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Elżbieta I. Potężna głowa brytyjski go królesl:\:va . 
azywana we wczesnych latach panowania bę

kartem, czy- wedle słów Jakuba I w sztuce „Królowa 
i zekspir" - córuchną damy dworu. Niezwykłą siłę 

i hart ducha musiała wykazać, by zarobić na szacu
nek ludu i godną kartę w historii. Esther Vilar kreśli w 
swej sztuce portret kobiety z krwi i koś i, nie - od tej 
matrony z gronostajów i drogocennych kamieni. 
Umęczonej chorobą, u progu śmierci, zapatrzonej 
w przeszłość. Kobiety, której ni jeden mężczyzna 

mógłby pozazdrościć temperamentu, ci tego j ęzyka 

i żywości umysłu. 
Przyjrzyjmy się więc jej z bliska: czym żyła , jak 
kochała, kto budził w niej szaleńsl:\:vo„. 

... mogę umrzeć z czystym sumieniem. Nie przepu
ściłam żadnej okazji. 
Mężczyźni. Myślę, że to jedyne, co mnie - oprócz 
władzy - tak naprawdę interesowało. 

Urodziła się 7 września 1533 roku na zamku w 
Greenwich , przynosząc zawód swemu ojcu Henry
kowi VIII , który z niecierpliwością oczekiwał syna. 
Jej matka, Anna Boi yn, za to, że nie umiała spełnić 
"V.rymagań swego męż:a, a przede wszystkim ładcy, 

została ścięta, gdy córka miała trzy lata . 
Elżbieta objęła tron w 1558 roku. Portret koronacyj
ny pędzla Gwilama Streeta ukazuje Elżbietę jako ar
chaiczną i konę , otuloną gronostajowym płaszczem, 
dzierżącą wielkie berło i j abłko z krzyżem w kru
chych, smukłych dłoniach . Twarz piękną i czystą 
okalają gładko ściągnięte, jasne włosy. ~ okół szyi 
drobno karbowana kryza. 
Miała zaledwie dwadzieścia pięć lat. Spoczywał na 
niej ciężar stłumienia, krwa o prz z jej poprzedni
czkę - Marię - rozwiąz . anych, sporów religijnych, 
które wciąż nękały królesl:\:vo. Lud pokładał w niej 
nadzieje, ale w OV\'}'Ch czasach nie V\'}'obrażano so
bie, by kobieta , bez oparcia w silnym, rozważnym 
mężczyźnie, mogła rządzić pańsrwem. Toteż z nie
cierpliwością oczekiwano kandydata na męża dla 
młodej władczyni. Ojca następcy tronu. 

.. . świeca z dziewiczego wosku ... 
Tymczasem Elżbieta przez trzydzieści lat drę zyła 

naród niepewnością i gorszącymi flirtami, odpycha
jąc od siebie wizje małżeńsrwa. Pragnęła zostać kró
lową-dziewicą. Na tej decyzji musiały zaważyć wspo
mnienia o ojcu, nienasyconym erotomanie, który 

kobiety, zawadzające mu w drodz do innych kobiet, 
usuwał najcz ściej za pomocą topora. Męż zyźni 

wywoływa li w niej prawdopodobnie neurotyczny 
lęk, który pokonywała drażniąc ich i u odząc, by 
z zasem up korzyć i oddalić od łoża. Uwielbiała 
aur rozpoczynającego się flirtu - V\'}'mienianie liści
ków , luzyjne żarty, maskarady i prezenty. Jej zmy
słowość i erotyzm rozbudził lord admirał Thomas 
Seymour, który za adorowanie czternastoletniej 
Elżbiety, pos<1dzony o chęć jej poślubienia i zamach 
stanu, został skró ony o swą przystojną i lekkomy
ślną głow . Dla Elżbiety stał się on zorem kochanka 
- młodego, wytwornego, pełnego siły i niekonie
cznie mądrego. 
Życie seksualne królow j, do której łoża przymie
rzała się rzesza angi lskich szlachciców ( Jżbieta nie 
zadawała się z cudzoziemcami), stało się szybko 
tematem plotek i spekulacji. Bacznie obserwowano 
jej prowadzenie się i - co ciekawe - trudno było 
przyłapać ją na niemoralnej „wpadce" . Wiadomo, że 
darzyła szczególnymi względami lorda Roberta Du
dleya, który przez trzydzieści lat odwiedzał jej 
sypialnię i mógł być ojcem niejednego z jej niena
rodzonych dzieci. Jak żartowano z przekąsem, kró
lowa rzadko nie była w ciąży. Tymczasem 1 karze 
utrzym) ali, że jest ona dziewicą, sugerując kobiece 
przypadłośc i, które uniemożli iają Elżbiecie cz r
panie przyjemności ze w zy--tkich sf r życia. Kiedy 
Dudley umarł, król wa na wiele tygodni popadła 
'Vv odr twiającą rozpacz i na zawsze zachowała jego 
ostatni li1 t. 
Elżbi ta zbliżała się do trzydziestki, używając wolno
ści, a przy t m roz ądnie rządząc królesrwem, zdo
bywając coraz większe poparcie ludu. W OV\'}'m 
czasie żyło się szybko, umierało nagle. Gdy królo
wa zachorowała na ospę , Anglia zadrżała w obawie 
o swoją przyszłość. Bez następcy tronu pańsrwo zna
lazłoby się w rękach katoliczki , Marii Stuart, co 
oznaczałoby powrót religijnych wojen i koniec wpro
wadzonego przez Elżbietę ładu. Jednak królowej 
udało się pokonać niemal śmiertelną wówczas cho
robę. Nieco przestraszona sytuacją, w jakiej zosta
wiłaby ukochany kraj obiecała, że V\'}'jdzie za mąż 
i postara się, by tron objął jej syn. Szybko powróciła 
jednak do dawnego s lu życia. 
Kiedy skończyła pięćdziesiątkę, nikt nie wierz I już 
w jej obietnice zamążpójścia . Rządzi mądrze, dziecka 
urodzić już nie jest w stanie , niech żyje jak chce. 
Nadal lubiła sprośne teatralne sztuki, V\'}'UZdane 

maskarady, czyste wyrażenia. Reagowała gniewem 
na moralne przygany ze strony otoczenia, będące 
wyrazem niesmaku, jaki budziła u ludu. Im nie jest 
potrzebne królestwo, ale prezbiterium - pisała wście

kła do Jakuba Szko kiego. 
Będąc w o zach współczesnych starą kobietą 

zakochała s ię jeszcze raz. Do szaleńsrwa i nieszczę
śliwie. Rob rt Deveroux, hrabia Essex, spełniał V\'}'O
brażenia Elżbiety o idealnym kochanku: przystojny, 
elegancki, dobrze jeździł konno. Młody. Królowa 
oczarowana dwudziestolatkiem przestała nad sobą 
panować. Ta, o której lord Cecil, jeden z najbardziej 
oddanych przyjaciół i doradców, mawiał , że jest je
dną z najmądrzejszych kobiet, jakie rządziły świa
tem, nakładała na pomarszczoną l:\:varz grubą war
sl:\:vę szminki, mocno skrapiała ciało perfumami, 
łysinę chowała pod pyszną peruką, próbowała ukryć 
podagrę i utykanie. 
Essexa bawiło nagłe dost;wienj zaszczytów, a zara
zem przygniatała namiętność królowej, niecierpliwej, 

nie znoszą ·ej sprzeciwu, V\'}'magają j. Nieco krępo
wała go funkcja król w kiej maskotki. 
Ich związek był gorący, pełen spięć i kłótni. Kiedy 
obecności całego dworu uderzyła go w twarz, się

gnął w przypływie gni wu po szablę . Takie zachowa
nie oznaczało rychłe spotkanie z katem. Tymczasem 
królowa roześmiała s ię tylko i pozwoliła mu odejść. 
Chcąc udowodnić Elżbiecie swe męstwo i polityczny 
talent, mianowany wicekrólem, wyruszył na Irlandię 
zbuntowaną wobec angieL ki j hegemonii. Na czele 
Irlandczyków stał demoniczny Tyrone, wybitny przy
wódca i wojownik. Samo :vola Essexa w rozprawia
niu się z buntownikami i paktowanie z Tyranem wy
wołało gniew Elżbiety. Na wieść o tym Essex popadł 
w panikę. Jak mógł najszybciej, wbrew dyrektywom 
królowej, dopadł konno do Londynu o świcie i mimo 
ostrzeżeń służby wtargnął do komnaty Elżbiety, by 
się uspra\viedliwić. Ta właśnie wstawała z łóżka . Zo
baczył swą panią \ całe j naturaln~j krasie: pozostałą 
po ospie łysinę, nieosłoniętą klejnotami szyję, ciało 



pokryte wątrobianymi plamami. Obrzydz nia, z ja
kim patrzył na to piękny, młody Es ,ex, Elżbieta nie 
była stanie zapomrnec. i długo później jej zama
szysty podpis pod wyrokiem śmierci przypieczęto
wał los lekkomyślnego i pysznego młodzieńca. 

nie dłużej niż lot jaskółki wokół wiejskiej kaplicy 
Isabelle Bricard w „Leksykonie śmierci wielkich lu
dzi" podaje szczegółowy opis ostatnich chwil Elżbie

ty. Wiadomo, że po śmi r i hrabiego Essexa królo
wa popadła w otępienie. Jej zdrowie, nadwyr żone 
pr~ez reumatyzm i żółtaczkę, znacznie się pogor
szyło , tym bardziej, że królowa nie dopuszczała do 
siebie lekarzy i odmawiała przyjmowania lekarstw. 
Pozwólcie mi umrzeć w spokoju - mówiła usługują

cym jej damom dwom - Anglicy sq już mną znię
czeni, tak jak ja jestem zmęczona nimi. Dnie spędza

ła, siedząc na rozłożonych poduszkach, wpatrzona 
w jeden punkt, z palcem w ustach. Wstrząsał nią 
szloch. Gdy lord Robert Cecil namawiał ją , by się 
położyła, mówiąc: jeśli Wasza Wysokość chce uspokoić 

naród, musi położyć ię do łóżka. Odrzekła: Mały 

człowieczku, zwracając się do władców, nie uży
wa się słowa „musieć". '\ ' końcu jednak zgodziła 

s ię zdjąć brudne odzienie i się położyć. W o tatnich 
chwilach towarzyszył jej arcybiskup Canterbury. 
Mówił jej, że Bóg będzie miłosierny, b wiodła 

przykładne, pobożne życie i zapewniła zwycięstwo 
Kościoła anglikańskiego. Elżbieta leżąc twarzą do 
ściany, przerwała mu: Milordzie, korona, którą tak 
długo nosiłam, wbijała mnie w dumę za życia. 

Proszę, by nie powiększał pan owej pychy, gdy zbli
ża się śmierć. Potem zapadła w śpiączkę. Zmarła 

kilka godzin później . 24 marca 1603 roku. 

Elżbieta i Szekspir 
William Szekspir, podobnie jak jemu współcześni, 

zafascynowany zagadkową osobowością królowej 
Elżbiety, mógł w cechy charakterologiczne wielkiej 
władczyni - jej chwiejny stosunek do seksu, nie
przeciętny intelekt, czasem trudne do wytłumaczenia 
zachowania i reakcje - wyposażyć postać Hamleta. 

Legendę o szalonym księciu, pochodzącą z przed
chrześcijańskiej Jutlandii, Szekspir znał jedynie z ust
nego przekazu i opracowań innych poetów (Frarn;;oisa 
de Belleforesta czy Thomasa Kyda). Mógł wykorzystać 
ją po to, by mając świadomość wielkiego przełomu 
w historii, jaki przyniosło panowanie Elżbiety, zatrzy
mać w swym dramacie ducha epoki, na której 
odcisnęła niezatarte piętno królowa. 

Esther Vilar jest córką Niemki i Żyda, którzy na 
początku lat 30. XX wieku wyemigrowali z iemiec 
do Argentyny. Urodziła się 16 września 1935 roku 
w Buenos Aires . kończyła medycynę , po czym 
·wyjechała do Monachium studio ać socjologię. 

Obecnie mieszka w Barcelonie. Pisze w języku nie
mieckim. jest autorką kilku głośnych i kontrowersyj
nych książek , m.in. trzytomowego cyklu esejów 
„Tresowany mężczyzna ", „Płeć poligamiczna.,, 
„K niec tresury", w której wykłada własną, orygi
nalną koncepcję feminizmu, będącą kontrą wobec 
koncepcji Women's Liberation. Na.st pne jej książki, 

„Oszałamiający blask głupoty", „Małżeństwo jest nie
moralne", „Katoliczki wszystkich krajów łączcie się" 
wywoływały gorące dyskusje, protesty i zachwyty. 
Warto wspomnieć jeszcze jedną pozycję z pogra
nicza socjologii i filozofii (a jest to obszar, po którym 
Vilar porusza się najchętniej): „Starość jest piękna" -
protest przeciwko kultowi młodości w kulturze 
zachodu. 
Esther Vilar to także autorka wziętych sztuk teatral
nych, które ostatnio zdobywają równi ż polskie 
sceny. „Speer" "''Ystawił w Londynie sam Klaus 
Maria Brandauer, „Zazdro ć" w Teatrze T lewizji "-'Y
reżyserowała Krystyna Janda , „Królowa i Szekspir", 
w reżyserii Grażyny Dyląg, miała polską prapremierę 
w Teatrze owym w Łodzi. 

Puśćmy więc wodze fantazji ... jest wc2esna wiosna, 
za oknem ciemno, leje deszcz. 
Królowa drzemie w fotelu. Oczekuje niezwykłego 
gościa ... 

Iza Natasza Czapska 




