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MIEJSCE AKCJI : 

Zamek w Richmond. miej1re. u· któ1Jm k1·ólowa Elżbieta bardzo l11bi 
1pędzać zimy. 

CZAS: 

Wieczór i noc z 23 na 24 ma,-ca J 603 r. 

OSOBY: 

ELŻBIETA I., królowa Anglii, 70 

LADY SOUTHWEll, jedna z dam dworu, 17 

JAKUB VI, król Szkocji, 35 

ARCYBISKUP WH ITGIFT, 70 

Dramatopisarz WILIAM SZEKSPIR, 39 

SCENOGRA 'IA: 

S)rpialnia kró/()u,ry: wysokie pmnieszczeriie z równie tll)10kimi oknami 
wyrbodzqcymi na dziecb.iniec. Za dziedzi1icem 1vzciq,ga;q się ogl'ody knJ/ewskie. 

Mmywne drzwi prowadzq 11a kmJ'lan.e Ztm1kmve. 

KrlJ/ewskie loże. obok loża mały stolik, 11.1 nim lekaYJtwa, karafki 11<1 wfJdę. itd. 

Fotel królowe; . bardzo wygodny, przypami11ajqq tron. 

Kilka wygodnych krzmi z wysokimi opari'iami. 

Palqq się kominek. 

Lekki sekretarzyk. na nim po;emnik z atramentem, pióra. księga z nie 
zapisanymi jeszcze stronami. 

Szafa z królewskimi imygni~m1i . 

Oltarz lekko wpmzczony w frianę, przed nim klęcznik. 

Królew1ki szpinet . 

Koszyk z maleńkim pieskiem królowe;. 

Na frianach portn!ly rodziców królowej - pięk11ej Ann)' Bolep1 i ntyłego 
Henl)•ka Vili. 

Gipsowe popiersie krrilow1-
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AKTI 
SCENA 1 

J ot piqta po pol11dm11, za oknem leje deJzcz . 

Z dziedzińca Jlychat' od CZaJll do CZaJll 1komlmie p1ów. 

Kró/mll(l śpi w /otellf. Pomimo swoje!!,O wieklf, pomimo ciężkiej 1horoby i nie 

u1Slo11iętej niczym w tym momencie lysiny. wskak"je m·odq. Nawet podczas 
J>l/I nie traci nic z królewskiego mttjestat11. 

Ma 11a sohie zakrywajqce «ale ·ialo, ale 11iedw11z11acwe 111 JWej kokieterii 
deSJONJ. 

J ej oddech u ir6wno podczas .r1m, jak też po przeb"dzeni11 j est odderhtm 
typowym dla cho1ych 11t1 rozedmę pl!1c 111 zaawawo1wm3•m ;11ż sttulimn: 
powien.l'houmy, po.yśpil!Szony. krótki Objawy rozedmy (od iekkirh do 
inrer1Syw11yfh ataków dmznity) będq je; towarzyu.yt' po1.kzas cale; sztuki. 

Lady So111hwell. bmdzo młoda dmTJa dU'om . które; tego u•ieaom przypadła 

opieka nad królowq. wtacza ostrnżnie k1·edensou., , stolik na kółkach . Na 
stolikll wa;d1tje się wszptko, co je.st potrzebne do eleganckie!!,O podaniri he1 ·baty 
- .ji11e o d ork tea ''. 

LADY S. nalewa do jednej z filli.t111ek herbatę i przyciszonym. przymilnym 

tonem mówi: Wasza Wysokość „. Wasza Wysokość „. Najlaskawsza 

m ilady „. Dostoj na księżno .„ E l żbierko m ilu tka „ .E lżuńko „ .mała 

Eluńko „ _ Elżbieta otwiera oc;:;y. Już p iąra , m ilady, Wasza Wysokość 

prosiła, żebym i<l obudziła o p ią r c j. 

Czas na herbatę, Wasza Wysokość. Podthodzi do królrm.·i'J. przykłada 

jej filiia11kę do mt. 

ELŻBlETA Za gorąc a! 

LADY S. Myś lałam „. 

ELŻBIET A Właśnie p ani nie myślała . . . Lady st11dzi łyżeczkę herbaty 

dm11chaJ<!C na niq i próbtl)e jq w.r11nq{ w mia Elżbiety. A to co m a znaczyć ? 

Czy ja jestem j akiś ptaszek? Niechże pani weźmie drugą filiżankę 

i przeleje herbatę kilka razy. Lady .r111du herbarr. Zdrzemnę ł am się . 

Nawet mi s i ę coś przyśniło, czy to nie dz iwne) „. Śniła mi się 
moja m arka. Właś nie. O na. Obraca .rię w kierrmk11 portret11. Mi <lla na 

sobie tę suknię. Mówiła do mnie rak jak k iedyś , gdy byłam ma

lutka . Lady Southwell uie może pow.1trzymat' się od śmiechu . To pan i była ! 

LADY S. Nie wiedz iałam, co m am zrob ić! Pól godziny s rałam 

już z rą fi liżanką . Wołałam : Wasza Wysokość, Wasza Wysokość• 

ELŻBIETA P ' I godziny? 

j ą w końcu poda. 

ie byłaby raka gorąca . N iech pan i 

Lady p1-zynosi fiLiżaukę. chre ;q po11011111ie p1-zylożyt' do mt k„ófowej, Elżbieta 

odpycha N od Jiebie. 

ELŻBIETA No, już nie parzy. Niech pani zobaczy, zy ś p i mój 

pies . 

LADY S. podryla;qc Ji~ uad sto;qtym obok lóżka kmykiern . N ie oddycha ! 

On nie oddycha' 

ELŻBIETA Bzdura! Niech pani spojrzy na jego brzuch. 

LADY S. Oddycha' 

ELŻBIET A Akro rka .. _ 
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LADY S. Przys ięgam, 1eszcze nigdy w życiu nie widziałam rak 

głęboko śpiącego psa! 

ELŻBIETA Środek dobrze dział a. 

LADY S. B ied ny pieseczek, Mały Książę ... Tak g o nazywa służ

ba. Wiedziała o rym Wasza Wysokość' Wasza Wysokość kocha 

go bardziej niż inne psy, niep rawda' J akby był jej własnym sy

neczkiem. 

ELŻBIETA Pieseczek, syneczek . N iech mi pani lepiej p rzyniesie 

p roszeczek. Z e srolika. 

LADY S. Nie znowu , milady! 

ELŻBIETA Czy ja się przes łyszałam ? 

LADY S. W asza Wysokość po nich zawsze taka dzi wn ie rozba

wiona. To znaczy n i c n a p r a w d ę rozbawiona. Moja babcia 

była zdania, że królowa ies t jedyn ym pełnym życia , z natury 

radosnym zł owie kicm na dworze. A wcale rak nic jes t. 

ELŻBIETA Przecież ro nic złego, ro tylko środek pobudzający. 
Lady bierze z niechęaqjedno z p11zderek z !ekars/u;ami. Lady Sourhwell, ro 

jest mikstura nasenna, którą nakarmiłyśmy psa w południe ! Chce 

się mnie pani pozbyć' 

LADY S. przerażona . To jest trucizna' 
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LŻBIETA Wszystko w nadmiarze jesr trucizną. Tak przynaj

mniej twierdzi Paracels us. Zawartośc ią t ej szkatułki mogłaby pani 

nawet kon ia wysłać na tamten świat 1 

LADY S. Konia; Na tamten św iat' Zw ierzę ta nie mają duszy! 

ELŻBIETA A kt ro powiedział? 

LADY S. Mój ojciec. 

ELŻBIETA N o proszę ! Tylko dla ludzi tamten świat! LadyS011th

weii pawzy s:pejzona na 11-z)'manq przez Jiebie zlotq szkat11lkę. To podobne 

do p ani ojca. 

LADY S. idq.- UJ kiemnk11 królowe; zat1-z.ym11je Jl( p1·zed portretem 

HemJ'k.a VIII. O j c a N a j j a ś n i e j s z e j P a n i powinien ktoś 

był otruć . W tedy nie zabi łby ani Pani m atki, ani swoich innych 

żon. 

ELŻBIETA Przyjdzie pani w końcu czy nie ' 

Lady So111hwell podbiega do knil&We;. Pe/na opr;rn nakłada małtz zlotq łyżerzkq 

troJZeczkę białego p1YJszk11 na grzbiet dloni Elżbiety. 

ELŻBIETA Co tak mało'! Więcej. Lady cofa się . Powinnam była 
poprosić na dzisiejszy wieczór lady Scop o pomoc. 

Szantaż działa - lf;dy SouJhwel/ dokiada I dokłada, aż Elżbieta zabiern dłoń 

i zbliża ;q dfJ nosa. 
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ELŻBIETA Pada jeszcze' 

LADY S. Pada? Leje jak z cebra 1 

ELŻBIETA raz po mz wdqgajqc no5e111 biały proszek. Psy na dz iedzińcu? 

LADY S. N ie słyszy p ani zawodzenia ' 

ELŻBIETA Cała sfora już jesr " 

LADY S. z dzfrcin11J'1ll 1·ozbawieniem. Ależ m ilady, jak mógłby któ

ryś z psów s ię sprzeciw i ć ? 

ELŻBIETA Lady Sourbwcll, j stem wprawdzi ciężko ch ora , 

ale rozum u mi jeszcze nie odebrało. 

LADY S. Ojej' Przepraszam bardzo! Pani miała na myśli swoich 

gości 1 ! 1 Goście czekają w salonie. Wszyscy, za wyj ątkiem lorda 

Cecila. J ego jeszcze nie m a. Arcybiskup zaj ął się jak zwykle lek

mrą swojej czarnej ks iążeczki, a sios trzen iec Waszej Wys kośc i, 

król Szkocji, g rzebie od p ' ł g dziny w k m inku . 

ELŻBIETA Co z Szeksp irem? 

LADY S. fmie;qc się. On był pierwszy. 

ELŻBIETA Co w rym rakiego śmiesznego? 

LADY S. To, że jest taki mok ry jak n iedźw iadek , co to wyszedł 

właśn.ie z kąpiel i . A pod jego krzesłem pełno wody! Całe jezioro. 
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ELŻBIETA Niech pani nie przesadza, pewnie parę kropli. Mam 

n adziej ę, że nie zdążyła m u s i ę ani naprzykrzyć swoim głup i ut 

kim pomyslem. 

LADY S. Nie odważyłam się. Zapyt ałam rylko , czy mogę m u 

przynieść coś suchego do ubrania. 

ELŻBIETA Nie zgodz ił się . 

LADY S. Skąd pan i wie) ! 

ELŻBIETA Jest nieśmiały. 

LADY S. Przec ież pan.i go j szcze nie poznała! 

ELŻBIETA Wszyscy myślący ludzie są nieśm ial i . 

LADY S. Wszyscy) Gdybym ja potrafiła pisać rak.ie szmki, ro na 

pewno nie byłabym njeśm i ała. 

ELŻBIETA Im dokładn i ej się wie, że na każde pytanie można 
odpowiedzieć na wiele różnych sposobów, tym trudniej zdecydo

wać się na jeden. Tylko głupcy mają nap czekaniu odpowiedź na 

wszystko. 

LADY S. Wasza Wysokość jest mądra, a mimo to ma zawsze 

odpow iedź na wszystko. Tak jak na pyranie , czy kobiety powinny 

występować w teatrze: k rólowa jest zd an ia, że na scenie nie ma 

m iejsca dla kobier. Po co w ię m i ałam mu zaw racać głowę? Prze

cież ryiko królowa może ten zakaz uchylić . 
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ELŻBIETA Będę si tego suzegła. 

LADY S . To nie fa ir 1 

ELŻBIETA wdqf!,a;qr rm1k1 proszk11 . A co będz iec i e robiły z waszy

m i d z i ećm i? Maj ą jak cygan i ątka ciągnąć z wam i z m iejsca na 

m iejsce) Proszę sob ie wyobraz ić swoj ą ukochaną J ul i ę : Londyn . 

Prem iera. Je j Romeo, wieJ biąc ją na scenie, jeszcze się nie ośmie

sza . Ale j u ż w Oxfordzie J ulia wchodzi na scen cr z b r z u c h e m, 

nie mówiąc o rym , że od Cam brigde, w wielk iej scenie b alkono

wej, m a n iemowlę przy piersi. 

LADY S. To by mi się o wiele bardziej podobało n iż j akiś mężczy

zna p rzebrany za Ju li ę ... 

ELŻIETA Niech pani zawoła arcybiskupa. 

LADY S. Ależ m ilady 1 Pani jeszcze n ie ubrana! 

ELŻBIETA Proszę wołać arcybiskupa! 

Lad) Solfthu:el/ opuszcza z poipi1:i:hm1 sJpialnię . Elżbieta prób1tje podnieść się z 
k.rzesla . t111ierdza jednak. że jest na to zc1 .rlaba, opada z puwrotem na p11d11Jz
ki ciężko oddyrhajqc. Wchodzi .mybisk11p Whitgift - siu')1, ·111 riemnym omarie. 

J est t wiek11 królowej. 

WHITGIFT ZaJtważa z przm1żcrmm. że Elżbieta jJrzJ)m11je go w dmom. 

Przepraszam bardzo ... Odw1·ara się do wyjścia . 

ELŻBIETA Dokąd ro'! 
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WHl TGIFT z odwl'liro11q tu•t1rz,t- Wasza Wysokość jeszcze: n ie 

ubrana. 

ELŻBIETA Drog i arcybiskupie, srnra kob ieta w nocnei koszuli 

i sł uga Boży w podeszłym wieku, co my możemy tutaj ze sobą 

nabroić? Proszę podej ść do mnie, proszę pomóc mi wsrać z krze

sła . 

WHITGIFT po111aga;q ;ej . Wasza Wys kość wygląda dzisia j dużo 

lepiej . 

LŻBIETA s1tchu. Dzięku ię . 

WH ITGIFT Proszę nie dz iąkować . To nic: kom p lement . Oczy 

Wasze j Wysokośc i błyszczą jak za dawnych dobrych czasów. 

LŻBIETA To rylko ren biały proszek, k róry przywożą m i moi 

marynarze z Orientu . W dawnych dobrych czasach wyscarcza li 

sam i mary narze . 1"1rcybiJk11p milczy. Co , ni g an i mnie arcyb isku p ' 

Czy jestem aż raka chora? 

WHITGIFT Wasza Wysokość zasmuca mnie, mów iąc takie 

nieskromne rzeczy. 

ELŻBIETA Królowei nic wypada? 

WHITGIFT K rólowe j dziewicy na pew no nie. 

ELŻBIETA Ach, arc ybiskupie, skończc ie z ty mi bajkami. 

Ze m nie raka sam a dziewica jak z waszej M aryi Panny. 
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WHITGIFT W swoim osrarnim przemówieniu w parlamencie 

Wasza Wysokość sama nazwala siebie „świecą z dziewiczego wo

sku" . To slowa Waszei Wysokośc i. 

ELŻBIETA To bylo polityczne p rzemówienie. W jak iż in ny 

spo!iób można by rakiemu malosrkowemu, pełnem u przesądów 

narodowi jak nasz wydumaczyć, dlaczego nigdy się nie zdecydo
wało na małżeństwo? Wyłączność władzy za ce nę cel ibatu. Karo

liccy pap ieże od wieków używal i rego hasła , a sam i rzadko gardzi
li cielesnym i uciechami. 

Lady So11thweil wraca 11iosqc J11k11ię królowej. 

ELŻBIETA I to mam na siebie włożyć? 

LADY S. Wasza Wysokość pow ied z iała : m oj ą najwspan i alszą suk-

rn ę . 

ELŻBIETA I pani zdan iem to ta najwspan ialsza) 

LADY S. Miała ją pani na sobie poJczas wizyry w łoskiego posła. 

A ten napisał potem pięc ioscron icowy list do swojego rządu na 
ternar elegancji Wasze j Wysokośc i. 

ELŻBIETA W nadziei, że nasza cenzura poczrowa nie zawie

dzie . D ob ry dyplomara wie, jak się prawi komplementy żeńsk i e j 

głow ie państwa . N ieważne ! Zaufa jmy po raz ostami włosk iemu 

„umilowaniu prawdy" . Tylko pó j dźmy za parawan, żeby nie zra

nić uczuć naszego arcybiskupa. Idzie za parawan opieraN się na lady 

So11thwel. Filiżankę herbaty, d rog i W hitgi fr? 
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WHITGIFT Nie powiem nre . 

ELŻBIETA Proszę się częsrować . Na wózku krede nsowym po

winien pan znaleźć swoje ulubione ciasteczka. 

WHITGIFT przy wózku. bierze w d/onie bmelkę brandy. Obok tego 

zacnego trunku. 

ELŻBIETA Najpierw przekąska! Bez niej staremu żołądkowi 
brandy dobrze nie zrobi. 

WHITGIFT rozrzarQwany. Wasza Wysokość nie zapomina o n i

czym. Na/ei a sohie hei·baty i 111ybiem kilka przekqJek. 

ELŻBIETA zza parawa1111. Wracaj ąc do mojej cno tl iwości ... 
Kilka dni tem u znowu miałam problemy z zaśn ięc iem . I proszę 

sobie wyobraz ić , zasrosowałam pańską radę. To znaczy nie cał

kiem. Zamiast owieczek li czyłam moich byłyc h koc hanków. Chce 

p:i.n wiedz ieć do jakiej liczby doszłam ' 

WHITGIFT N ie. 

Lad)' So11thwell wybucha fmiechem . 

ELŻBIETA Chciałam tylko, żeby pan w iedział , że j żeli o ro 

chodzi, to mogę um rzeć z czystym sum ieniem. ie przepuściłam 

żadne j okazj i. Czy to nie pi ękne? Uno1i ręce . żeby włoży/ wknię. 

Mężczyźni. Myś lę , że co jedyne , co mnie oprócz władzy rak na

prawdę i nteresowało. a pewno 90 % moj ego wolnego czasu 
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spędziłam my ' ląc o męż zyznach : o rym akrnal ny m, o rym, któ
rego zos taw iłam i o rym następnym w kolejce. Czy pan wie, co 

mnie w rym wszysrk im najbardzie j iry rowafoi 

WHITGIFT Nie wiem i nie chce; wiedzieć . 

ELŻBIETA To, że mogłam mieć każdego. Króż by si ę odważył 
dać kosza swojej królowej) ... N igdy si reż nie dowiedziałam, czy 

naprawdę jestem piękna . To oczywiste, że nadworni malarze mi 
schlebiali, a kochankowie musieli zapewn i ać, że nie mogą mi się 

oprzeć . Do dziś pam ięt am swoje zdumienie, k iedy Essex powie

dział... 

WHITGIFT Essex! Wiedziałem . 

ELŻBIETA Widzi pan. „ Lady So11thwell zn11w11 wyb11cha j111iechem. 

„. rak naprawdę ro nigdy nie mu iaJam nikogo zdobywać. Pod 

rym względem m ja marka była w dużo lepszej sytuacji. Jeże li 

weźmie s i ę pod uwagę jej pozycję . Będąc zwykłą damą dworu 
omorala króla Anglii do re •o sr pn ia, że zmienił relig ię swego 

narodu, żeby pójść z nią do ołtarza. 

WHITGIFT spogiqda 11aporm1. Anne Bolcyn - kobieta wolnych 

obyczajów ! 

ELŻBIETA Tej kobiec ie wolnych obyczajów zawdzięcza pan KJ
ściół anglikański , a przy rym swoj ą wysok pozycję. Ni stery, 

tro hę za bardzo lubiła używać życ i a , nie um i ał a być w ierną . 

WHITGIFT z zctdowoieni m. I dlatego skończyła na szafocie! 
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ELŻBIETA No właśnie ! Im bardziej ię kocha mężczyzn, rym 

bardziej niebezpieczne sraje s i ę wychodzen i za mąż. Tylko re ko
biety, które nie czerpią przyjemności ze związków z mężczyzna

mi, mogą decydować się na małżeństwo. Kobieta oziębła może 

bez wyrzutów sumienia pój ś ' do ołrarza . I rak wie, że bez p roble
m u dorrzyma wiernośc i przyrzeczonej mężowi przed Bogiem . Nie 
mam racji, arcybisku pie' Rozśmieszają m nie spekulaC)e na te
rnar: „D laczego królowa nie wyszla za mąż" . Może jesr oziębła , 

może jest I sbijką, może zaraja przed nami jakieś kalectwo, a 
może n ależy do jakiejś rajnej sekty? ie wyszJam za mąż, bo 

jestem zupełnie normalna . Tę decyzję podjęłam już chyba jako 

rrzylernie dziecko, kiedy us~szałam od niani, że mój raruś drą

bal wlaśnie głowę mojej mamusi. W mojej dziecięcej świadomo

ści myśl o odrzuceniu małżeńs rwa wydała się być gwarancją na 

dług ie i urozmaicone życie . D o z iś zdania nie zmi n i łam . 

Pod komec swoj~go monologu 11bra11a Elżbieta wychodzi zza parau1a1111 i pozwa
la /mlJ• So11thweli zaprowadzić Jię przed toaletkę. Siada. La 1y chre ZtlCUfĆ ma

kijaż królowej. 

ELŻBIETA Zostaw to. Przyprowad ź m i najpierw mojego sio

srrzeńca. 

Eminencjo? Zaniemówił pan? To była spowiedź . 

WITHGI ·T Sp wiedź?! B l uźnierstwo ! Nie słyszałem z tego żad 

nego s łowa . 

ELŻBIETA Kom pletna bzdura' To przy i ęga wierności przed 

ołtarzem jest bl uźn ierstwem . To tak, jakby się chciało Panu Bogu 

powiedzieć, ż rylko ren jeden mężczyzna m u się udał i żaden 

lepszy z jego niebiańsk iego warsztatu j uż nie wyjdzie. Zjadł pan 

j uż coś' Słowo ' jego obrażona mina mzfmiesza jq . No ro może już pan 

po zęsrować się brandy. 
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Whitgift pod~hodzi do w6zt:rZka kn!de11Suw~go i 11alt:t11a Jobie brandy. odwrócony 
tyłem d,; Elżbiety. Prm"aga, z jakq ELibieta przyglqda się sobie w !11strze. poka
wjt jak dążki naprawd.ę jert ;ej stan. W)·riqga z ;1:d11e; z swflad malq skórza11q 
sakil!Wkf i wkłada jq do jednej z kmzomk s11k11i. Lady So111hwe/I po;awia Jtf w 

drzwiarh. 

LAD Y S. Król Szkocji. 

j akflb VI. król Szkocji - póź11iepzy jak11b i , król Anglii - naJtfjJra /1m1ft 
królowej Elżbiet) . 11kawje się u· drzwic1ch: 36-ieflli męirzywa w mod11y111 

kolorowym rtro;u swoich ruzsów, podqża JZJbkim k1·okie111 1u Jtronę loża . 

JAKUB D roga ciociu ... Za11waża. że łóżko ;est pmte, od11ajd11;e tl!Zro

kiem Eiżbretf, podchodzi do 11iej. D roga ciociu ! Zawoł ano mnie do łoża 

śm ierc i „. Ciociu Tudor ) To ty? 

ELŻBIETA O, zapomniałam , nigdy n ie w idz i ałeś m nie bez pe

ruk i. 

J AKUB rozbawio11y. Pomyś l eć tylko, że cały św ia t podziw ia ioci 

wspani ałe , ogniste włosy ' Cal11je ·1uydqgniętq w jego kiem nk11 dlo1i Elż

biet;·. 

ELŻBIETA Mam nadzieję, że zostanie ro en fam ilie? j ak11b k!r<-

11ia srę z gala11te1iq . To ilustracja wspaniałości sztu ki I karskie j. Mo i 

lekarze podali m i niegdyś niezawodny jakoby ś rodek p rzeciwko 

w ietrzne j ospie . Niestety, wyszła ze mnie ta ospa razem z włosa

mi . O d tego czas u nie dopuszczam do siebie żadnych doktorów. 

Nawet lekars twa mieszam sobie sama. 

LADY S. w 111iędzyczasie zaczvia robi<' Elżbiem makijaż . Jeżel i m nie by 

kroś spy tał , ro ro wielki błąd , Wasza Wysokość . 
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ELŻBIET A Nik t pan i n ie pyra . Przeczytałam ich wszystk ie książ
ki. Leka rze ro lichw iarze i oszuśc i. Jeże l i kroś w tym kraju zasłu

ży! sobie na Tower, to właśnie nasi lekarze . To oni są n aprawdę 

śm ierte l nym zagrożeniem . 

JAKUB 11a111et 11a chwilr me Jpmzaa okc1 z lady Somhwell A cóż co za 

niebi ańsk ie zjawisko' 

ELŻBIETA To lad y Sourhwell. Wnuczka m ojej, n iest ety już 
święt j pamięc i przyj ac iółki , lady Notti ngham . 

JAKUB D roga lad y, jestem pan ią oczarowany. 

ELŻBIETA do lady So11thWt!ll Żonat y mężczyzna z trójką cudow

nych dzieci. 

JAKUB Ależ ciociu Tudor! Czy szczęście m a s ię tylko uśmie hać 

do nie związanych ślubem' 

ELŻBIETA Wyście wybrali bezp ieczeństwo , a m y przygodę . 
Nieważne , czy ro kobiera, czy mężczyzn a , za k imś, kto l eżał w 

ramionach osoby zw iązanej m ałżeńsrwem , długo jeszcze ciągnie 

się sm ród . 

J AKUB do lad11 So111hwell. Ne l'ecourez pas, m ademoiselle. M oi , 

je suis ravi de fai re vorre con naissance. 

LADY S. dygajql'. Majestt§! 

ELŻBIETA W całej Szkocji ni ke g nie p obije w ugan ianiu s i ę za 

spód n iczkam i' 

17 



JAKUB To mam p c10c1. Tyle że ci cia nie za spód niczkami 

ELŻBIETA Arcybiskupie, słyszeliści e , nawet na dworze szkoc

kim nie wierz w dziewicrw król wej Ang li i. 

JAKUB nachylt1 s1~ do królowij. Podobno ko lo pięćdzies i ą t ki w już 
z rym nie rak łatwo. Młodzi chcą być cnotliwi, ale nie bardzo im 

ro wychodzi, srarsi wprost przeciw nie , ale im ro już nie wychodzi . 

Czy r p r wda? 

ELŻBIET A Polowa prawdy. 

JAKUB A to dla z.ego ' 

ELŻBIETA Ponieważ z doświadczenia wiemy, że dotyczy to tyl

ko męsk iej połowy ludzkośc i . 

JAKUB zaskoczony. Rzeczywiście . Do Whitgifta . Królowa m a rację ! 

Móll!i to z dzieci1111ym zachwy11111. Wyb11cba tym zachwytem tak'f.e później. od 
·;;,:i.m do ( 'U1J11. Dzięki 1em11, pomimo swoirh dziw11yrh pog/qdó1v, UJ·daj11 się b)ć 

prau1ie J)lllpat)'CZllJ'· - Whitgift robi kzvaśnq minę . 

ELŻBIETA patrzqf 11a siostrwka w /11ste1·k11. Długo cię nie widzia

ł am „. W zasadzie nie masz nic ze swojej marki. Za ro upodab

niasz się coraz bardziej do swojego ojca. 

JAKUB Do krór go oj a? Do szlachetnego lorda D arnleya, czy 

do nadwornego muzykanta Riccio? 

ELŻBIETA Spójrz do lustra . 
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WHITGIFT clolell'ajac jobie po11ow11ie brtmdy. dri jak11bt1 . Życzy sobie 

może Wasza Królewska Mość jes:tcze herbaty) 

ELŻBIETA J eszcze nie jesr królem. 

WHITGIFT Jesr królem Szkocji . 

ELŻBIETA Tak ro pan za in to nowal, jak gdyby yl już królem 

Angli i.. . Syn mojego arcywroga, Marii Stuart, na moim tronie. 

Czy ro nie jest ironja losu ) 

WHITGIFT N iezgłębiona jest wola Boża . 

ELŻBIETA Co najm niej dziwna. 

JAKUB N o dobrze. Al następ a tronu musi być z rodzi ny kró

lewsk iej, najlepie j z naszej wyspy, a więc w zasadzie ro tylko ja 

wchodzę w g n;. 

ELŻBIETA N o właśn ie . I najbardziej kulruralny naród na ziem i 

będzie miał króla, króry nawe t nie jes t w scani , sklec ić listu. 

JAKUB To trzeba było m ieć własne dzieci! Miałaby t raz cioc ia 

pod ręką bardzo wykształconego małego Tudorka. 

WHITGlFT ajpierw odpowied niego rodem męża . 

JAKUB W obecne) sytuacji zadowol iłby ciocię nawer bękart . 

Nieprawdaż:. 

19 



ELŻBIETA Ty pow inie neś w ieJz ieć nailepiej. 

JAKUB Bo co, bo jeste m synem muzyka; A Wy jesteśc i e có

ruchną damy dworu. Bas tard. Czy nie rak Was na począrku 
Waszego panowania nazywano; 

ELZBJETA z 11dawa11q sll'obotk[. Proszę, proszę . K ról Szkocji stu 

diował j uż nawet h isrorię Ang lii. Brawo. 

JAKUB U nas wie o cym nawec plebs. 

ELŻBIETA No, no, mały' N ie zapędzaj s i ę. Jeszcze nie siedzisz 

na moim cronie. 

JAKUB k/,miajqc się. Niech ży j e nam królowa ang ielska . 

ELŻBIETA Tak . Jeszcze nią jestem. A ty w porównaniu z nią 
1 esteś zerem. 

JAKUB ] sccm królem Szkocji. 

ELŻBIETA A czy ro nic ja ię nim zrob iłam? 

JAKUB K iedy m i ał em roczek Z radośc i zesrałem się w majtki. 

ELŻBIETA Twój kraj może istn ieć rylko dopóty, dopóki my ram 

nie wmaszeruierny. 
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JAKUB A tego nie zrob icie, bo boicit się , że Francuzi przyjdą 

nam na pomoc. 

LŻBIETA Ach, Francuzi . Czy ro nie ci, co tak dobrze gotu ją ' 

JAKUB Hiszpanie też by nam przyszli z pomocą . 

ELŻBIETA Chyba, że im skrzydła wyrosną . Zatopiłam im całą 
Armadę . 

Podczas tej wymiany 1/riw oddech królowej Jlclj!' się wraz królJZy. Królowa 
num przmvai' dJ•skmję 2 ptJwodu ciężkiego ataku astmy. - \flhitgifi i lady 
So11thwe/I przyglqda;q się temu bezmd11ie. l ltak się kończy. 

LADY S. ddikat11/e ocina krople potu z czoła królowej- N ie wolno Wam 

się rak denerwować , Wasza Wysokość. 

ELŻBIETA chłodno. Kro tu się denerwuje? 

LADY S. Czy mam iść po Szekspi ra? 

JAKUB To ieszcze inni goście maj ą zaszczycić nasze urocze cowa

rzystwo? 

LADY S. imil!jqc Hę. Ten mokry jak kura N ie widz i e li ś cie go? 

JAKUB Tego osobnika królowa zaprosiła na herbarę' 
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ELŻBIETA Te rr osobnik to Will iam Szekspir, naj w iększy dra

maropisarz naszego kraju! Co mówię ? ! Całej wyspy. Może rrawer 
całego św iata . 

WHITGIFT Terr za d rzwiami ro Szekspir? Ten z rearru G lobe? 

ELŻBIETA Al eż Eminen jo! Eminerr ja chodzi po kryjomu do 

teat ru ? 

WHITGIFT Kilku duszpasr rzy popros i ło mnie o op i rri~ na re

mat rej szmiry, która psu je całą naszą młodz ież . 

LADY S. z zach11.1ytem. Romeo i J ulia! 

WHITGIFT Niedwuzna ma zachęca do l ekceważenia aurory

reru rodzicielskiego. \'Vikawje na portret HemJdea VIII. Za czasów ojca 

Waszej Wysok ści odrąbano by tak iemu pisarzowi obie ręce! 

ELŻBIETA Ach, Whirg ift, mizerny z Was móż moralności . 
Mnie j s ię nasza m loch.ież psuje, j eże li od czasu do czasu przepuśc i 

się jej j ak ieś grzechy. 

LADY S. skończy/a nakladanie królowej pemki i z niecierpliu:ościq pyta. 

To co, mogę go reraz przyprowadzie 

ELZBIETA Zapomnia ła pani o mojej kryzie. 

LADY S. O kryzie ! Mo uje sZtJlllllq kryzę na s11k111 króiou•1. 

A teraz) 
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ELŻBIETA D iadem. 

LADY S. Diadem? 

Ponieważ Elżbiett1 nie 1·ai-zy odpowiedzi c', lad) So11thwell podchodzi do szaf) 
z kr6/ewskimi insygniami i u:yjm11je z 11iej diaditm. 

JA.KUB do Elżbiety, której lady So11thwell nakłada pden pnepyrh11 diadem. 

Diadem królewski dla pisarczyka? 

LADY S. Gotowe' 

ELŻBIETA Chcę wsrać. 

LPdJ So11thwell i Whitgift pomaga;q jej wJtać. 

WHITGJFT Do krzesła audiency jnego? 

ELŻBIETA N ie. U1tawia ię nafl-udk11poko;11 , dyszy iężko. al pomimo 

zadyszki 11trzym11e króleuskq postawę. A gdzie berło) 

LADY S. Berło reż? 

JA.KUB Kochana ciociu ! Ależ ro tylko człowiek ceacru. 

WHITGIFT Człowiek o bardzo wątpliwej repu tacji! 

Tyma.asem lady So111hwe/I przy11iosla berło i podaje ;e królowej. 
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ELŻBIETA do lad) SoHthwell. Jak wyglądam ' 

LADY S. (Ofajq,-się. ie&y z daleka spojrzet' 11a królowq. Powiedz iała 

bym ... 

ELŻBIETA Nie inre resuje mnie, co by pani powied ziała, lady 

Souchwell . J ak wyg lądam ? 

LADY S . ... Dobrze . 

ELŻBIETA z groźbq w głosi . D obrze? 

LADY S. Jpmoria. Król wsko, powiedziałabym. 

ELŻBIETA To proszę g o teraz wprowadzić. 

Lady So11thwell U.'jchodzi. Elżbieta trwa 1u d11m11ej pozie. Jej widok 
tiy1uol11je 11 Jakuba u'b11ch śmiech11, któJ)' zamiera m11 11a mtarh, kiedy 
królowa kiemje 11a niego swój 111Zr()k. }ak11h klania się z przep1-aszajqC)m 
gest 111. 

LADY S. wdn,wiach. Pan W ill iam Szeksp ir' 

Szekspir wchodzi, kłania;qc się przep11szczajqcfj go przodt'm lady So111hwell. 
Nieśmial) mężczyzna w frednim wiek11. w ciemnym. przem()CZQnym Nbra11i11. 
wyglqdajqqm w tym otoc::.eni11 bard::o bi dnie. j ego !)1sina jest większa niż 

na przesła11)1n portr ie, mztki wlos6w opadajq n111 na ramiona 111 sposób 
godny poża/()U!ania . Z kapel11swn w r k11 , klaniajqc się 11a WIZ)'Jtkie stl'Ony, 
Jiodchodzi d<i króL()wej. przed którq wyk()1111je ostatni i na;glębJZy uk/()11. 

ELŻBIETA 11ie1110:'.e11k1)'t'mzczai-owania. Szekspir' Topan 1 Sitkspir 

klrmir1 się jeszcze głębiej. Mój drogi przyjacie lu, proszę cię z całego 

serca, wy roscu j się. Czyż nie wiemy boje, że prawdziwymi 

książęram i cego św iata są poeci ' My, królowie, posiadamy wła

dzę nad cia łam i naszych poddanych , ale wy nad ich duszam i. My 

stwarzamy rcg 1ly, według krórych oni muszą żyć, a wy re, we

dług których oni życ chcą . Czyja władza jest pocężn iejsza1 :ek1p1r 

P''()s//tje sir stop11imvo. ale głowy nie podnosi. W każdym razie dziękuję 

panu bardzo, że nie wystraszył się p an rej dal kiej drogi z Londy

nu do Richmond, i że przyjął pan moje zaproszenie. Widz,1r, że 

S::ekipir nieimiałn przy111ie1-za się do odpotl'iedzi. Nie, nie. Żadnych od

powiedzi. Nie dzisiaj . Laram i, w najbardziej absurdalnych prze

braniach , wkradałam się na pańsk i e przedstawieni,. Częsro reż 

starałam się o teksty szruk , często odgrywałam je z damam i dwo

ru , u cząc s i ę na pamięć całych pasaży. Dzisiejszego w ieczoru przy

szła kolej na pana. To pan j sr dziś publicznością, a ja cą , która 

pan u coś zagra . Oczywiśc ie moje mądrośc i nie równaj ą się pań 

skim - któż s i ę może mierzyć z Szekspirem) Ale ja j stem królo

wą a zdanie m onarchy liczy s i ę , choc i ażby z powodu wspomnia

nej p rzeze mnie wcześniej władzy nad i e łesną powloką. Bo jak 

stacza się głowa poddanego, k tórego skazaliśmy na ścięcie ro 

wraz z nią sracza s i ę reż jego mądrość. Czyż nie mam rac ji? W tJm 
111ome11cie j ak11b lll)b11cha mbasz11ym .fm/echem. a U')'.llmszon) ukspir (){Wia 

wzroki;:m dystans dzielqq go od cf17.u;j_ Ale najpierw przedstawię panu 

moich gośc i „ . Lady Sourhwell poznał już pan. To, po królowej, 

najgorętsza wielbicielka pańsk ie j szruki . I dla tego też wolno jej 

wzi ąć udział w dzisieiszyrn wieczorze. Lady So11thweil dyga z 1111iie-

11/1:111, Szekspir odpm11iada je;· podobnym dygnięciem . Ten czcigodny pan w 

ornacie , to nasz arcybiskup, k tóry właśnie zdradził, że z wielką 

uwagą - d11111warz11ic - ' ledzi pańsk i rozwój. 

Szekspir 111yko111tje 11klo11 11· stronę Whitgifta. 

WHITGIFT ze 1kwaszo11_)1m 11Jmiuhe111. Mój syn u. 
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ELŻBIETA A ren, który musiał sic;: rak serdeczn ie roześm iać na 

wspom nienie roczącej s i ę głowy, bt;:dzie po m ojej śmierci najważ 

nie j szą osobą w pana życ i u, bo ro mój nu rępcu, a rym samym 

przyszł y kró l Anglii. Jak ubie, przedstawiam ci nainiebezpiecz

niejszego z twoich przyszłych poddanych - staraj si ę wielkodusz

nie wspierać jego prac ę . Ty, subwen p mi dla jego t arru, decyd u

jesz o jego popul arnośc i w dzisie1szej Ang lii. ale on swoimi Li two

ram i zadecydu je, jak się będzie myślało o tobie w przyszłośc i . Jeżeli 

m u się spodoba, ro przed, rawi c i ę w swoich dram atach jako zbo

czeńca i po wsze czasy ludzie będą s i ę ciebie brzydzil i. Zrozumia
łeś ) 

JAKUB patrząc z rozbau1imiem Uti głęboko schylonq prz(ld 11i111 pos1c1t'. a1-

niebezp iecznie1szy człow iek Anglii . Rozu miem . 

ELŻBIETA poi1Jtowm1<1 zbp dl11gi111 11klo11em Szek.rpira . Wysta rczy, 

d rogi m istrzu . Bo ci jeszcze ga rb wyrośn i e, jak rwojemu Ryszar

dowi III . Przynieście m u krz sło. Luly So11rhu1e// p,-1.Jriqga dla Szek

spira miękkie, 1iTfrielane krzes/o z tiJ'sokim oparciem. Niechże pan siada, 

drogi Szekspirze 011ieśmielo 11J ' Szekspir siada 11a krm11tdzi krzesła . Do Jady 

()0111h1wl!. Proszę mu zabrać ten potworny kapelusz . I tak wszy r

ko na ni m m okre. Lady SomhweLI bi1:1<.e mok„y kapel11sz kommzkami pal

C"Ó11'. N a prawdę nie chce pan suchego u b rania? Szekspi1·pod11osi dLD11ie 

w ob1 ·01111ym ge.frie. A może fi li żankę herbaty ; Szekspir poll(mmie odma

wia. Do lady Somhwe/J, z myślq o kapel11su1. Proszę to od raz u wynieść . 

A jeżeli lo rd Cecil s i ę wreszc ie z j awi ł , to ma tu natychmiast przy j ść . 

Lad) So11rhwell d)ga i !//)'Chodzi . Elzbura zbliża Hę do Szekspira i przyglqda 

11111 się badawczo. 

ELŻBIETA Ale kolano. Proszę, proszę . l żeby ro sobie zrekom 

pensować , nie podc ina pan pozostałego panu na głow ie splendo

ru ... Jeśl i mnjc.: by pan spyral , to nie iest ro udana strategia. Męż-
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czyzna powinien się albo z ł ysiną pogodzić, albo sobie spraw ić 

porządną perukę . N am, kobietom, łatwo ro mówić . Kokiettryj11i~ 

poprawia /r)wrę . Ja na przykład nigdy nie miałam problemu z wło

sam i. Uda;e 1ię ;ej wzrokiem pmustrzyma,jak11ba 0t.l wyb11ch11 Imiech11 . ... To 

jesr więc cen William S..:ekspir. Teraz rozumiem , dl aczego pański 

kolega Marlowe ostrzegał. przed spo tkaniem z panem. Pan rze

czywiście nie jest a rrakcyinym mężczyzną. .. Że reż ce go od pana 
o zekiwałam: przecież naj większe osiąg n ięc i a nie nal eża ani do 

pięknych , ani do bogatych, ro walka o przeży ie jesr mororem 

wielkich dokonar'i. N ieprawd; ) A piękni i bug ci zazwycza j nie 

muszą walczyć . Trzeba przez niejedno przejść , żeby stworzyć dzieła 

rakie jak pan, Szekspirze . Taki człowiek jak pan, niepiękny, syn 

wyrobni ku ręk awiczek, prowi ncjusz, na pewno niejedno musiał 

zn ieść ze srrony londyńskie j śm ietank i. A piękne kobiecy eż nie 

paliły się do pańskiego rowarzysrwa. zekspir 1poglqda na 11iq zdziu•io-

11ym wz1vkiem. Pańska nieszczęśliwa pas ja do Jednej z moich dam 

dworu) Naturalnie, że o ry m słyszałam . Poza rym czytam pań 

skie son ery ... Cóż może zrobić mężczyzna pańs kiego pokroju, żeby 

polepszyć swoj ą sytuację? Tworzyć . Zostać sławnym . Tak, rak: 

mieliśmy wielkie szczęście , Szekspirze. Gdybyś był pięknym ary

stokrat ą, nie obdarzyłbyś nas pan dziełami t ak wspa niałym i ' 

W1dzqc że Szekspir prz;wiitrza 1ię dfJ odpowiedzi. Nie, nie. Proszę nic nie 

mówić . A nawet j eże li stawia m złą diagnozę! 

Czy ja kiedykolwiek zerwałam s i ę z krzesła, żeby prz rwać króryś 

z pańskich dramatów, żeby panu wyrłumaczyć, co n a p r a w d ę 

dz ieje s ię w naszych kr , lewskich wnęt rzach) ... Poza tym wszyst

ko, co taki wielki p isarz jak pan by teraz powiedział, mogłoby 

tylko rozczarować. Po pie rwsze: jes t pan bardzo zdenerwowany, 

bo z nalaz ł się pan twarzą w t warz z prawdz iwą kró lową z krw i 

i kośc i. Paln ąłby pan coś głupiego i gryzłby s i ę pan późn i e j do 

końca życ i a rym, że w rakiej histo ryczne j chwili nie srać było pana 

na więcej. Po drugie: wy, genialni dramaturdzy, w konwersa

cjach na żywo nie dorastacie do tekstów konwersac ji ze swoich 

sztuk z tego zwykłego powodu, że podczas rozmowy nie macie 

ryle czasu na zastanawianie s ię jak podczas p isania Z ręk '! 
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na sercu: 1ak dł ugo cyzeluje pan dialogi szruki, zanim uzna pan , 
że można j ą wypuśc ić na scenę? Szekrpir znou;11 pn.y„1ierza Jię do odpo

wiedzi. Proszę nie odpowiadać. I rak wiem, że nie powiedz iałby 

pan prawdy .. . A po t rzecie: jeżeli wam, poerom , wpadnie pod
czas konwersacji do głowy jak iś ciekawy pomys ł, ro i rak go nie 

zdradzicie. Myślicie od razu o rym, żeby go wykorzysrać . Albo w 

następnej książce , albo w teat rze. Czy nie mam racji? Nie powin

no się sporykać urora, którego się uwielbia. Takie sporkanie 
może być tylko rozczar waniem. Geniusz o wygl ądzie an ioła , 

błyskorliwy w rowarzystwie , ro sp rzeczność sama w sobie. Pański 

kolega Marlowe był i przys rojny, i blyskod iwy, a ja, mając sła

bość do rakiego typu mężczyzn, zapraszałam go do siebie częsco . 

Ale niech pan tylko spojrzy na iego szruki 1 Do po111racajqce; wlaf111e 

lady So111hwell Co z lordem Cecilem) 

LADY S. Nie ma go jeszcze. 

ELŻBIETA N ie przysłał żad nego posłańca? 

LADY S. ie, m ilady. 

ELŻBIETA No p iękn ie. To musimy poczekać.. . Wraca do m•o;ef!.o 

krzesła , lady 011thwell pomaf,a jej miqfi. 

LADY S. Wygodnie Waszej Wysok śc i ' Możr podać jeszcze 

j ed n ą poduszkę? 

ELŻBIETA N i· . Zaczy11a bębnit' niuit•1pliwie pt1ka1!1t . 

LADY S. Fi l iżankę herbary? A może mam coś zagraU \f/skaw;~ 

11a królewski szpinet. 
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ELŻBIETA JjJoglqd~111a niq wyniośle. Pane MnicJ 

LADY S. Mogłabym wiersze poczytać . 

ELŻBIET A ie znoszę wierszy od la r. Trzeba się nad nim i zasta

nawiać i zastanawiać, nad każdym słowem , po ro tylko, żeby 

w końcu doiść do wniosku, ie rak zwany poeta s ię nad n im i nie 

zastanawiał. Do SzekJpira. Pańsk ich sonerów ro oczywiśc i e nie do
[yczy. 

Szehpir klanit1 się z wdzięcwoiciq. Elżbieta zaczyna wow11 bębni<' palcami. 

JAKUB fdszonym glos1:m do Whitgifia. Na kogo my rak właściwie 

czekam y? 

WHITGIFT Na lorda Cecila, sekrerarza królowej. 

JAKUB dg Whitgifta. A do zego on jesr nam potrzebny? 

LŻB lETA której sl11ch raptem fimkc;on11;e całkiem prawidlowQ . 

To j a go porrzebuję. To jedyny człowiek , którego jestem pewna. 

W iem, że nie będzie rozpowszechn iał żadnych zmyś lony h histo
rii na tema[ dzisiejszego wieczoru . 

WHITGIFT Wasza Wysoko 'ć ! Czy ja Waszą Wysokość kiedy

kolwiek okłamałem? 

ELŻBIETA A ro nie pan głosi na kazaniach co niedziela, 

że winowajcy kończą w piekle' 
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WHITGIFT P rzec ież kończą 1 

ELŻBIETA A by ł tam pan) 

WHITGIFT z ob11rze11ie111. JA? 

ELŻBIETA No właś nie. 

PndczaJ kiedy Elżbieta po raz kolejny zaczyna bębnit' palcami. dramatycznie 

nasila sir wycie psów. 

JAKUB do l.c1dy So11th1.11eil. Pic;kna pani, czy może mi pani zdra

d zić, cóż to za potwo rny hałas ? 

LADY S. dyga;q<. To psy królowe j, Wasza Wysokość . P ięć psów. 

Jest jeszcze jeden . Ale to szczeniaczek, śp i tam w koszyku . 

JAKUB do Elżbiety. Zawsze rak ohyd nie wyią ; 

ELŻBIETA pomszona. p17.ysi11dJ11je się swoim psom. To os tami raz. 

CIEM O 
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SCENA 2 

Pól godziny później. 

Królowa z;1p<1dlc1 w drz 111kę . Ar0bisk;11p CZJ'la bre1ciar::. . Zm1dw113 }(1k11b 
ll')'<iqg11ql sif na kr6/m11ki111 lożfl . j edynie Sukspff me zmieni/ pozy9i. 

Kiedy lady So11thwell 11xhwlzi. królawa blldzi .r1ę. Cale towar-z)slwo kier11je 
pełen wyczekiwania 1uzrok na lady 0111hwe//. 

LADY S. Wasza Wysokość, lord Cecil przysłał gońca z wieścią, 

że nie może się zjawić osob iście . Po pief\vsze: wszystk im i u lic?mi 
c iągną w kierun ku pałacu tłum y lu zi, żeby mod li ć s ię o wyzd ro
wienie k rólowej. 

ELŻBIETA Albo o jej śmierć . A po d rug ie? 

LADY S. Po drugie jest przekonany, że powinien pozos tać w 

Londynie, gdyż z mi nury na m i n utę wzras ta niepokój poddanych . 

ELŻBIETA Albo ich zn iecierpliwienie. 

LADY S. l ada chwila może wybuchnąć rewol ucja. 

ELŻBIETA Pani znowu przesadza, lady South well! Konk ret 

nie: jak ich uży l s łów? Co powied ział naprawdę' 

LADY S. pokornie. Pow iedział , że lord Cecil obawia się paniki. 

ELŻBIETA Paniki , nie rew olucji. Ale ro t e ż wystarczy. 

Do i1111yrh . Z rego ro p owodu poprosilam was do siebie . W)·ciqga dloń 

111 kim111k11 ladJ So11th111eli. nierie1pliwi się. widzqc że ta nit od raw rozumie, 
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0 ro ;ej chodzi. Proszek ! Lad) So11thwdt naklml" bial] /n·oszd„ nie m=rdzqr 

y,o tym razem. KróL()zM lapcz) u·1e wciq>;a ;;o nozdrza111i. prz)glqdajqc sir prz) 

tym każde11111:; zapm.rzo11Jrh goki po kolei. Zacny m istrzu... Mój dob ry 

Wh irgifcie ... I ry m ój wątpliwy następ o ... Jalwb wirh.q;· dezaprobatę 

we wzrok11 dot ki , UJU'a sir z ;ej loża. Za kilka godzin nie będzie mnie 

już na rym świe ie. To m ój ostatn i wieczór. Chc i a łam go wl aśnic 

w wa zym towarzystwie spędzić. 

LADY S. l/J ttatrabii dramatycw; spo.rób rz11ca sir do nóg królowej. Wasza 

Wysokość.1 

J AKUB z /ed1111e 11k1Juim1q radośdq . A l eż droga cioc i u.' 

WHITGIFT Cóż mówicie , córko! 

ELŻBIETA Proszę wstać, lady Somhwell. Do Szekspira, któiJ się 

podiJ'lt'a. Sz kspir siadać . 

Oboje 111yko1111jq polecenia królowej, }t1k11b t«i się 111ycof11je, siada niedbale na 
b1zeg11 loża . Elżbieta daje wak W'hitg1ftowi. żebJ pomóil jej 11/Jfai z kr·wla, 
po cz;m mtau•ia sir pofrodk11 pnkop1. dyszy ciężko , ale mimo to ttz)ma się 

proJ111 . 

ELŻBIETA Wszyscy znacie moją sytuację . Jestem bardzo chorą 
k bietą i ro od miesięcy. Wyjątkowy przypływ sil, k tórego świad
kami j esteści e, zawdz ięczam narkorykowi. N iesrery, d ziałanie jego 

słabnic za każdym razem . Poza cym to czyste przes t ęp rwo decy

dować o 1 sach swojego narod u pod wpływem narkotyków. 

JAKUB do poz0Jtt1fych. K rólowa m a racj ę. 
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ELŻBIETA rwra m11 ironirwe .rpojmnfr. Dzię ku ję .Jak11b wielkodmz-

1ry111 gestem zaprasza jq do dalszego m1molug11. Tak naprawdę każdy mój 

oddech to cierpienie . Tak jakby klarka piersiowa była skuta żela

znymi ł ań uchami. og i, cale ciało są bezwstydnie opuchnięte . 

Żoł ądek nie p rzyjmuje już prawie pokarmu, a najm niejszy ruch 

powodu je zawroty. j ak wiecie, kocham moje życ ie ponad wszyst

ko i jestem w stanie znieść każdy ból i każdy napad astmy. Ale rn 
n dzna egzystencja je r lepsza od rego, co byłoby dla n iej j edyną 

alternatywą : jej brak. Wh11g1ft rhre 111jrazit' Jprzeciru. Wiem , co pan 

chce pow iedzieć, Em inencjo„ . Wolalabym więc m zostać i delek

tować się moim cierpien iem aż do ostatn iego momentu . Ale, nie

stety, rakiego wyjścia nie mam. Podczas zrerdziesm czterech lat 

i stu dw udziestu siedm iu d ni mojego panowania dobro mojego 

narodu stawiałam zawsze ponad moje własne. Naród zna prawdę 

o mojej choro ie. Moi przeciwnicy nie om ieszkal i rozpowszechnić 

wiadomości o tym, że nie jestem j uż w stanie dźwigać moich obo

wiązków. Jeże li zostałabym przy życi u , to w ciągu najbliższych 

kilku d ni, zy może nawet godzin , doszłoby do p ierwszych rozru

chów. A te mogłyby doprowadzić do czegoś dużo gorszego: do 

zama hu stanu ze st rony p apistów, albo do powstania ze strony 

p urytanów, co z k lei doprowadziłoby do masowych egzekucji , 

wojny domowej, albo nawet do wkroczen ia obcych wojsk . 

JAKUB Wojsk szk ockich . Reag11jqi- na spojrzmi królowej. Na przy

kł ad. . . Bo przecież nie j esteśmy jeszcze zjednoczen i. Podchodzi do 

kominka. g1-zebie w nim. 

ELŻBIETA W każdym razie mog łoby to oznaczać koniec 

Anglii. Do} ak11ba. Co tam j st w tym ogniu? jak11b przestaje g1zebać. 

Co w ięc jest moim obow i ązkiem? Moim obow i ązkiem jest wycią

gnąć naród z tej przepaści, w krórej s ię zn alazł z p owodu mojej 

długo ciągnącej s ię choroby. Królowa się wysłużyła, królowa musi 

zni k n ąć . 



WHfTGIFT po krótkiej przmcie. Ależ córko: decyzja o rym, k ie

dy mamy umrzeć, leży w rękach naszego Stworzyciela. 

ELŻBIETA Przecież my reż m am y ręce , Em inencjo. 

WHITGIFT Ależ córko , wypraszam sobie! Jako głowa Kościo

la ang li kań kiego, królowa, rak samo jak ja wie, że ch rześc ijan i

nowi zabron ione jest popełn ienie samobój twa. 

ELŻBIETA z nieuk')ltitmq drkatuokiq. A wlaściwic to dlaczego' 

Bo byloby to żenujące , j eże l i pozwolilibyście na nie i nikt n ie zde

cydowalby się go popełnić, żeby się dostać szybcie j do waszego 

raju' ... Ach, co ram , wcale ju ż tego nie chcę wiedz ieć . Wskaz11;e 

11a 111oj rwlo. Za ki lk a godzin pamięć tu ukryta wygaśnie na 

zawsze, a tym samym Wasza odpowiedź jest potrzebna jak dziura 

w moś ci , nieprawda? Do jak11ba, któ1J wow11 siedzi 11a lóżk11 . 

Widzisz więc, mój chłopcze? Ni na darmo wybrałeś się w długą 

podróż z Edynburga. Chociaż na razie wałkon isz się na moim 
łożu śmie rc i, ro już niedługo będziesz mnie przy nim opłakiwał. 

Jakub a1tlomt1tycwie wstaje. oddala sir od loża. podrhodzi do Suk.spira. 

Jutro j st czwartek. Dzie ń, w którym tradycyjnie umiera s i ę 

w naszej rodzinie. Mój j iec, Henryk VIII, umarł w zwartek. 

J ego następca , a mój brar przyrodni , chory na suchoty Edward 

IV, odszedł od nas rów ni ż w czwartek. Także moja przyrodnia 

siostra, krwawa królowa Maria, opuściła nas pewnego czwartku. 

Nob! sse oblige. 

JAKUB Szanowna ciociu, k iedykolwiek zdecyd ujecie ię na roz 

st anie z nami, będz iec ie dalej żyć w sercach poddanych, na za

wsze powstaniecie z nami. 

ELŻBIETA Ach, mój mały, rynie wiesz jeszcze, jak niewdzięcz
ne jest serce ludu. Gdyby udał się planowany trzy lara remu przez 
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ciebie i drogiego Essexa zamach stanu, ro lud wiwatowa ł by na 

waszą ześć i znalazłby powód do ścięcia głowy królowej. Nie, 
życ ie po śmierci może mi tylko w mojej obecnej sy tuacji zapewn ić 
jeden, jedyny ... 

WHITGIFT spoglqdajqc u· gtir~. On . 

ELŻBIETA 111skm.tlj( 11a Szek.rpira . On. Ufmiech,1 się. Niech s ię pan 

rak nie boi, Ksi <)żę Poerów. ie będę wymaga ł a od pana niczego 
nieprzyzwoi[ego. Chcę zaledwie zlec i ć panu napisan ie sztuk i: 

szruki o mnie. i~ciqga z kinzwi skór..anq sakim'kę. Za zaliczką na·ru
ralnie bo przecież na pre mierze mnie już nie będzie . Przez ft1d;· 
Solllhw li podaje saki wkę Szekspirowi. ktriry /11-ZJ')llltlje jt/ z zaklopota11im1. 
J uliusz Cezar, Ryszard II, Ryszard III, Henryk IV, V, VI 

- w porównaniu ze mną majestaty mało znaczące: podżegacze 
wojen, rchórze, chciwi despoci. Bo na we[ z inreligen ·ją rak przez 

pana ubós rwianego Henryka V nie b y ło za dobrze, skoro dał s ię 
Francuzom wciągnąć w głupią rzeź .. . A jed nak napisał pan sztuki 
o wszysrkich, ry!ko nic o mnie. 

WHITGIFT Pfllrzqr na Szehpirt1. Przec i ż on napisał j uż sztukę 
o Was, w, sza Wysokość . 

ELŻBIETA O m nie? 

WHITGIFT rozk()JZll}e się ll')Stras:onq mi11q Szekspirrt. T1k, Wasza 

Wysokość, i Wy j ą znacie. To „Hamlet'' . I ca ły świat wie o rym, 

że niezdecydowani e tego Juńskiego ks ięc i a jes t w rzeczywi rn ·c i 

krytyką królowej Ang lii . Jej dzi więrnastolemie odwlekanie egze

kucji Marii Sm art zainspirowało Szekspi ra do tego „dzieła" . By ł 
przy [ym rak p rzeb i g ly, że ni e możn a go było po ciągnąć 
do odpowiedzialnośc i . 
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ELŻBIETA Ach, W hitg ifcie, że też Kośc iół próbuje troszczyć 
się o szcukę . Nic pan nie zrozumial . „Hamler'' jest szruką o obłęd

nym dążeniu kobiet do zamążpójścia, sztuką mają ą moią całko

witą aprobatę . Chodzi w niej o j edną z tych głupich dziewczyn, 

dla których sensem życ i a jes t małżeństwo . Tylko, niestety, mus i 

ona.„ do Szek_rpira. Zapomnialam jak jej na imię „. Szekspir wstaje, 

ale zanim 11da1e ""' 1ię mi p()wiedziet', k.r1ilr1wt1 przypo111ina s11bie. oreLa. 
Nieste ty, mus i stwierdzić , że jej wybranek, ks i ążę Hamlet wła

śnie, nawet nie myśli o małżeństwie . Ma naprawdę inne proble

my. A więc Ofel ia ropi się. Mam rac j ę? 

zek.spir Jpieszy:: potwierd:e11ie111. klanittjqc się. po rzJm ndprfi.ony opada na 
krusln. 

Dlaczego więc nie napisał pan żadnej szruki o mnie, czcigodny 

m ist rzu' Niech pan nie wsraje ... Bo przez czterdzieści czrery lata 

utrzymywałam w rym kra ju pokój, a szczęśliwy lud nie nadaje się 

na remat do dmmam1 Bo by łam za dyskretna, żeby chwal ić się 

moim życiem pryw, mym' Za11imSwkspirowi11dajesię1J1ipowiedziec'. Ach, 

tego reż jui nie chcę wiedzieć. Za parę godzin nie będę już żyła. 
Przy pnu•tórzen1111rg11 flStat niego arg11nm1111 słychat' w jej glosie /edu•() tlom-ugal
"Y cinl Zllltftpienia. 

JAKUB O Waszej nie odwzaje m nionej m i łości do młodego 

Essexa mógłby j uż napisa ' cały dram ac. 

ELŻBIETA , U'fdtmt111Jiciq stl'ojej udpowiedu zdradw zrauienie. Nie 

było w moim życiu nie odwzajemnionej mi ł ośc i. Zapamiętaj 1 

Żadnej! 

JAKUB Od Essexa sly zano inną h isrorię. 

ELŻBIETA Od kiedy r słowo zdrajcy znaczy więcej niż słowo 
namaszczonej królowej? Miłość, miłość„ . Miłość to tęsknora 

skóry, ro pragn ienie krwi, ro ustępliwość woli. To nic, co rozsąd
ny człowiek mógłby wzi ąć na serio. Do Szekspira. W każdym razie 

moje spory z jego marką były y d brym mater i ałem na dram ar. 

Złożenie podpisu na jej wyroku śm ierci koszcowalo mnie więcej , 
niż kosztował mn ie każdy inny spośród wielu moich smutnych 

obowiązków. Niniejszym zabraniam pan u sra nowczo wląc~yć 
rę histor ię do m o j e j sztuk i. N ie znając rzeczywistych okolicz
na 'ci, wziąłby pan jeszcze stronę tej wariatki i nazwałby rę sz rukę 
„M a r i a Sr u ar t" 1 Dnj11k11ba. Ty masz mi o to zadbać, żeby an i 

n, ani nikt inny nie gloryfikował twojej matki moim kosztem. 

Pomyśl, zostawiła cię , kiedy miałeś tylko dziesięć miesięcy, bo 

znalazła sobie znowu nową miłość' Do Szek.spim. Krótko mówiąc, 
Szekspir: życzę sobie, żeby pan napisał sztukę o dzisiejszym wie

czorze. O ostatniej nocy waszej królowej. O jej osrarnich czynach 

i słowach . O odwadze i godności , z którym i poddała s i ę Nieuni

knionemu: przychodzimy, odchodzimy - naj ważniejsze jest być 
gorowyrn, nieprawda? Tytuł: ELŻBIETA, KRÓLOWA 

ANGLII. Czas: Noc z 23 na 24 marca, 16 3. Miejsce: Pokój 

w pa łacu w Richmond, w krórym królowa będz ie umierała . 
Osoby : Królowa. Knlejnn wskaw;qc. Następca tronu„ . Arcybi

skup„ . O, ma dworu„. Siebie oczywiście nie umieści pan w szru

ce, lorda Cecila, niestery, reż nie. A więc sztuka dla czterech akcorów 

1 oczywiście większej Lczby statystów. Oczywi ·cie, nic chcę w ren 

sposób hamować pana poeryckiej wyobraźni. Jeszcze nigdy nie pró
bowałam się mieszać w pracę jakiegokolwiek pisarza, czy ro jasne; 

\~, iqgt1 rękę do SukJjJira - pn11i1waż ten nie row111i . o ,·o j1j chodzi, stojqcy 
obok I/lego J ak11b popycha go lekko w stronę kr61owej. a Szekspir pofpim.nie 
podbiexa do niej. ieby 11calowaljej d/01/ . 

ElŻB IETA Wiem, że posraw i m i pan godny mnie pomn ik. Do 
lady Somhwell. Przestawcie jego krzesło do rył u, w ren sposób, żeby 
N żadnym wypadku nie zapomniał, że ro on jest publicznością . 

Lad) So111h111el/ wyko111ije rozkaz.j,1k11b pomaga jej przJ· rym. Dalej „.] esz
cze dalej.„ O brze. 
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Krze1lfJ Jtoi j11ż prawie na rampie, tylnym oparóe111 od111t·óco1ie jnt do 
p11b/iczności w taki sposób, że widać teraz jedynie stopy Szekspim i dolnq <'zęśl 

;ego 11óg - tylko kiedy Szek1pir się podno1i, widać ryl jego gl<Jll')' i mmiona. 

ELŻBIETA A teraz zani śc ie mu ram pulp it„. } t1k11b i lady So111h

well idq razem po filigra1Jowy pulpit . Prosro przed niego ... O n ma prze
ci eż na nim pisać„ . O, tak . Teraz Jama podch<Jdzi do Szekspira , na 

pmsrenimn. Siedzi pan wygod nie' ... Nie wstawać . Ma pan wszyst
ko , czego pan potrzebu je? Pióra, atramen t... Tę nie zap isan ą 

jeszcze księgę kazałam zw iązać właśnie dla pana. Może pan od 

zaraz zaczynać pracę„ . Czy jest pan pewny, że nie życzy pan sobie 
herbaty ? Szekspir robi 11.1ymź11ie odmowny geJt. N o pięknie . Powraca na 

swo;e miejs e nt• środk11 pokoj11. Zastanawiałam się, jak by pan mógł 

zacząć rę sztukę. S eną masową, pow iedziałabym. Widział pan 

po d r dze tych wszystkich ludzi, którzy pomimo te j paskud nej 
pogody zgromadzili si ę przed zamkiem, żeby modlić s ię za mnie'„ . 

Proponowałabym rozpoczęcie szt uk i na proscenium , dużą li czbą 

płaczących i modlących się scarysrów. Trzeba wziąć pod uwagę, 

że ro dzieło nawet za tysiąc lat powinno znaleźć odbiorców. I ta
kim rozpoczęciem, bez użyc ia wiciu słów, pokaże im pan popu

larność królowe j i jej znaczenie dla h istorii. Dopier wtedy orwie

ra si ę kurtyna i królowa wkracza. Elżbi ta pow;e. Kobieta majesta

tycznej posruty, ubrana w pełną przepychu sukni „. Jej wspania
ł , ogniste włosy zdob i d iadem królew k i„ . W prawe j ręce berło 

królewskie. Lady So111hwell cklt1da jej lt' 11ierierpliwic U.')'aqgniętq pmtC<f 

d/01/ b rlo. Sroi na środku pokoju, w którym będzie umierać. Tak 

jak już powiedziałam, nie chcę pan u niczego na rzucać, ale ro 

by łby niezły początek ' 1 wtedy zaczęłaby się właściwa akcja sztu

ki : umrę, mówi k rólowa. J u tro jest czwartek, dzie ń , w którym 
w mojej rodzin ie się um iera. Po półn cy nadejdzie czas na mnie, i 

kiedy s i ę rozj aśn i , nie będzie mnie j uż poś ród żywych . Zwraca Si\ 
ku swojej mlodej damie dworn.„Lady Sourhwełl , proSZt;' p rzy
nieść mi kosz. 
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LADY S. zaklopotcma. Jaki kosz, Wasza Wysokość ? 

ELŻBIETA I coś takiego eh e na scenę ... Koszyk z psem, 
South we Il ! 

lady 

LADY S. z dwoi· kimi dy!!,ami i 1earral11q illfo11a1jq. Wasza Wysokość 
ch ciałaby zobaczyć małego księcial 

ELŻBIETA z pelny111 komicznego zwqtpiwia gestem, do Szekspira. MÓJ 

piesek. Nazywa się Horacjo. Ponieważ j st moim najwierniej 
szym przyjacielem , pozwoliłam sobie go n azwać im ieniem rowa
rzysza pańskiego Ham leta. A poza tym miałabym w stosunk u do 

tej sztuki pewien zarzut. Oczywi.' cie, nie wykraczający poza ramy 

s~romnośc i . iech pan wyrzuci pierwszą sce nę . Tę straszną scenę 
z duchem ojca. Jest bardzo niewiarygodna. Całe życie spędziłam 
w zamkach i j szcze nigdy n.i e natknęłam się na ducha. 

Kied) Szehpi1: pod1101zqc w sprzeriwie dloń. UJ'la11ia się spoza opal'Cia 1111ego 

krze.Jla, Elibieta prz)jaźnie lagodzqcym gestem kładzie palec na 111rarh. 
To tylko propozycja. 

JAKUB gdy Szekspir znow11 p1·ób11je wf powiedzie,'. Pan ma rrzymać 
język za zębami, panie Szekspir, jasne' Szorstko popyiha go z p()IJ)f·o
tem na krzeJ/o. 

Lady Sol(fhwel/ f)ma.a1ro1 pode.szla z pieskie111 t/J koJZ)tzk11 do kr6/owe;. 

ELŻBIETA dows-qJtkir:h. Śmierć„ . U mi ranie.„ Ciąg le używamy 
tych słów: śmiertelnie źle s i ę czu j ę, nudzę się śmiertelnie, umie

ram ze śmi chu, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, co one ozna

czają. N ie naprawdę . Do Szekspira. Pan nam też nie daje żadnej 
odpowiedzi. Pański Hamlec, ta sc na na cmencarzu ... Teraz, po

myślałam wtedy. Teraz odpowie nam w końcu , jak ro jest z tym 

wnieraoiem ... Ale pan poprzestaje na opisie powierzchowności: 
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„Aleksander umarł. Aleksandra pogrzebano, Aleksander w kit 
się obróci ł ... " Suk.sp i,- znmu11 wyla11ia się sp<>w o/Nm'ia k,-usla. nieśmiało 
podnoszqec/101i. „W proch", tak, wiem . „Proch to ziemia. Z ziem i 
robi s ię kit, i d laczeg nie mi ałoby się tym kitem, w który on się 
zamienił, zale1 ić beczki piwa?" Krótko mówi ąc, zam i nia się 
człow iek po śmierc i w korek w beczce piwa . O samej śmierc i ni

czego się nie dowiadu jemy. 

Birrze .fpiącego pieska i ·hol 11aprawdę jest on minic1111mtt)'. et więc lekki, 

z WJ mŹll)'lll iVJsiikiem podnosi go do gór]'· 

To właśnie Horacjo. Jak widzicie, śpi głęboko 1 mocno, ponieważ 
w połudn ie własnoręczn ie nakarm iłam go skomponowaną przeze 
m nie m iksturą nasen ną . . . laczego? „ . Żeby się nie musia l 
bać. „Czeg ? „ .Tego , o nadejdzie teraz. „ Postanowiłam, że on 

opuści cen świat p rzede mną. 

Ostroinie klt1d:ie psa z pflwrotem do lwszykt1. z kieszmi s11k11i 1l')'Ciqga 

sztylet , UIJ'J"111je g<> z po hwJ. 

Mój sztylet„. Wystarczy raz e ergicznie przej ech ać przez małą 
knań . Kro się zgłasza na ochotnika? 

LADY S. wstrzq.fmfta. Żeby go zabiU Ale dlaczego? 

ELŻBIETA Bo m nie j uż tu nie będzie i dlatego nie będę s ię nim 

mogła opiekować. 

LADY S. J a się nim zaopiekuję! 

ELŻBIETA z 11izbawienim1. Czy nie chciała pani dopiero co iść na 

scenę? „. Jakubie, załatwiłbyś ro dla m nie? 

Wkłada sztylet do koszyka, każe go za11ieś"]alwbowi. 

JAKUB imieje się, a jed11ocze5"ie robi 1111ik. Droga ci ciu „. 
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ELŻBIETA To tylko pies, następco tronu. W przypadku ludzi 

nie jesteś rak i wrażliwy. Weźmy twoj ą mackę - jak ja cię wredy 
błagałam , żebyś zabral j ą do Szkocji. Uracowałbyś jej życ i e! 

J AKUB Macka rn za wysoki tytuł dla rej damy. 

LŻB IETA A więc: tak czy nie ? 

J AKUB Nie jem:m pach ołkiem Waszego kaca. 

ELŻBIETA o pięknie. „ W hirgift , a pan? Zrobi mi pan cę 
przysługę i Lady So111hwell podrh<>dzi z koszJ•kiem do Whitgifta , ale ten też 

robi 11111k. Eminencjo, ro tylko piesek. Przy heretykach nie ma pan 
rakich oporów, chce ich pan od razu wysy ł ać na szafot . Zummz sir 

do Szekspira. Książę oeców, a pani Zamordowanie p ieska angiel 
skiej królowej - ro byłoby przecież wyjątkowe doświadczen ie dla 
angi lskiego dramaropisarza? Do lady SomhweJ/. No piękni e, pro
szę więc go przyn ieść do mnie. 

Lady So11thwell pod<t)e jej kosz)'k. odwracajqc przy tym głowę ... Elżbieta 
bierze do 1·ęki 1ztylet, e1/e 11ie ma 1ena, żeby wbić go w ciało pieska. 

ELŻBIETA N iech go pan i tam posrawi . Lad) So111hwel/ odstawia 

kosz;k na mały stoliczek albo na toaletkr. Niech mi pani da swój pasek. 
Lady So11thwel! zwleka . Pani pasek! 

Lad)' So111h111eil r·ozwiqwje wqski paseczek od s11kienki, podaje go królowe; 
odwmrajqc p,-zy tym głmvę. KtrJ/owa robi pętlę z paska. zaciska jq z całych 
sil na IZ)i psa. Po zad11Jzmi11 psa, calkowirie wycieńrzo11a, opiera się o stół. 
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ELŻBIETA pofrótki~;przmt1il' . N o, a reraz n iechże pan i go poka

że naszym dzic.l nym panom ... Szybko, szybko. 

Leu/i· 011th11·fll 11ie.rie kmzyk ze zrdokami psa u: kiem11k11 Whitgifta. 

Jeszczc przed kil kom sekundam i by ło ro żywe stworzenie, W hit 

gifr. Cóż się z nim srało' 

WHITGIFT zb11hwrso11'f1NJ'. Byliśmy św iadkami tego "cóż" ! 

ELŻBIETA N ic byliście św i dkam i niczego! astępco tronu ' 

JAKUB D roga · iociu . Jeże l i ma ro być naprawdę Wasz ostatni 

wieczór, to z pewnością mamy ważni jsze sprawy do omówienia. 

ELŻBIETA Szckspi;, pan m 1 powie, co s i ę wydarzyło' Jeszcze 

dzisiaj rano to zwierzę budziło mnie, liżąc mi dłonie. Kiedy wró

ci ł o z porannego spaceru, rzuciło się na mnie merdając ogonem, a 

kiedy p kazałam m u iasrka, prosiło o n i ', skom ląc i srając na 

dwóch ł apach . „ Szekspir, za kilka godzin będę leżała wyciąg nię 

ta na tamtym łożu rak samo jak ta kreatura. Nie będę już żyła , 

Szekspir. a czym polega różn i ca między „teraz" i „porem"' 

} r1k11b oduTam się z rozbawimifl!I, zi·zm1zajqr mmiona111i. 

Ach rak' Pan następca rronu jest zdania, że jego ro nie dotyczy' 

Że rylko inn i m u zą w11ierać' \f/skaz11je na kosz)k z psem. Ty reż 
wczesnteJ czy później będziesz rak leżał , miody cz łowieku . 

Wy wszyscy będziecie rak leżeć ... 

Palec kt·ólowej. wycelowany w i-ozp1·oszrmyrh po se nie Whitgifta, Szekspira, 
lady So11thwf·ll - skiemwany jw jdno eśnie na p11blicznoN. 
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LŻBIETA Wy ... i wy ... 1 wy... Wskr1Z1tje 1das11e ,~1psawe pop1mie. 

G ipsowymi popiersiami będziec i e ... WsktlZ11je portrety swoich rndzicriw. 

Olejnym i obrazam i, k tórych n ikt już nic b<[dzie mógł porównać 
z oryginałem. Przed rym nike sic,; nic uchroni ! 

:v wielkim lltlpięci11 w;j1111tje citllo psa z ko ::.yka. trzymr• je w ramiorJtlch tak. 
;ak w ed11ej z plii11iejszyrh u.111k Szekspim będzie to mbil król Lear ze .rwojq 
có1·kq Cordeliq. Mówi dn p1a: 

No i co, nie ży je mój biedny głuprasek? Nie' Nawet mysz, 

nawer pchla żyje . A rynie żyjesz . Ani ś l adu życia w cobie. igdy 

cię j uż nie będzie. Do Szekspira. Niech pan zapamięta ro słowo : 
N i g cl Y - Na ym polega różnica między rcraz i potem: nieważ
ne, jak g.łośno go będę wołał a, ren pies nigdy już, nigdy, nigdy, 
rngdy nie będzie l izał moich rąk . 

Ostrożnie wklada zwinki psa do koszyk.i . Ze Izami u· glosie: 

Czy nie zarządz iłam, że dz isiaj bez końca ma grać m uzyka? 
Kf(lJzcze w 1·ęre. M uzyka! 

LADY S. M uzycy wzbraniają si ·grać rak długo , dopók i nic usra
nie ro wycie . 

ELŻBIETA Wzbraniaj ą się' Kro ru rządzi? Do lady So11thwfll. 

ktlira chce ll')1bi cdn m11ZJ 0ków. Proszę tu zo r ać. Do Szekspi•<i . M istrzu 

mi jmy ro j uż za sobą 1 Pańskie ramię ' Szekspirpodbiega do niej. cile ni; 

nf111it!t1 się p(lc/ać;<; rt1111imir1 . Pańskie ramie;! Kiedy S;:.ekspir w k1Ji/w wiko

llllJ polecenie królmt'ej, ftt /llf(Ji rir przdr1111m:. zeby dotklltfĆ j ego mokrey,o ręk,-1-
Wcl. Naprawdę nie chce pan nic suchego do ubran ia? 

Podchodu; dn okna. z którego widm' dzii:dzinin. 

E_LŻBIETA Tych pięć psów ram na dole, rn moje najbardziej ulu

bi ne. W idzi pan, s rróż dokona ł j uż przygorowań - każdy z psów 

ma pętlę na szyi. Kiedy podniosę rękę, pętle zosraną z ciśni i;: r . To 
rylko momenr. Podnosi rękf. To Pool, jeden z moich harrów. 
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Slychctć krótki chrapliwy odgłos, a po 11i111 wzmożone 111ycie p"zosta/yt"h przy 
życi11 psóU'. Kiedy lady So111hweli ukrywa twarz w dioniach. Jakub wykrwzy

st11j okazję i obejmlfje jq. 

ELŻBIETA do Szekspira , któ1y chce się odwródi'. Byłob lepiej, gdyby 

pan si~ nie odwracał. Będzie pan musiał ro opisać .. . Teraz zabie ra 

się za Blacka Wilfo rd a. 

Odgłos p()wtarza się. 

To był Black Wil~ rd Najpiękn ie j szy chan świata . Teraz infor

m ac ja poufna dla pańskich królewsk ich dramatów: w otoczeniu 

króla zwierzęta są j dynymi istorami , króre niczego nie udaj ą . 1 

d larego są reż jedynymi, które on odważa się kochać z całego 
serca.„ H arry Hunks, dog . Czy myśl i pan, że zapam ięra pan te 

wszystkie imiona? 

Odgłos wów si~ powtarza. tyle że coraz mniej ps6u· porem 11jadu . A rcybisk11p 
pbdszedl w międzycza.sie do oltal'UI . klęczy przed nim 1 mbdli się pólgfosem. 

ELŻBIETA A ren to Gre t Neck , g eni usz w polowan iu na 

kaczki. Nawet w srawic je prześ ladował. 

Odgłos p()Wtarza się. 

Do Sz kspira. Co pan rak zbladł? Taki pan wraż liwy? J eszcze 

tylko jeden . N i eh pan pojrzy : Sack rson, szpic. 

LADY S. Tylko n ie szpic 1 

ELŻBIETA ... Podarunek niderlandzkiego wielbiciela . 

Slychat' ujadani jednego tylko, niezbyt silnego psa. Lady So111hwell szlochajqc 
11kry111a głowę na pieniach j ak11ba , arcybisk11p zaczyna się gloś11ie; mod/il. .. 
Raptem zapada absolutna isza. Elżbieta zapomma o 111szy11kim, patny 
11a dziedziniec . Sz kspir 11a czubkach palców skrada się do swojego krzesła . 
Raptm1 zaczy11a grai muzyka tamnna typowa dla tamtych czasów - gallirirde, 
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co11rtmle. ewent11alnie ;akiś li! tym sty/11 , 1tJ'nl)''lo11y taniec. jeżeli środki iwa-
11izacyj11e m1 to pozwoiq, może 11 • 1y1111110111e11rie puja111il Jię na sanie kilk11 m11zy
kó111. Elżbieta odn.,.aca się, otwie1·a ramio11t1. 

ELŻBIETA Whirgi fr , tańczymy? Tm patrzy na 11iq j<Jk na ob q 

osobę. No chodźcie , mój mały czarny mężu. Osrarn i ą rundę . 

Wiecie przecież , że ja zawsze kochałam tańczyć . 

Whitgit z widocznym oporem spełnia p1·ośbę . tańczy z irżko dyszqcq król1Jwq. 
Tc1 Zf/stawia go po kilklf kmkach. 

A reraz n tępca tronu .. . Miejmy nadz i eję, że potrafi lepiej rań 

czyć niż pisa' lisry„. 

Tańny z j akNbem, aLe zostawia go po rhwili, żeby zwnlril się do Szekspira. 

A teraz pan , d rog i przyjacielu .. . 

JAKUB Z nim królowa chce tańczyć? 

WHITGIFT Przec ież jest c ły mokry . 

ELŻBIETA Boi się pan, że nabaw ię się kataru? Szekspir nie msza 

się z miejsca. Szekspir, proszę mi nie mówić, że nie umie pan tań

czyć . W iem dokładnie , że zaczyn a ł pan jako akror - każdy aktor 

umie tańczyć . Szekspii- dale; się nriqga. To rozkaz Wa zej królowej. 

Szek1pir podchodzi do niej. zaczyna z niq 1a1iCZJ'i'. ale robi to 11' tak NniŻO!IJ' 

sposób. że taniec 11ie sprawia ;ej żadnej radości . 

G łowa do góry człowieku ... I niechże pan po ł oży ręce na moj j 
tal ii ... Tak„ . Właśnie ! 

Postatm Szekspira dalej wyraża respekt, ale tańczq teraz be1rdziej up1m nie 
- królowa i 011ieś111ie/011J poeta, obraz bardzo w:,mszajqcy. 

ELŻBIETA Co o ni so bie myślą , że g r a j ą d la inwalidów:> 

Szybciej! 
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Lady Solllhll'eif /Jodrhodzi do dn.w1. dclJe znak m112:ykom. Li przy.fpiesza;q 
tempo. 

Szybcicj 1 

Tempo muzyki wzrasta . pn pewnym rzmie rouzalala królowa pada, Jraci 
przytomnośi'. l ady Southw li krzy :zy z przerażeniem . M11zJ•ka lllJWa się -
jeżeli prawdziwi muzycy zna;dujq się 11a JCenie. to u• /)'Ili momn1Cie, na z1111k 
dany przez j ak11bt1 . majq jq op11irit'. WhilMifi i lad)' So111hwdl wlokq 
królowq do jej króli:wskiego krzesła . 

JAKUB do ukspira. o, hochszraplerku. I co pan z tego ma) 

LADY S. Wasza Wysokość ! 

WHITGIFT Wasza Wysokość, s ł szycie mnie? 

LADY S. O na nie żyje. 

ELŻBIET A ;/abym glo;em. z wysiłkiem Jlamjqt' się ;; łapać pnwiet1-::e . 

Mówiłam już .„ żeby pani rak nie p rzesadzala „. 

Ma ponowny atak astmy. 

W HITG l FT nie zważrljqr 11" at 1k. Wasza Wy o kość m u s i s 1 ę 

reraz udać do łóżka_ 

ELŻBIETA Malurki człowieku „ . malurki cz łow ieku „. Słowo 
„musi" władców nie do ryczy .. .Daj mu znak, żeby się zbliży/, szepcze coi 
do niego. 

WHITGIFT K rólowa mówi, że chce się p łożyć . 
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JAKUB dn Szek.Jpim. Proszę srąd wyjść robaku' 

Elżbieta z11011•11 daje wak Whitgrfiowi, żeby się do mej zbliż)'/. 

WHITGIFT Rozkaz królowej: wszyscy maj ą ru pozostać . Po po-

11011·11ym szepri k1·ó/aw1y. Dramatu rg ma się zabierać za pisanie nowej 
sztuki . 

Szekspii; k1ó1J hjl j11i p1:zJ' drzwiarh, udaje się poslt1Swie 1111 JU'(Jje mirjsre. 
SlychrJ1'jr1k 01wiei'f1 leiql'q tam gmbq księgę. zan11rza pióro ii· pojemnikN z • 
atramentem i wczy11a sk1vbać nim po papierze. 

JAKUB patrzqrSzekspirl)lviprzez ramię. Elżbieta„ . Królowa Anglii. „ 

Akr pierwszy.„ Scena pierwsza. Z 1·ozba111ieuiem. Pisa rczyk! 

CIEMNO 
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AKT II 
SCENA 1 

7i'Z)' godzi Il) priźn iej. 

Elżbieta śpi 111 s111Qi111 foteilf . 

Whi1g1ft klęczy przed oltmzem. pr..JciszonJm glosem odmawic1 modlitw;. 

Szek.rpir siedzi 11a krześle dla niego p1-zewcm::o11ym. a więc u· dalrZJ'm ciqf,!t 
11a prosceniN111, TJ Iem do pNblicz110Jci . 

) ak11b siedzi na podlodzt. jen.cze bliżej jJNblit':11ośri, z111rói:onJ ;e I do niej 
twarzq. opiera sir o krze.rlo Szekspira. pil11jqr ze znlfdzeniem paznokcie. 

Widac'. że w międzyczasie zostali' podane przekqski - lady Solfthwell. przez 
ivzglqd lltl śpi ri:q królowq. pomsza się pmwie bezszelest11ie pomil(dzy sietlzq1) 
mi i zabit-ra od nich bmd11e naczynia. 

LADY S. pólglo m do )ak11bll. Życzy sobie Wasza Wysokość 
jeszcze filiżankę herbaty? 

JAKUB trzyma;qc;q w mu/garstek, pólgiosem. Życzyłbym sobie od 

ciebie zegoś innego. Ale tego m i przecież nie dasz? 

Lady So!flhwell wymJka sir z lfŚmiet-hem na lmgą s11vnr krz sla. 

LADY S. nachyla się do Szekspira. ) eszcze fil iżankę he rbaty, pan i 

Szekspirze' Rw ca krótkie .rpoj1·w1it 11c1 fpiqcq królowq. Panie Szekspirze, 

czy mogłabym zamien i ć z panem słowo? Sukspir ch eustać - f) l jeg1J 

glm1,J' ukaw;e .rię na chwilę zza oparria krzeslr1. Proszę nic wsrawać 1 

Klęka obok jego krzesła . Pan mi m usi pomóc, panie Szekspirze, bar

dzo pana proszę ! Ja chcę na scenę! 

_Jakub. któ1)' to s!yszy. przeslfwa się na dmgq stronę krzesła w taki sposób, że 

w 11astf1Jnej scenie 011 i lady Solflhweli klrror naprzeciwko siebie. a niewidoczff)• 
dla p11blirznoki dramatlfrg znajduje sit pomiędzy nimi - mly tekst mt1wio11y 
j est pólgiosem. 
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JAKUB Gdzie ry chcesz? 

LADY S. Do cearru! 

JAKUB Tam porrzebują tylko mężczyzn. Przynajmniej u nas, w 
Szkocji . 

LADY S. Tutaj też . To skandal. Skandal i głupota . Przecież my, 

kobiety, o wiele bardziej nadajem y się do ról kobiecych . Zalfważa. 
że za bardzo podniosła gios. zniża go. Panie Szekspirze, przysięgam 

pan u, że mów ię poważn ie . Ja u ro l ziłam się do tego zawodu, ro 

się czu j ! Żeby tak chociaż raz stanąć na prawdziwej scenie: wszy c
ko bym za t0 oddala! 

JAKUB lfszczypliwie. Wszystko:' 

LADY S. M ister Szekspir, teraz, k iedy k rólowa śpi„. Czy mo
głabym coś panu zagrać' 

JAKUB J ego się przecież nie musisz pytać , mała . Do roboty. 

LAD Y S. do Szekspfra. Mogę ? Wyglqda 11a to. ie Szekspir wykonał 
prz;zwalajqcJ r,est . po11ieu·aż lady Solfthudl 11iprawdzie //{U/al kię .oy, ale 
trzyma si~ prostó i pó~f!,lose111 zaczyna recytmvać: 

"Chcesz już i 'ć? J eszcze ranek nie rak bl iski, 

Słow i k tO, a nie skowronek · ię zrywa 

f śpi wem przeszył trwożne ucho twoje. 

Co noc on śpi ewa owdzie na gałązce 

G ranatu, wierzaj mi, że t0 był słowik . " 
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JAKUB do Szrkspim. Czy ro z pana sztuk i? Szek.1p/1' cha się f11Jd11ie'1'. 

Nie wstawać „. Jak s i ę ta sztuka nazywa' Człow ieku, niechże 
pan n i \ raje! „ . Jak? Szekspir podpoll'iada tytlfl To ta ze si wikiem , 

to J uli a' A ren Romeo, co on na to odpowiada' Szekspfr podpowia

da. Czy ona ... g .Jte111 ilmtmje pomieszanie z111ysló1l'. N o dobrze. Do Lady 

SrJ11thuirll. Ależ Jul ia , skarbeczku , to był skowronek! 

LA DY S. ktilnj chwilmrn Ndaje sir jesuze zachowa<' pow,~gę: 

„Owo światełko nie je t świrem; jest ro 

Jak i ś m eteor d słońca wysłany, 

Aby ci służył w no za przewodni ka 

I cl Mantui rozj aśnia ł ci d rogę, 

Zostań więc , nie masz potrzeby się śpieszyć. " 

JAKUB do Szekspii'a . Czy ra para przypad kiem nie leży cały czas 

w łóżk u'„ . Ach rak) I coś takiego nie jest zabronione w Londy

nie ) Do lfld)' Swthwe/1, 11szrzJPliwif. Skarbi , m iałaś ra cj ę: słow ik. 
W moje ramiona, szybko, ćwierkajmy dale j1 

LADY S. z tmd11ościq jHm1stt7.)'lll1tjqc fmiech: 

„O dni je, d nieje! Idł, śpiesz si ę, uciekaj1" 

JAKUB Przec ież ci m 'wię, że to słow i k ! 

LADY S. parsk.ajqc fmiechem: 

„Głos to skowronka brzmi rak przeraźliwie 

I niestrojnym i, ostrymi dźwiękami 

Razi me ucho." 
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JAKUB Ach , chodź do łóżeczka s łodka J ulio - p rzy ięgam ci, ru 

nikt nie g rucha. 

~tUI)' So11thwe/I przerywa ostatecznie recytację . pada na podlogę zwijaJq< się :u 

sm1 h11 ... } ak11b.przyczolg11je się d'1 nie; na kolanach 1 wykorzyrt11;qc sy11uitj-r, 
przyaqga Fi do mim 1 obejn11de. 

JAKUB „. Che sz więc do tearrn ? 

LADY S. Nic mam szans. 

JAKUB D laczego nie m asz szans? 

LADY S. U nas w Ang li i potrzebowal i byśmy nowej uscawy. 

JAKUB Ja jestem królem Anglii. Ja jes t e m prawem. 

ELŻBIETA pr-=enikliwie. J eszcze nie j esteś. 

LADY S. podrywa Jię, z zakłopotaniem poprawia S11knię. Zagrałam panu 

Szeksp irowi frag ment jednej z jego szru k. 

ELŻBIETA Właśnie słyszałam . Króra to godzina" 

JAKUB niedbale w;tajqc Dziesiąta wieczór, ciociu Tudor. 

ELŻBIETA Sz kspir, niech pan prz czy ta, co pan napi ał. 
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JAKUB spoglrtdtlJqf zekspirou'i przez ramię. ie nie napisał. Siedział 

i wpanywal s ię w śpiącą kró lową. 

ELŻBIETA Przec i ż panu powiedziałam , jak pan ma pisać po

cząrek . No p iękn ie, poecie nie można n, rzuc i ć inspiracji. 

W)•L"iqga rękf - lady So11thwefl po.rpiesznic 11ak ładr1 na nią biały prorztk. 

JAKUB Może wcale nie jest oerą? Może ma w domu ducha, 

króry za niego pisze? 

ELŻBIET A Zostaw go w spokoju, mój ch łopcze, dobrze) Do 

klęrzqugo \Vhitgifia. iechże pan sobie da spokój z rymi mod lirwa
mi. W zysckim wyszłoby na dobre, jak by pan sobie nalał brandy. 

PodtzaJ kiedy Elżbieta wciqga nosem proszek . Whitgift z WJraŹ11)TT1 uulowo

ln1ie111 wykomlje poleceni królowej. 

ELŻBIETA Tak , Szekspir, pomarzę sobie hwilę po raz ostami. 

Przecież ro, co si ę naprawdę w naszym życiu Liczy, co marzenia . 

Marzymy, wymyślamy. A kieJ y przesta jemy ro robić, ro nas nie 

ma . Właściwie ro ciekawa myśl, d laczego pan tego nie zapisze' 

Krńlowa kont_}'llllllje wóqganie prnJzk11. slyl'hm' skrzypimie pirira Szek1pira. 

Elżbieta podstawia raz po wz wierzl'h swojej dłoni lady 011thweii. Więcej ... 
Następco rronu, p rzeczyraj nam, co on ram n pisał. 

JAKUB Jpoglqtkwc Szek.Jpirowi przez rt11ni~ . z tmtkm roz.rzJ1i·ow11;e jego 

pismo. „S ·n i my z j dnych zł żeni pierwias rków"/„ . Szekspir co.f 

pojn-ai11ia . „Żywot nasz krótk i w sen jest owin i ę ty. "/ 

ELŻBIETA Czy ja coś o śnie mów iłam? Nicość oracza nasze 

żyoe . i cość, zero . \Vriqga proszek. Pan wie, jak ja szanu ję pana 

pracę , ale coraz bardzi j mnie pan rozczarowuje . Znou'll tffiqxa 
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nom11 pmszek. Cały czas daje pan do zrozum ienia, że coś wielkiego 
nas po śmierci czeka. Szek.Jpir w 11it'fmialym proterrie pod11o.ri dłonie. Ach, 
nie) Udowodnię to panu własnym pana tekstem .„ „J esrl i w isto
cie szlach rniejszą rzeczą I znosić p isk i zawistnego losu"/ Z11ozu11 

wciqga 11osem prnszek. dmgq rękq wyko1111je 11ie itt1pliwy mrh. Na c pan 
czeka? iech pan recyt uj e! Szekspir wita/. ale widm'. że nie pamięta 

rvła111ego tek.1111. „. A ja zawsze myślałam, że dramaturdzy znają 

swoje teksty na pamięć . „Czy reż, stawiwszy czoło morzu n dzy,/ 

przez opór wybrnąć z niego?" Znr1w11 wr:iqga p1·0JZek, patrzy na Szekspi

ra z oczekn11a11im1. N ie? „ - Umrzeć - zasnąć -/ I na rym koniec. -

Gdybyśmy wiedzie li ,/ Że raz zas nąwszy, zakoń czym na zawsze/ 

Boleśc i serca i owe tys iączne/ Właściwe naszej naturze ws t rząśnie

nia,/ Kres raki byłby celem n, re j ziemi/ N, jpożądańszym. Umrzeć 

- zasnąć - " Teraz . „ \Viiqga promk. „Zasnąć!/ Może śnie " z 
W)Y2111em. Może śnić , widzi pan) Dojak11ba. który grzebie w komi11k11. 

Następco tronu, zosraw w pokoju mój og ień! Reryt11je dt1le;: 

„ - w rym sęk cały, jakie bowiem/ 

W rym śnie śmiertelnym marzeni przyj ść m gą, 

Kiedy zrzucimy z siebie więzy ciała, 

To zastanawia nas: i roć to czyni 

Tak długowi eczną n iedolę „. " 

Pełna energii dzięki hialem11 proszko1 i . 

„ .„ bo króż by 

cierpial pogardę i zniewagi świata, 

Krzywdy c iem ięzcy, obelgi dumnego, 

Lekceważonej mi łośc i męczarn i e , 

Odwlokę prawa, butę władz 1 O\VC 

Upokorzenia, które rueus ran nie 

Cichej z sług i s rają s i ę ud ziałem , 

Gdyby od tego kawałkiem żelaza 
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Mógł się uwolnić' Kcóż by dźw ig a! ciężar 

N udnego życia i pocił się pod nim , 

Gdyby obawa czegoś poza grobem, 

Obawa cego obcego nam kraju, 

Skąd nike nie wraca, ni wącliła woli 

I nie kazała nam pędzić dni racze j 

W złem już wiadomym niż, uchodząc przed nim , 

Popadać w inne , którego nie znamy. 

Tak co rozwaga czyni nas tchórzami; 

Przedsiębiorczośc i hoża ce ra bi dn ie 

Pod wpływem wahań i zamiary pełne 

Jędrności, zbite z wytkn iętej kolei, 

Tracą nazwisko czynu ." 

... Widzi pan i W iem, wiem. Pan musi myś leć o cenzurze . Tacy 

jak nasz arcybiskup czyhaj ą cylko na ro, żeby zabro nić panu 
wykonywania pańskiego rzemiosła. Ale czy musi pan rak nie

dwuznacznie opowiad ć pański j publ icznośc i o życiu po śmier i1 

Lepiej nic nie mówić, n i ż karmić ludzi fałszywymi srrachami. 

WHITGIFT Fał s zywy m i s t rach am i / 

ELŻBIET A Albo fałszywymi nadziejami. P rzy czym nie wiem, 

czy milsze mi są wasze nagrody, czy wasze kary ? 

WHITGIFT Królowa nie jest pewna, czy w raju nie jest lepiej, 

niż w królestwie szatana? 
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ELŻBIETA W piekle miałabym już przynajmniej kilku znajo

mych. Bo j eżeli wolna mi łość jest na wieki przeklęta, ro sporkała

bym r m wszystkich moich byłych kochanków. 

JAKUB tiqgle grubiq<" w komi11k11. I ogień pal iłby się tam lepiej niż 

w tyc h przcsrarzałych pałacach . 

LADY S. A ja wyobrażam sobie, że bycie niołem j sr dużo 

piękn i ejsze . 

LŻBIETA Bo nie wyobraża go sobie pani do końca . I z tego 

przec ież żyją ci agenci ubezpieczeń na życie po życiu. Do Whitgifta . 

Strach przed śm ierc i ą kruszy waszy h klientów rak bardzo, że 

wyobrażają sobie wasze rożna, ale waszego raj u nik r z nich j uż 

sobie nie wyobraża . A ja mam ru pewne doświadczenie. Bo czyż 

nie żyłam w raju? Największe pałace, najwykwin tniejsze kreacje, 

najwyśmie ni tsze dania, n ajbłyskotliwsze roz mowy, najgoręrsi 

kochankowie, naj milsza służba ... Dlatego reż niechęmie s tąd od

chodzę . A jednak , k iedy sobie pomyślę, że tak miałoby być w i e

e z n i ~ : mil ion lat , i jeszcze milion, porem jeszcze j den i jesz
cze ... Ze nie m og ł a by m nigdy umrzeć ... Mój drog i arcybi

skupi , myśl o śmierci jest przerażaj ąca , zgadzam się m z waszy

mi owieczkami. Ale jest jeszcze jedna bardziej przerażająca: myśl 

o nieśmiertel ności. N a z bawie, k tóra miałaby trwać wie znie, 

żaden człow iek ni chc i ałby tańczyć. 

LADY S. Ja bym chciał a. 

ELŻBIETA Bo pani jest jeszcze dzieckiem. 
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LADY S. do Whitgifta . A czy w raju kobierom wolno na scenę; 

ELŻBIET A W raj u nie ma życzeń nie spełnionych . Do Whitgifta. 

Inaczej nie byłby to ra j, nieprawdaż> 

WHITGIFT Żaden anioł nie chce na s cenę . Jedynym życze
niem anioła jest śp iewanie hym nów na cz ść Pana. 

LADY S. Ze sceny. 

WHITGIFT Z chmury! .„ Cały problem p ol g a na rym , że 

k rólowa i jej damy dworu myślą wyłącznie o własnych przyjem no

ściach . D o głowy im nawet nie p rzyjdzie pomyśleć tych rze

szach biednych wdów, marzących o ponownym zjednoczeniu ze 

zmarłym małżonkiem. 

ELŻBIETA I spędz niu z ni m reszty wieczno'ci? 

WHITGIFT cierpliwie . C órko, nasz Pan po to stworzy ł 

wieo:n ść . 

ELŻBIETA Ach , W hitgifcie, ro t ylko męskie fancazje . a ca

łym świecie nie m a męża, z k tórym chciałoby się spędz ić cał ą 

w i eczność. Jeżel i ten wasz ra j naprawd gdzieś istnieje, to rzuci

m y się przed jego srwór ą na kol na błagając, żeby się go pozbył. 

JAKUB U nas w Szkocji mamy od niedawna j edną z tych nowo

czesnych sekt . Członkowie jej w ierzą, że dusze ich będą latać 

w raju na golasa . N ag ie d usze w św i etle wiecznym. Szczęśc i m 

wypełnione . 
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WHITGIFT Ha' 

ELŻBIETA Model bezc ielesny : w1zp przeżyc i a, która oraz 

bardziej rozprzestrzenia się na tym kontynencie. Oznacza nie tyl

ko rezygnację ze wszys tkich cielesnych uciech, ale też wieczna 

samotność. Jak rozpoznać osobę bez jej ciała;. o piękn ie . Czy~ 
się różni jedna naga dusza od drug iej? N ie wyobrażam sobie, że 
taka religia m iałaby przyszłość . 

WHITGIFT Religia' ! To perwersja, a nie religia! Gołe dusze' 

Doj ak11ba . . Wasza Wysokość, tak ie sekty p owinny być wyt~pione 
doszczętni e . Zanim staną się niebezpieczeń twem d la n iewin nych 
ludzi. 

JAKUB Załatwione , Em inencjo. 

WHITGlFT Brawo, mój synu, brawo' 

LADY S. W głowie mi się kręc i . Jestem jeszcze młoda , ale jak 

sobie wyobrażę, że pewnego d nia m nie będą wołać.„ przykiada do 

mt zlożo11e na kształt t11by dlo11ie. coraz szybóej. „. Lady Southwell, kol j 

na panią.„ N ie, odpowiadam . Tak , mówi głos . ie. Tak. N ie . 
Tak. Nie„. 

ELŻBIETA Zejście ze sceny jest po praw j. 

LADY S. Ja rylko sobie myślę że jeże l i um ieranie jest ok ropne, 

a. życie wieczne jeszcze g rsze od życ ia na ziem i, ro co zrob i ć, 
kiedy "'Odzina wybije? 

ELŻBIETA Bać się . 
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LADY S. B a ć s i ę 1 

ELŻBIETA Cóż innego? Tylko głupcy nie boją się śmierci. 

JAKUB Głupc m nie nazwałbym siebie, za specjaln ie pobożny 
też nic jestem, ale śm ierci się nie boj ę . PoJchodzę do tej sprawy 
bardziej fil zofi cznic i polecałbym to samo cioci Tudor. Tak długo, 
jak jaru jestem , nie ma tu mojej śmierci . A jak mo ja śmierć się tu 

pojawi, mnie j u ż tu nie będzie . Po co się więc m am inte resować 
śmierci ą? Rozglqda się ll)'t//lif11jqro. i widzqc żadne1 reakcp. spmzcw z 

101111 i zu:rara sir do 11aj11111iej - 111dl11g niego - znaczqcej osoby. Nieprawdaż, 
panie Snaksmear) 

LADY S. Jed n y m można się pocieszyć . Cz~lui. aż lżbieta na 

nią spojrzy. Można sobie powiedzieć , że umrzeć muszą w s z y s c y . 

ELŻBIET A Można sobie pow ied z ieć , ale to nic nie daje. 

W momencie umieran ia jest się tym jedynym , który musi odej ść. 
Innym wolno pozostać i bawić się dalej. 

LADY S. A więc cóż można zrobić ? 

ELŻBIETA Można zaprosić widzów. 

LADY S. Do umierania ; Ma pani na myśl i rak jak w teatrz ? 

J akich widzów ? 

ELŻBIETA Dzieci na przykład. 

LADY S. A jak się nie ma dzieci? 
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ELŻBIET A gestem op,arnia obemyrh. Zaprasza się kogo się ma. 

LADY S. Al oni już w żaden sposób nie mogą pomóc. J ak kroś 

ma u mrzeć , to i tak umrze. 

ELŻBIETA Ale będzie próbował wziąć się w garść . A jak kroś 
udaje, że się nie boi, to przes taje się t ż bać . W każdym razie nie 
boi się już tak bardzo. Znam to z pewnego lazaretu, w którym 

usłyszałam od umieraj ąc go żołnierza, że dużo łatw iej umiera się 

z kró lową u boku. 

LADY S . ... Jeszcze ł twi j um ierałoby si, na szafo ie . 

ELŻBIETA A to dlaczego) 

LADY S. Tam ma się naj więcej ublicznośc i . 

ELŻBIETA z cwloiciq. Aktorka. Ale może coś w tym jesr ? Jeżeli 
~h.odzi o moją markę , to ro wspaniale zafunkcjonowało. Jej odej
sue bylo przykładem godnym naś ladowania. 

WHITGIFT Anna Boleyn god na naś ladowania. 

ELŻBIETA zwraca się w s~ronę porJret11 swojej matki. Anna Boleyn. 

Nie błagała o swoje życie . Zyci m po życiu reż się chyba nie przej

mowała, bo ani nie wydawała s ię żałować swoich grzechów, ani 

w swoich ostatni h minurach nie zaczęła się modl ić . Ubrana w 

najpiękn iej sze szary pod szła do kaca, odsłoniła szyję i powiedzia
ła: „Nie będzie pan miał z n ią rrudn 'ci, jest cienka, bardzo 

cienka." To właśnie moja m arka s powodowała , że zaczęłam 
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dawać ludziom punkry za ich umieranie . Jeden za najbardziej 
rchórzliwe, dz ies i ęć za najbardziej odważne . Tylko jednej osobie 
dałam dzies ięć : Annie Bołeyn . 

LADY S. Ll)Jkazujq na portre1 He11ryka Vlll. Ile p un krów dała pani 

ojcu? 

ELŻBIETA Henryk VIII , założycie l Kośc ioła a ng l i kańsk iego . 
Heretyk i rozpustnik - do óki by ł zdrowy, a na koniec tchórz 

najbardziej żałosny ze wszystkich. Ze strachu, że jego wcześniej

sze dłączenie s i ę od Rzymu mogłoby mu zaszkodzić w zaświa

rach, zaczą ł zachowywać się jak najw iększy katolicki fanatyk . 
Kiedy umierał , jeszcze wydawał rozkazy rorrnrowania na śmierć 

duchownych własnego Kościoła . A ren, k t0 w czas ie postu spożył 

h ćby kawałeczek mięsa, był natychmiast skazany na egzekucj ę . 

Kiedy oscacnia żona H enryka VIII, K carzyna Parr, zaczęła go 

błagać, żeby skończy ł z tą masakrą, oscarnimi resz tkam i s ił j ą r ż 

skazał n śmierć . 

LADY S. I ile punktów dosrał? 

ELŻBIETA Zapytajmy arcybiskupa : ile punkrów przyznałby 
pan za rakie dejśc ie , Eminenc jo1 

WHITGIFT Było czy nie było , un a rł jako ch rześcij anin . 

ELŻBIETA I masowy morderca. Ile punktów ) 

WHITGIFT Powiedziałbym „ . 
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ELŻBIETA Ile punktów, W h irgifc , n iech że pan pokaże 
na palcach. 

WHITGIFT podnoJzqc z ociqgm1iem rękę. Pięć. 

ELŻBIETA Nas tępco t ronu ) 

JAKUB Pu nkty za ostatnią godzi nkę rlusrego Henryczka ? 
Ale ciocia m a pomysły. 

ELŻBIET A Punkty. 

JAKUB podnoJi dwa palce. Nie lubię grubasów. 

ELŻBIETA Lady SourhwelP 

LADY S. J a) Spoglqda;qc z bok.11 na \Vhitgifta, pokawje lt!Ż pięć palców 

ELŻBIETA Nasz poeca? 

Spoza oparcia krzeJ/a 11kawje 1ir prau•a dloń Szekspira, z wypro1towanymi 
WJZJJtk.imi piędoma pakami. 

ELŻBIETA Aż ryle? Znow11 do w1zys1kich. A lord Essex , ile punk.
rów mu dajecie) 

JAKUB To zejście wyłączn ie Wy macie na swoim sumieniu. 

ELŻBIETA Przecież próbował mnie obal ić . By ły tylko dwa wyj
ścia: jego albo moja śmierć. 
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JAKUB Czy grzechem p ięknego grafa nie by ło racze j ro, 

że s ral i ście s i ę mu za starzy' 

ELŻBIETA Królowa nie może być za stara dla żadnego mężczy

zny. 

JAKUB do pozoJtalych, ironm.nie. Królowa ma rację . 

LADY S. Jak umarł Essex) 

ELŻBIETA Skamląc o życie jak małe dziecko. Zdradz ił wszysc

ki h wsp 'łspiskowców. Włącznie z królem Szkocji, który wi
docznie nie mógł doczekać s i ę momentu, kiedy będzie mógł za

siąść na moim tronie. 

JAKUB To stare dzieje, najuko hańsza ciociu. 

ELŻBIETA Trzylernie. 

JAKUB obejmuje w talii lady So11thwefl. Rzeczywiście. 

ELŻBIETA Arcybiskupie, ile unkców dla grafa Essexa? 

WHITGIFT podnoJi jeden palec. To i rak bardzo chrześc ij ański gest. 

ELŻBIETA Jakubie, punkty dla twego przyjac iela' 

JAKUB obejm11jqc mocniej lady 011Jhwell. Na temat pow ikłań historii 

miłosnych nie wypowiadam się . 

62 

ELŻBIETA Szekspir, 

Nad krzesle11 Szekspira po;awia się otwana dloń z pięórm1a pakami. 

ELŻBIETA Pięć t p na ulubiona L zba) WJkawje na Jak11ba. 

A teraz do jego mateczki, która w przeciw ieństwie do niego ... 
rwkawje na HemJka Vlll „.odeszła od nas jako prawdziwie wierząca 
katoliczka. 

J AKUB do lady Solfthwell. Znamy takie: za młod u kurwy, na 

sta rość dewotki . Lady pmJka śmiechem. 

ELŻBIETA do Whitgifta. W każdym razie , podczas mojej ostat

niej wizyry w Tower nie odkryłam w niej ani ś ladu zw ,tpienia. 
Mario Sruarr, droga kuzynko, zapytałam, ci ągle jeszcze wierzysz 

w swojego Boga? Tak. J esreś zdania, że dzi lałaś zawsze zgodnie 
z jego wolą? Tak. Umieram śmiercią męczennicy. I wierzysz, że 

w nagrodę za ro czeka c ię życie w raju) Tak, jestem o rym święcie 

przekonana. 

WHITGIFT W takim razie otrzymuje od mnie, pomimo że 

nie jestem karoli kiem, dziesięć pu nktów. Wyriqga palce ob11 dlrmi. 

LADY S. podnosi trzykrol!lie, z entuzjazmem, palce obu dioni. Ode mnie 

dostaje rrzydziesci! 

ELŻBIETA Siostrzeńcze? 

JAKUB Muszę spasować. Pokrewieństwo trz ci go sropnia. 
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ELŻBIETA Mistrzu ? SzekJpfr podno.1/ wciJnięte dłonie. J ak miło, że 
mnie pan ni rozczarow uje. Ani j dnego p unktu dla Marii Sruart . 
N ieprawda? 

WHITGIFT Uważam to za bardzo ni roler ncyjne. 

ELŻB IET A Ach, W hirg ifr , znowu niczego pan nie pojął. Maria 

Sruarr nie dostaje od nas żadnych punktów, bo, śc i śle rzecz biorąc , 

ona wcale nie umarła. To, co nazywamy śmiercią, było dla niej 

niczym innym jak zm ianą miejsca zamieszkania. W jej wyobraźn i 

by ła już po tam tej tronie i kasowala właśnie premię za swój bez

wzg lędny kacolicyzm. 

WHITGIFT Jed nak wyrok śmierci n swoją królewską kuzyn

kę podpisali ście W y, moja córko. 

ELŻBIETA To była czys ra form alność po rym spotkaniu. J ak 

można skazać na śmierć kogoś , kto wierzy w nieśm ie rtelność . 

J AKUB zdziwio11y. To p rawda„. Do \f/hi1g1fta. Królowa ma rację ! 

Elżbieta pnywolNje lady Sn111hu1ell. każe jej na/ożyć sobie proJzk11. 

WHITGIFT N ie dam się j uż więcej sprowokować, Wasza Wy

sokość . Moim zdan iem królowa Angli i jes t rak samo mocno wie

rząca jak ja. Czy nie wir łem Was niedziela w n iedz i el ę w moim 

koście l e ? A jak często , podczas moich wizyr tutaj, zastawałem 

Was klęczącą przed tym ołcarzem . 

ELŻBIETA po wciqgnięri11 proszku. Pan tu wchodził nie zameldow -

ny? ... To należało do mojej pokojowej polityki, jak wszystko inne, 
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co robił, m podczas moich rządów. Zastanówcie się, czy mo !a
bym czterdzieśc i cztery lata pośred niczyć pomiędzy rywalizuj ący

mi ze sobą religiami, gdybym sama była w ierząca' Każdy wierzą
cy żyje przecież w szalonym prleświadczen iu , że zna jedyną drogę 

do zbawienia. W konsekwencji tego, będąc w i erzącą kró lową, 
musiałabym upierać się przy swojej wła nej wierze i prześladować 
każdego jej wroga. A co ja robiłam) Śmiałam s i ę nawet wtedy, 
kiedy papież publicznie zacz I nawoływać do zamordowania mnie. 

WHITGIFT rozbawionJ. Głowa naszego Kościo ła ate i srk ą) 
N aw t szatan by Wam nie uwierzył . 

ELŻB IETA Ależ jaka areistka, W hitgifr . Ci, co Boga ne •uj ą, są 
tak samo ograniczeni jak ci , krórzy ciąg le się na niego powołują . 
Żad en człowiek nie mógłby z całą pewności ą wykluczyć egzysten
cji Boga. 

WHITGIFT A widzi Wasza Wysokość!! 

ELŻBIETA Co nie znaczy, że Bóg istnieje. My rego po prostu 

nie wiemy: an i ja, ani Wy, ani nik t inny. Jeżel i wy, w ierzący, 

w i e d z i e l i b y ś c i e , że wasz Bóg istnieje, nie musiel iby '.cie 
w niego w i e r z y ć . 

J AKUB do Whitgifia . z podzi1vem. Królowa ma ra ję . 

WHITGIFT Królowa nie ma racji! \f/idzqc, że J:."lżbieta znowff 1 óqga 

proszek. Ten diabelski proszek! Przez ten p roszek re bezbożne mowy! 

„. Wasza Wysokoś '. Były czasy, kiedy nasza arystok racja zarzuca

ła Waszej Wysokośc i rrakrowanie najni ższych podd nych tak jak

by byli jej rów ni stan m . Czy królowa nic mówiła wtedy c iąg l e , 
że tę sk romność podpatrzyła u Jezusa z Nazaretu' ··· K iedy królowa, 
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ku niezmiernemu oburzen iu kleru , staw iała m iłos i erd zie nad pra
wem, ro czy nie pouczała nas królowa wtedy, że kierowała s ię 

J rzyk ladem miłos ierdzia jedynego Syna Bożego? ... A jak Wasi 
doradcy wojskowi żąda li zapobiegawczego uderzen ia to czy nie 
tłumaczy li śc ie, że pierwszym obowiązk i em chrześcijańsk i e j wład 

czyni j st utrzymanie pokoju ' 

ELŻBIETA Ach, W hi rgifcie, dlaczego jesteście takim rchórzem ? 

To przecież mój ostatni wieczór - pr zę pozwolić nam na od robi nę 

szczerości . 

WHITGIFT „ . A Wasza radość życ i a! Kiedy goście z zagranicy 

raz po raz pyrali Waszą Wysokość o tajemnice; re j radości nie do 

poskromienia, czy nie odpowiadała Wasza Wysokość, że ro pre
zent otrzymywany podczas codziennej modlitwy? Z rrimnfem wskc1-
wje na oltan. 

ELŻBIETA Moja radość życ i a. Czy naprawdę chcecie wiedzieć, 
kro mi j ą daP Czy z tego reż mam się wyspowiadać' 

WHITGIFT odwracrl)qc się. Nie, dziękuję . 

LADY S. Tak' Tak! M ilady, proszę ! 

ELŻBIETA do Szekspii-a. W zasadzie co powinno nawet trafić do 

rej sztuki„. Historie z dreszczem nie zaszkodziły jeszcze żadnemu 

dram arow i. „ Zdecydowmue. Niech p an ru pode jdzie Whirg ifci . 

N iech m i pan pomoże wstać. Whitgift się oriqga. No n i echże pan tu 

przyjdz ie! Wreszcie stoi. Do ołt arza . Wsparta o mmię Whitgifta doiiera 

do ołtarza . A teraz niech pan uważa .„ 
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Kró/{)t/Ja 111yko1111je rękq ;aki, mrh. na 1k111ek którego . jak na malej 1cenie 
obrorou'ej, z jednej 1tm11y znika nlrarz, podcza1 gdy z dmgiej .1tro11y POJau•ia 
1ię. na W)'Jokości pod/ogi, sto;qcy l11dzki 1:kielt!t. \'Y'hitgifi cofa 1ię z przeraże
niem. lady So//fhweli krzyczy. Szehpir zrywa 11ę z krzesła . 

ELŻBIETA Ależ Eminencjo, ro nie diabeł, ro całkiem zwyczaj ny 

ludzki szkielet „. Szekspir, czy byłby pan rak uprzejmy i u si adł 
sobie znowu? J ak si ę pomyśl i, z jaką ilością zwłok i d uchów kon

fromujc nas pan c iągle w swoich sztukach, t pańska reakcja jesr 

naprawdę lekko p rzesadzona. Szek.Jpir siada. Wyjśc i e awaryjne„. 
Królowa lekko uxiJka 1zkiele1 z powrotem w otu:ór t/J taki rposób. ie 11kawje się 
1zadi11a. przez którq można dojrzec' z11ajd1ijqce 1ię za J'Zkieletem tajemne prd:.ej
icie. Kro się odważy kolo rej damy przecis n ąć - bo o damę tutaj 
chodzi - ren znajdzie s i ę w r, jcmnym przej ściu , prowadzącym aż 
do brzegu rzeki. Szkielety ustawiono p ro, żeby odstraszyć ewen

rnalnych prześ l adowców. K ról Szkocji może wam potwierdzić , że 
wszystkie nasze stare zamki są ich pełne . Nie dalej jak parę lar 

remu, w jednym z nich pewna i kawska służąca umarła ze srra-
hu na widok takiego szkieleru. 

JAKUB U nas zdarzyło s i ę to z jednym z naszych ogrodników. 

ELŻBIETA Popatrz, popat rz. Ti j dnak coś nas łączy. Do Szek

spira. Kro wie, czy ro właśnie re szkielety nie są powodem wiary 

w du hy, w każdym bą ź razie nasi dramarurdzy cz rpią z niej 
wielkie korzyśc i. 

LADY S. I te sera zne rzeczy budzą w królowej chęć do życ ia ) 

ELŻBIETA N ie rylko. Spoglqda na szkielet. Skromna, powiedzieli

śc ie o m nie, arcybiskupie, za skrom na. Ale jak może księż n a zacho

wywać się wyn iośle , gdy ma przed oczyma obraz rego, czym sranie 
się kiedyś i ona, i najniższa 1cj służąca ? „. Liro' ciwa, powiedzieliśc i e, 
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nadmiernie li t ośc iwa. Ale jak mogłam skład ać podpisy na ryc h 
wszysrkich wyrokach śmierci, o które m nie bez rzerwy prosili

śc i e, wiedząc, że podpisując robi łabym z żywego człowieka to 
rutaj? ... Bez w., tpien ia, dla zwolenników szpady w moim rządzie 

za bardzo kochałam pokój . Ale skoro poj ęłam, że moi żołnierze 

nie posiadają nic oprócz rych kilku lar, zan im sraną się cakim i szkie

letami, ro jak mogłam im re laca zabrać, wysył aj ąc ich na niepo
trzebne rzezie? 

LADY S. Tak, ale .. . 

ELŻBIETA Moja radość życ i a. Wróćmy do niej . To insynuacja, 

że rylko my, boj ący się śm ierc i, możemy być sk romni , licościwi , 

ko hający pokój. Znam w ierzących w życie pozagrobowe, k tórzy 

reż tacy są . Do Whitgifta. Ale jeżeli hodz i o radość życia , ro cho
ciaż iągle się chwalicie, jak ta wasza wiara uszczęśl i wia, nie spo

tkałam pośród was nikogo, kto by był rego dowodem. \'rlhitgift eh 

zaprotestowac'. Zresztą nie byłoby ro logiczn : bo jeżeli ra wasza 

egzystencja tutaj jest rylko próbą - czymś na podobieńsrwo bile

tu wsrępu do rysiąc razy lepszego życ ia - ro j akże to co tu taj m aci 
może s i ę wam wydawać wspaniałym ' Jakże moglibyście, w o ze

k iwan iu idealnego życia na ram tym świe ie, odczuwać radoś' 

z powodu rak niedoskonałego tu ra j; Podrhodzi drJ szk1elet11 ... Podczas 

gdy ja, przy jej pom cy, mogłam . Tyle razy ... Myśląc o śmie rci, 

czułam życie. Gdyby śmierć nie isrni ała, nie mie l ibyśmy pewnie 

nawet tego słowa - ż y ie , zgadza się? .. . Kiedy naprawdę nie 
wiedziałam , co mam ze sobą zrobi', kazałam się przywozi ' ru raj. 

Stawałam p rzed niq i magia działa ła . Nawet w czasach najwięk

szego zagrożen i a, tak jak larem I 588, kiedy cen zwariowany 

Filip fi nasłał na mnie całą florę h iszpańską , wyscarczylo jedno 

spoj rzenie na tę damę, by pojąć jak mi jest dobrze. awet gdy 
miałam bóle nie do wytrzymania, na widok t j damy wypełniała 

mnie wdz ięczność. 
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Bo cóż jest a l ternarywą życi a pełnego bólu' WJkaz11je IM .rzkielet. 

To! .. . Mała księżniczko, mówiłam obie, cokolwiek cię recaz gnę
bi , masz się rym delekcować , zrozum iano' Bo czego dowodem są 
ce cierpi.enia? Dowodem tego, że rn j esteś , że oddycha z, że 

żyjesz. Ze niej steś jeszcze tym, czym ona jesr! S1cojeilrJwa ihmmje 

ge1tem. Jeś l i che sz, ro możesz swym i dłońmi po laskać jej mar
twe kości ... Jeśli cię co nie przerazi, możesz swoimi oczami spoj
rzeć w jej puste oczodoły ... Masz głos, możesz do n i j przemó

wić .. . Jeśli pomąśniesz j ą za ramię , usłyszysz k lekor jej kości. 
Jakiego więc jedynego grzechu nigdy, nigdy, nigdy byś sobie nie 

mogła darować? Nawet jednej godziny straconej na depresję . 
Nawet minury, w której nie pamięrałabyś o tym, że żyjesz . Po

patrz na nią : to wszystko, co z ciebie później zostanie - kościo
trup! 

Przemowa k.,-ó/owe; kończy się atak.iem astmy , a poTll i'waż królowa fhtvyta się 
przy tym Jzkide111 . nikt się do niej nie zbliża . 

ELŻBIETA po dojici11 do siebie. I nag le... I nagle nadeszła moja 

godzina. A wydawało m i się , że życ ie to oś tak oczywistego : 

poranek , jeszcze jeden poranek , i jeszcze, jeszcze jeden ... Byłam 

najbardziej wpływową kob ie tą św i ata i myślałam, że może nawet 

trochę onieśmie l iłam rę panią z kosą? Do szk.ie/ew. Ale, niescery, 

m oja przyjaciółko, niedługo ju ż będziemy wyglądać jak bliźniacz

ki i w duec ie będz iemy mogły pogrzechorać kośćm i ... Potrzq1a szkie

letem. Zadowolona? Zwra "Cl się znow11 do zebrany h. ie, nigdy nie 
bałam się starośc i , Szekspi r. -igdy nie rozumiałam tych próż
nych bab ukrywających swój wiek. Zbierałam moje lata jak bo

gactwo, a każde urodziny ob hodziłam jak tri umfalne zwycię 
stwo. Na mo ich sześćdzi si ąrych dz iew iątych chwaliłam s ię j sz

cz , że nie mogę już umrzeć m ając lar sześćd z ies i ąt osiem. J akby 

na ro nie patrzeć, należałaby mi się siedemdziesiątka : przecież naj

bardziej prom ienna monarchini rej epoki nie może się wycofać przy 

takiej nieel gan kiej liczbi ? PrJ krótkiej przeiwie. Więc sześćdziesiąt 
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dziew ięć i pół. No pięk nie Nawet jeżel i mi s i ę teraz v.rydaje, że 

ro był rylko rok . Rok ' To by ł rylko m iesiąc, dz ień tylko. Nie 

d łużej n iż jeden taniec rrwało ro życie . N ie dłu że j niż lor j askółk i 
d okola wie jskiej kaplicy. Nie dł uże j niż dowcip opowiedziany 

przez błazna ... Żeby życ ie ludzkie m iało co najmnie j dzi esięć ty

sięcy łat . Co mówię : żeby miało chociaż tysiąc lar, sro lar! Ale w 

sześćdz ies i ą tym dz iewiątym roku życia zniknąć w n icośc i, z krorej 

dop iero co się wyłoniło? K iedy w końcu za zę lo się coś pojmo

wać? Rządzenie na przykład . Na czym ono polega. J ak uniknąć 
wojen i doprowadz ić gospodarkę do rozkwitu; Jak odróżnić przy ja

ciół od wrogów? Te wszystkie nowe tańce , te wszystkie nowe 

mody, nowe książki , kt, rych n ie doczeka m . Pańska nowa sztu

ka, Szekspir, właśn ie o mnie , której właś n i e ja już n ie doży ję ! 
Spogląda w stronę okna. N ie mieśc i mi s ię w głow ie, że rej wiosny nie 

zobaczę jak zakwita ten kaszran . A na jesieni n ie będzie m nie już , 

żeby zacisnąć palce na jego brązowo potysku j ących owo ach. Do 

jesieni robaki rak ogryzą moje palce , że będą wyg l ądały jak te 

rur aj! Chwyta dłoń szkieletu. uypwzcza ją z obrzydzeniem. o pięknie ... 

No pięknie ... No pięknie . 

JAKUB poprwwie. Cioc iu ! Ciociu Tudor? Król11111aspogfqda na niego 

11ieobe nym 111Zl'okiem. Odkryłem, że m amy jeszcze j edną wspólną 
cechę ... Wy lubicie powtarzać „no pic;knie" , a ja „no dob rze". 

Rozglqda 1ę /JO zgromadzonych. „ o dobrze , no rn p li s i ę staj nia ." 

„No dobrze, no ro zd ec hł mój koń . " 

ELŻBIETA z pogardq dla 11asl'ć/JCJ' tron11. ;ednomj11ie ndzysk11jqc róu•no-

1 t'lgę. A więc j esteś zdania, że ro właśn ie gwaranru j du hową 
ciąg loś ' rządów ? Zwram się do Szekspira. Proponuję, żeby pan gdzieś 
w drugie j połowie szruki zaplanował jakiś d ł uższy monolog królo

wej. Ch yba znajdzie pan w swojej rekwizytorni jakiś szkielet ' J e ' li 

nie, ro może pan sobie wziąć ren tutaj, ja g j u ż nie potrzebuję . 
.. . W rym monolog u królowa ma przedscawić , jak bardzo j ą ro 

boli, że m usi opuśc ić swo j ą uko haną ojczyznę: Th is b 1 es se d 
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p l o t , this erth , rhis realm , th is E ngland 

. .. Użył pan r go w innej sztuce, wiem ry m, ale to byłoby 

d kladnic ro, co ja bym w rym momenc ie powiedz iała . Niechże 

pan podobne s ł owa włoży w moje usra „. Ale j ·d nocześn ie 

ELŻBIETA I - możec ie mnie rak j uż spokojnie nazywać, ponie

waż po m nie jeszcze inne angielskie k rólowe z pewnością będą ro 

imi ę nos iły - daje p o sobie poznać, że przy pomocy swojego sław 

nego pragmatyzm u zamierza poradzić sobie i z rym wyzwaniem. 

N i chże więc pan napisze„ . Czeka, aż Szekspir będzie gotou')" N iech 

pan p isz : królowa mówiła o swojej śmierci z wielkim spokojem. 

Powiedział : przychodzimy na ren św i at ... odchodzimy z tego świa

ta .. najważn iejsze jest być gornwym . SIJchm'. jak ukspirsknibiepió-

1w1 po papierze. Ma pan tO już' W czesnym wieczorem , pomimo 

swojej c i ężkiej choroby, k r , Iowa tańczyła jeszcze z następcą tronu 

i z arcybiskupem W hitg iftem. __ Elżbieta rzeka. Kiedy na zamko

wym dziedz i ńcu wieszano jei ul ubio ne psy - oczywiście zamiast 

psów mogą być jaki ś egzoryczn zwierzęr . : zeb ry, małpy, pyto

ny, pozostawiam ro pańsk i ej fantazj i p oety - a więc: kiedy wie

szano jej zwierzęta, żaden dźwi ęk skargi nie wyszedł z jej ust. 

Kiedy Elżbieta zaCZ)'lla d-;,ktować, l"eszta tou•m-Z)Sttl'a p1-zestaje sl11chać: Whit
gifl nr1/ewa sobie brandy, lady So11thwell po1-zqdk11je różne drobiazgi. idzie za 
parawan. } r1k11b id:ie za niq. Po rhwili zza pr1rawa1111 słychać zawst)d:ony 
chichot lady So111hnell omz udglOS)' .rZt1111otani11y. i.Ad) lll)biega poprawiajqc 
dekolt . 

WHITGIFT Córko! 

LADY S. Ależ ro król~ Do Elżbiety. Następca rronu, chciałam 

powiedzieć. 

ELŻBIETA Jeże l i pani na ro liczy, że w cen sposób dosranie się 
pani na scenę, ro już t eraz mogę p ani powiedzieć, że się pani 
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przeliczy. WskLn:11jq( 11<1] ak11ba, kttil)' z 11onszoia111j<[ wych(X/z/ zza parawanu. 

On też nie może sobie pozwolić na n arażanie s ię p urytanom . 

WHITGIFT do Elżbiety. Już z tego powodu jestem p rzeciwko 

kobierom w teat rze. D la roli zrobią wszystko - re sm arkule! 

LADY S. To dot yczy też mężczyzn . 

ELŻBIETA Mężczyźni n ie zach dzą w ciążę 

JAKUB obej1m~;e od ty/11 Jady S(Jl(thwel/. Królowa ma rac j ę ... 

WHITGIFT Synu! Proszę cię! 

ELŻBIETA ironicznie. Przecież on n ie zaznał m atczynej miłośc i. 

WHITGIFT To godne współczucia , ale on znajduje się przy 

łożu śmierci . 

JAKUB Przy łożu , ale n ie śmierc i . Żadnej um ierającej cu n ig dzie 

n ie widać. Bo chyba nie chcecie tej lekko zadyszan j dam y, która 

pod wpływem egzotycznych narkotyków opowiada nam o swoim 

związku ze szk ieletem, nazwać Moribu nde (um ierającą) . Ach , 

ciociu, czy n ie możecie nam zdradzić, co ro za kolejny podstępny 

manewr z Waszej srrony) Naprawdę ni rozumiem, dlaczego ka

zaliści e mi wybrać się w tak daleką podróż , aż z Edynburga' Chyba 

że w swoj j k rólewskiej dobroci chcie liśc i e włożyć mi w ramiona tę 

angielską różyczkę? 
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ELŻBIETA Zostaw j ą w spokoju, n astępco tronu , d obrze ' To 

zro bi łoby bard zo złe wrażen ie, gdybym cią m usiała w ost atn ie j 

m inucie wyrzucić . J arze zywiście jeszcze żyję . 

JAKUB ti,J'/Wz7.a;qc lad)' Sofllhwell. Ja jestem z kolei p rzekonany, 
że ciocia jes t nieśmiertelna . 

ELŻBIETA Zdobądź się jeszcze na rro hę cierpliwości ! 

JAKUB kłania się. Niech nam królowa długo ży j e ! 

ELŻBIETA Tego nie musisz się obawiać . 

JAKUB aprawdę" 1 Gdybyście myślel i o umieraniu, ro l eżel i 
byści tam, na ry m posłan iu, i załamującym się głosem udzielali
byście m i rad dotyczących władzy. 

ELŻBIETA Po co? Widzę, że i esteś naturalnym talentem. 

JAKUB Ciociu Tudor! Myśl ałem j uż, że uważasz mnie za ogra
niczonego. 

ELŻBIETA Właśn i · ogran iczeni mają lżej , j eżel i o niq chodzi , 

bo rzadko zdarza im si wątpić w mądrość własny h decyzji. Cięż
ko maj ą późni j ich podda ni, bowiem wyn ikiem królewskiej· 
głupoty są wojna i zn iszczen ie. 

JAKUB Pani Snaksmear, zapisał ro pan? Umierająca Elżbieta I 
prawi os ramie kom plem enry swoiemu n stępcy rro nu_ 
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ELŻBIETA No piękn i e, to w takim razie proszę mu wyliczyć 

królewskie cnory, lady Southwcll. 

LADY S . ... J a ' Do Jakuba, z mzlJ1wja;qi)'lll zakiopotaniem. Cnoty 

królewskie: spraw iedl i wość, prawość , um iarkowanie, pokora, 

sk romność ('), c i erp liwość, odwaga. dzielność . 

ELŻBIETA d0Jak.J1ba. Widzisz, a ry żadnej z rych cech nie posia

dasz. 

LADY S. Słowa Poloniusza, krórego milady rak kocha. Te z 

"H m ler ". Królowa m ogla y mu je zacytować . 

ELŻBIET A Niech pani ro zrobi 

LADY S. J11io m11iLi zaklopotana przybiera pozę, pod11ie„ona 1 szczęili111c1 

zaCZJ·na re1J'fowa1'.· 

„Weź je i wraź sobie w pamięć 

Tych kil ka przestróg : Nie bądź skorym myśli 

Wprowadzać w słowa , a zam iarów w czyny. 

Bądź popu larnym , ale nigdy gmin nym . 

Przy j ac iół, których doświadczysz, a których 

Wybór okaże s i ę być ciebie godny m, 

Przykuj J o sieb ie żelaznymi klamry; 

Ale nie plug aw sobie rąk uśc isk iem 

Dłoni p ierwszego lepszego soc jusza 

Strzeż się zatargów, j eśli zaś w nie zajdziesz, 

Tak s ię w nich znajduj, aby twój p rzec iwnik 

Nadal s ię ciebie strzec musiał. Miej zawżdy 
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Ucho otworem, ale rzad ko kiedy 

O twieraj usta. Chwytaj zdan ia drugich, 

Ale sąd wł asny zatrzymaj przy sobie." 

ELŻBIETA I tak dalej ... 

Przychylrry apla11z. 

JAKUB bi 1-ze lady So111hwe/I pod brodę. Wygląda na ro, że w tym 

ś l iczniutk im opakowaniu ukrywa się m alutka komediantka . 

LADY S. do Elżbiety. Kolej na Waszą Wysokość . N iech mu pani 

powie ro o miłosierdziu . 

ELŻBIETA Przed an alfaberą nie będę sypać Szekspirowski h 
pereł . 

LADY S. Milady, proszę . To przecież Wasz u lubiony wers . 

ELŻBIETA Dzisiaj wolno pani go wygłosić . 

LADY S. Tylko k rólowa może coś rak iego zarecyrować . Proszę 

to zrobi ' dla pana Szekspira! 

ELŻBIETA ... No pięknie. Ch,..;;qka, stl"OJtl posta11:q da;~ do ::. roz11mi~-
11it1, ie 1'ecy111je 111)1/qcznie diet Szekspira. 

„Dla miłosierdzia nikt przymusu nie ma; 

Ono jak kropla niebieskieg deszczu 

Spływa na ziemię , dwakroć błogosław i 
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Tego co daje, i rego, co bierze. 

Ono z potężnych jest najporężniej sze; 

Przysroi królom lepiej n i ż korona. 

Berło ich świadczy doczesną poręgę, 

O budza w sercach boj aźń majestacu 

I groźne myśli o królów porędze; 

Lecz milosierdzie od władzy re j wyższe, 

W królewskich sercach jego panowanie ; 

Ono jesr Boga naszego p rzymiarem: 

Najpodobn iej zy jest Bogu król ziemsk i, 

Gdy sprawiedliwość słodz i miłosierdziem ." 

Tym razem również wzrmza się mytowa11J111 przez siebie teksrem. GeJtem 
zmusza do zamilknięcia wyb11chajq')''1J apia11zem sl11chaczy. 

ELŻBIETA Szekspirze, czy mógłby mi pan wyrłumaczyć , jak 

jeden jedyny człow i k może dysponować rak wielk ą mądrością; 

To rak, j k gdyby pan, przy pańskich czrerdziesru latach , przeżył 

nie jedno, ale r ys i ącc żyć . Przemawia pan do nas głosami królów 
i żebraków, głosami mężczyzn i kobiet, głosam i starców i dziec i, 

rak jak gdyby był pan tym i wszystkim i l udźm i, jak gdyby do
św iadczył pan na własne j skórze każde j z ich radośc i, każdego z 

ich c ierpie ń . N ie ma dla pana żadnej lud zk iej emoq i, krórej nie 

mógłby pan sobie wyrłuma zyć, żadnej słabośc i, której by pan 

nam nie mógł wybaczyć . I iadna ze znariych granic nie wydaje się 

hamować pań kiego myś lenia . Szek.spinhce 11klęk.11qi'przedniq z wdzięcz

noiciq, królmm powJtrz)'m1tj go. Nie misrrzu, tu ja muszę się pokłonić ... 

Kir widocznemu oburzeniu reszty zebranych , wspit:1·ajqc się o to, co pod Y~kq , 

królowa opada ciężko na kolana przed Szekspirem . 
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ELŻBIETA Ja, Elż b i et a I, królowa Ang lii, dz i ękuję panu 

w imieniu mojego narodu i j go poromków oraz w im ieniu wszyst
kich mieszkańców Ziemi za największy prezent , jaki kiedykol
wiek człowiek zrobił człowiekowi . Panie Wi lliam ie Szekspirze ze 

Sr rarford u nad Avonem, dz iękuję panu z p korą za p' na dz ieła 

i za ren zaszczyt, że wolno m i było prawie czterdzieści lar być 
pańską królową. 

Zapada absolutna cisza - SzekJpir spoglftda na Elżbie1ę z kowternac;q nie 
mniejszq 11i'i. pozo.Jlali. Pan11jqca cisza sp1·awia, że Elżbieta opamię11tje się: 

królowa Anglii klęrzy przed pisarzem, ro za fa11x paJ. Syt11aiję 111oie 

11ratowal tylko 11dame przez nrq ihwilowego pomieszania zmplów. 

ELŻBIETA Co co było ... Co się ze mną stało ... ? 

\Vhitgift i lady So111hwell śpimq do niej, p11111agajq jej wstać. 

WHITGIFT To ren szarański proszek. .. To on pom ieszał Wam 
zmysły. 

Na sk11tek za tilriego wysilk11 fizycznego kr-ólo111a dostaje ataku aslm)'. 

LADY S. Milady, musicie się rt:raz położyć , proszę! 

ELŻBIETA Tak, zaprowadźcie mnie do łóżka. 

LADY S. Nareszcie jesr pani rozsądna. 

JAKUB do Szekspira. Wynocha! 

Kiedy Szekspir wymJ•ka się z komnaty. a cala reszta zajm11je 1ię królowq, 
świt1tla zaczyrMjq powoli gasnqć. za wyjqtkiem lego 1kierowanego na 
.rzkielet. Po chwili zapada całkowita ciemno{{ 
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SCENA 2 

Trzy godziny później. 

Elżbiecie zdjęto pemkę i założono nomq kosz11lę. Leży teraz na swo/111 kiż11. 
J e; s1a11 bardzo się pogonzyl - krótki oddech przerywają coraz częście.; ataki 
astmy, po któl)·ch ;mcze bardziej 1cycieńczona opada na pod11.Jzki. 

Po jed11ej stronie ióżka klęczy mod/qCJ• się Whitgift , po dmgiej stronie klęczq 
Jakub i lady So11thwell, oboje z p,łou•ami sp11Jzczonymi jak® modlitwy. 
Kiedy) akNb l/!J((U:a dlo1i pod Jpód11icę lady SoNthwe!I, la broni się, ale nie na 
serio. lecz tak, ;ak się można bronić przed kimJ, od kogo się; .fi zależ11p11. 

Atak astmy królowejprzeiywaJak11bmui zaloty. Lady m11~i się utjqt' królowq. 

WHITGIFT Ojcze Ni ebiański , Boże lirnś iwy, prosim y Cię w 

pokorze, popatrz z l irością na Twoją sługę, naszą król wą . O b
darz j ą poc iech ą Twego D ucha Świ r go. O Panie, nie karz jej za 

jej przewinienia, ani nas w niej ... 

Po kolejnym ataku osłabiona Elżbieta osuwa się na podmzki. 

LADY S. Milady.„ Milady ' Elżbieta otwiera OCZJ. Może byłoby 

lepiej, gdyby Wasza Wysokość leżała wyże j ? Życzy sobie Wasza 

Wysokość je zcze jedną poduszkę' 

Kiedy Elżbieta przy1ak1rje. lady So11thwel/ przy pomocy Jakuba ws11wr1 
pod11szkę pod plecy k1·ólowtj. tak że ta prau·ie iedzi. 

ELŻBIETA Która godzi na? 

LADY S. Druga w nocy, milady. 
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ELŻBIETA Czwartek? 

LADY S. Tak, mi lady. 

ELŻBIETA Gdzie jest Szekspir' 

LADY S. Czeka w korytarzu. Czy mam go przyprowadz ić! 

Ki dy Elżbieta p1-Z)lak11je , Lady S11111hu·ell wychodzi. 

WHITGIFT wykorzystuje okazjr. ko11tyn11llje modlitwę . Ojcze nasz, 

któryś jesr w niebie, władco m iłosiern y, błagamy Ciq, naszą uko
chaną k rólow „„ 

ELŻBIETA Jlr1by~ glosem. Whirgifc. 

WHITGIFT pełen 11adziei. Tak, córko ' 

ELŻBIETA N iech pan z rym skończy. 

Urażon) Whitgifi cofa się o kilka kroków. 11ie prze1J'u'a modlitw)'. tylko 
zamienia jq na niezroz11111ialy mamrot. Szekspir 11a pal11s2kach wchodzi do 
króftW kiej krmmal)' - odkladr1 księgę . którq ma p1-;;y sobie i os1roż11ie zbliża 
się do loża. Lady Sollthwel/ pr::.)wol11je go Jkinieniem dłoni do królowej . 1b)' 
la mox/a go widzie/. . 

ELŻBIETA ze slab]m lfśmierhem. Szekspir! Zdziwienie 111 ;ego oczach 

powoduje, irsprawdza swojqfiywrę. Ach tak, zd j ęli mi perukę ' 

Fałszywa świetność. Fałszywa, jak wicie innych szczegółów w nas -

noszących koron ę . Pan nas przecież zna. W jaki sposób określił 

pan monarchię? Blagierstwo przy fanfarach? Lamyka na chwilę oczy. 
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Blagi rsrwo przy fan fa rach ... Przyjdzie je zcze rak i czas, Szekspi

rze, kiedy naród będzie sam o sobie decydował , kiedy do kiero

wania swoi mi inter sami będz ie wyb ie rał najmądrze jszego , a gdy 

i jego re zadania przerosną , będzie g o przepędzał . W tedy nie 

będ zie ani wojen , ani głodu , a nas, k rólów, będzi e można tylko 

zobaczy , na scenie . Zmęaona mówieniem k,-ó/fJu:a zamyka 'U1ow11 orzy ... 

Szeksp ir) Kiedy ten po -by/a się do 11iej. o z rą peruką nie musi być w 

szru e? 

JAK.UB Król Ang lii osobiście się o to zatroszczy, żeby on o rym 

nie wspomniał. 

ELŻBIETA Król Anglii' 

JAKUB Ja. 

ELŻBIET A J .szcze nie j esceś królem Angl ii. Do Szekspira. A on 1 

rak by o rym nie napis a ł , nieprawda? Szklane oko H enryka V ceż 

przed nam i zata ił. 

K,-ótki lll)'blll-h śmiechu powoduje nowy atak kaszlu. 'Fpn razem Szekspirowi 
wo/110 jest . 1·azem ze stojqt·q po dmgiej stm11ie Io ·a lady Southwell, w peł 11 

szam11k11 sposób podeprze królowq. 

ELŻBIETA ... Szekspirze, niech m i p an pod a swoj ą dłoń. W jeg1J 

wyciqguiętq dlo1/ 111klatk1 .rwojq . a dmgq d/011iq dotyka ;ego rękr11t'r1 . W koń 
cu wyschło pana ubran ie ) ... Ni eh p an na mnie nie patrzy z 

takim współczuciem , bo w końcu zacznę się li tować sama nad 

sobą . Zamyka na chwilę oczy. Szekspirze, ja jeszcze jeste m? Słyszy 
pan mój głos ? Sukspir Pl'ZJtak11je. Czuje pan moj ą dłoń? Szekspir 

prz)takfljr. Szeksp irze, pan drży ) Dlaczego? Drży pan o m nie, 

czy o siebie? Czy krokolw iek z nas ulitowałby s ię nad umierają-
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cym, jeżeli sam byłby n ieśm i ertelny' Dobra myś l , nie uważa 

pan, że może się panu przydać' .. . Macką naszego wsp ' łczucia 

jest ra dziwka - milość własna . Śmieje się. To nawet dobre! 

I znów mmi :::r1 śmie h zapłacić kaszlem, który tym mzem I"'.) luje atak 
paniki - Elżbieta wczepu1sir111 mmię Szekspirr1. 

ELŻBIETA z k pirz , ja naprawdę muszę odejść ... Nie pan, 

Szekspirze , cylko ja, królowa, muszę ode j ść . a dodatek sama! 

Żadna dama dworu, żadna straż przyboczna, żaden stang re t n ie 

będą mi rowarzyszyć. Upchną mnie do trumny, Szekspirze ... 

Zamkną wieko ... A porem robaki się za mni wezmą - za mnie, 

za królową Anglii. lf/ wielkiej panire. ie chcę umierać, Szekspirze! 

Słyszy pan ' Nie chcę . Boj się! 

Podpierana pi-zez Szek.rpfra 1 lady 011th111ell przr:ż)'wa jeden z najcięższych do 
lei pory ataków - i raz je.szfze 11daje się jtj dojk do siebie. Wyczerpana leży 
nie otu1ierajqr orw. Whitgifi . U')'Obmiajqr sobie. i 11adnzla ;ef!,O pora. 
zbliża się do loża . ods11wa 110 bok lady So11th111ell, 11a h)'la się nad k1·ólowq. 

WHITGIFT Wasza Wysokość ... Córko ... Słyszycie mnie? Bez

y,nwicznie 11męcz011a Elżbieta otwiem oczy. Jest jeszcze jedno wyjście, 

córko ... Możecie się jeszcze urarować ! Elżbi ta zam)ka Ot"Z) . Słyszycie 

m nie) Musicie s i ę r raz udać pod opiekę Waszego Stworzyciela ... 

Kro w niego wierzy, nie m usi umierać! Słyszycie mnie, Wasza 

Wysokość' Elżbieta przytak11je z zamkniętymi oc.wmi. Zrozumiel iśc i e, 

co powiedziałem ? Elżbieta pn.ytak11je. Jesteście gorowi? Kiedy k1·ólo

wa ponownie p,-zytak11je, \'flhitgift od1vrarc1 się trymnfalnie do mzty. W cze

śniej zy później wszyscy do nas przychodzicie ! Z11ow11 do Elżbiety. 

Wasza Wysokość? Z zaniepokojeniem. Wasza Wysokość! 

LADY S. Milady! 
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JAKUB Ciociu Tudor, slyszy nas ciocia) 

Elżbieta przytakuje. 

WHITGIFT bie,-ze brewiat<„ kładzie na nim dioń Elżbiety. Córko, 

proszę powtarzać za mną: Wierzę ... 

ELŻBIETA Jiabym głosem. Wierzę .. . 

WHITGIFT .. . w Boga O jca Wszechmogącego. 

ELŻBIETA Wierzę ... 

WHITGIFT ... w Boga O jca Wszechmogącego. 

ELŻBIETA ... w piękno ... życia . 

WHITGIFT Tak, Wasza Wysokość , w nie reż . I w Boga 

Wszechmogącego ... 

ELŻBIETA W mądrość ... 

WHITGIFT ... Stworzyciela , oczywiście' 

ELŻBIETA ... natury. 

WHITGIFT niecierpliwie. P 

ELŻBIETA W nieśmiertelność ... 
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WHITGIFT ... duszy, tak , powiedzcie to! 

ELŻBIETA ... dziel W iliama Szekspira. 

WHITGIFT z groźbq w głruie. P 

ELŻBIETA zbie.,-a;qc wJZptkinily. I w nic więcej . 

Lady So11thwe!I wydaje okrzyk przerażenia, Jakub wyb11cha imiechem. 
Szek.rpir po raz pie1wszy rezygnuje z wJZelkie; ostrożnoici . wypełniony 

11iesamowitq d1J1T1q z powod11 słów królowe;, pada przed niq na kolana, cahtje 
z wyrazem szczęfcia ;e; dłoń . 

WHITGIFT stoi przy lóżk11 . spoglqda;qc groźnie na Sz kspira i Elżbietę. 

Tak. To była Wasza oscarnia szansa. Pi kło tam na Was będzie 

czekać - na Was i na Waszego pana dramaturga. Jeszcze będziecie 
o mnie myśleć, oboje! Przyrzekam wam! 

ELŻBIETA słaba, ale mzęśliwci . Piekło , Szekspirze, słyszał an1 

To też musi być w sztuce. Arcybiskup p róbował zaszantażować 

królową w momencie, kiedy najbardziej porrzebowała pomocy. 
Ale królowa Angl ii nie dała się zaszanrażować : jest pan moim 
świadkiem. . .. Lady Southwell? 

LADY S. podt·hodzi do łóżka . Jescem, milady. 

ELŻBIETA Niech mi pani poda proszek. 

LADY S. Ten proszek? 
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ELŻBIETA N ie, ren środek nasenny, którym nakarmiłyśmy 
pieska. 

LADY S. wstrzqinięta . Truc iznę; 

JAKUB podrhodzqr do loża. Podawać. 

LADY S. Wasza Wysokość .„! 

JAKUB To rozkaz króla. 

Lady So111h111ell z niechęciq podaje m11 szka111/kę u .fmdkie111 nasem1ym. Jakub 
bierze kubek. Elżbiety. 

JAKUB Turaj ? „. Ile' Wszystko ' 

Nie czekcl)qc na odpowiedź lllJ)'/Ul)e calq zawm'fllić JZkallllki do n·ody. 1111e.rza 
k1·ó1ko. podnosi kubek do mt Elżbiety. Kfrd)• la ·wypija pierwJzy iyk, lady 
So11thw Il 1vybNchrJ szlochem, ZOJtaje ;ednak p„zywnlana do ponqdk" jednym 
Jpojrzeniem j ak11ba. 

ELŻBIETA „. To było fałszywe . 

JAKUB Co było fałszywe, d roga ciot uniu ' 

ELŻB lET A po 1u1Jtrflnym lyk11 . Ty jeszcze nie jes reś tu k rólem. 

J AKlJB To p rawda. Do pozmtalych. J eszcze nie jestem królem. 
Królowa m a rację. 
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j ak gdyby jego mtępilwośf wzmomila ;ej postanowienie. Elżbietc; wypija mZtf 

zawartofti k11bka. potem opada na podmzki i zamyka oczy. 

JAKUB Cioc iu ' .„ Ciociu Tudor' Elżbieta otwiera oczy. Czy nie 

zechc ielibyści e dać mi w koń cu Waszego błogosławieńs rwa ? 

Byłoby dużo lepiej, gdyby można było powiedzieć ludowi , 

ż<.: zgodz i liśc ie s i ę na mnie. 

ELŻBIETA Ja się na ciebie n ie zgadzam . 

JAKUB wJta;qc. No dobrze. Osrnrn ie życzenie? 

ELŻBIETA Zadbaj o Szekspira. 

JAKUB To wszysrko' 

ELŻBIETA Nie. 

JAKUB Zamieniam s ię w słuch . 

ELŻBIETA Wynoś si do d i abła . 

JAKUB Ależ cioc iu „. Jeżeli arcybiskup się nie myli, ro właśnie 

cioc ia jest na najlepszej drodze do niego. 

Lady So111h111eli wyb11cht1 szlochem. 
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ELŻBIETA Szekspir? Ten pochyl.a się ku nie;. Zaczynam odczuwać 
wielkie zmęczeni e, Szekspirze ... I a propos suachu . .. To dla 
pana, na pańską godzi nę ... Przychodzi raki moment , kiedy jest 
się j uż rak zmęczonym , że nie jest się w sranie odczuwać strachu. 
Zamyka oczy na krótko. Szekspirze, w ostatnim momencie zepsułam 
wszystko, nieprawda? A rak chciałam zagrać panu bohaterskie 
odejście . Na chwilę zamyka oczy. Szekspirze „. Czy koniecznie m usi 

pan o rym napisać ? 

Szekspir pruaqco potrzq.1a glowq ze wJpólw1ciem, Elżbieta - 11Jpokojona -
zamyka 01-zy, po chwili otwiera je znow11. 

ELŻBIETA Szekspirze, pańska ... 

Szekspir pytajqcym wzrokiem .1poglqda na lady So11thwell 

LADY S. pochy/ajqc się nad królowq. O n nie zrozu miał Waszej Wy

sokośc i. Elżbieta szepcze jej coś do 1Jcha. Ocena ... ? Elżbieta przytak11;e. 

J aka ocena? Ta za um ieranie' ... Chcecie wiedzieć , ile punktów 

daje pani Szekspir? 

) ak11b wyb11cha śmiechem. Obie kobiety spog/qdajq na Szekspira, który )>odnoJ1 
jed11q d/01/ i otwiera po kolei wszystkie pięć palróu" .. Elżbieta chce już to 
zaakceptować, kied)' Szekspfr podnosi dmgq dłoń i daje jej;eszcze kolejne pięć 

punktów. 

LADY S. zdmzonym Izami głosem. Dzie ięć punktów, Wasza Wyso

kość. Szekspir dał Wam dz iesięć punk tów ! 

Elżbieta z pelrtym zad(}wole11ia 1dmiechem zamyka oczy. Whitgift, który stał 
w tyle, podchodzi wow11 do loża, odsuwa na bok lady Southwel/. 
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WHITGIFT podno.1zqc Elżbiecie powieki. Królowa s rraciła przytom
ność . 

JAKUB Pięknie . Ale umiera już, czy nie um iera' 

WHITGIFT komro/11ja<' p11/J królowej. Puls królowej jest coraz 

słabszy. 

JAKUB No dobrze . To też zniesiemy. Obchodzi ko1m1atę . mzglqda 

się, jakby bJ•I ;ej 110WJ'lll wła.icicielem - kiedy nat)'ka się na księgę Szeksjnl'a, 
zaczyna ;q p1-zeglqd:u' ze znudze111em. 

„Ciągle ro jutro, jutro i znów jutro" Czy ta poezja nic jest godna 
poparcia? 

Whitgifi ponownie ko1111r1i11;e p11/s Elżbiety . Z t)'lll lady So11thwell popłaktl)e z 
icha. Szekspir stoi obok łóżka , spoglqda na 11mierajqcq k1ilifll1Jq - i oto 
słychać ;ego głos myllljqry wersy, które w tym momende dla niej wymyila, a 
1vykony.11a później w „Makbecie". 

SZEKSPIR 

„Ciągle to jutro, jutro i znów jutro 

W ije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, 

Aż do ostatniej głoski czasokresu; 

A wszystkie wczora to były pochodnie, 

Które głupocie naszej przyświecały 

W drodze do śmierc i. Zgaśnij wątłe światło ! 

Życie jest tylko przechodnim półcieniem , 
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Nędznym akrorem , który swoj ą rol ę 

Przez parę godzin wygrawszy na scenie 

W n icość przepada - pow ieści ą idioty, 

Głośn ą, w rzaskliwą , a nic nie znaczącą." 

WHITGIFT po przerwie. Królowa nie żyje . 

Lady So11thweli wyb11rha szlothem. 

JAKUB p1-zmqga sir z zadowoleniem. No dobrze ... ! Na jpierw pan, 

książę poetów. Wyko1111je gest palcami. Monety. Szek1pir 11ie pojmuje. Pie
niądze, które moja ciotka dala panu ! Sr.ekspirpodrhodzi do niego. poda

;e m11 sakiewkę . I an i słowa o rym, rn pan ru przeży ł. Bo rozpocznę 
moje urzędowanie zamknięciem pańskiego teatru . Zrozum iano? 

Jakub W)'IJ'llia z ksifgi zapiwne .flrony i 1-z11ra je pod nogi Szekspirowi . 

WHITGIFT Ani słowa o b luźnierczych mowach królowe j. Gro

żq<. Umarła z modlitwą na ustach, zrozumiano" Odrąban ie ręk i 

w najmniejsze, co w wypadku niedyskreq i pana spotka. 

LADY S. wyb11rha;q szlochem rz11cr1 1/ę do stóp Jakuba. Wasza Wyso

kość ! Nie możecie do tego dopuśc ić , żeby tak z nim rozmawiano! 

To Szekspir! 

JAKUB podnosi ;q. Ależ dz iecinko ... Tak bardzo l eży ci na se rcu 

ren obwieś ... ? Przecież nie jesteśmy potworami, Eminencjo? 

Ponii:z1Jaż \flhity,1fi mikzy z dezaprnbatq, Jakub podthodzl do f1iego. bin-ze 
go na stronę. 

Wiecie , ci ludzie rearru wcale nie są racy źl i . N ie są g rzesznikami, 

jak niektórzy z was o nich myślą , tylko maj ą chorob l iwą potrzebę 

zabłyś n i ęcia. I z tego wl aś n ie powodu na leży wielkod usznie 

subwencjonować teatr. Bo jak im s i ę zabierze scenę , ro zwariują. 
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Zwariują, albo się wykoleją . Bo przecież nic inne o nie umieją 
rob i ć, tylko grać. Państwo musiałoby więc te zaoszczędzone na 

teatrach i eniądze za in wesrować w szpitale psychiatryczne i w 
więzie nia w których musiało by na dodatek karmić ich ze swojej 
własnej kasy„. Czy nie lepiej , jeżel i pozwoli my rym n ieszczęśl i

wym ludziom zagrać coś od zasu do czasu" 

WHITGIFT podpo,-zqdkou•11;q1 :iif nowmm alltO•J'tefflWi . Prawdziwie 

królewsk ie rozwi"zani , Wasza Wysokość . 

J AKUB Właśnie . Zd11mio11y. Macie rację I Rz11ta sakiewkę Szekrpi

rowi. Tutaj. Niech pan napisze n astępną sztukę o następnym 
królu. Niech p an wymyśli j akiegoś . Wy, poeci, macie przecież 
famazję 1 W,-am do lady So111hwel/. Zadow Jona' 

Podam kfrd)' j ak11b Z4JflJ' jm pocieszanie111 lady So111hweli. a Whitgift 
troszczy rię o zwloki królowej, Szekspfr zbiem pośpieswie z pod/ogi swoje 
Jtronice 1 klania;qc sif na wszyJtkie strony opmzcza kom11atr. Whitgift 
podchodzi do ;edf1ego z okien, otwiera je, podno1i diof1ie w 11rOCZ)'Jf)'lll gekie. 

WHITGIFT Królowa nie ży j e! 

NalyrhmiasJ zaczp1a;q bil dzwo11y. jak !!,dyb)' O(:::ekiwano 11a to óŚU 'iadczmie. 

JAKUB pod1w ajqr w gó1-ę lad) SoNthwdl. Niech żyje król! 

Obr;m11;qc jq w talii wychodzi. Za nim podqw Whitgifi. Pi-zJ coraz bcmlziej 
11asila;qryrh się dź1ciękach dw„011óu· ofwietlmie :amimia się w i1realne, przez 

co lofr fmiin1 ki-ólowej wyglqda ;ak katafalk. 

KONIEC 
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