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FRAGMENTY DZIENNIKA 

SAMUELA PEPYSA 
Angielski Dziennik Samuela P epysa pochodzi z XVII w., ale wyda

ny został po raz pierwszy, i to w skrócie, dopiero w roku 1825, a więc 
w 150 lat z górą od swego PQWstania. 

Samuel Pepys, w młodości uczeń Magdalene College w Cambridge, 
zapisał temu kolegium testamentem swoje zb iory obrazów, rycin i ksią
żek. Pośród tych cennych zbiorów spoczywał w długotrwałym zapom
nieniu rękopis jego Dziennika, pisany szyfrem, obejmujący czas od 
1 stycznia 1660 do 31 maja 1669 roku. Szyfr polegał na własnej pana 
Pepysa stenografii , do której klucz odnaleziono w papierach Pepysa 
dopiero w początkach XIX wieku. 

Zainteresowania Pepysa są nadzwyczaj urozmaicone. Nie ma prawie 
dziedziny spraw tego świata , na k tórej choć trochę by się nie znal albo 
której by z dziecinną niemal ciekawo'cią nie pragnął poznać. Uczy się 
ciągle i wszystkiego. Cechuje go jednak nie tylko żądza poznania, a le 
i chciwość doznań, oczywiście przyjemnych , a nie zawsze wybrednych. 
Zabawa, hulanka, kawiarnia, wino, a zwłaszcza teatr i w ogóle wszelkie 
widowiska są taką samą jego pasją jak nauka, praca i sztuka. -

• • „ 

„.1 8 sierpnia 1660 r . Do teatru Cockpitt, pierwszego jaki miałem 
czas odwiedzić od· mego powrotu z morza, na sztukę „Wierny poddany'', 
w której pewien Kinaston, młody chołek, gra! siostrę księcia i był 
w tej roli najwdzięczniejszą kobietą, jaką w życiu widziałem ... 

.„3 stycznia 1661 r. Do teatru, .gdzie dzisiaj po raz pierwszy w życiu 
widziałem kobiety występujące na scenie.„ 

„.2 marca 1661 r . Po obiedzie poszedłem do teatru, gdzie zastałem 
tak mało ludzi (nie wiem, z jakiej przyczyny), żem wyszedł i udałem się 
do Salisbury Court, gdzie teatr był pełen i grali nową sztukę „Maska 
królowej", w k tórej sporo dobrego humoru. Ale co najbardziej było 
dziwne, to widzieć maluczkie pacholę w roli Kupidyna, która jest jed
ną ze znaczniejszych ról tej sztuki... 

... 2 lipca 1661 r . Poszedłem do opery sir W. Davenanta; był to czwar
ty dzień od jej otwars: ia, a pierwszy mojego pójścia na ten teatr. Była 
dziś grana druga część Oblężenia Rodosu. K iedy Król przyszedł, kurty
na się podniosła; rzecz była kształtnie grana i sceneria wspaniała , tylko 
eunuch był taki zły, że go wygwizdano„. 

... 1 marca 1662 r . Z żoną pojechaliśmy najętymi końmi zobaczyć mój 
wizerunek zrobiony w m iniaturze, a potem do Opery, gdzie widzieliśmy 
Romea i Juli ę, zgoła pierwszy r az wystawiane, ale sztuka sama w so
bie najgorsza ze wszystkich, jakie widziałem, i tak źle grana, że gorzej 
nie widziałem tych ludzi grającymi; postanowiłem nigdy więcej nie 
chodzić na pierwsze przedstawienie, bo wszyscy mn iej więcej chybiali 
w grze„ . 

. „13 czerwca 1663 r . Po obiedzie wodą do Królewskiego Teatru na 
pożegnanie, jako że od jutra ślubowałem nie chodzić ani do publicz
nych ani do dworskich ieatrów aż do Bożego Narodzenia . Dawali Wier
ną pasterkę bardzo niemądra sztuka, ale ludz ie się na nią tłoczą i czę
sto jeŚt pokai.ywana„. 

. .. 13 listopada 1664 r. (Niedziela) . Całe popołudnie spędziłem z żoną 
w domu i mówiliśmy na pamięć Hamleta „Być albo nie być" ... 

... 7 marca 1667 r . P o południu ~ żoną do Książęcego Teatru i oglą 
daliśmy Angielską księżniczkę albo Ryszarda Trzeci~go, bardzo smutna, 
melancholiczna sztuka, dosyć dobra,' ale n ie masz w niej nic wzniosłego , 
jak to bywa w tr agediach; po przedstawieniu mała panna Davis wyszła, 
by zapowiedzieć nową sztukę, i odtańczyła jigg w stroju chłopca; i po 
prawdzie ani porównania między tańcem Neil, którą widziałem tymi 
dniami także w męskim przebraniu, a tym tańcem, jako że ten dzisiej 
szy był n ieskończenie lepszy od tamtego ... 

... 2 listopada 667 r . Z żoną i Willet do Królewskiego Teatru na Hen
ryka IV i wbrew oczekiwaniom podobało mi się jedynie, kiedy Cart
wright recytował mowę Falstaffa: „Cóż to jest honor?" ... 

„.1 stycznia 1668 r. Po obiedzie do Książęcego Teatru na sztukę Sir 
Martin Marr-all którą już tyle razy widziałem , a przecie bardzo mi się 
'podobała i znajduję w niej zawsze najprzedniejszy dowcip i więcej 
materii najistotniejszego humoru n i ż w jakiejkolwiek sztuce kiedy bądź 
napisanej ; a postrzegam, że im częściej ją grają, tym grają lepiej. 
W teatrze siła zwykłych obywatel i, czeladzi rzem ieś lniczej , a wraz 
wszelkiego rodzaju gminnych ludzi i postr zegam, że w czasie, gdym 
zaczynał sobie pozwalać na kupowanie miejsca w teatrze, nie pamiętam, 
abym widywał i przez pół tyle czeladzi rzemieślniczej na parter ze na 
miejscach po 2 i pól szylinga, co teraz; sam przez wiele lat chodziłem 
do teatru nie drożej niż na miejsca po 12 pensów, a potem po 18 pen
sów; tak to próżność i rozrzutność naszych czasów można postrzec 
i w tej mater ii.. . 
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Tragedia w 15 scenach 
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O S O B Y: 
Według kolejności ukazywania się na scenie. 
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P o scenie 7-ej przerwa 



O TEATRZE ELŻBIETAŃSKIM 
„.Anglik nie wierzy nigdy słowom, tylko czynom i ten nakaz psycho

logiczny musiał znaleźć zastosowanie w teatrze . Wzamian za to każdy 
autor dbał o taki układ dialogów, że pięciu czy sześciu aktorów mogło 
grać bez trudności 14 czy 15 osób dramatu, przyczym jednak się zda
rzało, że tę samą osobc: w różnych scenach przedstawiało aż trzech róż
nych aktorów. W tym wypadku zmiana szaty wywoływała iluzję ciąg

łości roli - szata rzeczywiście zdobiła i czyniła nawet człowieka wbrew 
przysłowiu, - o charakteryzacji, o pojęciu indywidualnym roli nie 
mogło być naturalnie mowy. Ograniczała się zatem praca aktora do 
wywołania efektu litości i grozy u widzów, zapomocą gwałtownych 

ruchów, przesadnych gestów, wysokiego natc:żenia głosu ; o tern wszyst
kiem wspomina z uśmiechem politowania Hamlet, a raczej Szekspir, 
przez usta swego sobowtóra, wspominając lata ~lodości, w których taką 
sztukę oglądał, zarazem przypominając z dumą przez tę subtelną aluzję 

widzom z r . 1601, jak bardzo poza sobą pozost'awiła nowa sztuka aktor
ska swoich poprzedników, którzy przed nadejściem tragicznej sceny, 
dawali o tern znać publiczności, wykrzywiając się tak okropnie, jak ów 
skrytobójczy truciciel Lucjan z przedstawienia w „Hamlecie", którzy 
siekali powietrze nieopanowanymi ruchami, k iedy odgrywali role ryce
rzy i „przeherodowywali Heroda" przedstaw iając czarne charaktery, 
krzycząc głośniej niż parobek miejski, kiedy ogłasza treść rozporządzeń, 
niezrozumianych przez siebie zupełnie ... 

... Teatr szekspirowski, w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie rozpo
rządza kurtyną - wbrew twierdzeniom Thorntona Graves'a, który fał
szywie tłomaczy owe „zasłony i kotary" zniszczone w teatrze pod „Ła
będziem", jako kurtynę, która miała być rozpiętą między słupami na 
scenie i odsuwaną raz tylko na początku samej sztuki, a nie każdej 
sceny - wbrew także twierdzeniom Brodmeiera, który wcześniej , niż 

amerykański badacz, tak samo wprowadził kurtynę do rekonstrukcji 
sceny elżbietańskiej, co więcej zasłonił boki sceny kotarami, rozwieszo
nymi na przestrzeni od słupów do tylnej ściany i stworzył w ten spo
sób rodzaj dzisiejszej sceny, nic bacząc na to, że dla większej części 

widzów nie byłyby widoczne sceny, odgrywane w obrębie owych zasłon. 
Brodmeier bowiem postawił teorię, którą duża część niemieckich histo
ryków sceny elżbietańskiej przyjęła, że sceny w sztukach ówczesnych 
idą w zmiennej kolejności co do zapotrzebowania rekwizytów, że po 

scenie, niewymagającej żadnego szczegółu inscenizacyjnego, a zatem 
takiej scenie, która mogła być odegrana na swobodnej przestrzeni 
sceny przedniej idzie zawsze scena, która wymaga pewnej dekoracji 
czy rekwizytów, które ustawiano w czasie trwania sceny poprzedniej 
za kotarami, że zatem tam za odsłoniętą kotarę przenosi się akcj~ na
stępnej . 

... „Teatr Burbage'a obchodził się bez kurtyny; zawsze i wszędzie 
stara się autor dramatyczny umożliwić usm:iięci& trupów ze sceny; 
w „Hamlecie" sam duński królewicz wynosi Polonjusza, który musiał 
wypaść z za arrasu na scenę, aby publ iczność widziała dobrze, kto zgi
nął od sztyletu wymierzonego przeciw „szczurowi za kotarą", a na koń
cu tragedii Fortynbras każe nieszczęsne trupy głównych aktorów usunąć 
z miejsca rzezi... 

.„Brak kurtyny nie pozwalał na stwarzanie sztucznych, nie mają
cych nic wspólnego z realizmem życia, tableaux, kończących akty. 
Każda scena jest dla siebie całością, dającą pełną swobodę ruchów, 
bo nie obliczoną na efekt końcowy, k u któremu w pewnej chwili musi 
zmierzać każdy akt w dzisiejszej sztuce ... I stało się, że Szekspira rze
czy, zagrane we wszelkich warunkach, są zawsze wielkie, W ogłoszo
nych pamiętnikach wielk iego aktora, Sir J ohnstona Forbes-Robertsona, 
znajduje się ustęp o przedstawieniu tragedii „Romea i Julii", przedsta
wieniu z udziałem Modrzejewskiej w 1880 roku w nglii. Bawili wtedy 
przypadkowo razem na wakacjach w jednej z miejscowości w Korn
walii i rektor miejscowy pros ił parę wielkich aktorów o przedstawienie 
w celu wsparcia kościoła . Wobec spodziewanego wi~lkiego zjazdu wi
dzów z okolicy na występ Modrzejewskiej, tak, że nie pomieściliby się 
w żadnym stojącym do dyspozycji budynku, postanowiono odegrać 
ustępy z tragedii szekspirowskiej w ogrodzie rektorskim - urządzono 
na tle wysokich drzew nad strumykiem rusztowanie, takie proste szek
spirowskie rusztowanie, publiczność zasiadła na dużej łące i w oświe
tleniu pełni księżyca odegrała Modrzejewska z Forbesem kilka scen, 
między nimi scenę balkonową , a Forbes-Robertson pisze, było to naj
piękniejsze, jakie widzieli oboje, przedstawienie „Romea i Julii". Czyż 
można sobie wyobrazić przedstawienie innej, nieszekspirowskiej sztuki, 
w ten sposób? przedstawienie, a nie recytację tylko? Oprawa nie psuła 
wrażenia, bo z prostoty sceny szekspirowskiej wy.szła jego sz~ka i mo
że się w najprostszej scenie pomieścić. Scena jego była w prostocie 
swoich środków pustelniczą celą, nagą i surową, ale w tej celi obja
wiała sic: zachwyconemu poecie bez żadnych przeszkód i roztargnień, 

Wielka Wizja Życia. 
Dr ANDRZEJ TRETIAK - „Srodki artystyczne" 

sceny szekspirowskiej - fragmenty 

Warszawa 1925 Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Reduty 
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BARBARA TOMASZEWSK A IRENA DOBRZYIVSKA 

Kierownicy działów technicznych: 

PRACE KRA WIECKIE: 

P R ACE STOLARSKIE: 

PRACE MALARSKIE: 

PRACE TAPICERSKIE : 

P RACE FRYZJERSK IE: 

SWIATŁO: 

REKWIZYTOR : 

BRYGADIER SCENY: 

A ndrzej Strzyż i Anna Kawczyńska 

Stanislaw Białczak 

Paweł Dziechciarow 

H enryk K ubiaszczyk 

K rys tyna K arbowska 

Roman Staszak i Hen ryk Wawrzyniak 

Bogdan Jainbak 

Michał T wor kiewicz 

W przygotowaniu: 

„$LUBY PANIEŃSKIE" - ALEKSANDER FREDRO 

reżyseria: Elwira Turska 

scenografia: Jerzy Gorazdowski 

Cena programu 2.50 zł. 
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