


WOLFGANG HILDESHEIMER 
urodził się 9 grudnia 1916 w Ham
burgu. Kształcił się w Niemczech i 

w Anglii. W 1933 roku wyjechał z 
Niemiec do Palestyny, gdzie do 
1937 uczył się stolarstwa, kreślars
twa, projektowania mebli i architek
tury wnętrz. Następnie studiował 

scenografię i rysunek w Salzburgu, 
Londynie i w Kornwalii. W paździe
rniku 1939, poprzez Francję i 
Szwajcarię powrócił do Palestyny. 
Był nauczycielem angielskiego przy 
British Council w Tel-Awiwie, pra
cował w Biurze Informacji rządu 
angielskiego w Jerozolimie. Zajmo
wał się też malarstwem i wzornic
twem włókienniczym. W latach 
1946- 49 występował jako amery
kański tłumacz na procesie norym-

berskim i był redaktorem protokó
łów zbiorczych z tego procesu. W 
latach piećdziesiątych mieszkał w 
Ambach w pobliżu Monachium, 
gdzie uprawiał malarstwo i grafikę; • 
tam też powstały jego pierwsze 
utwory literackie. W roku 1955 
otrzymał nagrodę za słuchowisko dla 
ociemniałych. Od roku 1957 mie
szka na stałe w Poschiavo w Szwaj
carii. Napisał kilka powieści, librett 
operowych, dramatów oraz wiele 
adaptacji, słuchowisk radiowych i 
esejów. Otrzymał m.in. nagrodę lite
racką miasta Bremy i nagrodę im. 
Georga Biichnera. Z ważniejszych 
jego utworów można wymienić - z 
prozy: Lieblose Legenden (Niemiło
sierne legendy), Zeiten in Cornwall 
(Kornwalijskie czasy) - z esejów: 
Wer war Mozart? (Gdzie był 

Mozart?), Becketts „Spiel" („Gra" 
Becketta), Ober das absurde Theater 
(O teatrze absurdalnym), lnterpre
tationen. James Joyce. Georg Biich
ner. (Interpretacje. James Joyce. 
Georg Biichner)-ze sztuk teatra
lnych: Pastorale (Pastorałka), Die 
Verspiitung (Spóźnienie), Nacht
stiick (Sztuka nocna) oraz Mary 
Stuart. 

Prapremiera sztuki Mary Stuart 
odbyła ię 15 grudnia 1970 w 
Diisseldorfie w inscenizacji Kon
rada Swinarskiego, scenografii Ka
zimierza Wiśniaka, z muzyką Ed
warda Anioła. 
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Wolfgang Hildesheimer 
O postaciach i wydarzeniach 
historycznych 

Maria Stuart to postać historyczna, 
która uprawiała absolutyzm z takim 
poświęceniem, jakby Bóg uczynił jej 
zeń swój osobisty i niezbywalny dar. 
Przestrzegała ona swoich praw (w 
wersji angielskiej) lub swoich obo
wiązków (w wersji szkockiej), ale 
nic nie wyszło jej na dobre (w wersji 
protestanckiej) lub też nic nie przy
niosło jej zbawienia (w wersji katoli
ckiej). Ze wszystkich świadectw, 
listów, dokumentów, relacji amba
sadorów powstaje - bez uzupełnień 
interpretatorów - następujący ob
raz: życie Marii Stuart było stałą, 
najpierw przybierającą na sile, a 
później w uwięzieniu słabnącą, 
walką o rozszerzenie, a potem o 
utrzymanie upadającej władzy. 
Gdyby zrezygnowała ze swego tro
nu, mogłaby żyć we Francji zgodnie 
ze swymi zachciankami i może zmar
łaby tam w „sędziwym wieku". 
Zamiast tego wiodła żywot, który 
przerasta wyobrażenia każdego rze
telnego dziejopisarza. Poślubiwszy 
kolejno najpierw infantylnego i cho
rowitego młodzieńca, potem obcego 
jej duchowo i chwiejnego fircyka, a 
w końcu brutalnego awanturni
ka - przez całe życie gnała od zamku 
do zamku w poczuciu ciągłego 
zagrożenia, otoczona zgrają często 
zmieniających się mężczyzn, któ
rych głównym motorem działania 

była żądza władzy, posiadania i mor
du. (Żaden z owych lordów nie 
umarł śmiercią naturalną, z wyją
tkiem chorego na płuca Ruthevena, 
który leżąc na łożu śmierci, podniósł 
się jeszcze, by resztkami sił zaszty
letować sekretarza Riccia). 
Pytanie, w jaki sposób Maria Stuart 
mogła wytrzymać taki tryb życia 
byłoby źle sformułowane. Musia
łoby ono brzmieć: jak wyglądało 
życie wewnętrzne tej absolutnej 
monarchini z XVI wieku, władczyni 
„nieoświeconego", półdzikiego 
ludu - Marii Stuart? Pytanie to 
pozostaje bez odpowiedzi podobnie 
jak wszystkie pytania o życie 
wewnętrzne jakiejś postaci histo
rycznej. Brak nam wyobrażenia o 
cechach, które decydowały o losie 
Marii, i które jednocześnie pozwa
lały jej go znosić. Upór, wytrwa
łość - te pojęcia są zbyt słabe. Słowo 
„chwiejność" nie wystarcza, by 
wyjaśnić jej permanentne wahanie 
się pomiędzy łaskawością i niełaska
wością w stosunku do swoich podda
nych. (Co najmniej 4 lordów było w 
ciągu roku jej powiernikami, wy
gnańcami, spiskowcami, przywód
cami zbrojnych powstań przeciwko 
niej i ponownie powiernikami). 
Trudno dziś sobie wyobrazić Marię 
Stuart, która siedzi uwięziona w 
lodowatych i cuchnących kałem 
komnatach zamku Tutbury, osła
biona chorobą i planuje rewolucję 
katolicką, usiłuje zamordować swoją 
ciotkę - nazywaną też kuzyn
ką - królową Elżbietę. Jednocześnie 

pisuje do niej listy z pochlebstwami i 
haftuje monogramy na serwetkach, 
a także gotowa jest poślubić króla 
Hiszpanii, Filipa lub jego syna, Don 

• Carlosa, inwalidę i kretyna, by 
odziedziczyć podupadające króles
two. Tę, która w łóżku sypia pomię
dzy dwiema garderobianymi, a w 
trudnej sytuacji potrafi przyjąć mi
nistra lub posła, siedząc na chaise 
percee(krześle z miską klozetową). 
Jak można zrozumieć to fenome
nalne i przez wszystkich świadków 
jednakowo potwierdzone opanowa
nie, jakie Mary Stuart wykazała w 
obliczu śmierci, przed ścięciem. 

Dziś stwierdzilibyśmy: wyobraźnia 

zawodzi wobec przygniatającej rze
czywistości. Ale to stwierdzenie 
opiera się na „nowoczesnej" psy
chologii i nie jest adekwatne do 
wydarzenia, jakie miało miejsce 400 
lat temu. W swojej sztuce zazna
czam, że aptekarz przyrządził jej 
środek rozkurczający i wywołujący 
euforię. Przypuszczalnie również i 
to nie jest prawdą, ale interpretacja 
ta graniczy z absurdem i podważa 
usiłowania biografów, którzy chcą 
wykluczyć wszelki absurd w imię 
racjonalnej interpretacji i w imię 

problematycznego prawdopodo
bieństwa. Moja wersja odnosi się do 
Marii Stuart jako obiektu, a nie jako 
podmiotu aktów woli. ( ... ) 

W mojej sztuce insynuuję - a przy
puszczenie to nie jest nowe - że 

Maria Stuart, podobnie jak jej cio
tka, Elżbieta, była seksualnie ozię-

bla: małżeństwo z Fran~ois nie było 
spełnione, Darnley bardzo krótko 
cieszył się jej względami, a Bothwell 
po prostu ją zgwałcił. W okresie 19 
lat spędzonych przez nią w uwięzie
niu mężczyźni byli tylko narzę

dziami intrygi. Może oziębłość ta 
była chorobą dziedziczną, która 
ominęła, jak się wydawało, Henryka 
VIII. A może tak nie było? Być może 
pozował on tylko na tryskającego 

siłą mężczyznę? Jego sześć żon 
powiło tylko troje dzieci; jak na 
„rozpustnika" jest to nieco skromny 
rezultat. ( ... ) I 

P. · b. fi. h. · I 1same 10gra u 1storyczne1 to 
pewna forma spędzania wolnego 
czasu. W najlepszym razie jest ona 
spekulacją, w najgorszym - kiczem. 
Biografia służy wiedzy najwyżej 

wtedy, gdy wyjawiając, iż jest kon
strukcją subiektywną, rzuca światło 
na swój przedmiot. „Maria Stuart" 
Schillera jest wspaniałą sztuką, a 
najlepsza jest tam, gdzie staje się 

rażąco niehistoryczna, gdzie posta
cie rozwijają się swobodnie i nieza
leżnie od historycznego przymusu. 
Ja natomiast w swojej sztuce poszu
kiwałem determinizmu historyczne
go. Z jednorazowego i wielokrotnie 
udokumentowanego wydarzenia u
sunąłem warstwę interpretacyjną i 
przedstawiam ją bez osłonek, w 
nagiej postaci. Zgromadziłem mate
riał, wyszukałem go bardzo staran
nie, zgodnie z jego istniejącym sta
nem faktycznym, by stworzyć kon
centrat, którego celem jest współ-



kształtowanie poglądu o niemoż

ności przedstawienia sobie jakiegoś 
wydarzenia historycznego. ( ... ) 

Moja koncepcja postaci opiera się 

jednak na przypuszczeniu, iż Mary 
Stuart sama nie była lojalna wobec 
innych, ani też innym nie zaszcze
piła lojalności: jest to jedyny przejaw 
swobody interpretacyjnej w mojej 
sztuce. Oczywiście Mary Stuart nie 
rozmawiała z katem, czekając na 
ścięcie w sali egzekucyjnej. Raczej 
leżała w ubraniu na łózku, modląc 
się. Chciałem tu jednak zachować 
jedność miejsca. Żadne moje od
stępstwo od faktów historycznych 
nie koliduje z koncepcją ukazania 
wydarzenia w owej brutalnej i jakże 
absurdalnej niezwykłości, w jakiej 
ono jawi się nam dziś. ( ... ) 

Sztuka jest próbą przeniesienia na 
scenę tego absurdalnego wydarze
nia, które - choć nieprawdopodob
ne - mu siał o nastąpić. Odtwarza 
ona akcję i reakcję podmiotów tego 
wydarzenia, traktowanych jako his
toryczne modele. W większości 

reprezentują one „zasadę negatyw
ną". W rzeczywistości uważam je 
jednak za postaci pozbawione - w 
sensie subiektywnym - odniesienia 
do wartości. Inaczej bowiem nie 
mógłbym zrozumieć okropieństwa 

tej historii. A zatem rówmez 
publiczność winna rozpatrzyć je 
obiektywnie i bez odniesień do war
tości. W ten sam sposób powinno się 
rozpatrzyć „historię" Mary Stuart: 

odbierając ją i rejestrując. Albowiem 
nie jest to historyzująca interpreta
cja lub historyczna sztuka. 

przełożył Leon Żylicz 

MARY STUART 
KRÓLOWA SZKOTÓW 

W całej historii trudno znaleźć 

postać kobiecą, która byłaby boha
terką tylu utworów literackich: 
powieści, dramatów, poezji, biogra
fii i dyskusji historycznych. Pisali o 
niej: Lope de Vega, Vittorio Alfieri, 
Friedrich Schiller, Juliusz Słowacki, 
Algernon Ch. Swinburne, Bjornst
jerne Bjornson, Stefan Zweig i inni, 
ukazując ją na ogół w bardzo 
korzystnym świetle. Minęły cztery 
wieki od czasów Marii Stuart i wciąż 
tajemnica jej życia odradza się w 
różnych interpretacjach. Jak żadna 
inna postać historyczna jawi się ona 
raz jako wyrafinowana morderczyni, 
raz jako prawie święta męczennica, 
to jako antypatyczna intrygantka, to 
znów jako pełna uroku, skrzyw
dzona przez los kobieta. Który z 
tych wizerunków jest prawdziwy? 
Zachowane dokumenty, listy i pa
miątki nie rozstrzygają tej. zagadki. 
Można znaleźć wiele dowodów 
świadczących zarówno o winie, jak i 
o niewinności Marii Stuart. Dlatego 
jej historia daje nam wolny wybór. 
Możemy się opowiedzieć po jej stro
nie lub zgoła ją potępić. 

Nazywana Mary Queen of Scots, 
urodziła się 9 grudnia 1542 roku i już 
w 6 dni później została królową, 
otrzymując koronę po zmarłym ojcu, 

„ królu Szkocji, Jakubie V. Nie miała 
spokojnego i bezpiecznego dziecińs
twa. Od pierwszych swych dni była 
obiektem intryg i zakusów różnych „ 
sił politycznych, a nawet przedmio-
tem walk zbrojnych pomiędzy Ang
lią a Szkocją. Jako niespełna 6-letnią 
dziewczynkę wysłano ją do Francji i 
zaręczono z 4-letnim Franciszkiem, 
chorowitym następcą tronu francu
skiego. Wychowywana na dworze 
francuskim otrzymała tam bardzo 
staranne wykształcenie - poznała 
grekę i łacinę, zajmowała się muzyką 
i poezją. W roku 1558 została żoną 
Franciszka II i królową Francji. W 
tym czasie w Anglii umiera Maria 
Tudor, a na tronie zasiada jej przy
rodnia siostra, Elżbieta I. Maria 
Stuart występuje przeciw Elżbiecie 
jako pretendentka do korony angiel
skiej. Nigdy ze swych roszczeń nie 
zrezygnuje, uważając Elżbietę za 
uzurpatorkę z nieprawego łoża. 
Walka polityczna pomiędzy obiema 
królowymi będzie trwała blisko 30 
lat. Po śmierci męża w 1560 roku 
Maria Stuart wróciła do Szkocji i 
rozpoczęła samodzielne rządy. W 
roku 1565 poślubiła, wbrew prote
stom Elżbiety, swego kuzyna Hen
ryka Stuarta, lorda Darnleya, który 
również miał prawa do tronu angiel
-skiego. Darnley w krótkim czasie 
wzbudził niechęć Marii, spiskując z 
odsuniętymi od rządów lordami i 

przyczynił się do zamordowania 
Dawida Rizzia, sekretarza i powier
nika królowej. Maria dotkliwie od
czula tę stratę, jednakże potrafiła 
opanować sytuację i z pomocą Both
wella zniweczyła spisek. W roku 
1566 urodziła syna, przyszłego 
Jakuba VI Szkockiego i I Angiel
skiego. Wkrótce odsunęła od siebie 
Darnleya i zakochała się w bruta
lnym Bothwellu. Jej . mąż Henryk 
Darnley został w końcu w „tajemni
czy i niezrozumiały sposób'~ zamor
dowany, a jego dom „nieznani 
sprawcy wysadzili w powietrze". 
Podejrzewano o tę zbrodnię Both
wella, ale sąd go uniewinnił. Maria 
nie tylko nie ukarała go, ale po 3 
miesiącach poślubiła. Wtedy w 
Szkocji wybuchło powstanie. Both
well uciekł, a Maria Stuart zmu
szona została do abdykacji na rzecz 
syna Jakuba VI. Mogła wyjechać do 
Francji lecz schroniła się w Anglii, 
licząc na pomoc Elżbiety w odzyska
niu tronu szkockiego. W Anglii 
zamiast pomocy spotkało ją więzie
nie. W pierwszych latach miała 
pewną swobodę ruchu i kontaktów. 
Później, przenoszona ciągle z zamku 
do zamku, coraz bardziej1 chora na 
reumatyzm, stale pilnowana, wresz
cie została uwięziona. W 1586 roku 
wykryto spisek Babingtona (byłego 
pazia Marii), na życie Elżbiety. 
Marię oskarżono o współudział i 
skazano na śmierć, a Elżbieta - rze
komo przez roztargnienie - podpi
sała wyrok. Egzekucja odbyła się 8 



lutego 1587 w Fotheringhay. El
żbieta udała żal i skruchę i kazała 
Marię pochować w Opactwie West
minsterskim. Tak zakończył się wie
loletni konflikt między dwiema kró
lowymi. I znów trudno dziś rozsą
dzić, której z nich przypada moralne 
zwycięstwo. 

M.C. 
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List Marii Stuart do Elżbiety I 

Dziękuję Bogu z całego serca, że spodobało mu się, za pośrednictwem zarządzeń Waszej 
Królewskiej Mości, położyć kres długotrwałej pielgrzymce mego życia. Dlatego też nie 
proszę o jej przedłużenie, aż nadto wiele miałam czasu, by zaznać goryczy życia. Proszę 
tylko Ciebie, Pani, jako że od ministrów sprawujących najwyższe urzędy w Anglii 
żadnych względów spodziewać się nie mogę, o następujące przywileje: 
Po pierwsze-aby ciało moje, gdy tylko wrogowie nasycą się moją niewinną krwią, zostało 
przewiezione przez moją własną służbę na jakąkolwiek ziemię poświęconą i w niej zostało 
pochowane, najlepiej we Francji, gdzie spoczywają szczątki królowej, czcigodnej mej 
Matki; niech to ciało, które nigdy nie zaznało spokoju, dopóki było z duszą związane, 
znajdzie wreszcie spokój, gdy od duszy się oddzieli. 
Po drugie, proszę Waszą Królewską Mość, abym została stracona nie w jakimś ukrytym 
miejscu, lecz w przytomności mojej służby i innych osób, które będą mogły dać 
świadectwo mej niezachwianej wierności dla prawdziwego Kościoła i obronić koniec mego 
życia i me ostatnie tchnienie przed fałszywymi pogłoskami, jakie mogą rozsiewać moi 
przeciwnicy. 

~ 

Po trzecie, proszę, aby słudzy moi, którzy wśród tylu przeciwności losu służyli mi tak 
wiernie, mogli bez przeszkód udać się tam, gdzie zachcą, i objąć w posiadanie te trochę 
mienia, jakie im w swym ubogim testamencie pozostawię. 
Zaklinam Waszą Królewską Mość na pamięć Henryka VIII, naszego wspólnego przodka, 
i na tytuł królowej, który aż do śmierci nosić będę, abyś tak słusznych mych życzeń nie 
pozostawiła bez spełnienia i abyś poręczyła mi to słowem pisanym swoją ręką. Wtedy 
będę mogła umrzeć tak, jak żyłam. 
Twoja uwięziona, życzliwa Ci siostra 

..,,# 
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Ostatni list Marii Stuart 

Do Henryka III, Króla Francji 
Zamek Fotheringhay 1587 
(bez daty) 

Mój Panie Szwagrze! 
Ponieważ za zezwoleniem Boga szukając ratunku rzuciłam się w ramiona Królowej, mej 
kuzynki, pod strażą której strawiłam dwadzieścia lat przepełnionych smutkiem, zostałam 
przez Nią i Jej Radę Koronną skazana w końcu na śmierć. Prosiłam o moje dokumenty, 
które mi odebrano, aby sporządzić swój testament. Nie mogłam wszelako niczego 
uzyskać, jak również i tego, by ciało me zgodnie z życzeniem moim zostało po śmierci 
przewiezione do Francji, gdzie przypada mi w udziale honor być królową oraz siostrą i 
dawną sojuszniczką Waszej Królewskiej Mości. 
W dniu dzisiejszym po głównym posiłku i bez ceregieli obwieszczono mi wyrok, że jutro 
mam być stracona, niczym zbrodniarka, o godzinie ósmej rano. jeśli Wasza Królewska 
Mość zechce obdarzyć zaufaniem mego medyka i inne zasmucone sługi, tedy Wasza 
Królewska Mość się dowie, że również i ja - niech Bogu będą za to dzięki - lekceważę 

śmierć i z niezachwianą pewnością mogę stwierdzić, że umrę niewinnie za religię 
katolicką i przestrzeganie danego przez Boga prawa do korony. Są to dwa powody mego 
skazania. Mimo to nie chcą oni przyznać, że umrę z powodu wiary, a to ze strachu, iż 
mogłoby to im zaszkodzić. Nie dopuszczają do mnie kapelana, choć przebywa on w 

I{_ ' 

zamku, nie zezwolono też ani na to, żebym się wyspowiadała u niego, ni na to, by 
zaopatrzył mnie w ostatnie sakramenty. Natomiast nalegano, żebym pociechę religijną i 
naukę otrzymała od ich, sprowadzonych w tym celu, duchownych. 
Pozostaje mi jeszcze wybłagać od Waszej Królewskiej Mości jako 
Wszechchrześcijańskiego Króla, mego Szwagra i dawnego sojusznika, który tak często 
cenił zapewnienie o swej oddanej przychylności. Wasza Królewska Mość może w tej 
godzinie okazać mi swoją łaskawość z miłosierdzia, albowiem ja bez Waszej Królewskiej 
Mości niczego nie mogłabym uczynić dla zdjęcia ciężaru mej odpowiedzialności, by 
wynagrodził moje zrozpaczone sługi i pozostawił im ich pensje. Następnie niech Wasza 
Królewska Mość zechce polecić modlić się do Boga za królową, którą nazwano 
wszechchrześcijańską, a która umiera w wierze, ograbiona ze wszelkiego mienia. Polecam 
Waszej Królewskiej Mości mego syna zgodnie z jego zasługami, albowiem nie mogę zań 
ręczyć. Moich stronników powierzam Wam z błagalnie wzniesionymi ku górze rękoma. 

Tej środy-druga godzina po północy. 
Wasza bardzo życzliwa Wam siostra 
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Rozkaz z 1 lutego 1587 

A zatem żądamy i rozkazujemy niniejszym, żebyście wy, skoro tylko zezwoli wam na to 
czas, udali się do Naszego Zamku Fotheringhay, gdzie pod ochroną Naszego bardzo 
oddanego Sługi i Doradcy, rycerza Sir Amyasa Pauleta, znajduje się wymieniona królowa 
Szkocji, i nakazali wykonanie wyroku na jej osobie w waszej i we wspomnianego Sir 
Amyasa Pauleta przytomności, a wyrok ten winien być wykonany w trybie, w czasie, 
miejscu i przez osoby przez was oznaczone zgodnie z waszym rozeznaniem. Czterech lub 
trzech i dwóch spośród was winno uznać to za stosowne, nie zważając na jakieś prawa, 
ustawy lub rozkazy, które określają to inaczej'- I ten Nasz list żelazny, zaopatrzony w 
Naszą wielką pieczęć Anglii, wam i każdemu z was i wszystkim osobom, które będą 
przytomne lub którym każecie uczynić coś dla spełnienia wymienionego wyroku, winien 
być po wsze czasy wystarczającym poruczeniem i odpuszczeniem. 

Datowane i przypieczętowane Naszą wielką pieczęcią Anglii . 
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