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ACT 1 ~(tNt 1 
Robert Devereux, Earl of Essex, a favourite of Queen 

Elizabeth, has been accused of treason for supporting the 

lrish rebellion. Sara, Duchess of Nottingham, secretly loves 

him. Her sadness has not gone unnoticed by the ladies 

of her court. Sara is reading the story of the fair Rosamund, 

mistress of King Henry li (''A/l'affitto'} Queen Elizabeth 

agrees to see Robert, even though she suspects him 

of a cri me much worse than treason: infidelity ("L'amorsuo 

fe'beata")I Lord Cecil demands a final judgment from the 

queen, but Elizabeth continues to waver (''Ah' Ritorna qua/ 

ti spero'). Left alone with Essex, Elizabeth accuses him 

of being cold, while he betrays himself enough for the 

queen to become convinced he loves another woman. 

Barely controlling her agitation, the monarch leaves (duet: 

"Un tenerocore"). Nottingham enters and shares his fears 

with Robert: his wife Sara is acting strangely, he recently 

found her in tears as she was embroidering a silk sca rf 

("Forse in quel cor"). Lord Cecil summons Nottingham 

because the queen has decided to sign Essex's death 

warrant. Nottingham vows to save his friend. 

Robert slips into Sara's apartments, accusing her of 

infidelity. Sara explains that during his absence the queen 

forced her to marry Nottingham, and begs him to leave 

her forever. Before the final farewell Devereux throws at 

her feet the ring the queen gave him as a pledge of his 

safety, and she gives him the scarf she embroidered for 

him (duet: "Da che tornasti"). 

ACT2 
The roya l tribunal has sentenced the traitor to death. 

Raleigh hands the queen the gold-embroidered scarf they 

found on Robert's person when they arrested him. 

Nottingham gives the queen the death warrant to sign 

while pleading for mercy for the condemned man, but 

she is u nable to show mercy when her beloved Essex 

cheated on her w ith her rival that very night (duet: "Non 

venni mai'). Robert is brought in, and when the queen 

hands him the crowning piece of evidence proving his 

infidelity, Sara's scarf, Nottingham immediately recognizes 

it (trio: "Ecco/'indegno"). Since Devereux refuses to reveal 

the name of his I over, and Nottingham has suddenly 

stopped defending him, the death sentence is confirmed 

(Va' La morte sui capo ti pende"). 

ACT3 
Essex has written a letter to Sa ra, begging her to give 

the queen the ring that will save his life. Wild with 

jealousy, Nottingham locks his wife in her apartments 

until the sentence is executed (duet: "Non soi che un 

nume"). Robert awaits his fate in the Tower of London, 

stili hoping the ring w il l find its way back to its owner 

(''A tediro"). Unfortunately it is too late. Cecil appears in 

the ce ll doorway to take him to the place of execution. 

Elizabeth, who has not forgotten about the ring either, 

cannot wait for the crucial plea for mercy to arrive, 

especially since she has forgiven him in her heart 

('Vivi, ingrato"). Suddenly Sara appears in the royal 

chamber, confessing her misdeed and handing over 

the ring. At that very moment the wa l Is trem ble from 

the sound of a cannon being fired, announcing that the 

sentence has been executed, as Nottingham immedi

ately confirms. When Elizabeth turns to Sara with furious 

accusation, Nottingham takes the blame, leaving the 

queen in helpless rage ("Quel sangue versaro") 

Mad with despair, Elizabeth announces her abdication 

in favour of Jacob I Stuart. 
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reszczen e 
AKT I PlrnW~lA ODSŁONA 
Roberto Devereux, hrabia Essex, faworyt królowej Elżbiety, 

został oska rżony o zd radę stanu za poparcie irlandzkiej 

rebelii. Sara, księżna Nottingham, kocha go potajemnie. 

Jej smutek nie uszed ł uwagi dam dworu. Sara czyta zaś 

dzieje pięknej Rozamundy, kochanki króla Henryka li 

(Allaffitro). Królowa Elżbieta zgadza się przyjąć Roberta, 

choć podejrzewa go o zbrodnię znacznie gorszą niż zdrada 

stanu: o niewierność (L'amor suo fe· beata)! Lord Cecil żąda 

od królowej ostatecznego wyroku, Elżbieta jednak nadal s i ę 

waha (Ahl Ritorna qua/ ti spero). Zostawszy sam na sam z 

Essexem, Elżbieta zarzuca mu chłód, on zaś zdradza się na 

tyle, aby królowa doszła do przekonania, iż kocha i nną 

kobietę. Ledwo panując nad wzburzeniem, władczyni 

odchodzi (duet: Un renera core). Pojawia się Nottingham, 

który dzieli z Robertem swe obawy: jego żona Sara 

zachowuje się podejrzanie, ostatnio zasta ł ją we łzach , gdy 

haftowała jedwabną sza rfę (Forse in quel cor). Lord Cecil 

wzywa do siebie Nottinghama, gdyż królowa postanowiła 

podpisać wyrok na sexa. Nottingham przysięga, że 

uratuje przyjaciela. 

D~UGA ODSl.ONA 
Robert wślizguje się do apartamentów Sary, za rzucając jej 

niewierność. Sara wyjaśnia, że pod jego nieobecność 

królowa zmusiła ją do ślubu z Nottinghamem i błaga go, 

by s ię z nią rozstał na zawsze. Przed ostatecznym pożegna

niem Devereux rzuca jej do stóp pierścień otrzymany od 

królowej, który gwarantuje mu nietykalność, ona zaś wręcza 

mu wyhafto'lvaną dla niego szarfę (duet: Do che rornasti). 

AKT li 
Trybunał królewski skazał zdrajcę na śmierć. Raleigh podaje 

królowej wyszyw ną złotem szarfę, którą znaleziono przy 

Robercie w chwili aresztowania. Nottingham podsuwa 

królowej wyrok do podpisania, błagając zarazem o łaskę dla 

skazańca, ona jednak nie jest w stanie zdobyć się na nlą, 

skoro tej sameJ nocy ukochany Essex zdradzał ją z rywalką 

(duet: Non venni mat) Sprowadzają Roberta, gdy zaś królowa 

wręcza mu koronny dowód zdrady, szarfę Sary, Nottingham 

natychmiast ją rozpoznaje (tercet: Ecco 1 • indegno). Ponieważ 

zaś Devereux odmawia wyjawienia nazwiska kochanki, a 

Nottingham nagle przestał go bronić, wyrok zostaje 

potwierdzony (Va' La morte sui capo tipende), 

AKT Ili 
Essex napisał do Sa ry list. błagając, by przekazała 

królowej pierścień, który uratuje mu życie. Osza l ały 

z zazdrośc i Nottingham zamyka jednak żonę w jej 

apartamentach aż do wykonania wyroku (duet: Non 

soi che un nu me). W wieży londyńskiej Robert czeka 

na fatalną chw ilę, nie tracąc nadziei, że pie rścień powróci 

do właśc i c ielki (A te diro) Niestety, jest już za późno. 

W drzwiach cel i staje Cecil, by go zaprowadzić na 

miejsce kaźni. Elżbieta , która również nie zapomniała 

o pierścieniu, nie może się doczekać tej decydyjącej 

prośby o laskę, tym bardziej, że w duchu j uż mu 

przebaczyła ( Viv1~ ingraro). Nagle w królewskiej komnacie 

staje Sara, wyznając królowej swój występek i wręczając 

jej pierścień. W tej samej chwi li jednak murami wstrząsa 

salwa armatnia oznaczająca, że wyrok został wykonany, 

co Nottingham niezwłocznie potwierdza. Gdy zaś 

E lżbieta zwraca się ku Sarze z wściekłym oskarżeniem, 

Nottingham bierze winę na siebie, pozostawiając 

królowej już tylko bezsilną wściekłość (Quel sangue 

versato). Nieprzytomna z rozpaczy Elżbieta ogłasza, że 

abdykuje na rzecz Jakuba I Stuarta. 

Piotr Kamiński Tysiąc i jedna opera, PWM SA, Kraków 2008 
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Zaskakująca może się wydać lka skądinąd popularność te

mat ' w gielskich, b dt' szkockich w europejskiej operze 

I Rolów~'Wteku . Wyobraźnię artystów romantycznych 

ywopo ałJednak nie tylko specyficzn ie sentymenta lny 

krajobraz brytyjski, jernnicza ipiglista aura wysp, roma ńsko 

-gotycka architektura. Fascynowa ła ich tak samo ponura nie

rzadko historia, a dzieje wzajemnych zmagań narodów za

mieszkujących Albion, w których legendarni na po ły 

bohaterowie kon frontowani byli nierzadko z krwawymi 

i okrutnymi ciem iężycie lami. dostarczały literaturze pięknej 

nader atrakcyjnych tematów Prym na tym polu wiódł Walter 

Scott (1771-1832). To on ożywił na kartach swoich dzieł całą 

galerię postaci z brytyjskiej p rzeszłości, od Wilfreda lvanhoe'a 

poczynając , na Rob Royu kończąc Jego pow ieści i nowele 

stanowiły z kolei ź ród ło niezliczonych niemal w owym czasie 

adaptacji scenicznych. Stanowiły też podstawę Wielu librett 

operowych, a i dziś skutecznie żywi się nimi sztuka filmowa. 

Historia przeróbek dzieł Scotta d la potrzeb opery, szczegól

nie tej z obszaru belcanta, mogłaby stanowić temat niejed

nej powaznej pracy naukowej. Właściwie zaczęła się ona 

w roku 1819 wraz z premierą La donna de/lago (Oziew1cyzje

ziora) Gioachina Rossiniego - dzieła bazującego na popular

nej powieści The Lady of the Lake, odwołującej się do podań 

I Szymon Paczkowski 

celtyckich. Wśród tych kompozycji scenicznych, których li 

bretta cze rpały tematy z twórczośc i słynnego pisarza, nieusta

jącym powodzen iem zawsze ci eszyła się Lucia di Lammermo

or (Łucja z Lammermooru) Gaetano Donizettiego, nawiązująca 

z kolei do The Bride of Lammermoor. Wspomnieć też trzeba 

Puryranów (I Puritani) Vincenza Bell iniego - utwór oparty na 

francuskiej adaptacj i Jacquesa-Fran<;:oisa Ancelota Old Morta

liry Ożywił wreszcie Scott romantyczne ru iny zamczyska Ke

nilworth, by w nich umiejscow ić his torię miłosnego trójkąta 

Roberta Dudley'a - faworyta Elżbiety I, jej samej i Amy Rob

sart -żony hrabiego Leicester, zamordowanej w tajemniczych 

oko l icznośc iach . Dudley i ang ielska kró lowa pojawili się przez 

to jako protagoni śc i w kilku operach nawiązujących do po

wieści Scotta, np. Daniela Aubera Leicester, ou Le Chóteau 

de Kenilworth (Leicester albo Zamek Kenilworth), wystawionej 

w roku 1823 w Paryżu do libretta Eugene'a Scribe'a. Przykła

dów można by mnożyć. Nawet kompozytorzy polscy próbo

wa li ogrzać s ię nieco w promieniach sławy Brytyjczyka. 

Zapomniane dziś melodramaty Józefa Damsego Oblubieni

ca z Lammermooru i Zamek Kenilworth, wystawiane na scenie 

wa rszawskiego Teatru Wielkiego w latach trzydziestych 

XIX wieku, stanowią tego najlepsze przykłady. 

Królową E lżbietę I Tudor po raz pierwszy oglądała publicz

ność operowa już w roku 1815 na deskach Teatro San Carlo 

w Neapolu, podczas premiery dzieła Rossiniego Elisabetra, re

gina d'lnghilterra (Elżbieta królowa Anglii). Libretto napisał nie

jaki Giovanni Federico Schmidt, ada ptując w tym celu 

XVll-vvieczną nowelę Sophii Lee The Recess, or A Tale of Other 

Times. Dzieło to zaopatrzył kompozytor w uwerturę przypi-
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saną 1Ncześniej do opery Aureliano w Palmira, później zaś wy

korzystanej w słynnym Cyruliku sewilskim. Zresztą w tej ostat

niej kombinacji uwertu ra ta występuje do dziś. Rossini 

wiedziony niezwykłą intuicją stworzył z partii królowej El żbie 

ty wymarzoną ro l ę sopranową dla Isabelli Colbran - jednej 

z największych ówczesnych gvviazd, prawdziwej primadon

ny, specjalistki od ról tragicznych, prywatnie żony mistrza. 

Sukces Rossiniego sprawił, ze Elżbietę jako operową protago

nistkę oglądano znów na scenie muzy znej j uż w roku 1818. 

Tym razem w utworze zatytub-

wanym Elisabecta in Dersbyshire 

zupełnie dziś zapomnianego 

neapolitańczyka Michele Enrico 

Francesca Vicente Paolo Ca rata di 

Colobrano. Także inni autorzy 

kontynuowa li temat elżbietański. 

Saverio Mercadante wystawił 

przykładowo w roku 1833 w me

diolańskiej La Scali Roberta Deve

reux, Conre Essex do libretta Felice 

Romaniego, które nawiązywało 

do siedemnastowiecznej trage

d ii Thomasa Corneille'a Comte 

d'Essex 

Trudno zatem się dz iw i ć, że Ga

etano Don izetti - kom pozytor 

o największym bodaj zmyśle dra

maturgicznym pośród twórców 

włoskiego belcanta I połowy XIX 

wieku - nie oparł się pokusie, by 

samemu stworzyć dzieła, w któ

rych zm ierzyłby s ię z tematem 

potężnej królowej o sercu chwiejnej kobiety. W t rzech me/o

drommijego autors twa pojawiła się zatem dumna ang ielska 

władczyn i : Elisobecta al casrello di Kenilworrh (Neapol 1828), 

Morio Sruordo (Neapol 1834) i Roberro Devereux (Neapol 1837) 

Historia opowie ziana w Roberro Devereux tylko częściowo 

odpowiada prawdzie. Tytułowy bohater, prawnuk Anny Bo

leny - nieszczęsnej matki Elżbiety i pasierb Roberta Dudley'a 

- faworyta królowej z jej młodych lat, drugi hrabia Essex - zo

stał dowódcą armii mającej stłum ić powstanie irlandzkie, któ

re wybuchło w roku 1595. Devereux nie był w stanie jednak 

pokonać wroga i nie bacząc na wytyczne z Londynu, zawarł 

t raktat pokojowy z Irla ndczykami. Kró lowa obda rzała go 

względami, które młody dowódca zapewne przecenia ł, cho

ciaż przypisywa no uczuciom monarchini - nie bacząc na jej 

podeszły już w tedy wiek - więcej niż tylko sympatię 1 zgię

ciem przystojnego ponoć Essexa. Mimo to, w czerwcu 

1600 roku postawiono go przed sądem, poz.ba iono posia

dłości i urzędów oraz osadzono w ar szcie domowym. Po od

zyskaniu wolności wzniecił nieudaną rebe l ię skiero aną 

przeciwko tronowi, której celem było usunięcie z Tajnej Rady 

Jej Wysokości swoich wrogów Tym razem skaz ny został na 

ścięcie, a wyrok podpisany przez Elżbietę wykonano w Tower 

25 lu ego 1601 roku. 

Byłoby przesadą oczekiwać. że w libretc ie opery Donizett ie

go losy Essexa zostaną przedstawione w zgodnie z faktami . 

W zamian za to autor tekstu - Salvatore Cammarano - spre

parow ł dla kompozytora trzymając w napięciu historię mi

łosnego czworokąta, czyniąc kosztem prawdy historycznej 

wszelkie możliwe ustępstwa na 

rzecz wyrazistej akcji. Emocje 

i polityczne ambicje historycz

nych p rotoplastów zastąpił po

eta miłosną intrygą, w której wy

korzys t ał wszelkie moż liwe 

operowe rekwizyty (np. elemen 

ty garderoby czy biżuterię po

zwalające identyfikować ich wła

ścic i eli) d la uwiarygodnien ia 

motywacj i poczynań bohate

rów. Powstał z tego wszystkiego 

znakomity, choć ponury melo

dramat, w którym główną boha

te rkę - E lżbietę - przestaje s i ę 

stopniowo postrzegać jako wy

ni osłą k rólową. ale coraz bardziej 

Jako rozdartą między miłością 

a żądzą zemsty kobietę. Jak na 

operę włoską, akcja dzie ła 

wydaje się całkiem niekonwen

cjonalna. Wszystko rozgrywa się 

w zas dzie między czterema 

głównymi charakterami: Elżbietą 

(sopran), Robertem Devereux - hrabią Essex (tenor), księciem 

i księżną Nottingham - Sa rą (baryton i mezzosopran). Poza 

nimi są już tylko postacie trzeciego wręcz planu - mściwy Lord 

Cecil (t nor) i sirGualtiero Raleigh (bas), którego zadaniem sce

nicznym jest aresztować Roberta i doprowadzić go na szafot 

Zanim opera się zaczyna, Essex dopuścił się nie tylko zdrady 

stanu, ale też zdrady miłosnej. Jest on w niejasnej relacji z Sa rą 

- księżną Nottingham, a ona z nim. Nie wiedzą o tym ani kró

lowa, ani Nottingham, chociaż władczyni przypuszcza, że ma 

rywalkę. W rzeczywistości Sara Jest powiernicą Elżbiety a Not

tingham przyjacielem Essexa. Dlatego, chociażża en z prota

gonistów nie pała na początku dziela złymi żądzami, akcja kon

sekwentnie będzie zmierzała ku tragicznemu finałow i . Na 

końcu będzie już tylko śmierć Essexa, zemsta zdradzonego 

męża, rozpacz królowej po stracie ukochanego i jej abdykacja 

na rzecz Jakuba Stuarta (co zresztą w rzeczywistości nigdy nie 

miało miejsca). 

C mmarano wprawdzie się zarzekał, że pisząc libretto posłu

żył się jako o sraw zapominaną tragedią Jacqu sa Ancelo

ta Elisoberh d'Angelcerre, ale stosunkowo niedawno dopiero 

_/ 

zdemaskowano, że w rzeczywistości dokonał plagiatu. Nie róż

ni się bowiem jego t kst praktycznie w niczym od libretta Fe

lice Romaniego do opery Mercadantego pod tym samym ty

tu łem, wystawionej w Mediolanie w roku 1833. M uzyka 

Donizettiego z nawiązką jednak wynagradza n i eoryg inalność 

warstwy poetyckiej, a kompozytor w ramy konwencji melo

dromma włożył tyle inwencji, że nawet najbardziej wybredny 

krytyk operowego belcanta nie oprze się wrażeniu szczerości, 

zaangażowania i emocjonalnej prawdy wyrażonej w partytu

rze Roberta Devereux. Premiera dzie-

Roberta. Sara, która dotychczas ukrywała przed kró lową swo

je uczucie do hrabiego, teraz musi go ratować. Spieszy do kró

lowej, by błagać ją o łaskę dla ukochanego. Dopiero w tym 

momenc ie Elżbieta dowie s i ę, kto był jej rywa l ką w walce o 

serce Essexa. Ks i ężna przybywa jednak za późno. Oto słyc hać 

właśnie wystrzał armatni. l.i\Jyrok został wykonany. Ks iążę Not

tingham dumnie ogłasza wobec tego, że dokonała się zemsta 

za jego własne upokorzen ie. Do głosu dochodzi znowu E lż

bieta. Jej aria przekształca się teraz w wyrażenie wspólnoty 

losu wszystkich tragicznie doświad

ła odbyła się 29 paźdz iern i ka 1837 

roku i zakończ iła wielkim sukcesem. 

Publiczność doceniła zarówno wa Io-

ry samej muzyki, jak i tragizm vvyda

rzeń przedstawionych na scenie.Za

dowoleni m usieli być również soliści, 

gdyż każdy z nich mógł zaprezento

wać nie tylko swój kunszt wokalny, 

ale również wykazać się w pełni moż

liwościami aktorskimi. W szczególno

ści dotyczyło to odt wórczyni partii 

E lżbiety - słynnej Giuseppiny Ronzi 

de Begnis - w ovvym czasie najbar

dziej bodaj rozchwytywanej w Euro

pie Normy czy Donny Anny. To dla 

niej skom ponował Donizetti m. in. 

imponującą a r ię fina łową z popi 

sową, najeżoną wszelkimi trudno

śc i ami wi r t uozowską caba l ettą, 

uwzględniając przy tym n iezwykłe 

To pięćdziesiąta siódma opera 
Donizettiego. Przeszła wnet 

czonych bohaterów opery. Nastę

pująca zaraz potem wirtuozowska 

cabaletta zyskuje rys dramatyczny. 

Obu częściom tego ustępu podpo

rządkował kompozytor dwa różne 

teksty. IN konwencjonalnej form ie 

cabaletty nie byłoby w tym nicze

go nadzwyczajnego. Tutaj. jednak 

powiązan ie dalszych wypadków 

z kolejnymi zamkniętymi fragmen

tami arii powoduje eksplozję dra

maturgii muz cznej. W pierwszej 

zwrotce wzburzona królowa oska r

ża Sarę i Nottinghama o spowodo

wan ie śmierci Robe rta i po leca 

obojga odprowadzić „supp lizio in

audito". Dopiero potem - kiedy ca-

ona triumfalnie przez najważniejsze 
sceny operowe Europy i Ameryki, 
po czym w li połowie XIX wieku 
popadła w zupełne zapomnienie. 
Renesans nastąpił niedawno. 
Możliwy był tylko dzięki 
zainteresowaniu tą operą gwiazd 
pokroju Monserrat Caba Ile, 
Beverly Sills, a w ostatnich latach 
Edity Gruberovej. ba letta zostan ie powtórzona -

skutki wydarzeń dopadają samą 

monarch i nię. Oto nachodzi ją wi

zja szafotu, z którego gwałtownym talenty woka lne i d ramatyczne r-

tyst ki. I byłaby to zapewne kolejna, konwencjona lna sce

na finałowa w operze włosk i ej, w której zgodnie z tradycją. z 

przyzwyczajeniami śpiewaków i publicznośc i, ostatnie słowo, 

czy nuta należeć w inna do prima donny. Kom pozytor miał 

jednak większe am bicje. By temu tradycyjnemu sposobowi 

kończenia dz ieła przydać wiarygodności, w genialny sposób 

powiązał konwencję operową z sytuacją spiętrzenia konfliktu, 

w który uwikła l i się wszyscy uczestnicy dramatu. Nie zrezy

gnował przy tym ani na moment z zasady dominacji głównej 

protagonistki. Jak w soczewce ogniskują się więc w fi nałowej 

ari i Elżbiety podstawowe wątki tragedii. W częśc i wprowadza

jącej do arii (recytatyw) vvypala się królowa w gniewie, ale prze

rażona konsekwencjami wybacza Robertowi jego niewier

ność i po l it yczną zdradę (część cantabile- Larghetto). Gotowa 

jest p rzyznać mu nawet prawo poślub i enia tej, któ rą w rze

czywistości kocha, byle zachować go przy życiu . Po tym nie

zwykle intymnym początku wielkiego fina ł u, kiedy dumna 

władczyni próbuje ukryć własny ból, następuj gwałtowna 

zmiana. Narrację prota_ onistki przerywa orkiestra, a na Jej tle 

przybywa posłaniec z wi domością o tym, że Devereux po

dąż właśnie na szafot. Muzyczny motyw marsza przypomi

na o bezwzględnie zbl iżającej się egzekucji, a te same dźwię

ki towarzyszyły już w I akcie scenie ogłoszen ia wyroku na 

strumieniem spływa krew Roberta. Muzyczno-dramatycz

na stretta następuje w kodzie. Kró lowa nie wytrzymuje na

pięcia i w akcie najwyższej rozpaczy rezygnuje z korony an

g ielskiej na rzecz Jakuba Stuarta. Tak oto finałowa aria 

Roberta Devereux, pozostając niezmiennie konwencjo nalnym 

elementem formy operowej, w sposób przekonujący zinte

g rowana została z dramatem. Włoski melodromma zyska ł 

przez to ko lejny dowód żywotności i siły swojego artystycz

nego oddziaływania. 

W partyturze wersji neapol itańskiej Roberro Devereux kompo

zytor nie przewidział żadnego wstępu orkiestrowego. Dopie

ro, gdy dzieło miał zaprezentować w Paryżu, dopisał doń bły

skot l iwą uwerturę , w której d la odma lowania ko lo rytu 

lokalnego posłużył s ię melod ią hymnu angielskiego God save 

che King. Była to p ięćdziesiąra siódma opera Donizettiego. Prze

szła wnet ona triumfalnie przez najważniejsze sceny operowe 

u ropy i Ameryki, po czym w li połowie XIX wieku popadła w 

zupełne zapomnienie. Renesans nastąpi ł niedawno. Możliwy 

był tylko dzięki zainteresowaniu ta operą gwiazd pokroju Mon

serrat Ca balie, Beverly Si lis, a w ostatnich latach Edity Grubero

vej. Tylko tak wielk ie artystki są bowiem w stanie ożywić w peł

ni tradycję belcanta i ukazać jego prawdziwy sens. 
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Nigdy nie zapomnę 
jak wchodzisz na scenę, 

jak stara Betty Davis 
i zdejmujesz perukę. 
yślałem, że oszaleję, 

miałem gęsi~ skórkę, 

to jest niesamowite! 

itą Gruberovą 
eszek Barwinski, 

casting director w TW-ON 

LESZEK BARWINSKI: Moja najdroższa, witam Cię bar

dzo serdecznie! 

EDITA GRUBEROVA: Witajl 

LB: Chciałbym dziś pogawędzić z Tobą, tak jak to zazwy

czaj robimy, jak dwoje przyjaciół, a nasza rozmowa znaj

dzie się w programie do koncertowego wykonania ope

ry Roberto Devereux, porozmawiajmy zatem o Devereux, 

o Twoich rolach, o planach, niech to będzie taka zwyczaj

na pogawędka. 

EG: Niech tak będzie, zaczynajmy. 

LB: Niedawno, po raz kolejny obejrzałem w domu Two

je pierwsze nagranie dla firmy Nightgale Clasics, na któ

rym mam Twój autograf, Beatrice di Tenda, to było w 1992 

roku, możesz to sobie wyobrazić- to niewiarygodne - my

ślałem, że znamy się już oczywiście parę lat, a okazało się, 

że to aż od 1992 roku. Ale pierwszy raz, kiedy zobaczy

łem Cię na scenie, byłem w W,iedniu, a Ty śpiewałaś wte

dy partię Rosi ny w Cyruliku sewilskim. 

EG: Niesamowite! 

LB: Możesz to sobie wyobrazić, to były lata osiemdzie

siąte! Powiedz proszę, jak doszło do tego, że przyjecha

łaś do Wiednia? 

EG: To było w 1969 roku. Brałam udział w przesłuchaniach, a 

zaraz potem dostałam ang ż i podp i sałam kontrakt. 

LB: Czas szybko leci! 

EG: Na początku tylko na trzy miesiące, od grudn ia do lute 

go, potem wróciłam na Słowację, do Bańskiej Bystrzycy, tam 

doczekałam do końca mojego kontraktu i od roku 1970 zo

stałam na stał zatrudniona przez Operę Wiedeńską. W wie

ku 22 lat, wydaje m i s i ę, że jako najmłodsza zaśpiewałam par

t ię Królowej Nocy, a następnie Olimpię. Potem nie dostawałam 

zbyt wielu propozycji, śpiew łam pomniejsze role: od Barba

riny, Tibalda aż po służące . Tak mniej więcej to wyglądało. 
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L!B: Czy możesz to sobie teraz wyobrazić? Dzisiejsza wiel

ka Gruberova! 

EG: No tak, mój Boże, wiesz, wydaje mi się jednak, że gdy dziś 

o tym myślę, to nie było to takie złe. 

LB: Na pewno! Wiele się dzięki temu nauczyłaś! 

EG: Tak, muszę też przyznać, że oszczędziłam sobie w iele 

stresu; dziś gdy artystka zaśpiewa partię Królowej Nocy, na 

ogół uderza jej do głowy woda sodowa, ale ten lot trwa krót

ko!.„ A potem, w 1976 roku nadeszła Zerbinetta (Ariadna na 

Naxos Richarda Straussa - przyp. red.). 

LB: To jest oczywiście Twoja sztandarowa rola! 

EG: Tak, to był wielki przełom, dyrygował Karl Bóhm, a wie

deńskie wystawienie było naprawdę świetne. 

LB: Które do dziś jest grane! 

EG: Tak, ale ja ostatni raz śpiewałam to przed dwoma laty. 

LB: Tak, znam Cię, za każdym razem zarzekasz się, 

że to Twoja ostatnia Zerbinetta, a potem słyszę gdzieś, 

lub czytam na plakatach: Gruberova - Zerbinetta, 

a JPOtem tylko długie owacje na stojąco. 

EG: No tak, w iesz, ale w pewnym momencie 

kariery wyrasta się z takich ról, myślę, że mogę 

to teraz powiedzieć, ze pożegnalam się 

z Zerbinettą, "zwolniłam" ją z mojego 

repertua ru. 

LB: Chociaż jest to twoja sztandarowa 

rola, jeśli chodzi o koloraturę. 

1EG: Tak. 

ILB:Terazjesteś królową 

belcanta. 

EG: Tak, w pewnym momencie 

zwróciłam się w kierunku 

belcanta. Poszukując repertuaru, 

stw ierdzilam, że nie nadaję się 

do śpiewan ia Verdiego. 

LB: A czy ktoś składał 

Ci takie propozycje? Twier

dzisz, że dzisiejsze głosy opero-

we są często niefortunnie obsadzone. 

EG: No dobrze, zacznijmy za tem, na przykład - to były tylko 

nagrania płytowe - więc tak: pan Muti proponował Moc prze

znauenia. 

LB: O Boże! Leonorę? 

EG: Pan Harnoncourt chciał nagrać Aidę. pan Solti Kobietę bez 

cienia, ktoś chciał też, żebym zaśpiewa la Salome, ale nie trak

towałam tego poważnie. 

LB: Dzięki Bogu byłaś na tyle irozważna, że nie przyjęłaś 

tych propozycji, sama dobrze wiesz. Tu jedna płyta, tam 

druga, ale przecież to wszystko trzeba zaśpiewać. 

EG: Oczywiściel To są partie na ogromną orkiestręl 

LB: Masz rację. 

EG: Nie możesz stać jak ten w róbelek przed m ikrofonem, 

a myśląc w ten sposób mogłabym zaśpiewać również partię 

Barona Ochs'a z Kawalera srebrnej róży' 

LB: A może to jeszcze przed Tobą! 

EG: Ależ oczywiście l 

LB: Wiesz, to co teraz powiedziałaś, jest chyba receptą na 

Twój wiecznie młody fantastyczny głos. Zawsze potrafi

łaś powiedzieć „nie"! 

EG: Muszę tu powiedzieć o dwóch rzeczach. Zawsze po jed

nej stronie barykady jest serce i dusza, które mówią: tak to jest 

wspaniała rola, muszę to zaśpiewać, ale po drugiej stronie są 

nasze struny głosowe i to one są tu kluczowe. Wielu śpiewa

ków nie dba o to, a to one właśn ie determinują naszą drogę 

i ka rierę. 

LB: Tak, wielu artystów nie zwraca na to uwagi, stąd biorą 

się te krótkie kariery, o których mówiliśmy. Młoda dziew

czyna, młody chłopak z głosem, którego już nie jesteśmy 

w stanie słuchać. 

EG: Właśnie. 
LB: A Ty! Za każdym razem, gdy Cię słyszę, mówię Ci, 

że musiałaś zawrzeć pakt z diabłem! Gdy zamykam 

oczy, widzę zawszę dwudziestopięcioletnią dziew-

czynę, która może śpiewać, śpiewać 

i śpiewać bez końca . Powiedz pro

szę, jak to robisz? 

EG: No tak, ostatnio miałam kon

cert w Berlinie. Z bisami t rwał bli 

sko 3 godziny1 

LB: Niewiarygodne! 

EG:Tak to szaleństwo! Nikt nie uwa

żał, że prog ram, który przygotowa

łam, jest zbyt dług i. Wszyscy mówili 

tylko, że to za mało. I tak wyszłol 

$piewałam tam też scenę fina łową 

z Roberta Oevereux. 

LB: Wspaniale! 

EG: I również scenę sza l e ństwa z Purytan. 

LB: Powiedz jednak, gdy jesteśmy już 

przy Roberto Devereux; dlaczego wła-

ściwie jest to dzieło, a raczej nietypowa 

opera, której nikt dzisiaj nie śpiewa. Jak do tego doszło? 

EG: Ktoś mi ją po prostu polecił, przesłuchałam kilka płyt, m.in. 

w wykonaniu Monserrat Caba Ile, z okresu kiedy była jeszcze 

młoda. To mnie natychmiast zachwyc iło. Czułam, że to ope

ra dla mojego glosu. 

LB: Tak jest! Nigdy nie zapomnę jak wchodzisz na scenę, 

jak stara Betty Davis i zdejmujesz perukę. Myślałem, że 

oszaleję, miałem gęsią skórkę, to jest niesamowite. Tak, 

ta partia została napisana dla Twojego głosu. 

EG: I miałam to szczęśc ie brać udział w pierwszej insceniza

cji tej opery, była to realizacja Gianca rla del Monaco, geniu

sza, sza leńca, ale geniusza, który znał 'Nszystkie tajemnice tej 

opery ... Na początku byłam zszokowana: wyg ląd. laska, pe

ruka. Ale to był wspaniały pomysł. 

LB: To tylko jak najlepiej, świadczy o Tobie, ponieważ 

większość solistek operowych odczuwa strach przed 

oszpeceniem poprzez charakteryi::ację. 

_/ 

EG: Masz rację. 

LB: W tym wystawieniu nie jesteś atrakcyjną kobietą, sta

jesz się starą wiedźmą z kijem, podczas gdy inne śpie

waczki chcą być zawsze piękne. Nie masz przed tym żad

nych obaw? 

EG: Oczywiśc ie, że niel Wręcz przeciwnie, jest to dla m nie 

pewna rozkosz. To jest ta przepaść - kobieta, która jest zako

chana w młodz ieńcu, mająca jednak swoje obowiązki, po

ważne obowiązki , bo jest królową . 

LB: Tak, to chwyta za serce! Ta finałowa scena„. Zjed

nej strony to królowa, z drugiej załamana kobieta, któ

ra poświęciła życie i miłość dla urzędu, z tego powodu 

nieludzko cierpi! 

EG: Donizetti świetnie to skomponował, a finałowa scena jest 

gen ialna, uw ielbiam ją. Dla mnie Roberto Oe ereux jest wręcz 

kryminałem 

LB: I śpiewasz to tak, jakby był to kryminał. Devereux 

jest tylko wtedy tak piękny i fantastyczny, gdy ma w 

obsadzie tak wspaniałą primadonnę, z głosem takim 

jak Twój. 

EG: Jest to niesamowite wyzwanie; oczywiście ważny jest 

przede wszystkim głos temu nie da się zaprzeczyć. 

LB: Powiedź proszę: Anna Bolena i Lukrecja Borgia, to też 

Twój repertuar? 

EG: Tak oczywiście, tu też szczególnie przywiązana jestem 

do scen finałowych , kiedy to główne bohaterki są duchov·.10 

rozdarte.Anna Bolena - fałszywe posądzenie, •Nyrok śmierci 

- to jest to, co mnie porusza. 

LB: Maria Stuarda, Anna Bolena, Roberto Devereux - we 

wszystkich tych operach śpiewałaś królowe. 

EG: Tak, trzy królowe z dynastii Tudorów. 

LB: Czy zdarza się, że po koncertowym wykonaniu ope

ry, śpiewasz jeszcze którąś z wykonanych wcześniej arii 

na bis? 

EG: Nie, nigdy, to by zepsuło kompletnie oddziaływanie ope

ry jako całości . Opera musi poruszać, być w nas. 

LB: Tak, masz całkowitą rację. Jak by to wyglądało, gdyby 

po miłosnym wyznaniu, widzowie usłyszeli je jeszcze raz. 

EG: Tak, takie wyznanie jest wtedy dużo słabsze, nie ma j uż 

tej mocy, jest już tylko teatralnym zabiegiem, nie byłoby to 

dobre dramaturgicznie. 

LB: Powiedz proszę, czy cieszysz się, że przyjedziesz po

nownie do Polski? 

EG: Tak, bardzol Jestem bardzo ciekawa reakcji publiczności. 

LB: My też się bardzo cieszymy. Po raz pierwszy Roberto 

Devereuxzostanie zaprezentowany polskiej publiczności. 

EG: Nie wiem, czy w zbudzi zainteresowanie.. Nie jest to 

przecież Aida, Tosca, czy Łucja . 

LB: Roberta Devereux może właściwie zaśpiewać tylko 

Gruberova i to Ciebie przede wszystkim chce zobaczyć 

warszawska publiczność. Powiedz proszę, jak wspomi

nasz swój koncert w Warszawie? 

EG: Bardzo dobrze, byłam z eh co na1 Leszku, mówiłam 

to ju ż w wywiadach cześniej, ale teraz p rzy tej okazj i chcę 

to powtórzyć. Jest to tylko i wyłącznie Tvvoja zasłu ga, że 

przyjechałam do Polskil Jesteśmy przec i eż dobrymi przy

jaciółmi. 

LB: Bardzo mi to pochlebia. 

EG: Wiesz, gdy przyjeżdżam do nowego miejsca, nowego 

teatru, nie czuj ę się najlepiej. 

LB: Muszę Ci się do czegoś przyznać, gdy byłaś ostatnim 

razem w Warszawie pytałaś mnie jakie są reakcje publicz

ności. Wtedy nie znałem tak dobrze warszawskiej widow

ni. Dlatego na wszelki wypadek powiedziałem, że nasza 

publiczność reaguje raczej powściągliwie. To co wydarzy

ło się po koncercie przeszło moje najśmielsze oczekiwa

nia. Moi koledzy z teatru, mówili mi, że nigdy nie widzie

li tak spontanicznej reakcji widzów. 

EG: Dokładnie tak to odczuwałam stojąc na scenie. Olbrzy

mia radość promieniowała z w idowni; jest to dla mn ie bardzo 

in spirujące i bardzo mnie to cieszy. 

LB: Edita, chciałbym zapytać cię jeszcze o plany na przy

szłość, w tym sezonie zaśpiewasz Roberta Devereux, co 

zaśpiewasz w następnym? Dopóki pracuję w Warszawie, 

musisz u nas zaśpiewać! 

EG: Nie wiem, czy 'N przyszły sezonie dam radę. 

LB: Umówmy się, że gdy teraz przyjedziesz od Warsza

wy, usiądziemy, porozmawiamy i może uda się coś za

aranżować. 

EG: O, widzę, że mój brat jest ba rdzo upartyi 

LB: I dzięki temu Edita będzie znowu w Warszawie. 

EG: Tak, masz wpływ na mnie, gdyby to ktoś inny zadzwonił, 

nie miałabym oporów, żeby odmówić i odłożyć słuchav.;kę, 

ale przy Tobie jest to t rochę trudne. 

LB: A kiedy jedziesz na urlop? 

EG: A propos, kiedy lecisz na lbizę7 

LB: Właśnie też o to chciałem Cię zapytać, mam nadzie

ję, że się tam spotkamy! 

EG: Kończę sezon w lipcu i pod kon iec miesiąca rozpoczy

nam wakacje. 

LB: Dlaczego tak póżno? 

EG: Mam jeszcze dwa koncerty w Monachium. 

LB: Mam nadzieję, że gdy spotkamy się w Warszawie, po

równamy swoje kalendarze i uda nam się spotkać na Ibi

zie. 

EG: Cieszę się bardzo, że ko lejny raz przylecę do Polski, c ieszę 

s i ę, że zobaczę znów ten teatr, koniecznie muszę jeszcze po

wiedzieć, że c i eszę się, że będę pracowała z waszą wspania

łą ork i estrą 1 To ba rdzo dla mnie ważne! 

LB: Edita, jeszcze jedno pytanie na kon·iec naszej rozmo

wy, czy masz jakieś muzyczne marzenie, coś, co chciała

byś zaśpiewać? 

EG: Och, chyba nie ma już nic takiego ... (śmiech). No nie, je

ś l i mam już coś powiedzieć, to może to być na przykład Esc

larmonde Masseneta. Chcia łabym odpocząć od belcanta, 

uwielbiam śpiewać po francusku. ale to bardzo dalekie ma-

l rzenie„. 

LB: Serdecznie dziękuję Ci za rozmowę! Do zobaczenia! 
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ANNALUB SKA 
Sara, księżniczka Nottingham 

S GMTNLEE MATEUSZ ZAJDEL 
Książę Nottingham Lord Cecil 

ADAM PALKA PATRYK RYMANOWSKl 
Sir Gualtiero Raleigh Paź, Służący 

. „ 

EDTT GRUBEROVA 
Elżbieta, 

królowa Anglii 

ANDRl YURKEVYi I I 
Dyrygent 

ZORAN 
TODOROVITCI l 

Roberto Devereux 

BOGD GO 
Przygotowanie chóru 
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?2 

Sala na parterze w palaw Westminster, 
z dużymi drzwiami wejściowymi w głębi, 

przez które widać oranżerię. 

SCEN.~~!IUJ! 
Damy dworu wykonują 
różne kobiece zajęcia: Sara, księżna 

Nottingham, siedzi z boku, sama, 
milcząca, ze wzrokiem utkwionym 

w książce, z oczyma 

pełnymi /ez. 

DAMY 
(między sobą, 

obserwując księżną) 

Cierpi! „. Bladość i smutek 

maluje się na jej twarzy! 
Boleść, boleść straszliwą 

z pewnością w sercu skrywa. 
Saro? Księżno? Otrząśnij się. 
(podchodząc do niej) 

Posłuchaj głosu rozsądku. 

Skąd u ciebie taki1 smutek? 

SARA 
Smutek u mnie! 

DAMY 
A ta 

Iza na policzku? 

SARA 
(Ach, zdradza mnie 

mo1e serce). 
Przeaytalam smutną 

historię .. . 
Płakałam .. . 
nad Rozamundą. 

DAMY 
Zamknij smutne stronice, 

które twój ból wzmagają. 

SARA 
Mój ból!. .. 

DAMY 
Tak; przelej go 

w serca przyjaciółek . 

SARA 
Czy myślicie ... ? 

DAMY 
Zaufaj nam . .. 

SARA 
Ja?„. Nie„. 

Jestem bardzo szczęśliwa . 

(uśmiechając się 

z wysiłkiem) 

DAMY 
(W tym uśmiechu 

więcej jest smutku, 
niż w jej plaau.) 

SARA 
(Sfodkie są łzy dla cierpiącego ... 

Są jedyną radością, która mu pozostaje ... 
Gwiazda mi nieprzychylna 

nawet płakać mi wzbrania. 
Od twego losu, Rozamundo, 

o ileż bardziej okrutny 

jest mój losr 
Ty zginęłaś jedną śmiercią . .. 
Ja zaś żyjąc wciąż umieram.) 

SfENA DR 6A 
Elżbieta poprzedzana przez swych paziów, 

te same. 

PAŹ 

Królowa. 
Na widok królowej damy kłaniają się: ona 

odpowiada na powitanie, po aym podchodzi 
do księżnej Nottingham z żyaliwym gestem. 

ELŻBIETA 

Księżno. 

Podaje Sarze dłoń; ta całuje ją z szacunkiem. 

Damy pozostają w głębi sceny. 
Gorącym błaganiom 

twego małżonka wreszcie ulegam, wreszcie 
hrabiego zobaczę„. 

Niech Bóg da, 

że nie po raz ostatni będę go widziała , że 

nie odkryję w jego sercu 

plamy zdrady. 

SARA 
On był zawsze 
wierny swej królowej. 

ELŻBIETA 
Wierny swej królowej! I to wystaczy, Saro? 

Trzeba, by wiernym znalazła go 

Elżbieta. 

SARA 
(Martwieję!„.) 

ELŻBIETA 
Odkryłam przed tobą 

cale moje serce ... jak wiesz, 
okrągły rok mija, 

odkąd, wśrod westchnień, 

strapiony, 
ucieka od przyjaciół 

i mej królewskiej osoby: 

straszliwe podejrzenie 
ktoś we mnie obudził. 

Na irlandzkie wybrzeże 
zawiódł go mój rozkaz, bo chciałam, 

by był z dala od Londynu„. 

on wraca, oskarżony o zdradę; 

lecz inną jego winę 

obawiam się poznać„. 

Rywalkę 

(unosząc się gniewem) 

gdybym odkryła, och, 

jaka straszna 
byłaby moja zemsta! 

SARA 
(Gdzie mam się skryć? ... ) 

ELŻBIETA 

Serce 
odebrać mi Roberta!. .. 
Byłoby to winą równie wielką, 

jak zabrać mi koronę. 
(chwila ciszy: królowa uspokaja się.) 

Jego miłość uczyniła mnie szczęśliwą, 

darem z niebios mi się zdała„. 
On sprawił, że dla mej duszy zakochanej 

radością stało się panowanie. 
Ach! Jeśli zostałam zdradzona, 

jeśli jego serce już do mnie nie należy, 
uroki życia w żałobę i płacz się zmienią! 

SCE A TRZECI 
Cecil, Gua/tiero, 
inni lordowie parlamentu, ci sami. 

CECIL 
Parlamentu jestem wysłannikiem. 
(ukłoniwszy się unizenie królowej) 

SARA 
(Lękam się!.„ ) 

ELŻBIETA 
Mów. 

SARA 
(Nienawiść 

ma wypisaną na twarzy!. .. ) 

CECIL 
Zdradą 

splamił się hrabia Essex: 

zbytnia twa łaskawość 

sąd nad nim opóźnia: 

wydać na niego wyrok 
i ukrócić jego występne plany, 

wiesz dobrze, parów 
jest prawem. 

Tego prawa się domagamy. 

ELŻBIETA 
Innych dowodów jego winy, 

potrzeba, Lordowie. 

SCENA GWARY-A 
Paż, ci somi. 

PAŹ 

Do królewskich stóp 
upaść pragnie Essex. 

CECIL, GUALTIERO 
On!.„ 

ELŻBIETA 
Niech wejdzie. Chcę go wysłuchać. 
(rzucając Cea/owi 

i Gualtiero surowe spojrzenie) 

CECIL I GUALTIERO 
(Ach, wściekłość mnie zżera!„.) 

SARA 
(Jakże mi serce zabiło. ) 

ELŻBIETA 
O, wróć takim, jakim cię oczekuję, 

jak w dniach najszczęśliwszych , 

a upadną twoi wrogowie 

w pyle przed tobą. 

Moje królestwo, świat cały 

przestępcą godnym śmierci 
próżno cię okrzyknie„ . 

Jeśli do mych stóp miłość cię wiedzie, 

niewinnym jesteś dla mnie!) 

SARA 
(Niech niebiosa mu sprzyjają, 

ode mnie zaś niech się odwrócą!) 

CECIL, GUALTIERO I CHÓR 
(Gwia.zda, co dni jego jest przewodnikiem, 
wciąż jeszcze nie zachodzi!) 

SCE A Pl TA 
Roberto, ci sami 

ROBERTO 
Królowo, do stóp twoich ... 

ELŻBIEiTA 

Roberto.„ 

Hrabio, wstań, rozkazuję. 

Spojrzenia Roberta 

błądzą za Sarą; ona, zdjęta lękiem, 

stara się ich unikać. 

(do Cecila) 

Wolę moją wkrótce oznajmię . 

Panowie, żegnam . 

Wszyscy wychodzą, z wyjątkiem Roberta. 
Jako winowajca wróciłeś więc 
przed me oblicze! Zdradzić mnie śmiałeś? 

Zagrozić koronie przodków, 
co na mej głowie spoczywa! 

ROBERTO 
Pierś moja 

pełna blizn, 
które zostawił na niej miecz 
twych wrogów, 

niechaj za mnie odpowie. 

HŻBIETA 
A oskarżenie?„. 

ROBERTO 
Jakież to? 
Rozgromiwszy na polu bitwy 

wojska buntowników, 

pokonanemu okazałem laskę; 
oto wina, dla której swemu dowódcy 

szafot haniebny wznieść każe 

gest Elżbiety! 

ELŻBIETA 
Mój gest 
odroczył, niewdzięczniku, 

twój wyrok; mój gest pozostawia cię 

wciąż na wolności. 
Lecz czemu mówisz o szafocie! 

Tobie nigdy dłoń moja 

otworzyć nie może grobu. 

Kiedy trąbka wezwała 
mych żołnierzy, aby zdobyli wieże 

dumnego Kadyksu, bałeś się, 

że zgubę zgotować ci może, 

gdy będziesz daleko, 
złość okrutna i zawiść: 

dałam ci wówczas ten pierscień 

(wskazując pierścień, 

który Roberto ma na palrn) 
i dałam ci słowo królowej, 

że kiedykolwiek mi go pokażesz, 

rękojmią będzie twego ocalenia ... 
Ach! myślą wracam w czasy szczęśliwsze! 

Wówczas dni moje płynęły słodko, 
jak słodka była nadzieja„. 

O, dni radosne! O, wspomnienia! 

Czułe serce uczyniło mnie szczęśliwą: 
doświadczyłam radości, której wargi nie 

wypowiedzą „. sen o miłości życiem się 

zdawał... lecz ten sen zniknął, 
zniknęło tamto serce! 

ROBERTO 
(Na darmo los tron mi ofiaruje; 

dla mnie nadzieja nie rozświetla życia, 
dla mnie wszechświat jest pusty i niemy, 
klejnoty w koronie nie mają blasku.) 
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ELŻBIETA 
Milczysz? Więc to prawda! 
Odmieniły się twe uczucia? 
(tonem wymówki, 

przez którą przebija 

cala jej czułość) 

ROBERliO 
Nie ... co ty mówisz!. .. 
Powiedz słowo, a żołnierz 

powstanie i rozgrom ii twych wrogów. 

Posłuszeństwa, bohaterstwa 

wnet otrzymasz dowody. 

ELŻBIETA 
(Lecz nie miłości!) 

Pragniesz walczyć! 
Lecz powiedz: 

nie wydaje ci się, 
(z udawanym spokojem, 

patrząc na Roberta 

przenikliwie) 

że łzy zrosiłyby wówczas 

czyjeś policzki? 

ROBERTO 
(Och, co za słowa!) 

ELŻBIETA 
Że na myśl o grożącym ci 

niebezpieczeństwie 

zadrżałoby czyjeś serce? 

ROBERTO 
Zadrżałoby? ... 

ELŻBIETA 
Tej, z którą miłość cię połączyła. 

ROBERTO 
Zatem już wiesz? ... 
(Nieba, co ja mówię!. .. ) 

ELŻBIETA 
A więc? Dokończ: 
(ledwie nad sobą panując) 

odkryj przede mną duszę. 

Czego się lękasz? ... 
Dalej, śmiało, 
powiedz, kim jest twoja ukochana ... 

Przed ołtarz was zawiodę. 

ROBERTO 
Mylisz się ... 

ELŻBIETA 
(O, moja zemsto!. .. ) 

Więc nie kochasz? Uważaj! 
(przybierając postawę surową 

i pełną godności) 

ROBERTO 
Ja? ... Nie. 

ELŻBIETA 
(Błyskawica, straszliwa błyskawica 

przed oczami moimi rozbłysła!. .. 

Nie, przed mym gniewem mścicielskim 

nie ujdzie winowajczy~i. 
Zginie niewierny, zdrajca, 

zginie śmiercią okrutną, 

a rywalka wyniosła 
w nim ukarana zostanie.) 

ROBERTO 
(Ukryj, pohamuj drżenie, 

nieszczęsne moje serce. 
Nasyć się łzami, 

mi/ości nieszczęśliwa!I 

Niech ja sam padnę ofiarą 

jej zgubnego podejrzenia ... 
Wraz ze mną tajemne uczucie 

umrze i pójdzie do grobu.) 
Elżbieta odchodzi do swych apartamentów. 

Nottingham, Roberto. 

Roberto stoi w głębokie; cir,zy, 

nieruchomo, ze wzrokiem wbitym w ziemię. 

NOTTINGHAM 
(obejmując go) 

Roberto ... 

ROBERl'O 
Cóż to!. .. W twoim uścisku!. .. 
(cofa się gwałtownie, jakby odepchnięty 

tajemniczą silą) 

NOTTINGHAM 
Niezwykła 

bladość okryła twoją twarz! Ach! Czyżby ... ? 

Boję się zadać to pytanie! 

ROBERTO 
Nie wygłosiła jeszcze wyroku; 
ale w jej strasznym spojrzeniu widziałem, 
jak goreje żądza mojej krwi. .. 

NOTTINGHAM 
Nie mów nic więcej ... 
Udręka i przerażenie 

duszę mą przepełniają!' 

ROBERTO 
Ach! Pozwól, 

by mój los się wypełnił; 

w ramionach 

ukochanej małżonki 
zapomnij o nieszczęśliwym. 

NOTTINGHAM 
Co ty mówisz? ... 
Ach, okrutny losie! 

Ani przyjaciel, ani żona 

nie dKą, bym był szczęśliwy! 

ROBERTO 
Och! Mów ... 

NOTTINGHAM 
Tajemna udręka 
dni Sary smutkiem wypełnia 

i z wolna do grobu ją prowadzi. 

ROBERTO 
(Nieba!. .. 

Czyżby żałowała niewierna? ... ) 

NOTTINGHAM 
I niby rana, 
co jątrzy się, gdy jej dotknąć, 

jej cierpienie, 

gdy o nim wspomnieć, 
staje się bardziej okrutne! 

ROBERTO 
(Jest winna, lecz nieszczęśliwa!) 

NOTIINGHAM 
Wczoraj, gdy dzień się kończył, 
wcześniej niż zazwyczaj 

do domu mego wróciłem 

i do pokojów, 
gdzie lubi samotnie 

przebywać 

wszedłem niespodziewanie ... 

Odgłos cichego łkania sprawił, 
że w progu stanąłem, niedostrzeżony. 

Ona złotym haftem 
zdobiła błękitną chustę, 

lecz często pracę przerywała i płacząc, 
wzywała śmierci. 

ROBERTO 
(Pozostał mi jeszcze 
promyk nadziei!. .. ) 

NOTTINGHAM 
Wycofałem się ... 
zamęt miałem w duszy ... a myśli 

tak zmącone, jakbym był obłąkany. 
Może jej serce wrażliwe w naturze 

swej ma łzy: Jej okrutny smutek 
mnie też do łez doprowadza ... 

I nie znam ich przyczyny. 
Czasem odzywa się we mnie wątpliwość, 

jakiś zazdrosny głos ... 
lecz wnet rozum rozwiewa 

okropne podejrzenie, 
do czystego serca anioła 

przewina wstępu nie ma. 

SCENA SIÓDMA 
Cecil, inni lordowie parlamen iu, ci sami. 

CECIL 
Książę, prosimy: na naradę 

królowa parów zaprasza. 

NOTTINGHAM 
O co chodzi? 

CECIL 
(po cichu) 

O wyrok zbyt długo odwlekany. 
(rzucając Robertowi groźnie spojrzenie) 

NOTTINGHAM 
Idę. Przyjacie'lu ... 

(Poda;e Robertowi dlań, jakby w geście 
pożegnania:jest bardzo wzruszony, calu;e go 

i obe;mu;e z przyjacielską serdecznością.) 

ROBERTO 
W twyoh ouach 
łza błysnęła!. .. 

Zostaw mnie mojemu losowi. .. 
Tak trzeba! 

NOTTINGHAM 
Chcę cię ocalić. 

Buntownikiem wszyscy cię tu nazywają, 
grozi ci los straszliwy; 

ja jeden bronię twego honoru„. 
Ziemia i niebo mnie wysłuchają. 
Boże najwyższy, pozwól 

bym ocalił jego życie i cześć; 
przemów przez moje usta, 

święty głosie przyjaźni! 

CECIL I CHÓR 
(Ten pyszałek słuszną karę 
za swe grzechy poniesie.) 

ROBERTO 
(Nie ma na ziemi drugiego serca, 

rozdartego, jak moje!) 
Wychodzi. Nottingham i Chór wychodzą 

innym wyjściem . 

Apartamenty księżne; w pałacu 

Nottingham. W perspektywie taras 

wychodzący na ogród: z jedne; strony stół, 

na nim dwuramienny świeunik z płonącymi 

świecami i bogaty kosz. 

SCE AÓSMA 
Sara 

SARA 
Cisza dokoła ... W sercu jedynie 

głos się odzywa, niby krzyk 
srogiego oskarżyciela! 

Lecz nie ma we mnie winy: 

litości słucham podszeptów, 

nie miłości. .. 

Straszliwe niebezpieczeństwo, 

jakie grozi Robertowi, 
o moim zapomnieć mi każe„. 

Ktoś idzie! To on. 

SC A OZIE IĄJA 
Roberto, okryty długim płoszczem, Sara. 

ROBERTO 
Choć ten jeden raz, okrutna, 

pozwoliłaś, bym do ciebie przyszedł!.„ 

Niewierna! Zdrajczyni! 
Przewrotna!„. 

Czy jest jakaś obelga i wyrzut, 

na które nie zasłużyłaś? 

SARA 
Posłuchaj. Byłeś daleko, 
gdy zamknął się kamień grobowy 

nad mym ojcem. 
Zostałam osierocona i sama: 
wsparcia ci potrzeba, powiedziała królowa, 

szczęśliwe zaślubiny ci gotuję. 

ROBERTO 
A ty? 

SARA 
Sprzeciwiłam się. 

Powiedz, dodała, może w głębi serca 

żywisz płomień miłości? 

Czyż skrywane uczucie 
wyjawić mogłam i wydać cię 
na pastwę jej strasznego gniewu? 

Prosiłam ją, lecz na próżno, o zakonny 

welon ... 
Zawiedli mnie do małżeńskiego ło ż.a ... 

Co ja mówię? 
Na śmiertelną mękę! 

ROBERTO 
O, nieba! 

SARA 
Niechaj szczęśliwym, jakja być nie mogę, 

łaskawszy los cię uczyni... 
zwróć ku królowej swe serce, Roberto, 

i niech zadrżą zuchwalcy, 

co stają przeciw tobie ... 

ROBERTO 
Och!. .. zamilcz, 

martwy jestem dla miłości. 

SARA 
Co za męka! 
Choć okrutną zazdrością dręczona, 

miałam nadzieję.„ Klejnot, 

co lśni na twej dłoni 

był pamiątką i dowodem 
uczuć królowej ... 

ROBERTO 
Dowodem uczuć ... 
Ty nie wiesz ... ! 

Rozwieję twe podejrzenia: 
(rzucając p ierścień na stół) 

tysiąc razy dla ciebie oddałbym życie. 

SARA 
Roberto„. ostatnie słowa 

Sara do ciebie skieruje 

i śmie o łaskę prosić. 

ROBERTO 
Krwi mojej żądaj ... 

Dla ciebie ją przeleję, 
mój skarbie utracony. 
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SARA 
Żyć musisz, i uciec stąd . 

ROBERTO 
Czy to prawda, co słyszę? ... Zdaje mi się, 
że śnię! 

SARA 
Jeśli mnie kochasz, 

na zawsze musisz mnie opuścić. 

ROBERTO 
Na zawsze! 

Tego pragniesz! 
Czyż może być tak niewdzięcznym 

serce Sary? 

Ty mnie nienawidzisz!... 

SARA 
Okrutny!. .. 

Płonę z miłości do ciebie. 

Odkąd wróciłeś, o, ja nieszczęsna , 

w mym słabym sercu 

ognia ledwie przygasłego 

na powrót żar się rozpalił ... 

Ach! wyjedź, odejdź! 
Uchodź ode mnie ... 

Poddaj się okrutnemu losowi... 

Ratuj swe życie, ratuj moją cześć . 

ROBERTO 
Gdzie ja jestem 7. .. 
Co za szaleństwo!.. . 

Dryfuję między życiem i śmiercią!. .. 

Ty mnie kochasz, a muszę cię stracić!. .. 

Kochasz mnie, a muszę od ciebie uciekać!. .. 

Potęgo przyjaźni, dodaj mi siły; 

bo w sercu śmiertelnika 

nie ma tak wielkiej cnoty. 
Sara pada mu do nóg plaaqc i błagając. 

Otrzyj gorzkie łzy ... 
(podnosząc ją) 

Dobrze, odjadę. 

SARA 
Przysięgnij . 

(Roberto wyciąga rękę w geście przysięgi.) 

Kiedy? 

ROBERTO 
Kiedy noc cicha i ciemna kolejny raz 
na niebie rozsnuje czarną zasłonę . 

Teraz nie mogę, bo blask wczesnego świtu 
już wstaje ... 

SARA 
Ach! To niebezpieczne!. .. Uciekaj ... 

Jeśli ktoś zobaczy, jak wychodzisz!. .. 

ROBERTO 
Okropna chwila!. .. 

SARA 
Ostatni dowód nieszczęśliwej miłości 
niechaj ci towarzyszy ... 
(wyjmując z koszyka niebieski szal 

haftowany złotą nicią) 

ROBERTO 
Daj mi go ... 

Tu, na przebitym sercu .. . 

SARA 
Idź ... wspomnij mnie tylko wtedy, 

gdy modlitwę będziesz zanosił do niebios: 

żegnaj ... 

ROBERTO 
Na zawsze ... 

SARA 
Co za męka!. .. 

ROBERTO I SARA 
O, losie zły, okrutny! 

To pożegnanie straszne, ostateczne, 

jest otchłanią udręki. .. 

Moje gorące łzy 

nie z oczu płyną, lecz z serca. 

Ach! Już się nie zobaczymy ... 

nigdy więcej: czuję, że umieram ... 

Zamyka się w tych słowach 

życie pełne cierpienia. 
Roberto odchodzi. 
Sara wychodzi z pokoju. 

Wspaniała galeria w pałacu królewskim. 

SCENA PIERWSZA 
Lordowie z dworu Elżbiety sto}ą w grupie: 
nadchodzą damy 

NIEKTÓRZY LORDOWIE 
Godziny biegną, wzeszła jutrzenka, 

a parlament nie skończył obradować! 

INNI 
Bez wstawiennictwa królowej 
niestety, czeka go pewna zguba!. .. 

DAMY 
Lordowie, cicho; Elżbieta, 

niby ktoś, kto obmyśla zemstę, 
błądzi tu wokół drżąca, samotna, 

o nic nie pyta, nie odzywa się ani słowem . 

WSZYSCY 
Nieszczęsny hrabia! Gniewne niebiosa 
za ciemnymi chmurami się skryły ... 
Wyrok już zapadł: 

w tej ciszy śmierć przemówiła! 

... 

SCEN 
Elżbieta z jednej strony, 
Cecil z drugiej, ci sami. 

ELŻBIETA 

A zatem? 

CECIL 
Nad losem winowajcy 

długo radziliśmy: 

Bardziej z przyjaźni, aniżeli z rozsądku 

książę zażarcie go bronił, 

lecz na próżno. 
On sam wręczy ci wyrok. 

ELŻBIETA 
Jaki? 

CECIL 
Śmierć. 

SCENA TRZECIA 
Gualtiero, o sami. 

GUALTIERO 
Królowo ... 

ELŻBIETA 
Dwór może się oddalić: 
wkrótce wezwany zostanie. 

Wszyscy wychodzą, poza Gualtiero. 

Długo nie wracałeś! 

GUALTIERO 
Był nieobecny, do swego pałacu powrócił 
dopiero, gdy wstał nowy dzień . 

Znacząco. Elżbieta jest wzburzona. 

ELŻBIETA 
Mów dalej. 

GUALTIERO 
Nie miał broni; gdy sprawdzaliśmy, 
czy zbrodniczych listów nie chowa pod 
ubraniem, moi ludzie spostrzegli, 

że na piersi ukrył jedwabny szal. 
Zabrać mu go kazałem: 

wybuchnął gniewem straszliwym, 

nierozumnym: najpierw, krzyknął, 
wyrwać mi serce musicie, niegodziwcy ... 
Na nic się nie zdał opór hrabiego ... 

ELŻBIETA 
A ten szal? ... 

GUALTIERO 
Oto on. 

ELŻBIETA 
(0, wściekłości!. .. 

Miłosne wyznania tu widzę!. .. ) 

(Drży z gniewu; lecz zwracając 

wzrok na Gualtiera na powrót 
przybiera godną postawę.) 
Przyprowadzić go 

przed me oblicze. 

Gualtiero wychodzi. 
Tysiącfurii mam w piersi. 

(rzucając szal na stolik 

stojący w głębi sceny) 

ARTA 
Nortingham, ci sami. 

NOTTINGHAM 
Nigdy dotąd z takim smutkiem 

nie przybywałem 
przed królewskie oblicze. 

Wypełniam bolesną powinność. 

(podaje jej pismo) 
Oto wyrok hrabiego Essex. 

Zamilknie minister, 

teraz w obronie hrabiego przemówi 

przyjaciel: 

łaski. 

(Elżbieta rzuca mu surowe spojrzenie) 

Czyż może jej odmówić serce Elżbiety? 

ELŻBIETA 
W moim sercu wyryty jest 

jego wyrok. 

INOTTllNGHAM 
Co za słowa! 

ELŻBIETA 
Rywalki nieznanej gościły go progi. .. 

Tak, zdradził mnie tej nocy ... 

NOTTINGHAM 
Co mówisz? ... 

To oszczerstwo ... 

ELŻBIETA 
Oh! przestań ... 

NOTTINGHAM 
To spisek jego wrogów. 

ELŻBIETA 

Nie, nie ma wątpliwości. .. 
Niewierności hrabiego 

uzyskano niepodważalny dowód ... 
(Na to wspomnienie rośnie jej gniew, 

królowa chce podpisać wyrok.) 

NOTTINGHAM 
Co robisz? ... Czekaj ... Posłuchaj ... 

Niech nie ugodzi w niego 
grom twego okrutnego gniewu.„ 

Jeśli wolno mi prosić o nagrodę 

za moją wierną służbę, 
o to jedno błagam, we łzach, 

u stóp królowej. 

ELŻBIETA 
Milcz: na litość i laskę 

nie zasłużył bezczelny ... 

Do zdrady poddanego 
przewrotność dołączył kochanka ... 

Zginie; i niech żaden jęk nie powstanie 

z błaganiem o litość dla niego. 

Roberto w otoczeniu straży, 

Gualtiero, ci sami. 

ELŻBIETA 
(Oto on, przeniewierca! ... ) 

Na znak Elżbiety 

Gualtiero i straże wychodzą. 
Zbliż się ... 

podnieś dumne czoło. 
Co ci powiedziałam? 

Przypomnij sobie. 

„Kochasz kogoś''. spytałam cię,,,hrabio"? 
„Nie''. odpowiedziałeś ... Przewrotnym, 

podłym kłamcą 

jesteś ... oto twojego kłamstwa 

niemy oskarżyciel, 

patrz i niech do serca ci spłynie 
mróz okrutny, śmiertelny. 

(Pokazuje mu szal.) 

NOTTINGHAM 
(rozpoznając szal) 
(Jak to!. .. ) 

Na widok zaskoczenia 
Nottinghama Roberta ogarnia przerażenie. 

1
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ELŻBIETA 
Teraz się boisz. 

NOTTINGHAM 
(Upiorne rozbłysło światło ... ) 

ROBERTO 
(0, nieba!) 

ELŻBIETA 
Duszo niewierna, 

niewdzięczne serce, 
dosięgnął cię mój gniew. 

Nim grzeszny płomień zapłonął 

w twej piersi, dla mnie wrogiej, 
nim znieważyłeś tę, której dał życie 

straszliwy Henryk VIII, 

zstąpić żywcem do grobu 

powinieneś był, zdrajco. 

NOTTINGHAM 
(To nieprawda ... majaczę, 

to jakiś koszmarny sen! 
Nie, nigdy serce człowieka 

nie byłoby zdolne 

do takiego występku„. 

A jednak„ . cały blednie! 

Jakie spojrzenie na mnie skierował' 
Sto win przede mną odkrywa 

to spojrzenie i bladość!) 

ROBERTO 
(Śmierć mi grozi! 

Lecz nie o siebie się lękam ... 
Niebezpieczeństwo, 

jakie nad nieszczęsną zawisło, 

odwagę mi odebrało ... 

Na jego srogim obliczu 
błysnął krwawy promień! 

Ach! Ten szal nieszczęsny 
śmierć oznaczał, nie miłość!) 

NOTTINGHAM 
(w porywie ślepego gniewu) 

Łotr!... Nikczemny!„. 

Taką perfidię kryłeś 

w niewiernym sercu?„. 

Jak mogłeś tak podle zdradzić? „. 

Królową? 

(cofając s ię) 

ROBERTO 
(Piekielna udręka!.. . ) 

NOTTINGHAM 
Ach! Szpadę, szpadę w tej chwili 
tchórzowi podłemu dajcie„. 

niech krwią zmyje zniewagę„. 

ELŻBIETA 
Mój wierny przyjacielu! 

Ciebie też gniew ogarnął 
wobec obrazy, jaka mnie spotkała! 
(do Roberta) 

Powiem ci coś: posłuchaj . 

Topór już wisi 

nad twoją znienawidzoną głową : 

imię zuchwałej rywalki 

zdradź tylko, a przysięgam , 

będziesz żyć. 

Nottingham wpatruje się w Roberta 

wzrokiem pełnym strasznego lęku. 

Chwila ciszy. 

Mówże, mów! 

NOTTINGHAM 
(Co za straszna chwila!) 

ROBERTO 
Predzej umrę. 

ELŻBIETA 
Uparty! Zatem umieraj. 

""""'"SCE"'.~._,,jzÓSlA 
Na znak królowej sala wypełnia się 

rycerzami, damami, paziami 

i s trażnikami. 

ELŻBIETA 
Słuchajcie wszyscy. Sąd Parów 
wręczył mi jego wyrok. 

Oto go podpisuję. 
Jesteście świadkami. 

Kiedy słońce, które część już przebyło 
(do Cecila, 

wręczając mu wyrok) 

ze swej drogi, do południa dojdzie, 
niech zagrzmi wystrzał armatni: 

w owej chwili 
hrabia zostanie ścięty. 

CHÓR 
( Nieszczęsny dzień 

śmierć zwiastujący!) 

ELŻBIETA 
Idź; śmierć nad twą głową zawisła, 
twe imię hańba okryje„. 

Mój gniew taki grób ci zgotuje, 
że go niczyja łza nie ogrzeje: 

z prochami podłych złoczyńców 
twe prochy zostaną zmieszane. 

ROBERTO 
Topór we krwi mej skąpany 

hańbą nie będzie splamiony. 
Gniew twój okrutny, nieubłagany, 

odbiera mi życie, nie sławę : 

W miejscu, gdzie spocznie 

moje martwe ci ało, 

ołtarz chwały powstanie. 

NOTTINGHAM 
(Nie: niech zdrajca nie polegnie od szpady, 

niech zginie na szafocie zhańbiony„ . 

lecz śmierć tego łotra 

nie uciszy gniewu, co płonie w mej piersi.„ 

By go uciszyć, by całkiem zgasł, 

inna krew przelana zostanie!) 

CECIL I GUALTIERO 
Na twą głowę topór już spada ... 

Przeklęte będzie twe imię. 

CHÓR 
(Czyż skazańcowi grób nawet 

nie użyczy spokojnego schronienia?) 

Na znak dany przez Elżbietę, straże otaczają 

Roberta. 

Sala na parterze w pałacu Not1ingham. 

W głębi duże oszklone drzwi, zamknięte, 

widać przez nie fragment Londynu. 

Sara 

SARA 
Nie wraca mój mąż!... 

Nieba, czego się dowiedziałam!... 
Nocne zgromadzenie zwołano, 

by wydać wyrok na hrabiego, 

niebezpieczeństwo mu grozi „. 
Jeśli w okowach 

pojmany, nim zdążył uciec.„ 

Służący, ta sama: potem żołn ierz 

SŁUŻĄCY 
Księżno, jeden z walecznych mężów, 
któremu strzec polecono 

królewskich komnat, a który walczył 
u boku wielkiego Roberta, przybył tu, 

przynosząc jakieś pismo, które w twoje ręce 
oddać domaga się i prosi. 

SARA 
Niech wejdzie. 
Żołnierz zostaje wpuszczony: podaje księżnej 

list, po czym wychodzi wraz ze s łużącym. 
(rozpoznając pismo) 

Roberto napisał!„ . 

(po przeczytaniu) 
Straszne nieszaęście!. „ 

Wyrok podpisany! „. 
Jednak„. jak tu czytam ... ten pierścień 

jest świętym gwarantem jego dni„. 

Na co czekam?„. 

Paść trzeba do stóp Elżbiety„ . 

Nottingham, Sara. 

SARA 
(Książę!„.) 

NOTTINGHAM 
(S toi nieruchomo w progu, 

wpatruw się w Sarę 
strasznym wzrokiem.) 

SARA 
(Jakie srogie spojrzenie!...) 

NOTTINGHAM 
Dostałaś list. 

SARA 
(0, nieba!„.) 

NOTTINGHAM 
Saro, chcę go zobaczyć. 

SARA 
Mężu!. .. 

NOTTINGHAM 
Mężu! Rozkazuję : daj mi ten list. 
Tonem nie znoszącym sprzeciwu. 

Sara drżącą ręką podaje mu list od Esse.w. 

SARA 
(Jestem zgubiona!) 

Książę czyta. 

NOTTINGHAM 
A więc ty jesteś w mocy 
topór oddalić znad jego głowy! 
Klejnot ci podarował! Kiedy? 
W mrokach minionej nocy, 

kiedy to w dowód miłości 

twa dłoń na piersi mu złożyła 
szal złotem ozdobiony? 

SARA 
Grom straszny, niespodziewany!„. 
On już o wszystkim wie!... 

NOTTINGHAM 
Tak, nikczemna! 

Czyż nie wiesz, że Boga mściciela 

mają zdradzeni w niebie? 

On swą dłonią straszliwą 
zrywa zasłonę skrywającą winy!„. 

Zdrajczyni, drżyj przede mną, 

jak przed jego każącym ramieniem! 

SARA 
Zabij mnie. 

NOJTINGHAM 
Poczekaj, przewrotna: 

Roberto jeszcze żyje . 

Ja w piersi dla przyjaciela braterską miłość 
żywiłem: jak wysłanniczkę niebios 

żonę moją kochałem: 

dla nich, nieustraszenie, 

stawiłbym czoło cierpieniu i śmierci „ . 

Kto mnie zdradza? 
Nieszczęsny! 

Przyjaciel i moja żona! 
Głupia! Na co zda się twój płacz? 

Nie łez, lecz krwi mi trzeba. 

SARA 
Taką więc los okrutny ma nad nami władzę! 
Więc może człowiek niewinny 

winowajcą się zdawać! 

O, ty, co czytać potrafisz w mym sercu 
bogobojnym, ty, Boże litościwy, 

przekonaj go, że podłym nie jest przyjaciel, 

że myślą ni drgnieniem serca 
nigdy go nie zdradziłam. 

Słychać żałobny marsz. 
Niech nie zabrzmi 
straszny dźwięk!.„ 

Ach! 
Wida(, jak hrabia Essex przechodzi w oddali, 

otoczony strażnikami. 
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NOTTINGHAM 
(z radością) 

Prowadzą go do wieży. 

SARA 
Staszliwy dreszcz śmiertelny 
przez żyły mi przebiega!. .. 
Zbliża się chwila śmierci! 
Już ... Ach! Już niedługo!. .. 
Boże, dopomóż!. .. 

NOTTINGHAM 
Podła , stój! 
(chwyrającjązo ramię! 

Gdzie tak spieszysz? 

SARA 
Do królowej. 

NOTTINGHAM 
Ocalić go masz nadzieję!„. 

SARA 
Puść„. 

(próbując się wyswobodzić) 

NOTTINGHAM 
O, wściekłości!. „ Masz czelność„ . Hej tam! 
Wchodzą straże palaw książęcego. 

Niech mój pałac 
będzie dla niej więzieniem. 

SARA 
(z okrzykiem rozpauy) 
O, nieba!„. 
(padając mu do nóg) 

Litości , 

w mej udręce 
daruj mi jedną chwilę ... 
P~zysięgam, że nie ucieknę, 
wnet wrócę do stóp twoich ... 
Wówuas, jeżeli zechcesz, 
po stokroć cios mi zadaj, 
klęczącej przed tobą1, 

a błogosławić będę, umierając, 
rękę, co mnie raniła. 

NOTTINGHAM 
Płomień gniewu płonie i spala 
moje serce, przez was przebite ... 
Każde twe słowo, 
każda łza jest zbrodnią„ . 

Ach! zbyt krótką męką 

będzie dla niego śmierć, jaką mu szykują. 
Niech będzie ukarana na wieki 
podła dusza, która mnie zdradziła. 
Wychodzi, rozgniewany. 

Sara pada zemdlona. 

Straszne więzienie 

w wieży londyńskiej, 

będące ostatnim miejscem pobytu 
dla skazanych na śmierć. 

SCENACZW TA 
Roberto 

ROBERTO 
Te straszne drzwi 
wciąż pozostają zamknięte „. 

Złe przeczucia 
lękiem mnie napełniają . 

Jednak zaufany posłaniec i ten klejnot 
są gwarancją mojego ocalenia. 
Nawykły do jej widoku na polu bitwy, 
śmierci się nie boję; żyć pragnę jedynie, 
aby dać świadectwo 
niewinności Sary„. 
O, ty, co mi odebrałeś 
tę ukochaną kobietę, dni moje 
chcę zachować dla twej szpady, 
ty musisz mnie pokonać. 

Powiem d, wśród ostatnich 
tchnień, w objęciach śmierci: 
jak anioł czysta jest twoja żona„. 
Przysięgam i tę przysięgę 
krwią moją pieczętuję„. 

Uwierz ostatnim słowom, 
które z ust mych wychodzą . 

Ten, kto stoi nad grobem, 
wiesz, że kłamać nie może. 

Słychać kroki i gluchy odgłos 

odsuwanych rygli. 

Słyszę jakieś odgłosy w ciszy ... 
Otwierają się drzwi. .. 
Przyszli mnie ułaskawić . 

SCE A Pl TA 
Oddział stfaży w ciemnych zbrojach, 

Rob en o. 

SliRAŻE 

Pójdź, hrabio. 

ROBERTO 
Dokąd? 

STRAŻE 
Na śmierć. 
Roberto stoi jakby rażony gromem. 

Chwila ciszy. 

ROBERTO 
Teraz na ziemi, nieszczęsna, 
nie oczekuj litości „. 
Lecz nie będziesz opuszczona; 
jest ktoś sprawiedliwy i on mnie wysłucha. 
Z piersią mokrą od łez, 
zbroczoną własną krwią, 

spieszę prosić Boga 
o twe ocalenie„. 
Litość ogarnie anioły 
na widok mego bólu, 
może moja udręka 
sprawi, że złagodnieją niebiosa. 

STRAŻE 
Chodź„. gotuj się 
na śmierć najokrutniejszą . 

Wychodzą z Robertem. 

SCENA SZÓSTA 
Gabinet królowej. 

Elżbieta siedzi na sofie z łokciem 

opartym na stoliku, na którym błyszczy 

jej korona: damy stoją wokół 
zatroskane i milczące. 

ELŻBIETA 
(Jak mogła Sara opuścić mnie 
w tak strasznej chwili?„. 
W swym książęcym pałacu, 
dokąd pospieszył Gualtiero, 
by ją tu przywieść, 
(wstając, wzburzona) 

wciąż jeszcze pozostaje!. .. 
Niech przyjaźń mi doda otuchy, 
potrzebuję tego„. Jestem kobietą! 
Zgasł płomień mojej wściekłości „. ) 

DAMY 
(Na zatroskanej twa~zy 
maluje się wielka udręka!. .. 
Nie błyszczy już na jej czole 
zwykłe dostojeństwo!. .. ) 

ELŻBIETA 

(Niech próżną nie okaże się nadzieja „. 
W obliczu śmierci 
szlachetny klejnot mi przyśle„ . 

Skruszonego zobaczę 
przed mym obliuem ... 
Jednak„. czas ucieka! 
Pragnęłabym wtrzymać te chwile. 
A jeśli śmierć wybierze, 
by pozostać wiernym mej rywalce? 
Okrutna, ponura myśl!.„ 
A jeśli już idzie na szafot? ... 
Ach! Nie„. poczekaj ... 
Żyj niewdzięczny, u jej boku; 
moje serce ci wybacza ... 
Żyj okrutny, i pozostaw mnie 
na pastwę wiecznych westchnień .. . 
Ach I Ukryć trzeba te łzy, 

(Rzucając spojrzenie na damy 

i uświadamiając sobie, 
że jest obserwowana.) 
niech nie znajdzie się na ziemi ułowiek, 

który mógłby powiedzieć: 
królową Anglii 
widziałem płaczącą.) 

SCENA SIÓDMA 
Cecil, rycerze, te same. 

ELŻBIETA 
Z czym przychodzisz? 

CECIL 
Zdrajca na śmierć idzie. 

ELŻBIETA 
(Nieba!„.) Nie dał żadnej rzeczy, 
byś ją przyniósł królowej? 

CECIL 
Nic nie dał. 
Słychać odgłos pospiesznych kroków. 

ELŻBIETA 
Ktoś idzie!. .. 
Zobaczcie, kto to. 

CECIL I CHÓR 
To księżna ... 

SCENA ÓSMA 
Sara, Gualtiero, ci somi. 

Sara, z rozpuszczonymi włosami, śmiertelnie 

blada, pada Elżbiecie do >róp: nie jest w 

sranie wymówić słowa, ale wyciąga w stronę 
królowe1 pier cień hrabiego. 

ELŻBIETA 
Skąd masz ten klejnot!. .. 
(z ogromnym wzburzeniem) 
Jakie zmieszanie!„. Jaka bladość!„. 
Co za podejrzenie!„. Jak to! 
Czyżbyś śmiała!„. mów. 

SARA 
Moje przerażenie ... 
wszystko ... zdradza ... Ja jestem ... 

ELŻBIETA 
Dokończ. 

SARA 
Twoją rywalką. 

ELŻBIETA 
Ach! 

SARA 
Mnie ukarz.„ ale„. oszczędź hrabiego ... 

ELŻBIETA 
(do rycerzy) 

Biegnijcie ... spieszcie ... 
Niech tylko żyw do mnie wróci, 
korony ode mnie żądajcie ... 

RYCERZE 
Niebiosa, miejcie go w swej opiece. 
Czynią gwałtowny ruch, żeby wyjść. 

Rozbrzmiewa wystrzał armatni; ogólny 
okrzyk trwogi. 

SCENA OSTATNIA 
Nottingham, ci sami. 

NOTTINGHAM 
(jakby odurzony okrutną radością) 

Nie żyje. 

POZOSTALI 
To okropne!„. 
Cisza. 

ELŻBIETA 
(zdjęta gniewem i bólem, 

podchodzi do Sary) 
Przewrotna ... to ty sama 
pchnęłaś go do grobu ... 
Czemu tak długo zwlekałaś, 

nim przyniosłaś mi pierścień? 

NOTTINGHAM 
Ja ją wstrzymałem, królowo; 
ja, zdradzony w miłości. 
Krwi pragnąłem i krew dostałem. 

ELŻBIETA 
Duszo niegodziwa! 
(do Nottinghama) 

Ta krew przelana do nieba się wznosi.„ 
Sprawiedliwości wzywa, 
zemsty się domaga ... 
Już anioł śmierci rozgniewany was ściga„. 
Męka niesłychana czeka was oboje ... 
Taka podła zdrada, zbrodnia tak okrutna 
na łaskę nie zasługuje, 
nie zasługuje na litość ... 
W ostatniej godzinie zwróćcie się do Boga; 
on jeden może dać wam przebaczenie. , 

Nottingham i Sara wychodzą 

w otoczeniu straży. Elżbieta, pogrążona 

w my5/ach, robi się bardzo blada; ma wzrok 

osoby przerażonej okropną wizją. 

Spójrzcie na ten szafot... 
od krwi czerwony ... 
Cała we krwi korona„. 
Straszna zjawa przemierza pałac, 

w dłoni trzymając ściętą głowę „ . 

Jękiem i krzykiem niebo rozbrzmiewa„. 
Zbladł promień dnia„. 
Tam, gdzie był tron mój, 
grób się teraz wznosi.. . 
Zejdę do niego.„ 
dla mnie został otwarty. 

CHÓR 
Uspokój się„. 
pamiętaj o powinności tego, kto zasiada 
na tronie: Wiesz o tym, że kto panuje, 
nie żyje tylko dla siebie. 

ELŻBIETA 
Nie panuję„. nie żyję„ . Wyjdźcie stąd ... 
Taka jest moja wola ... 
Angielskiej ziemi Jakub niech będzie 
królem. 

Wszyscy odchodzą; w progu odwracają 

się j eszcze do królowej: ta opadła na sofę, 

przyciskając do ust pierścien hrab iego Essex. 
Kurtyna opada. 

PRZEKŁAD: ANNA MAKU RACKA 
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