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Tan~ec pod szubienicą 

~ . :~„Gdy wieczorem udaję s ię na spoczynek, zdejmuję 
wraż z ubraniem wszystkie moje troski". Autorem tego 
powiedzenia jest Robert Walpole (1676- 1745), angie lski 
polityk, świetny ekonomista i pierwszy premier angielski 
w nowoczesnym rozumieniu tego słowa . Był niezwykle 
skµteczny. Pomagały mu w tym zarówno powiązania 
rodzinne, jak i metoda stałego przekupstwa członków 
Parlamentu. 

Osiemnasty wiek zastał na tronie angielskim Anne 
Stuart (od 1707 roku pierwsza królowa Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytani i). Królowa nosiła nadane 
przez poddanych przezwisko „Brandy Nan" . Nie było 
tajemnicą, że delikatnie mówiąc , nadmiernie lubiła ten 
trunek. Odznaczała się również okazałą tuszą. Gdy zmarła 
bezpotomnie w roku 1714, musiano ja pochować 
w kwadratowej trumnie. 
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Dyrekcja Teatru 
dziękuje 

Muzeum Mazowieckiemu w Płocku 

za pomoc 
w udostępnieniu materia łów muzealnych. 

Jej następcą został Jerzy I, otwierając dynastię 

hanowerską na tronie Wielkiej Brytanii. Panował do roku 
1727. Przez cały okres swojego panowania nie nauczył się 

języka angielskiego. Jego syn i następca Jerzy II opanował, 
co prawda j ęzyk swojego królestwa, jednak w stopniu, 
który narażał go na kpiny ze strony poddanych. Politycy 
angielscy uważali, że wraz z żoną Karoliną z Ansach 
zachowują się prowokacyjnie i drażnią swą lubi eżnośc ią. 

Obecność osób trzecich nie wstrzymywała ich od rozmów 
o seksie. 

W latach 1 714 -17 45 Londyn był miej scem działania 
Klubu Pismaków (Scriblerus Club). Członkami tego 
klubu, mającego na celu wyszydzanie słabej literatury, byli 
między innymi Jonatan Swift (który w roku 1726 
opublikował „Podróże Guliwera"), Alexander Pope, 
Thomas Pameli i inni wielcy twórcy. 

W tym okresie Daniel Defoe opublikował swoje 
powieśc i : „Robinson Crusoe", w roku 1719, „Dziennik 
roku zarazy", w roku 1722 oraz dwie pozycje skandali
zujące: „Kapitana Singletona" ( 1720), opowiadającego 
o miłości dwóch mężczyzn oraz „Moll Flanders" (1723), 
hultaj ską opowieść o grzesznym życ iu samotnej 
dziewczyny. 

XVIII wiek, to okres krystalizowania s ię przyszłych 

partii konserwatystów i liberałów - torysów i wigów. Nie 
można pominąć filozofów, zwłaszcza jednego rubasznego 
birbanta, stałego bywalca londyńskich knajp - Bernarda 
Mandeville ( 1670 - 1733). Był z zawodu lekarzem, 
skandalistą głoszącym, że: ,,moralność jest wymysłem 

polityków i prawodawców" , „natura ludzka kieruj e się 
skrajnym egoizmem, obce jej jest pojęcie dobra i zła", 
„połączony egoizm jednostek pozwala żyć w harmonii 
społecznej". 

Od roku 1 712 w Londynie zamieszkał George Frideric 
Haendel , przewidując rychłe niemieckie panowanie 
w Anglii. Jego wkład w rozwój muzyki , w tym opery, był 
kapitalny. Mając wsparc ie zarówno króla Jerzego, jak 
i jego syna Jerzego II oraz premiera Roberta Walpole'a, 
zdominował życ ie muzyczne Londynu. 

„Opera żebracza" napisana przez Johna Gay'a z muzyką 
JonaChristophera Pepusch' a wystawiona została w roku 
1728 w Lincoln's Inn Fields Theatre, 

Lincoln's Inn Fields były w roku 1683 miej scem 
egzekucji lorda Williama Russella, skazanego za zamach 
na Karola II. Egzekucji dokonał oprawca Jack Kecz. 

Był wyj ątkowym sadystą lub 
osobą wielce n ieporadną zawdowo, 
gdyż pięc iokrotnie zadawał cios 
toporem, aż w końcu dorżnął ofiarę 
nożem. Podczas tego wydarzenia 
teatr j uż funkcjonował. Oddano go 
do użytku w roku 1661, a rozebrano 
w roku 1848. Jack Kecz stał s i ę 
synonimem okrutnego oprawcy i w 
takiej ro li jest wspomniany również 
w „Operze żebraczej " . 

„Ta, co nigdy nie kochała, nigdy 
nie żyła" - to jeden z najbardziej 
znanych aforyzmów Johna Gay ' a 



( 1685 - 1732) - dziennikarza, satyryka, pamflecisty, poety 
i dramaturga. Trzeba przyznać, ze nawet dziwki w „Operze 
żebraczej" potrafią odróżnić miłość od seksualnego 
interesu. 

Niektórzy historycy literatury uważają Gay 'a za 
prekursora naturalizmu, dzięki jego poematowi „Trivia", 
czyli ,,Trywialność" , opisującemu codzienność londyń

skiej ulicy. Zgodnie ceniony jest jako autor bajek 
(„Fabies"), których druga częś ć została wydana 
pośmiertnie oraz oper balladowych: „Opery żebraczej '', 
„Poiły" (dalszego ciągu „Opery żebraczej"), zatrzymanej 
przed wystawieniem przez cenzurę i „Achillesa". 

Również „Opera żebracza" j est uważana za dzieło 

prekursorskie, które dało początek musicalowi. Muzykę do 
niej napisał John Christopher Pepusch (1667 - 1752) 
- niemiecki kompozytor osiadły w Anglii od I 700 roku. 
Zabiegiem, którego obaj twórcy dokonali, było 

umieszczenie akcji wśród pospólstwa (w odróżnieniu od 
dotychczas wystawianych oper) oraz wykorzystanie 
w muzyce motywów popularnych piosenek plebejskich. 
Gay dokonał jeszcze jednego istotnego zabiegu tworząc 
„teatr w teatrze" i czyniąc Żebraka - Autora jedną 
z głównych postaci. 

Spektakl odniósł sukces. Przypisywano to, zarówno 
aurze opozycji narodowej opery w stosunku do opery 
włoskiej , jak również wymowie politycznej - współcześni 
odczytywali aluzje do znanych postaci życia publicznego. 
Obecnie możemy jedynie domyślać się, że chodziło 
o korupcję w kręgach władzy, że odczytywano stosunki 
pomiędzy Peachumem a Lokitem, jako podobne do 
układów pomiędzy premierem Robertem Walpolem, a jego 
szwagrem Charlesem Townshendem, z którym dzielił 

władzę. Być może również słabość Anny Stuart do brandy 
wpłynęła na zamiłowanie Pani Peachum do mocniej szych 
trunków. Ale warstwa aktualnych aluzji politycznych, jak 
to zwykle bywa z doraźną interwencją literacką, zwietrzała 

i stała się dla nas nieczytelna. 
Wielu autorów i realizatorów starało się wykorzystać 

dzieło Gay'a do komentowania doraźnych problemów 
politycznych. Dawało to różne skutki artystyczne. 
Najwybitniejsze dzieła na podstawie "Opery żebraczej" 
stworzyli Bertold Brecht i Vaclaw Havel. 

Ponadczasowa jest w „Operze żebraczej" 

wszechobecna świadomość życia, „od jednej sesji sądu do 
drugiej". Sąsiedztwo na jednym placu teatru (w którym 

odbyła się prapremiera „Opery 
żebraczej") i szafotu, urasta do 
rangi symbolu. Od nieuchron-
ności stryczka nie broni nic, poza 
kaprysem Żebraka - Autora, co 
już jest daleko posuniętą ironią. 

Czy niektórym z nas 
stwierdzenie, że złodziej komó
rek, tirówka, bezdomny z kana
łów lub kieszonkowiec (bo tacy są 
bohaterowie Gay' a), odczuwa te 
same lęki egzystencjalne co my, 
potrafi kochać i doznawać 

wzruszeń - ni e wydaje się 

skandaliczne? To również jest ponadczasowe. 
Jeżeli zaś porównywać przypadki elit, to czy pewnym 

politykom (nie tylko zamorskim) nie zdarzało się wykazać 
się lubieżnością, czasami komentowaną jako jurność, czy 
niektórym współczesnym nam głowom pańs tw nie 
zdarzało się podzielać namiętności do mocnych napojów 
z Anną Stuart, czyż współcześni nam politycy różnych 
szczebli nie mają braci, krewnych i znajomych, których byt 
starają się zabezpieczyć? 

Wszyscyśmy tacy sami, niezależn ie od tego w jakim 
wieku dane jest nam żyć i jakie stanowiska społeczne 
zajmować. Bawimy s ię, kłóc imy, intrygujemy, kochamy, 
jesteśmy lekkomyślni i roztropni, wspaniałomyśln i 
i intrygujący, cwani i naiwni. Tańczymy pod szubienicą 
i nawet się nie zastanawiamy, kiedy wyznaczą naszą Sesję 
Sądu. Może nawet tak jest lepiej. Bawmy się więc, póki 
możemy. 

Obsada: 

Mężczyźni 
Peachum 
Lockit 
Macheath 
Filch 
Wat Dreary 
Mat of the Mint 
Ben Budge 
Autor-Żebrak 
Komediant 

Kobiety 
Pani Peachum 
Polly Peachum 
Lucy Lockit 
Pani Diana Trapes 
Jenny Diver 
Sukey Tawdry 
Molly Brazen 

Wincenty Skarbek 

- Waldemar Czyszak (gościnnie) 
- Piotr Bała 
- Adam Biernat (gośc inn ie) 

- Bogumił Karbowski 
- Krzysztof B ień 

- Jan Kołodziej 

- Przemysław Pawlicki 
- Szymon Cempura 
- Marek Walczak 

- Hanna Chojnacka 
- Agata Sasinowska (gościnnie) 

- Katarzyna Anna Małolepsza 
- Magdalena Tomaszewska 
- Dorota Cempura 
- Katarzyna Anzorge 
- Katarzyna Wieczorek 

Konstable 
( taty' ci) 

- Cezary Jawor ki , Andrzej Lemańsk i. 

Piotr Mi nkiel , Piotr Muszyl1ski, 
Roman Nowakowski, Krzysztof Popczuk . 

Zespół muzyczny: 
Edward Bogdan - pianino (kierownictwo muzyczne) 
Emilia Bedyk - flet 
Agata Roj ek - flet 
Grzegorz Janus - gitara 
Tomasz Krawczyk - kontrabas 
Romuald Podress - perkusja 

Inspicjent 
Sufler 

- Aleksandra Mąka 
- Aurelia Greil 
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Projekt programu: Oleksandr Overczuk 
Foto: Waldemar Lawendow1kl 



NOWE TWARZE 
PŁOCKIEGO TEATRU 

Oleksandr Overczuk- Ukraina 
Scenograf, rzeźbiarz, witrażysta. 

Urodzony w 1960r. we Lwowie. W 1988 
roku ukończył Lwowską Akademię 

Sztuk Pięknych. 
Jego twórczość oscyluje pomiędzy 

teatrem a sztuką sakralną. Pracował 

w teatrach i kościołach katolickich 
Galicji i Rosji . ajwazmeJsze prace 
(zdaniem autora) to popiersie 

ks. bp. Rafała Kiernickiego w Katedrze 
we Lwowie, oraz ołtarz główny kościoła Ostatniej Wieczerzy w 
Rostowie nad Donem. 
W teatrze zrealizował szereg scenografii. Za najcenniejsze 
uważa : "Zabawy dla Fausta" wg "Zbrodni i kary" 
F. Dostojewskiego w reżyserii Wółodymyra Kuczyńskiego -
Teatr im. Lesia Kurbasa we Lwowie, "Iwonę księżniczkę 
Burgunda" W:Gombrowicza w reżyserii Wiesława Rudzkiego -
Narodowy Te.atr im. Marii Zankowieckiej we Lwowie, "Plac 
Świętej Trójcy" wg "Sklepów cynamonowych" i "Sanatorium 
pod Klepsydrą" Brunona Schulza - autorski performance w 
Scenie - Studium Galicjana we Lwowie. Uważa się za 
wychowanka szkół scenografii ukraińskiej i rosyjskiej . 
Fascynuje go i stanowi źródło inspiracji twórczość Józefa 
Szajny, Adama Kiliana, Tadeusza Kantora i Jerzego 
Grotowskiego. Ostatnio przestał wierzyć w granice pomiędzy 
sztuką sakralną a świecką. Uważa, że prawdziwa sztuka jest 
zawsze sakralna. 

Agata Sasinowska 
Absolwentka Akademii Teatralnej w 
Warszawie - 2008r. W dorobku 
artystycznym młodej aktorki znajdują 
się projekty filmowe, teatralne i wokal
ne. Większość propozycji charaktery
zuje: muzyczność i tragikomizm. 
Talenty wokalne wykorzystała w wielu 
przedstawieniach m.in. "Oni" (reżyseria 
J. Gajewski), "Żyrafa Aldona" 
(reżyseria M. Graf), "Bajki robotów" 
(reżyseria M. Ciunelis). 
Jednak pełnię swych umiejętności 

zaprezentowała w roli Luizy w spektaklu "Dochodzenie" 
(reżyseria A. Biernacki). Tragikomiczny nerw aktorki sprawdził 
się w konwen~ji groteski i absurdu, stąd udział w inscenizacjach 
sztuk Witkacego "Oni'', Ionesco "Łysa śpiewaczka'', "Lekcja", 
Gombrowiczą "Podszyci" wg .Ferdydurke. 

Na pł6ckiej scenie Teatru Dramatycznego zadebiuto
wała w grudniu 2008r. w inscenizacji "Drugiego pokoju" 
Zbigniewa Herberta w reżyserii Jacka Mąki. 



Krzysztof Bień-absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej - Wydział 

Aktorski - we Wrocławiu (1984 r.). 
Zadebiutował w roku 1977 rolą 

Gladiatora w spektaklu "Androkles 
i lew" George' a Bernarda Shaw na scenie 
Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej 
Górze, z którym związany był do 1980 
roku. Ponadto występował w Teatrach w 
Rzeszowie ( 1984), Olsztynie (1984-
1985), Gdyni (1985-88). Po IO-letnim 

okresie pobytu w Australii powrócił do kraju, do Teatru 
im.Stefana Jaracza w Olsztynie. W latach 2004-2007 pracował 
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, a od 2000 r. nieprzerwanie 
współpracuje z Teatrem Polskim w Szczecinie. Polskim 
widzom znany jest głównie z filmu „Prawo ojca" Marka 
Kondrata, i seriali „M jak miłość" oraz „Plebania". 

Zagrał także w kilku spektaklach Teatru Telewizji, m.in. 
w „Śmierci rotmistrza Pileckiego" Ryszarda Bugajskiego 
w reżyserii autora (2006 r.), kreując w nim rolę mecenasa Lecha 
Buszkowskiego. 

Adam Biernat - pochodzi z 
Pomorza. Aktor-wokalista
optymista. Absolwent Państwo
wego Studium Wokalno-Aktor
skiego im. Danuty Baduszkowej 
w Gdyni. Studiował również na 
Wydziale Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej im. Stanis
ława Moniuszki w Gdańsku. 

Od 17 lat na scenie. Pracował w teatrach w Gdańsku, Gdyni, 
Sopocie, Koszalinie, Radomiu i Poznaniu. Zagrał ponad 50 ról 
teatralnych. 
Nagroda Publiczności w Plebiscycie "Aktor Roku 2000" za rolę 
Merkucja w spektaklu "Romeo i Julia" Shakespeare'a w 
reżyserii Stanisława Nosowicza utwierdziła go w przekonaniu, 
że to co robi, ma sens. Polskim widzom znany jest z seriali 
telewizyjnych: "Klan" i "Skarb sekretarza" oraz z filmu "Jest 
sprawa".Ponadto zajmuje się edukacją teatralną i muzyczną, 
prowadząc warsztaty i kursy dla dzieci i młodzieży. "Jest ciągle 
w drodze„ .!" 

Waldemar Czyszak - absolwent Studia 
Wokalno-Aktorskiego im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni ( 1980 r.). 
Z teatrem związany jest od 30 lat. Grał 
w teatrach w: Gdyni, Elblągu, Olsztynłe, 
Bydgoszczy i Łodzi. Miłośniko,,m 

polskich seriali znany jest z: „Plebanii", 
,,Hotelu pod Żyrafą i Nosorożcem'', 
„Rancza"; a sympatykom kina z filmów: 
„Katyń" i „Zemsta" w reżyserii Andrz4Ja 
Wajdy, „Długopis" w reżyserii Pio(ra 

Trzaskalskiego oraz „Rezerwatu" Łukasza Pałkowskiego. 

W sumie zagrał w ponad 40 fi I mach. 


