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Osoby: 
Mary 

Jane, pokojówka 
Anne, pokojówka 

Raoul, lekarz 

Symmons, aptekarz 

Gervais, służący 

John, służący 

Didier, służący 

Andrew, sekretarz i podkomorzy 

Kat 

Pomocnik Kata 

Paulet 

Kent 

Dziekan 

Goście 

l\luzycy 

HALINA SKOCZYŃSKA 
JOLANTA ZALEWSKA 

KATARZYNA STRĄCZEK 

KRZYSZTOF DRACZ 

H E NRYK NIEBU DE K 

TADEU SZ SZYM KÓW 

M ARCIN TYROL 

BOG SŁA\i\ DANIELEWSKI 

l\IIIŁOGOST R , CZEK 

ZYGMUNT BIE LAWSKI 

KRZYSZTOF DZIÓB (gościnnie) 
ZBIGNIEW LESIEŃ 
\i\ OJ CIECH DĄBROWSKI 

JERZY SCHEJBAL 
M O NIKA BOLLY, DOM INIKA FIGURSKA, 

E\VA KAMAS, AGATA SKOWROŃSKA, 
H ALINA ŚlVIIELA-JACOBSON,JAN BLECKI, 

MARCI N CZARl IK, CEZARY KUSSYK 

ADAM \i\ RÓBLE\\ SKI (wiolonczela), MICHAŁ 
BIE KI ETA, MICHAŁ W RÓBLEWSKI (skrzypce) 

fu. tent reż} era - :vll tO ,OST RECZEK; inspicjent, ufler -

M ŁGOR7.. TA ! AŃ KO-DROZD; ~wiatłu - DARI SZ 
B I TOŁD; reali zacja ' wiatla - MAREK TUPKi\ ; rea li zacja dźwięku -

f'-. IACIEJ KABATA ; rzeźb i · psów - BARTŁOM IEJ GAWEŁ. 



Maria Stuart 
/ 15-1-2 - 15 87/ 

:\!aria Stuart pr1.ed 1560 r. 
R1 :; . han~Pis Clouet, Hibliotcb Nar<>dm ·a, l'a r ~ ż 

W nuczka Małgorzaty, si ostry angielskiego króla 

Henryka VllI; 1558 - 1560 królowa Francji jako 

zona Franciszka II; 15 5 8 - 15 67 królowa Szkocji. B~ la córką 

króla zkockiego J :.i.kuba V. 
\V ' VI wieku w Szk cji szerzył się protestantyzm, co wyko

rz) tywała Anglia. 

Po ~micr ·i króli Jakuba V /1 542/ wdowa '.\!aria Lotaryóska 

pr wadziła politykę I rokatoł" ką. l rmocniła związki francu sko

~7.ko kie poprzez małż 1 rn \ !arii z synem francuskiego króla 

H enryka Il - Frand -;zkiem. 

lnria !art pm roóla :Io zkocji dopiero po śmierci męża 

i matki \larii Lotar~ n:-kiej / I 560i. Za\ ria z posłami angielski

mi trak W r,dynhu "'U, na lllOL'~ kt, ego otrzymała prawa do 

r nu zkockiq!;o p d warunkiem n.:zygnaLji z t)'tulu królowej 

n •Ii i oraz uznania praw Ełżl ie t) I 
\\' 15 (:5 roku pqśluhiła lvr a Darnleya, któr~ jako prawnuk 

H enryka \' li \\ I.marniał p \ a _ farii Stuart do tronu Anglii . 
· ~C'-::::::;;::;;;;;;;;~ \\' na t i,:pnym roku Jaria ur dziła syna, poźniejszego Jak.LJba VI 

r ten sposób 1.a ' r iła Liągło~ć swej dynastii i uzyskała 

przt.:\\ag~ naJ nieza1rn;żną Elżbietą I. 
Pozycj • I arii osłahiło zamordowanie lorda Darnleya / 15 67 /, 

zwlasz ·za, Że po kilku miesi<!Cach poślubiła jednego ze sprawcÓ\\' 

mordu - Bothwella. l ~g1. dcuc1 :\lam Stuarr 



Wolf gang Hildesheimer 
I 9 XII 1916 w Hamburgu 

- 21 VIII 1991 w Poschiavo \1' Szwajcarii / 

N iemiecki prozaik, dramatopisarz i eseista. Od 1933 wraz 

z rodzicami na emigracji /Anglia, Pabtyna/. W I. 1937 - 1939 

kształci! sii; 11· Central Sched of Arts and Crafts w dziedzinie rysunku 

i scenografii. Od 1939 ponownie w Palestynie. \\'I. 1943 - 1946 11· bry

tyj~kich agrndach rządowych 11· Jerozolimie. 1946 - 1949 b1 I tlumaczem 

symultaniczn)'lll na procesie zbrodniarz)' wojennych 11· Norymberdze, 

a 11 1948 po\\ierzono mu misjt,: zredagowania protokołów procesoll'ych. 

Zaczynał od twórczości malarskii.:j i graficznej, h)' dopiero z począt

kiem I. 50. Zll'nicic "i<r ku literaturze. Od 1957 mieszkał w Szwajcarii. 

Glc;:boki pcsymizm prow:i.dzi Hildesheimera pod koniec lat 50. do 

rozwiąza11 art\ stycznrch in,piro1\,111ych dramaturgią teatru absurdu. 

'fokżc w powidciach, j;:ik . .1)'11.<tt" /wyd. poi. kic 197 3/ i „ \las1111tc" sfi:ra 

ciemn Th do1.nai'1 i prznzuć zagarni;:i w~1.) stko. Z perspektyw)' protago

ni tó 1, ~wi· t ogląda n) nez) ma, któ1 widziały grozi; historii najnowszej, 

jest przerażającym kn,;zmarem, przed któr)'lll ucickają w pustelnicze 

od<J~obnit.:nic, by /. chb od lud1.ki1: u tłumu snuć nicko1\czące si~ 

11-;pnmnienia - monolog-i. 

\V 197 5 prugranwwym przc111ó111eniem ,,7'/1t· J:'11rl of Fiction" 

1-lildesheimc:r pożcgnał si.; iefinit)wnie z literaturą, rozpoznaną jako 

pii;knoduchowskie za_iircic, niczdolne ani umniejszyć groz)· naszych 

czasow, ani zapobiec nieuchronnie nadchodzącym katastrofom. 

Li1eratur~ zastc;:puje ter.:iz polemiczna publicystyka, z drugiej strony 

eseist):b, której m~jświctniejsz) m przykładem staną się dwie biografie: 

„Mozm·t" /1977/i „Marho1" / 1981 /. 



Topór i sznur służył również w wielkich rozgrywkach politycznych, w walec o władzę . Angielskiej tradyLji ścinan i przeciwnik<\\ 
politycznych, zainicjowanej przez Henryka VIII, doświadczyła też nieszcz~sna ledwie siedemnastoletnia lady Jane Grcy. Rada 
królewska przckazala jej koronę Anglii w I 5 53 roku, jednakże po l O dniach „panowania" 7.o.· tała strącona 7. tronu przez c6rk~ 
Henryka VIII, Mari~ Tudor, po czym ścięta na rozkaz królowej\\' lutym 1554 roku wrd:t z mężem i s11ymi stronnikami. 

połudn im1·< i-11 !'L. hod nim 
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