
 
 
Klasa I TG1TF1 – 14 maja 
 
Temat: Teatr elżbietański 
 

Przechodzimy do mawiania „Makbeta” W. Szekspira. 

Przeczytaj dzisiejsze wprowadzenie i na jego podstawie napisz 

w zeszycie notatkę według podanych czterech punktów. 
  

1. Geneza teatru elżbietańskiego 
 

Teatr elżbietański rozwijał się na przełomie 

XVI i XVII w. za panowania królowej Elżbiety I (1558-

1603). Za jej rządów w Anglii nastąpił złoty wiek 

rozwoju kultury 
  
Jeszcze na początku XVI w. sztuki teatralne 

wystawiano głównie w kościołach, ale już w latach 

pięćdziesiątych zaczęto odchodzić od tej tradycji. 

Ośrodkami teatralnymi stały się dwory królewskie i 

centra uniwersyteckie (Oksford, Cambridge), gdzie 
 
zawiązują się liczne trupy teatralne. Powstają pierwsze teatry zawodowe (Teatr, Kurtyna, Pod Różą, Pod 

Łabędziem, Pod Kulą Ziemską) oraz profesjonalne budynki teatralne. Przedsięwzięcia miały charakter 

komercyjny, teatry były wznoszone przez przedsiębiorców w celu uzyskania dochodów ze sprzedaży 

biletów. 

 
Największą sławę zdobył The Globe – to 

właśnie tam wystawiono największe sztuki 

Szekspira, który zresztą miał w tym 

przedsięwzięciu udziały. Teatr The Globe 

rozpoczął swoja działalność w 1599 r. i służył 

londyńskiej publiczność do roku 1642, kiedy 

to na skutek interwencji purytan został 

ostatecznie zamknięty. W 1613 r. uległ 
 
zniszczeniu wskutek pożaru, jednak zdołano go odbudować. W okresie walk o władzę i wojen religijnych 

teatr stał się ważnym narzędziem propagandy. Nic dziwnego, że Kościół zakazywał rozrywek teatralnych 

argumentując, iż są niemoralne. Z tego też powodu pierwszy teatr wzniesiono poza obrębem miasta. 



2. Twórcy teatru elżbietańskiego 
 
 

 

Niewątpliwie najbardziej znanym twórcą dramatów tamtego okresu był Wiliam Szekspir. 

 

Szekspir był człowiekiem teatru, pisał tragedie i komedie, 

doprowadził do gruntownej reformy w teatrze, sam 

występował na scenie, reżyserował spektakle, miał też udziały 

w The Globe. Trudno przecenić jego zasługi dla tej dziedziny 

sztuki. 
 
 

Dał początek nowemu typowi dramatu, stając się – na długo 

przed jego oficjalnym pojawieniem się – prekursorem 

romantyzmu. Jednocześnie doskonale rozumiał ideały 

odrodzenia, humanizm i wiarę w ludzki rozum i możliwość 

postępu. Stworzył niezapomnianych bohaterów, takich jak: 

Hamlet, Ofelia, 
 

Romeo i Julia, Otello, Makbet, król Lear czy Ryszard III. Miał ogromny wpływ na rozwój literackiej 

angielszczyzny. Jego największe dzieła to: „Hamlet”, „Makbet”, „Romeo i Julia”, „Król Lear”, „Sen 

nocy letniej”. 

 

 

3. Budowa teatru  



Pierwszy stały teatr w Londynie wzniesiono 

na planie czworoboku, później budowano 

również teatry sześcioboczne i okrągłe. 

Scena znajdowała się na niewielkim 

podwyższeniu i z trzech stron otoczona 

była trzypoziomową widownią. 
 
 

Aktorów nie oddzielała od publicznością 
 

żadnego rodzaju bariera, nie stosowano też 
 

kurtyny. Powyżej sceny i nieco z tyłu 
 

budowano niewielki balkon, który 
 

odgrywał, w zależności od potrzeby, rolę 
 

okna w zamku, miejskiego muru albo wzgórza. 
 
 

 

Scenografia ograniczała się do minimum, często o miejscu akcji informowała po prostu tabliczka z 

napisem, gdzie się obecnie rzecz toczy. Publiczność musiała więc liczyć na swoją wyobraźnię. Za to 

kostiumy odznaczały się przepychem i zawsze pochodziły z epoki elżbietańskiej, niezależnie od tego, gdzie 

toczyła się akcja (np. „Juliusz Cezar”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teatr nie był tanią rozrywką. Przedstawienia rozpoczynano na ogół wczesnym popołudniem, 

by wykorzystać dzienne światło. 



4. Aktorzy 
 

 

Najważniejszym elementem każdego spektaklu było słowo, tekst 

sztuki oraz gra aktorska (teatr elżbietański to teatr gwiazdorski). 
  

Aktorami byli wyłącznie mężczyźni, role kobiece 

powierzano młodym chłopcom. 

 

Zawód aktora powszechnie nie cieszył się poważaniem, choć 

wybitne jednostki zdobywały szeroką sławę i pokaźne dochody. 

 

Aktorzy nawiązywali bliski kontakt z publicznością, często 

zwracając się do niej bezpośrednio tak, jakby widzowie brali 

czynny udział w spektaklu. Publiczność chętnie włączała się do 

przedstawienia, żywiołowo manifestując swoje emocje. Jeśli 

spektakl się podobał – klaskano, wiwatowano, śmiano się głośno, 
 

jeśli jednak nie wzbudzał zachwytu, bez wstydu tupano, gwizdano, a nawet rzucano w aktorów 

kamieniami. 

 
 

 

*** 

 

Doskonałym uzupełnieniem tego tematu jest amerykańska komedia kostiumowa „Zakochany 

Szekspir”.  
 


