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Christopher Marlowe 

William Shakespeare 
SonetLXXX 

O, jak omdlewam, gdy piszę o tobie, 
Wiedząc, że lepszy duch twe imię sławi 
I moc swą całą oddał twej osobie. 
Głosząc twą chwałę, mnie głosu pozbawi! 
Lecz że twa wartość, jak morza głębiny, 
Najmniejsze żagle przy największych zniesie, 
Mą łódź zuchwałą, choć gorszą niż inne, 
Bezmiar twój także swobodnie uniesie. 
Najpłytsza pomoc twa da mi popłynąć. 
Choć nad twą głębią uniósł żagle wzdęte, 
Jeśli zatonę, cóż, byłem łupiną, 

A on potężnym i dumnym okrętem. 
Jeśli zwycięży, a ja zniknę marnie, 
Miłość ma sprawi, że mnie śmierć zagarnie. 

przełożył Maciej Słomczyński 

Christopher Marlowe, 
nie kochany przez ludzi ulubieniec muz 

William Shakespeare 

Wielki talent graniczący z geniuszem. Dynamiczna, obrazoburcza osobowość. Wykształcony, oczytany, inteligentny. 
Szpieg, prowokator, donosiciel Tajnej Rady Królewskiej. Dramatopisarz i poeta - największy w Anglii przed debiutem 
Shakespeare'a (1592). Dał teatrowi epoki elżbietańskiej nową dramaturgię, prawdziwą tragedię, w niej wykształcił blank 
vers, w którym umiał łączyć dostojeństwo ze spontaniczną prostotą, majestatyczność ze swobodą. „Potężny wiersz 
Marlowe'a" - mówi się za Jansonem. Demonstrował brak szacunku dla władzy świeckiej i duchownej, własne ateistyczne 
poglądy. Nie ukrywał, przeciwnie: pysznił się swym homoseksualizmem i to w czasach kiedy homoseksualizm uważany 
był za przestępstwo. Oczekiwał i domagał się tolerancji. Nie godził się na tabu. Był chętnie witanym uczestnikiem 
słynnych „School of Night", dyskusyjnych wieczorów w domu znakomitego podróżnika i uczonego, sir Waltera 
Raleigha. Miał w sobie silną wiarę w możliwość ludzkich zwycięstw i bujność umysłu; ale żywiołową żywotność mieszał 
z buntem, niekiedy zwątpieniem. „Rozwiązły i okrutnego serca" - zeznał w areszcie Thomas Kyd. Czy tylko dlatego, że 
torturami zmuszany był do oskarżenia Marlowe'a? Inni z własnej woli donosili, oskarżali, obiecywali przedstawić 
świadków. Zarzuty brzmią dziś absurdalnie. 



Człowiek niewierzący i rozwiązły nie musi być 
nikczemnym. 

Tylko muzy go kochały. Pisał szybko, w potężnym 
uniesieniu, z boską łatwością, niekiedy z dumnym 
niedbalstwem - notowali jego współcześni. Odnosił 
sukcesy. Był najzdolnieszym wśród wielu w swoim 
pokoleniu - Lyly, Kyd, Chapman, Janson, Nashe, Greene, 
Peele, Lodge. George Peele powiedziałwwierszu, że 
Marlowe (Peele napisał: Marley- to jedn~ z kilku odmian 
nazwiska poety) był „ulubieńcem muz". Zył awanturniczo, 
namiętnie, dramatycznie i w napięciu, i krótko. 

Christopher Marlowe 

Christopher Marlowe, najstarszy syn szew~, Johna 
Marlowe'a, urodził się 6 lutego 1564 roku w Canterbury 
w hrabstwie Kent. W dwa miesiące później, 
w Stratfordzie, przyszedł na świat inny poeta 
i dramaturg - William Shakespeare. 

Marlowe uczył się w King's School, potem 
z rodzinnego miasta wyjechał do Benet' College 
w Cambridge. Oba miejsca opłacane były z funduszu 
arcybiskupa Canterbury, Matthew Parkera, który na 
naukę młodych ludzi łożył duże sumy pieniędzy, 
zapewniając w ten sposób miastu wykształconych 
obywateli. W 1583 roku Marlowe uzyskał bakalaureat, 
w 1587 - stopień magistra. 

Ale na uniwersytecie wahano się czy dać mu dyplom. 
Wątpliwości powstały z powodu nazbyt często 
powtarzających się nieobecności studenta. Wtedy 

nadszedł list od Tajnej Rady Królewskiej, w którym 
oświadczono, że Marlowe działa dla dobra ojczyzny 
w tajnej służbie królowej Elżbiety I i zaprzeczono 
pogłoskom, iż miał wstąpić do college'u w Reims we 
Francji, w którym kształcono rzymskokatolickich księży 
misjonarzy, wysyłanych po studiach do Anglii. 

Marlowe śledził wrogów królowej Elżbiety I, 
w szczególności papistów. Cenione były jego raporty 
wysyłane z Francji do sekretarza królowej, sir Roberta 
Cecila. Współpracował z sir Thomasem Walsinghamem, 
szefem oddziału szpiegów międzynarodowych. Bardzo 
dużo wiedział, znał wielu konfidentów, był niesłychanie 
odważny. Budził lęk. 

Napisał 6 dramatów: Tamerlan Wi.elki (15_87), 
Tragiczna historia doktora Faustusa (1588) , Zyd z Malty 
(1589?), Edward li (1592?), Dydona, królowa Kartaginy 
(1593?), Masakra w Paryżu (1593 ?). Wszystkie 
przeszły do historii dramatu. Tłumaczył Elegie 
Ovidiusza, poezje Lucana. Nie skończył poematu Hero 
i Leander , uzupełnił go George Chapman. 

Tamerlan Wielki grany w 1588 roku przez trupę Sług 
Lorda Admirała, hr. Nottingham, przyniósł autorowi 
sławę i pieniądze; sensację i nieoczekiwane 
konsekwencje wywołały przedstawienia Doktora 
Faustusa. Zostały zdjęte z repertuaru za zbyt śmiałe, 
heretyckie poglądy autora. żeby zapobiec podobnym 
niebezpieczeństwom powołano cenzurę. Była to komisja 
złożona z 3. „ludzi uczonych i o wytrawnym sądzie" - jak 
zapewniano, którzy w przygotowywanych sztukach 
„mogli usunąć albo zmienić ustępy i wypadki, jakie 
uznają za niewłaściwe i nieprzyzwoite do przedstawiania 
na scenie, zarówno ze względów religijnych jak 
i państwowych." Cenzorska komisja była dziełem Tajnej 
Rady. 

Marlowe został aresztowany 18 maja 1593 roku 
i oskarżony o głoszenie nieprawowiernych poglądów, 
groził mu proces. Zwolniono go po złożeniu zeznań. 
Wkrótce, 30 maja, leżał w kałuży krwi na podłodze 
szynkowni w Deptford, konał. W miejscu prawego oka 
sztylet zostawił potworną ranę - głęboką na 2 cale, na 1 
cal szeroką. Podobno bluźnił zanim umarł. Miał 29 lat. 

Siedzieli w czwórkę w szynkowni na peryferiach 
Londynu, w Deptford: Ingram Frizer, Nicholas Skeres, 
Robert Poley - szpiedzy, tajni agenci, spiskowcy i on, 
Marlowe - szpieg, tajny agent, poeta. Pili i grali na 
pieniądze w tables (staroangielska odmiana 
backgammona). Nie wiadomo kto wywołał kłótnię 
i o co. Podobno poszło o l. pensa. Marlowe chwycił 
sztylet Frizera i zranił go w głowę, a wtedy ten, 
w obronie własnej - jak wyjaśniał - zabił Marlowe'a. 
Sztyletem ugodził go w oko. Pogrzeb odbył się 
następnego dnia, na cmentarzu w Deptford. Nikt nie 
postawił nagrobnej tablicy. Miejsce nie jest znane. 

Pojedynek, bójka, walka, wypadek, morderstwo? 
Stawiano wiele, najrozmaitszych hipotez. Pewności nie 
ma żadnej. Tylko purytanie z właściwą sobie wyższością 
i z niezachwianą wiarą w trafność własnych wyroków 
osądzili, iż była to „zasłużona kara Boża i zwykły koniec 
bezbożnych I udzi." 

W 1919 roku na północnej ścianie kościoła 
w Deptford powieszono tablicę upamiętniającą poetę 
Marlowe'a i miejsce jego tragicznej śmierci. 
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. Jan Kott 

W teatrze Marlowe'a 
Marlowe odkrył i pokazał, i chyba 

właśnie on pierwszy odkrył i pokazał, 
że na zbitym z desek podeście, ze 
wszystkich stron ciasno otoczonym 
przez widzów, albo na podwórzu 
oberży, a już na pewno na dwóch 
piętrach i galeryjce sceny teatralnej 
może się pomieścić cały znany świat: 
Europa, Afryka i Azja, i cała znana 
historia, od wschodnich władców po 
angielskich królów. 

Grube farsy, uniwersytecka 
retoryka, historyczne kroniki, 
średniowieczne legendy stały się 
nagle jednym z najwspanialszych 
teatrów świata. W ciągu tego 
wielkiego dziesięciolecia wszystko 
było odkryciem i wynalazkiem: biały 
wiersz, który okazał się nagle 
znakomitym instrumentem dialogu; 
kroniki historyczne, które tej nowej tragedii dały mięso 
i akcję dramatyczną; wreszcie wszystko, co jest świecką 
liturgią, co budzi podziw albo trwogę: koronacja 
i trybunał, Rada Koronna i publiczna egzekucja.(-) 

Marlowe fascynował Shakespeare'a, prawdopodobnie 
fascynacja była wzajemna. Nie da się ściśle określić, czy 
wcześniejszy był Ryszard Ili Shakespeare'a, czy Edward 
IL (-) W każdym razie Edward li stał się wzorem 
tragedii królewskiej i ten właśnie wzór powtórzył 
Shakespeare w późniejszym Ryszardzie li. 

To był największy wynalazek Marlowe'a. Odkrycie, 
że historia panowania jest od razu dramatem; ma swój 
początek - koronację, ma swój koniec - śmierć. Czas 
staje się od razu wartością dramatyczną, gęstnieje albo 
nieruchomieje; między dwiema scenami mogą upłynąć 
lata, w paru kwestiach dają się zamknąć czasem całe 
tygodnie, aż przychodzi wreszcie decydująca scena, 
w której czas zastyga. Historia panowania zamieniona 
w dramat jest zawsze teatrem epickim. 

Historia w dramacie królewskim jest przejrzysta; od 
razu ma swoich aktorów: władcę, uzurpatora, feudałów; 
od razu ma swoją akcję: bunt i spisek; od razu ma swoją 
kulminację: ścięcie buntowników; ma zakończenie, 

które nie jest nigdy szczęśliwe. Władca umiera. 
Naturalną śmiercią albo zostaje zamordowany. Było 
jeszcze trzecie zakończenie: detronizacja. 

Przedstawianie władców jako tyranów było 
uświęcone wielowiekową tradycją. Każdy władca się 

z tym godził, uważał, że jego to nie dotyczy. Tamci byli 
okrutnikami i gwałcicielami; on jest królem z woli Boga. 
Teatr pokazywał, jak królom ścinano głowy, ale tułów 
bez głowy był dalej tułowiem królewskim. Ta scena była 
także uświęcona przez tradycję. Zamordowany król był 
królem zamordowanym. Jednego tylko nie wolno było 
pokazać: że król może przestać być królem. Ścięcie króla 
jest fizycznym złamaniem zasady posłuszeństwa, ale 
detronizacja jest jej obaleniem, obaleniem całej teologii, 
obaleniem metafizyki. Potem niebo jest na zawsze puste. 

Pierwszym, który się na to odważył, był Marlowe. 
(fragment przedmowy do Edwarda li) 

Teatr elżbietański 

Edward II Marlowe'a 
Kiedy w XVI wieku Anglia poczuła się silna i ważna 

w Europie, z zaciekawieniem odwróciła się do własnej 
przeszłości. Badano historię powstania Brytanii, miast, 
każdego hrabstwa; spisywano legendy, opowieści, 

zdarzenia związane z ziemiami Anglii, konstruowano 
mapy. Ruchowi temu przewodzili arystokraci, powołując 
liczne towarzystwa, których celem było badanie 
i dyskutowanie przeszłości kraju. Spotkania w domu sir 
Roberta Cottona w Westminsterze odznaczała powaga, 
szacunek dla światłych gości, duża ilość prac. 

Zapotrzebowanie na historię, zapał do odkrywania 
przeszłości Anglii stał się wyzwaniem dla dramatopisarzy 
i teatru, który mógł tę historię na scenie ożywić. Królowa 
Elżbieta I, zawsze łaskawa dla teatru i dramaturgów, 
nakłaniała ich do pisania sztuk o wątkach zaczerpniętych 
z dziejów Anglii. Pierwszą taką tragedią jest Edward li 
Christophera Marlowe'a, dokładniej: Burzliwe panowanie 
i żałosna śmierć Edwardi1 Dmgiego, króla Anglii: 

z tragicznym upadkiem dumnego Mortimera . Marlowe nie 
tylko dał postaciom historyczne imiona, przedstawił 
historyczne zdarzenia, on tę historię interpretował. Wiedzę 
czerpał z kronik Johna Stawa, Raphaela Holinsheda, 
Roberta Fabyana, ale nie krępował się chronologią 
opisywanych w tych dziełach zdarzeń. 

Edward li powstał w 1590 łub 1592 roku. Wystawiony 
był w Londynie w roku 1592 przez trupę Sług Wielce 
Czcigodnego Hrabiego Pombroke'a. W cechu księgarzy 
zgłoszono tekst do druku w lipcu 1593 roku. Wydawca 
chciał zapewne wyzyskać przy sprzedaży książki rozgłos, 
jaki towarzyszył tragicznej śmierci Marlowe'a i śledztwu 
w sprawie „szkoły ateizmu". Jest ten fakt także dowodem 
na to, że komuś, najpewniej z teatralnej trupy, zależało na 
tym, by drukiem wydać utwory poety. W 1593 roku ukazało 
się pierwsze wydanie tragedii Edward Il 
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W 1963 roku dla Teatru Klasycznego 
w Warszawie Edwarda li spolszczył poeta 
i dramaturg, Jerzy S. Sito. Prapremiera polska 
odbyła się w 1964 roku, reżyserował Stanisław 
Bugajski, scenografem był Jan Kosiński. 
Tekst ukazał się w PIW-ie w 1965 roku. 

Grzegorz Sinko: 
Jerzy S.Sito w swej parafrazie tekstu 

Marlowe' a z r. 1964 nie dokonał ingerencji, 
które przesądzałyby o sensie. Opuścił kilka 
postaci kondensując ich kwestie, dokonał, 
nieistotnych zresztą, skrótów w przebiegu 
akcji, a jego własny, myginalny wkład polega 
na tym, że „opowiedział" tekst Marlowe'a 
własnymi słowami i własnym wierszem, zaś 
w miejsce renesansowej poetyki dopisał 
ostre puenty. Notabene, recenzenci 
poprzednich przedstawień Edwarda uznali 
kilka z tych dopisków za kluczowe 
sformułowania Marlowe'a; tak się stało, na 
przykład, z kwestią Ligthborne'a: „Nie 
jestem fizjognomistą. Bawi mnie anatomia". 
Inna kwestia Sity, przypisana przez krytyków 
Marlowe'owi, to końcowe słowa Edwarda 
III: „Nie umiem płakać. Będę uczył innych". 
Mając do dyspozycji przekład Juliusza 
Kydryńskiego (1983), każdy może łatwo 
sprawdzić, że u Marlowe'a kwestia ta brzmi: 
„I niechaj łzy te, co z oczu mi płyną I 
Świadczą o żalu mym - i niewinności". 

Kwestię Sity, ze względu na fakt, że 
stanowi ona finał sztuki, można by uznać za 
ingerencję w sens całego dzieła: nowy król 
będzie napędzał Wielki Mechanizm łez 
i cierpień, podobnie jak to czynił jego 

poprzednik, ale jest to jedyne przesunięcie 
w całej parafrazie. 

Janusz Majcherek: 
Jerzy S. Sito wycisnął z oryginału sam 

ekstrakt w taki sposób, by zapisać język 
i doświadczenie dwudziestego wieku. 
Edward II , brzmi tak, jakby Marlowe był 
naszym współczesnym, ale bo Sito skroił 
tekst wedle naszych współczesnych miar 
i w pewnym sensie jest jego współautorem. 
Prawda, że na parafrazie utwór stracił swój 
styl czy swoją autonomię, w Edwardzie Jl 
więcej znać rękę Sity niż Marlowe'a. Ale być 
może smak epoki ceni uproszczenia, być 
może tylko w uproszczeniu zdolny jest 
spostrzec wizerunek czasu. 

W roku 1983 w „Serii dawnej litertury 
angielskiej" Wydawnictwa Literackiego 
ukazał się przekład polski Juliusza 
Kydryńskiego pełnego tekstu Edwarda Il 
Marlowe' a. 

Strona tytułowa wydania Edwarda II z roku 1593. 

[ .................... ] 
Jak różdżka prosty. Smukła jasność ciała, 
jak gdyby Kirke ją zaczarowała. 
Jowisz mógł spijać nektar z jego ręki. 
Jak jadło w smaku najcudniejsze, miękki 
był karczek jego w dotyku i bielszy 
niźli Pelopsa ramię. Może śmielszy 
wieszcz mógłby śpiewać przez wieki donośniej, 
jak pierś miał gładką, o bioder światłości 
i o niebiańskim szlaku lekko krętym, 
przez nieśmiertelne palce odciśniętym, 
co dziwnym blaskiem biegł wzdłuż jego grzbietu. 
Lecz nędzne pióro ziemskiego poety, 
co ledwie ludzką zna miłość i radość 
miłości bogów potężnych czy zadość 
uczyni? [ .............. ] 

Christopher Marlowe, Hero i Leander 
przełożył Aleksander Mierzejewski 
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Edward II (1284 - 1327), zwany Edwar
dem z Carnarvonu. Syn Edwarda I, króla 
Anglii i Eleonory Kastylijskiej. Pierwszy 
angielski książę Walii (1301 ); od tego 
ezasu tytuł ten jest używany przez najstar
szego syna władcy Anglii (z wyjątkiem 
Edwarda, syna Edwarda Il). 

Jak piszą historycy był przystojnym 
mężczyzną o skłonnościach 
homoseksualnych. Miał 23 lata gdy 
został, po śmierci ojca, królem. 
Sprowadził z Francji, wygnanego przez 
Edwarda I, swego faworyta, kochanka, 
Petera Gavestona (Gavastona), chłopca 
uzdolnionego, lecz mało powściągliwego 
i rozważnego. Na miesiąc przed 
koronacją, która odbyła się w lutym 1308 
roku, ożenił się z Izabellą, córką Filipa 
IV, króla Francji. Mieli 4. dzieci. Jako 
król odziedziczył Edward II kilka 
poważnych problemów - wojnę ze 
Szkocją, napięcie polityczne z Francją, 
długi, wreszcie znaczącą, powszechnie 
wiadomą niewiarę ojca w możliwości, 
siłę i słuszność działania następcy tronu. 
W związku z tym w koronacyjnej 
przysiędze położono nacisk na 
obowiązki króla i ich spełnianie, 
a niektóre wpływowe osoby związane 
z dworem żądały także zapisu 
mówiącego o tym, że władza królewska 
jest instytucją samą w sobie, ważniejszą 
niż osoba króla. Zaślepienie, namiętność 
i hojność Edwarda II w stosunku do 
Gavestona wywołały kryzys polityczny. 
Baronowie, zaniepokojeni utratą 
wpływów na dworze i korzyści 
materialnych, doprowadzili do 
powołania w Parlamencie Lordów 
Zarządców, którzy przedstawili 35 
Artykułów - projekt naprawy królestwa. 
Na ich czele widniało zarządzenie 
całkowicie ograniczające wpływ króla na 
finanse państwa, a w kolejnym 
domagano się wygnania Gavestona i 3. 
innych cudzoziemców. Król obiecywał, 
lecz nie spełniał przyrzeczeń, 
w rezultacie Gaveston został 
zamordowany (1312), a fakt ten bez 
reszty skłócił obie strony konfliktu. 
Zwycięstwo Szkotów pod Bannockburn 
(1314) pogorszyło sytuację Edwarda 
i baronowie z hrabią Lancasterem na 

1988 rok, styczeń, Wielka Brytania. 
Ustawa o Samorządzie Lokalnym. 

czele, przejęli władzę. Niekompetencja 
Lancastera, kłótnie z baronami ośmieliły 
króla i jego nowych przyjaciół, ojca 
i syna Despenserów, do podjęcia walki. 
Zwyciężyli w wojnie domowej (1321 -
1322), Edward II zniósł 35 Artykułów 
i stracił Lancastera. Stał się mściwym 
tyranem. Kiedy Karol IV, król Francji, 
ogłosił konfiskatę Gaskonii, król wysłał 
do Paryża Izabellę w misji mediacyjnej. 
Izabella zabrała z sobą księcia Edwarda 
i Rogera Mortimera. W Hainaut 
Izabella z Mortimerem przygotowali 
wyprawę na Anglię. Przy pomocy 
biskupów, wykorzystując zamieszki 
w Londynie, na czele hufców 
najemników, zorganizowali pościg za 
uciekającym Edwardem. Został pojmany 
w południowej Walii w październiku 
1326 roku. Obiecując honorowe 
traktowanie zmuszono go do abdykacji 
na rzecz syna, Edwarda. Króla 
przewożono z zamku do zamku nie 
szczędząc upokorzeń, w nadziei, że może 
nabawi się zapalenia płuc lub dyzenterii 
i umrze. Nieudana próba uwolnienia go 
przyśpieszyła zamordowanie Edwarda II 
21 września 1327 roku, prawdopodobnie 
na rozkaz Mortimera. 

„Pochylili go i potem włożyli mu do 
fundamentum róg i przez ten róg 
wepchnęli mu w głąb żywota rozpalony 
rożen, który wszedłszy w jego 
wnętrzności i obracany tam i z powrotem 
w różne strony wypalił one, ale takim 
sposobem, że z wierzchu nie było zgoła 
widać ani rany, ani żadnej szkody." 
(Holinshed) 

Rankiem wystawiono na murach na 
widok publiczny ciało zamordowanego 
Edwarda II, na dowód, że umarł śmiercią 
naturalną. 

( -~tttttltbus 

~~-\l21~~s _, 
(\V1tl\t~,-

Edward I nadaje synowi 
Edwardowi tytuł księcia Walii. 

Izabella (1292 lub 1295 - 1358), zwana wilczycą z Francji, córka Filipa 
IV, króla Francji i Joanny I Navarrońskiej. W 1308 roku została żoną 
Edwarda II; koronowana jako Królowa Małżonka w Westminster Abbey. 
Razem ze swym oficjalnym kochankiem, Rogerem Mortimerem, hrabią 
Marchii (1287 - 1330), stanęła na czele rewolty przeciw mężowi, pozbawiła 
go władzy i brała udział w spisku na jego życie. Po przymusowej abdykacji 
króla tworzyła z Mortimerem i kilkoma baronami radę regencyjną . 
Usunięta z życia publicznego w 1330 roku na rozkaz Edwarda III. 
Mortimer został ścięty. 

Klauzula 28. tej ustawy zakazuje w Anglii, Walii i Szkocji, z wszelkimi konsekwencjami sądowymi, rozmyślnego 
popularyzowania i publikowania materiałów, których intencją jest przyczynianie się do popierania homoseksualizmu; 
zakazuje w nauczaniu w szkołach państwowych akceptowania homoseksualizmu jako rzekomego związku rodzinnego. 
Ponadto mówi, że żaden z tych zakazów nie może być µżyty przeciwko wykonywaniu jakichkolwiek działań, mających na 
celu leczenie lub zapobieganie szerzeniu się choroby. 

Loca! Government Act, 1988 
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Edward II 

Wiem, że jestem królem, 
Wiem, iż król się nie 
skarży, 

lecz karze! 
Kim są jednak królowie, 
jeśli odejmiesz im władzę? 
Długim cieniem na piasku 
w słoneczne południe. 

Edward II (V.1.) 

Niech sobie nienawidzą, byle się bali. 

Mortimer 
Ja władam księciem, 

ja rządzę królową; 

Machiavelli 

najdumniejsi spośród parów królestwa 
gną się do ziemi, 
kiedy przechodzę obok. 
Dane mi są klucze królestwa. 
Wiążę i rozwiązuję, 
karzę i wynagradzam. 
Nikt mnie nie kocha, 
wszyscy mnie się boją, 
ich lęk mnie cieszy! 
A kiedy się zmarszczę, 

niech blednie dwór i niechaj drżą portrety! 

Edward II (Y.4.) 

Edward Il , rzeźba z nagrobka w Katedrze w Gloucesterze 

Król Władysław Warneńczyk noc przed bitwą pod Warną spędził w ramionach młodego chłopca. Był mę~czyzną 
o skłonnościach homoseksualnych, co przekreśliło starania polskiej Akcji Katolickiej, czynione przed II wo1ną 
światową, o otwarcie procesu beatyfikacyjnego króla, wałczącego w obronie chrześcijaństwa z mahometanami. Na 
Władysława Warneńczyka doniósł do papieża kardynał Cesarini. . . . . 

Na gniew i klątwę biskupa Stanisława ze Szczepanowa naraził się odważny, wo1owmczy, wręcz dz1k1 Bolesław II 
Szczodry, za zaniedbywanie żony dla swych pięknych i silnych żołnierzy. . 

Gryfina oskarżyła swego męża, Leszka Czarnego, o to, że nie chciał ~opełnić w łożu obowiązku _ma~żeńsk1ego. 
Kronikarze piszą, choć nie wszyscy mogą to przeczytać, o skłonnościach homoseksualnych króli Michała K~ry~uta_ 

Wiśniowieckiego i Henryka Walezego. Tylko biografie pisane przez Francuzów dają pełną sylwetkę Walezego 1 me ta1ą 
przed czytelnikiem tego faktu. 

wg artykułu Karola Marteła Tabu, Polityka 1992 nr 14 
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Christopher Marlowe 

Burzliwe panowanie i żałosna śmierć króla Anglii 
z tragicznym upadkiem dumnego Mortimera 

(The troubłe$ome raigne and Iamentable death of Edward the second, 
king of England: with the tragicał fali of pro ud Mortimer) 

spolszczył Jerzy S. Sito 

występują 

Zdzisław Wardejn (gościnnie, aktor Teatru Nowego w Warszawie) jako Król Edward Il 
Lidia Jeziorska jako Królowa Izabella 

Arnold Pujsza jako Mortimer 
Maciej Orłowski (gościnnie, aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie) jako Gaston 

Andrzej Oryl jako Kent 
Jacek Piotrowskijako Lancaster, Hrabia Leicester, Matrevis 

Wojciech Przyboś (gościnnie, aktor Teatru im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim) 
jako Warwick, Rice Ap Haweli, Gumey 

Antoni Szubarczykjako Biskup Coventry, Spencer senior 
Marek Sawicki jako Spencer junior 

Zbigniew Filary jako Arcybiskup canterbury 
Michał Janicki jako Baldock 

Tadeusz Błażyński jako Arundel, Przeor 
Tadeusz Woszczyński jako Lightbome 

Grzegorz Karpol i Aleksander Mackiewicz jako Książę Edward 
oraz Zbigniew Wilkoński 

Reżyseria - ZBIGNIEW WILKOŃSKI 
Scenografia - JAN BANUCHA 

Muzyka -JOLANTA SZCZERBA 

inspicjent i sufler - Beata Buchner 

premiera 14 lutego 1993 r. 



Jeśli pozostaniesz, 
Pójdź mi w ramiona: szeroko otwarte; 
Jeśli nie, idź stąd, a ja się odwrócę, 
Bo chociaż miałeś serce rzec mi: „Idę" -
Brakło mi sił rzec ci: „Zostań". 

Christopher Marlowe 

Jego włosy barwy miodu przylegały w pierścieniach do skroni i karku, słońce 
oświecało puch górnej części grzbietu, a delikatny rysunek żeber, harmonijna 
budowa klatki piersiowej zaznaczały się pod obcisłym okryciem tułowia, pachy 
były jeszcze gładkie jak u posągu, zagłębienia pod kolanami lśniły i ich błękitne 
żyłkowanie sprawiało, że ciało chłopca zdawało się utworzone z jaśniejszego 
materiału. Jakaż dyscyplina, jakaż precyzja myśli wyrażała się w tym wyciągnię
tym, młodzieńczo doskonałym ciele! (-) 

Nie oczekiwał drogiego zjawiska, przyszło niespodzianie, nie miał czasu nadać 
swej twarzy spokoju powagi. Radość, zaskoczenie, podziw malowały się na niej 
wyraźnie, gdy wzrok jego napotkał tego, którego brak odczuwał, i w tej sekun
dzie zdarzyło się, że on się uśmiechnął: uśmiechał się do niego wymownie, pou
fale, uroczo i otwarcie, wargami, które dopiero w uśmiechu powoli się rozwarły. 
Był to uśmiech Narcyza pochylającego się nad zwierciadłem wody, ów głęboki, 
oczarowany, bierny uśmiech, z którym ku odbiciu własnej piękności wyciąga 
ramiona, troszeczkę skrzywiony beznadziejnością pragnienia, by ucałować 

wdzięczne wargi swego cienia, zalotny, ciekawy i lekko udręczony, uwodzący 
i uwiedziony. 

Ten, który otrzymał ten uśmiech, uszedł z nim jakby z fatalnym darem. Był 
tak bardzo wstrząśnięty, że zmuszony był unikać światła tarasu, ogródka przed 
domem i szybkim krokiem szukał cienia w parku za willą. Wyrwały mu się osob
liwe, oburzone i tklhve wspomnienia: „Nie wolno ci się tak uśmiechać! Posłu
chaj, tak nie wolno się do nikogo uśmiechać!" Rzucił się na ławkę, wdychał 
odchodząc od zmysłów nocną woń roślin. I podany w tył, z opuszczonymi ramio
nami, pokonany i wstrząsany dreszczem, szeptał stałą formułę tęsknoty - nie
możliwą tu, niedorzeczną, niegodziwą, śmieszną, a jednak świętą, czcigodną 
jeszcze i tutaj: „Kocham cię!" 

Thomas Mann, Śmierć w Wenecji 
przełożył Leopold Staff 


