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Στη διάρκεια της βασιλείας της Ελισάβετ, το ενδιαφέρον των πανεπιστημίων και των 
σχολείων μετακινήθηκε αργά αλλά σταθερά από τα δράματα με βάση την 
αρχαιοκλασική παιδεία και κουλτούρα σε έργα βασισμένα στην ιστορία της Αγγλίας 
ή στην πρόσφατη ιταλική θεατρική παραγωγή. Στις αρχές του 1600 η επίδραση των 
κολλεγίων είχε αρχίσει ήδη να φθίνει , ήταν όμως πλέον διαδεδομένη ανάμεσα στους 
μαθητές η γνώση του αρχαίου και του ξένου θεάτρου όπως και των διαφορετικών 
θεατρικών τεχνικών. Η εποχή αυθεντικού μεγαλείου για το αγγλικό θέατρο άρχισε 
όμως μόνο όταν λόγιοι και μορφωμένοι συγγραφείς ξεκίνησαν να εργάζονται για 
επαγγελματίες θιάσους.

University Wits
Το 1580 εμφανίζονται τα πρώτα έργα μιας ομάδας μορφωμένων συγγραφέων και 
λογίων, των University Wits (ωραία πανεπιστημιακά μυαλά), που άρχισαν να 
γράφουν για το δημόσιο θέατρο. Οι πιο γνωστοί είναι οι Thomas Kyd, Christopher 
Marlowe, John Lully, Robert Greene.
Γύρω στα 1590 εμφανίστηκαν λοιπόν συγγραφείς που με τα έργα τους κάλυψαν την 
απόσταση που χώριζε την αισθητική του μορφωμένου κοινού από αυτήν του λαικού 
κοινού. Η πρόσμειξη των στοιχείων του κλασικού θεάτρου με αυτά του μεσαιωνικού 
με θέματα, μορφές και υλικό από τις πιο διαφορετικές πηγές που έλαβε χώρα στα 
έργα τους, έβαλε τις βάσεις πάνω στις οποίες ο Σαίξπηρ και οι σύγχρονοί του 
δημιούργησαν το νέο δράμα.

Ο Σαίξπηρ και οι σύγχρονοί του
Ο Σαίξπηρ (1564-1616) έγινε μέτοχος του θιάσου των Lord Chamberlain’s Men, που 
δημιουργήθηκε στο Λονδίνο και που το 1603 πήρε το όνομα King’s Men.
Τα επόμενα 18 χρόνια ο Σαίξπηρ έγραψε και έπαιξε αποκλειστικά γι’ αυτόν τον 
θίασο. Όταν το 1599 ο θίασος έχτισε το δικό του θέατρο, το Globe, ο Σαίξπηρ έγινε 
ένας από τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Η δραστηριότητά του περιλάμβανε αυτήν 
του συγγραφέα, του ηθοποιού και του μέτοχου, και του απέδιδε πολλά κέρδη αφού 
ήδη από το 1597 μπόρεσε κι αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι στη γενέθλια πόλη του, το 
Stratford, όπου κι εγκαταστάθηκε μόνιμα από το 1610, ενώ κατά το θάνατό του είχε 
φτάσει το καθεστώς του πλούσιου ευγενή.
Έχει γράψει 36 θεατρικά έργα τα οποία χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:\
Α. ιστορικά δράματα (Ερρίκος ο 6ος, Ριχάρδος ο 3ος, Βασιλιάς Ιωάννης/ Ερρίκος ο 4ος, 
Ερρίκος ο 5ος, Ερρίκος ο 8ος)
Β. κωμωδίες (Η στρίγκλα που έγινε αρνάκι, Οι δύο ευγενείς της Βερόνας, Πολύ κακό 
για το τίποτα, Όνειρο καλοκαιρινής νυκτός, Έμπορος της Βενετίας, κ.ά.)
Γ. Τραγωδίες (Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Τίτος Ανδρόνικος, Οθέλλος, Άμλετ, Μάκβεθ, 
Βασιλιάς Ληρ, Κοριολάνος, κ.ά.)

Οι πηγές των ιστοριών του είναι πολύ διαφορετικές: ιστορία, μυθολογία, θεατρική 
λογοτεχνία, θρύλοι… 
Σχεδόν όλα τα έργα του είναι γραμμένα σε ελεύθερους στίχους και σε πρόζα. Δεν 
είναι χωρισμένα σε πράξεις αλλά σε πολυάριθμα επεισόδια, τα οποία δεν τηρούν τις 
ενότητες του χρόνου και του τόπου. Τα πρόσωπα είναι πολλά αλλά ελάχιστοι είναι οι 
σημαντικοί γυναικείοι ρόλοι στα έργα του, και εν γένει όχι πάνω από 2-3 (ήταν 



περιορισμένος ο αριθμός των νεαρών ηθοποιών που ήταν έμπειροι και μπορούσαν να 
τους παίξουν). Η δράση είναι πολύπλοκη και εμπλουτίζεται από παράλληλες 
πλοκές/ιστορίες ενώ η αφήγηση είναι σχεδόν απούσα και η ιστορία διαδραματίζεται 
εξ ολοκλήρου επί σκηνής, ενώπιον των θεατών.

Κοινά στοιχεία του Σαίξπηρ και των συγχρόνων του
 Τα γεγονότα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά μέσω μιας διαδοχής 

σύντομων εν γένει σκηνών.
 Η δράση μετακινείται ελεύθερα σε πολλά μέρη, τα οποία δεν αποδίδονται 

σκηνικά αλλά υποδεικνύονται μέσα από τις ατάκες των ηθοποιών. 
 Χρόνος και χώρος μπορούν να μεταβληθούν με ταχύτητα, ενώ ο το ύφος των 

έργων ποικίλλει και μπορεί να περνά από το κωμικό στο σοβαρό και 
αντιστρόφως. 

 Η γλώσσα είναι ποιητική, γεμάτη αναφορές, μεταφορές και υπαινιγμούς. 
 Τα περισσότερα έργα εξάλλου αντανακλούν την πεποίθηση της εποχής σ’ ένα 

ηθικό σύστημα όπου ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά ελεύθερος να επιτελέσει 
τις δικές του επιλογές, υφιστάμενος όμως και τις συνέπειές τους.  

Μπεν Τζόνσον (1572-1637)
Ο πιο σημαντικός ελισαβετιανός δραματουργός. Μπήκε στο θέατρο ως ηθοποιός και 
γύρω στα 1600 έγινε ο βασικός εκπρόσωπος της τάσης που υποστήριζε την ανάγκη 
«συνειδητότητας» ως ουσιαστικού συστατικού της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, 
βασισμένης σ’ ένα συγκεκριμένο κώδικα αρχών και καθορισμένων κανόνων. 
Περισσότερο από κάθε άλλο θεατρικό συγγραφέα ο Τζόνσον στηρίχτηκε στις αρχές 
του κλασικισμού προσπαθώντας να μετριάσει τις «υπερβολές» των άλλων εθνικών 
συγγραφέων ανατρέχοντας στις τεχνικές των αρχαίων. 
Έγραψε πολλές masques, έχοντας κερδίσει την εύνοια της αυλής και του βασιλιά, και 
συνέβαλε καθοριστικά στη μεταβολή της συμπεριφοράς του κοινού απέναντι στο 
θέατρο, το οποίο θεωρούνταν μέχρι τότε ως απλή ψυχαγωγία. 
Έγραψε 28 θεατρικά έργα:
Α. κωμωδίες (Βολπόνε ή η αλεπού, Ο αλχημιστής, κ.ά.) που εστιάζουν στις 
αδυναμίες των σύγχρονων τύπων με σκοπό τη διόρθωση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς. Τα έργα του θεωρούνται ρεαλιστικά και διδακτικά/διορθωτικά, αφού 
τα πρόσωπα που εμφανίζονται σ’ αυτά φαίνεται να γεννώνται από την άμεση 
παρατήρηση της πραγματικότητας και από την άλλη καταλήγουν πάντα να 
τιμωρούνται για τα ελαττώματά τους. 
Β. κωμωδίες των υγρών. Σύμφωνα με την αρχαία ιατρική τέσσερα είναι τα βασικά 
στοιχεία/υγρά που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά (αίμα, κίτρινη χολή, 
μαύρη χολή και flemma). Στην ελισαβετιανή εποχή αυτή η αντίληψη επεκτάθηκε και 
στην ψυχολογία και ο Τζόνσον απέδιδε τις παραξενιές και τις εκκεντρικότητες της 
συμπεριφοράς στην αλλοίωση της σχέσης των τεσσάρων υγρών. Με βάση αυτήν την 
αρχή δημιούργησε μια σειρά από θεατρικούς χαρακτήρες. 

Θεατρικοί συγγραφείς των αρχών του 17ου αιώνα
John Fletcher (1579-1625). Πήρε τη θέση του Σαίξπηρ ως βασικού θεατρικού 
συγγραφέα στο King’s Men και στο 2ο μισό του 17ου αιώνα τα έργα του παίζονταν 
περισσότερο από αυτά του Σαίξπηρ και του Τζόνσον. 
Francis Beaumont. Συνεργάστηκε με τον Φλέτσερ για τη συγγραφή πολλών έργων 
και είναι δύσκολο να αποδώσει κανείς με σιγουριά την πατρότητά τους.



Το διάστημα 1590-1640 γράφτηκαν 2.000 θεατρικά έργα από περισσότερους από 250 
συγγραφείς. Η συνεργασία μεταξύ των συγγραφέων ήταν μια τόσο διαδεδομένη 
πρακτική, που ακόμη και οι πράξεις του ίδιου έργου μπορούσαν να είχαν γραφτεί από 
διαφορετικούς συγγραφείς.

Θεατρικοί θίασοι και θέατρα

 1608: μέχρι αυτή τη χρονιά όλα τα σταθερά θέατρα του Λονδίνου ήταν 
εγκατεστημένα εκτός των συνόρων της πόλης και μόνον όταν ο θρόνος 
ανέλαβε το δικαίωμα να ορίσει με ακρίβεια τα μέρη όπου θα μπορούσαν να 
παίζουν οι ηθοποιοί, οι θίασοι άρχισαν τότε να μεταφέρονται στο εσωτερικό 
της πόλης.

 Οι περισσότεροι θίασοι κατάφεραν να αποκτήσουν μια μόνιμη έδρα μετά το 
1608. 

 Το διάστημα 1590-1642 τα θέατρα στο Λονδίνο έκλεισαν τουλάχιστον 14 
φορές και για περιόδους που κυμαίνονταν από 3 εβδομάδες μέχρι και 18 
μήνες. Στο διάστημα του αναγκαστικού κλεισίματος των θεάτρων οι θίασοι 
συχνά χρεοκοπούσαν, ή κατάφερναν να επιβιώσουν πουλώντας μέρος ή όλα 
τα κείμενά τους στους εκδότες ή βάζοντας σε υποθήκη τα κοστούμια τους. 

Τα θέατρα στο Λονδίνο χωρίζονταν σε 2 κατηγορίες:
 Α) τα δημόσια, αυτά δηλαδή με κτιριακή δομή σε ανοικτό χώρο που 

προορίζονταν για ευρύτερο κοινό. Προέρχονται από τις αυλές των πανδοχείων 
και τις αρένες. Έξι τουλάχιστον πανδοχεία χρησιμοποιούνταν ως θεατρικοί 
χώροι. Οι αρένες χρησιμοποιούνταν για τους αγώνες με σκυλιά και αρκούδες 
και αποτέλεσαν το μοντέλο των θεατρικών κτιριακών δομών σε ανοιχτό χώρο. 

 Β) τα ιδιωτικά, δηλαδή οι κλειστές κατασκευές για το πιο αριστοκρατικό 
κοινό.

 Τα θρησκευτικά μυστήρια και οι ηθολογίες στήνονταν σε ανοιχτό χώρο.
 Τα interludes και οι masques σε κλειστό. Οι περιπλανώμενοι ηθοποιοί έπαιζαν 

στα κάστρα ή στις ταβέρνες μέχρι το 1570. 
 Πριν το 1642 χτίστηκαν τουλάχιστον 10 δημόσια θέατρα. Τα πιο γνωστά

είναι: Red Lion, Theatre, The Rose, The Fortune, The Swan, The Globe, The 
Red Bull.  Ξέρουμε ότι τα θέατρα αυτά είχαν ένα είδος εσωτερικής σκηνής 
(inner stage or discovery place), έναν κρυμμένο από το βλέμμα του κοινού 
χώρο, που φανερωνόταν όταν η σκηνική δράση το απαιτούσε, με το άνοιγμα 
μιας πόρτας ή με το τράβηγμα της κουρτίνας. 

Τα σκηνικά, τα κοστούμια και η μουσική
Στο αγγλικό θέατρο χρησιμοποιούνταν απλά σκηνογραφικά στοιχεία που 
έμοιαζαν περισσότερο με τις μεσαιωνικές mansions παρά με επιτηδευμένες 
παραστάσεις αλλ’ ιτάλιανα.
 Από μια συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύεται πως χρησιμοποιούνταν τα 

ακόλουθα αντικείμενα: τραπέζια, καρέκλες, σκαμπώ, κρεβάτια, χαλιά και 
μαξιλάρια, υφαντά, θρόνοι και κουρτίνες, φέρετρα, πτώματα και φορεία, 
δέντρα, κλαδιά, λουλούδια και θάμνοι. 



 Οι σκηνικές πρακτικές της ελισαβετιανής περιόδου προέρχονται από τις 
μεσαιωνικές. Αντικείμενα ριγμένα επί σκηνής που αγνοούνταν για σχεδόν όλη 
την παράσταση και χρησιμοποιούνταν την κατάλληλη στιγμή.

 Η σημασία της σκηνογραφίας και των θεαματικών εφφέ αυξήθηκε μετά το 
1603, όταν άρχισε να επιβάλλεται η αισθητική της αυλής. Προστέθηκε επίσης 
η χρήση της μουσικής και του μπαλέτου. 

 Τα κοστούμια ήταν γενικά αυτά της ελισαβετιανής εποχής. Υπήρχαν όμως και 
άλλα και χωρίζονταν σε 5 κατηγορίες:

Α. κοστούμια «απηρχαιωμένα» για πρόσωπα εκτός εποχής (ανήκαν σε άλλη 
ιστορική εποχή) ή εκτός μόδας.
Β. αρχαία κοστούμια με πτυχές αρχαιοελληνικές
Γ. ευφάνταστα κοστούμια για φαντάσματα, μάγισσες, θεότητες ή αλληγορικές 
μορφές.
Δ. παραδοσιακά κοστούμια που συνδέονταν με ιδιαίτερα πρόσωπα όπςω ο Ρόμπιν 
Χουντ, ο Ταμερλάνος, ο Φάλσταφ, κ.ά.
Ε. κοστούμια χαρακτηριστικά ορισμένων φυλών όπως οι Τούρκοι, οι Ινδιάνοι, 
κ.ά.
*Μουσική: η τρομπέτα αναγγέλλει την είσοδο κάποιου προσώπου, ή την 
ανάγνωση κάποιας απόφασης ή διατάγματος.
Τα ταμπούρλα για τις σκηνές της μάχης ενώ ένα μουσικό φόντο συνόδευε πολλές 
σκηνές.


