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przes 
oczyszcz 
Cyganów, 
czynów 
Wreszcie eh 

nie wystąpi ona 
że się boi - bo ta~a jest i 
i pogodną. dobrą i oddan 
Spytasz: dlaczego stras 

a świat rozliczyt się już z ni n Odi 
powinieneś wtedy wiedzieć, że s 
takiej wtadzy, choć to wtaśnie ona zie 
w okazalej masce szlachetności i odwołać się o 
porządku i czystości . 
Pamiętaj też , że zanim ulegnie ona samozniszczeniu, na swojej drodze 

pozostawi wiele ofiar. Przez twoją bierność . Twój sprzeciw może im 
zapobiec. 
Powiesz: no dobrze, starczy już o tej władzy, nic nie mówisz o ks iężnej. 

Opowiem ci, już za chwilę. 

Reżyser 

-



Teatr elżbietański ... 

Londyn za czasów panowania Elżbiety I liczy ponad sto pięćdziesiąt 
tysięcy mieszkańców. jest głównym centrum handlowym, bogatym 
portem, siedzibą d'woru, stolicą królestwa i ośrodkiem życia kulturalnego 
Jego bogacący się mieszkańcy zaczynają mieć większe potrzeby i 
aspiracje; nie zadowalają ich już lepsze warunki materialne, wygod
niejsze, obszerniejsze do my, bogatsze ubiory, bardziej wykwintne 
jedzenie; zaczynają dążyć do zdlobycia lepszego wyksztatce rJ ia i 
zapewnienia sobie ciekawych rozrywek. Najmodniejszą z nich, zarówno 
wśród mieszczaństwa jak i w kręgach dworskich, staje się teatr. 
W pótwieczu między rokiem 1590 a 1642 (rokie !Tkzamknięcia teatrów 
przez purytanów) tea tr rozwija się ze zdumiewającym impetem i 
rozmachem, bogacą się teatrnlne kompanie, powstają pierwsze state 
teatry 
Wtadze miejskie niechętnie patrzyty na rozwój i rozkwit teatrów nie 
tylko dlatego, że wśród rajców byli purytanie upatrujący w 
przedstawieniach teatralnych źródła grzechu (w argumentach swych 
purytanie postugiwali się przy tym uczonymi sylogizmami typu: "Przyczyną 
zarazy jest grzech ... a przyczyną grzechu są sztuki teatralne, a więc 
przyczyną zarazy są sztuki"), ale gtównie dlatego, że byli to na ogól 
pracodawcy przeświadczeni, że przedstawienia teatralne odciągają 
czeladników od pracy. 
Dwór i możni panowie popierali teatry i trupy aktorskie i na tym tle 
toczyta się między nim i1 a radą miejską Londynu cicha lecz nieustanna 
walka. Aktorzy starali się o patronat możnych panów, często zresztą 
fikcyjny, aby bronić się przed władzami miejskimi. 
Teatry publiczne, zbudowane na planie kota albo ośmiokąta, nie miaty 
dachu, pospólstwo stato pod gotym niebem na parterze, a tylko biegnące 
dookota galerie z miejscami dla zamożniejszej publiczności byty kryte 
dlachem, pod'obnie jak "fartuchowa" czyli otwarta z trzech stron scena, 
z balkonem nad nią i z małą sceną wewnętrzną, zamykaną drzwiami 
lub kotarą. Obok tych popularnych teatrów w granicach i w centrum 
Londynu byty dwa lub trzy teatry "prywatne", kryte dachem, z bardziej 
skomplikowanymi urządzeniami tec mnicznymi i ze sztuczinym 
ośw i1etleniem - bilety wstępu były w nich dużo droższe in iż w teatrach 
publicznych a sztuki miały charakter bardziej uczony i wyrafinowany; 
początkowo głównymi aktorami byty zespoty chłopięce. 
Za najlepszą trupę uchodzili Sludzy Lorda Szambelana (Henry'ego 
Careya, lorda Hudsona, a potem George'a Careya jego syna l, później, 
po wstąpieniu na tron Jakuba I Stuarta, Sludzy J'ego Królewskiej Mości 
W tej właśnie trupie udziałowcem, autorem i aktorem byt Szekspir. 
Angielski dramat renesansowy wszedl w okres największego rozkwitu 
w latach 1590 - 1620. Drnmat elżbietański nie zwracał się ku wielkim 
tragikom greckim, lecz żródlo natdrnienia upatrywat w komedii i tragedii 
rzymskią W potowie XVI wieku Jasper Heywood przettumaczyt caty 
kanon dziesięciu tragedii Seneki Mlodszego. l e tragedie, mimo, iż nie 
byty przez autora przeznaczone do grania na scenie i miaty charakter 
raczej retoryczny i recytacyjny, wywarty największy wptyw na angielską 
tragedię renesansową. 
Przyjęta olila z tragedii senekańskiej strukturę, podziat na pięć aktów, 
gwałtowne i straszliwe wydarzenia, obowiązl<owe niemal wprowadzenie 
na wstępie ducha zapowiadającego lil ieszczęście, I iczne sztuczki i 
koncepty sceniczne. W tym względzie angielskie tragedie lb yty 
prawdziwymi "dreszczowcami" - tego też oczekiwały rzesze widzów. 



Nie dawali się oni zbyć opowieściami o straszliwych wydarzeniach. 
wygłaszanymi w tragediach antycznych P.rzez posła~ca„ teg~ 
"zawodowego nudziarza". Wszystko mus1ato Sly odbywac na zywo. 
przed ich oczami. na scenie przeb11ano więc 1 cw1artowano postaci 
i wyłupiano im oczy. . . . . 
John Webster kontynuuje gatunek senekansk1e1 traged11 zemsty'. 
szczególnie w swoich dwóch najbardziej zna.nych tragediach. groma_dz1 
w nich rekwizyty i efekty grozy 1ak w prawdziwej komnacie okropnosc1. 

[na podstawie Przedmowy Anny Staniewskiej 
do antologii "Teatr Elżbietański" PIW 1988 r.) 

TEATR POLSKI w Bydgoszczy 
i TEATR MIEJSKI w Inowrocławiu 

dziękują bardzo 
za pomoc w realizacji premiery 

Panu Wojewodzie Bydgoskiemu 
Wiesławowi Olszewskiemu 

~ 
-c 

<l. 
N 

..... ·-o 
<U 
~ 
(l) 

'= 
:: 

!IL ---

<tl . 

N 
Q 

Panu Prezydentowi Miasta Inowrocławia 
Marcinowi Wnukowi 

Drukarni POZKAL w Inowrocławiu 

Przedsiębiorstwu Cukierniczemu 
"JUTRZENKA" S.A. w Bydgoszczy 

Wydawnictwu SiS w Bydgoszczy 
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Bydgoszcz CocaCola Bottlers Ltd. 

Wspiera artystów 
i wszelkie poczynania 

Teatru Polskiego 

cUKIERNI4 
WIEDEŃSKA 

M. Kameduła Z. Kujawski 
Bydgoszcz • ul. Polanka lb • tel: 42 89 13 

dosładza życie artystów i gości 
Teatru Polskiego 

85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 14, 
tel. +48(52) 22 18 (61-69), fax 22 89 88 

komertel 39121521 
tlx 562208 

Hotel i restauracja 
"Pod Orłem" 

to stuletnia 
tradycja, komfort 

i elegancja. 

(NORD fijJfTRANS 
Biuro Reklamy Sp. z o.o. 

Użycza teatrowi swoich 
specjalistów i komputerów 

85-950 Bydgoszcz 1 •Box 637 
tel: 22 52 78 • 45 46 70 • fax 27 05 05 



Dyrektor • Wiesław Górski 

Zastępca• Iwona Krajka 

Kierownik muzyczny• Piotr Salaber 

Koordynator 

pracy artystycznej • Bernadeta Fedder 

Kierownik Działu 

Upowszechniania Teatru •Halina Armada 

Sekretarz literacki • Marzena Matowska 

Kierownik impresariatu •Andrzej Lewiński 

Specjalista ds. promocji •Marek Goliński 

Kierownik techniczny •Piotr Rzepecki 

Brygadzista sceny •Mariusz Pawlikowski 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej •Ewa Strzępek 

krawieckiej męskiej • Wiesław Komajda 

fryzjersko-perukarskiej •Halina Rzepecka 

stolarskiej •Dariusz Haberski 

reklama •Janusz Karsznia 

prace malarskie • Barbara Górecka 

akustycy • Rafał Heinrich 

• Piotr Rakowicz 

główny elektryk • Krzysztof Augustyniak 

oświetleniowcy •Robert Łosicki 

•Eugeniusz Wiśniewski 

rekwizytorzy • Eugeniusz Baranowski 

• Artur Ekwiński 

szewc • Ferdynand Roguszka 

tapicer • Bernard Noculak 

ślusarz • Jarosław Andrysiak 

opracowanie literackie • Marzena Matowska 

opracowanie graficzne• Marek Goliński 

Na okładce wykorzystano fragment 
obrazu Hansa Memlinga 


