Dzydena .Dziewicza .kr6/owa- nowa sztu
ka, bardzo zachwalana dla prawidłowej budowy, napięcia 
wą*ów i dowcipu; a zaiste jest w niej komiczna rola 
Florimell, grana przez Nell Gwynn tak, że nie spodziewa
łem się, abym kiedykolwiek zobaczył coś podobnie granego 
przez mężczyznę albo kobietę. Król i Książę byli na przed
stawieniu. Ale takiego pokazania komicznej roli nie było, 
jak myślę, nigdy na świecie, zanim Nell to zagrała; najpierw 
jako 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 mężczy
zny nigdy, jak żyję, nie widział! 

.f)zienmlc Samuela Pepysa, Wybór, przekład 
"'. • i przypisy Marii Dąbrowskiej) Warszawa 1966 

Rękopis, pisany szyfrem, obęjmqfe czas od s(ycznia J66o do 
:JJ mą/a J669. O.kre.s; w .któ.(J771 Pepys pisal s wtfj.Dziennik, 
to pierwsze dziesięciolecie t.zw. Restauraq//, czyń"pr.zywróce
nia na tron angielski - w osobie Karola II - dynastii Stuar
tów po upad.ku repo bliki ostanowionę;"pnez rewoloq/ę z lat 
c.zterdzies(ycń XVII wie/ro,, J:tórę;· wodzem byl znany calemu 
ś-,;v.iato Ońuder Cromwell. 

!Vaz mslra bohaterek dfilmatu Apiil de Angeńs 
pqjawiiijq się na stronacó diariPsFa Pepysa. Moina-zatem 
domniemywa4 .i,e ich sceniczne 7@' zosta.9,' ~edfio.ne 
z aoten(ycznych histon'ii pe_IJJJt!bJ il.ktorek lfi:ftltycń 
w AngńX w drugięj po_lou:ie;rtqf.melru. 






