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8 lutego 1587 

Najzacniejszemu Królowi, Bratu 
i Wieloletniemu Sprzymierzeńcowi 

ie, znalazłszy się z woli Bożej 
sądzę - w rękach mej kuzynki 
iele w ubiegłych dwudziestu 
łam wreszcie wolą jej oraz 
rć. Prosiłam o zwrot pism 

bra bym mogła sporządzić 

am szakże z powrotem niczego 
w teJ westii omocnego; nie uzyskałam zgody na 
sporządzenie testamentu w skupieniu, nie zezwolono też, 
wbrew mym życzeniom, na przewiezienie mych zwłok do 
Twego królestwa, gdzie odbierałam należną cześć jako 
królowa, siostra i wierna sojuszniczka. 
Dziś wieczór, po kolacji, odczytano mój wyrok: zostanę 
stracona niczym przestępca o ósmej rano. Nie starczy mi 
czasu, by opisać w szczegółach wszystko, co miało miejsce, 
lecz jeśli przyjmiesz mego doktora i pozostałych spośród 
nieszczęsnej służby, dowiesz się prawdy, a także jak -
z Bożą pomocą - wzgardziłam śmiercią, ślubując, że wyjdę 

jej na spotkanie niewinna żadnej zbrodni. Nawet jako ich 
poddana. Moim jedynym występkiem są wiara katolicka 
oraz roszczenia należnych mi z woli Bożej praw do korony 
angielskiej, przy czym odmawia mi się wyznania, że to za 
wiarę umieram, oskarżając wszakże o zakłócanie ichniej. 
Dowodząc swych czynów, oddalili mego kapelana i, mimo 
że ów przebywa w budynku, nie zezwolono mi na widzenie 
i spowiedź oraz Ostatni Sakrament, nalegając zarazem, 
aby to ich duchowny, którego na tę potrzebę sprowadzono, 
pocieszył mnie i pouczył. Doręczający ten list, wraz 
z towarzyszami - większość z których to Twoi poddani -
zaświadczą o mej postawie w ostatnich godzinach. 

Pozostaje mi błagać Waszą Najzacniejszą Wysokość, 
szwagra i wieloletniego sojusznika, niezmiennie 
zapewniającego o swej miłości dla mnie, abyś okazał 
obecnie swą dobroć w czwórnasób: po pierwsze jałmużną, 
wypłacając nieszczęsnym mym sługom zaległe 

wynagrodzenie - to brzemię, z którego dźwigania jedynie 
Ty zdołasz odciążyć moje sumienie; dalej, modlitwą 

w intencji królowej, sławionej tytułem Pierwszej Wśród 
Chrześcijan, która umiera w wierze katolickiej, odarta 
z wszelkiego majątku. Co się zaś tyczy mojego syna, 
powierzam go Tobie na tyle, na ile zasłużył, nie 
odpowiadam bowiem za niego. Przesyłam Tobie dwa 
kamienie szlachetne, talizmany przeciw chorobie, ufając, 
że dzięki nim cieszyć się będziesz długim i szczęśliwym 
życiem. Przyjmij je, proszę, jako dar od miłującej 

szwagierki, która, umierając, daje świadectwo szczerym 
uczuciom dla Ciebie. Raz jeszcze powierzam Tobie 
służących. Rozkaż, by część z tego, co byłeś mi winien - ile 
tylko uznasz za stosowne - przeznaczono na intencję 
spokoju mej duszy, a także, by - jak przykazał Pan nasz, 
Jezus Chrystus, ku któremu wzniosę w godzinę śmierci 
modlitwę za Ciebie - z reszty opłacić mszę żałobną 

i rozdać stosownąjałmużnę. 

W środę, o drugiej w nocy 

Najmocniej Cię miłująca i najwierniejsza siostra, 
Maria S., Królowa Szkocji 
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1551 skonstruowany zostaje pierwszy zegarek kieszonkowy 

1555 Maria Tudor rozpoczyna prześladowania 

wyznawców Kościoła Anglikańskiego 

1556 śmierć Ignacego Loyoli 

1558 Elżbieta I Tudor zostaje królową Anglii 

1559 publikacja pierwszego Indeksu Ksiąg Zakazanych 

1563 zamknięcie obrad Soboru Trydenckiego 

1564 śmierć Jana Kalwina 

1567 Maria Stuart zostaje zmuszona do abdykacji 

1570 ekskomunika Elżbiety I 

1572 noc św. Bartłomieja (rzeź Hugenotów we Francji) 

1576 otwarcie pierwszego stałego teatru w Londynie 

1582 reforma kalendarza przeprowadzona na rozkaz 

papieża Grzegorza XIII 

1587 ścięcie Marii Stuart, królowej Szkocji 

1587 Claudio Monteverdi komponuje I Księgę Madrygałów 

1590 ukończenie kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie 

1592 Szekspir pisze Henryka VI i Króla Ryszarda Ili 

1599 ks. Jakub Wujek tłumaczy Biblię na język polski 
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ta/a ścięta 8 lutego 1587 roku w Sali 
la wtedy czterdzieści cztery lata. Gdy 
· wychodziła za mąż za francuskiego 
la za ucieleśnienie Ideału renesan
kołysce została Królową Szkocji. 
iękna I świetnie wykształcona - grała 

ze, posiadła tajniki sokolnictwa, 
aci ę, wio , hiszpańs grekę. Stała się również pierwszą 

kandydatką do angielskiego tronu po tym, jak Jej kuzynka Elżbieta I została 
Królową Anglii. Katolicy zaś, uważający małżeństwo króla Henryka VIII 

....,. ... 11ziiiiii~ą 8oleyn za nieważne, traktowali Marię jako prawowitą królową. 
rzedwczesna śmierć Franciszka sprawiła, że w wieku osiemnastu lat 

Maria została wdową. Znakiem żałoby uczyniła biel swych strojów. Wróciła 
do Szkocji i jako katoliczka, w protestanckim kraju, w oczach wielu ludzi 
stała się cudzoziemką I innowierczynla. 

Małżeństwo z miłości 

Mając dwadzieścia trzy lata popełniła błąd , który zaważył na jej 
tragicznym losie. Lekkomyślnie, wiedziona uczuciem wyszła za 
Henryka Stuarta. To małżeństwo zantagonizowało warstwy polityczne. 
Sam mąż okazał się zaś ambitnym, porywczym i napastliwym 
rywalem swojej żony. Na jej oczach zamordował bezdusznie sekretarza 
i powiernika Marii. Od tej chwili wiedziała, że może targnąć i na nią. 
Wkrótce później urodziła ich jedynego syna, Jakuba. Wtedy też, 

zdaniem niektórych, zaczął się płomienny romans Marii z Jamesem 
Bothwellem. Rzekomo przygotowała wówczas plan zamordowania 
męża i poślubienia kochanka. Jedynym i wątpliwym dowodem istnienia 
tego związku są tzw. Listy ze szkatuły, które notabene stały się później 
jednym z dowodów w procesie przeciw Królowej. W tym czasie 
małżonek Marii zostaje zamordowany. Trzy miesiące po jego śmierci 
Maria cynicznie wychodzi za dotychczasowego kochanka, w opinii 
ogółu uchodzącego za sprawcę śmierci poprzedniego męża. Szkoci nie 
wybaczyli tego swej Królowej i skazali Bothwella na wygnanie. Ona 
sama zaś musiała abdykować na rzecz pięcioletniego syna i udać się do 
Anglii. 

W moim końcu jest mój początek 

Te słowa na swej sukni wyhaftowała uwięziona Królowa, dla której wiara 
stała się największym pocieszeniem. Angielscy katolicy pragnęli zaś 
wykorzystać ten fakt politycznie I Marią zastąpić anglikańską Elżbietę. 
Spisek odkryto, a dla Królowej Anglii jasnym stało się, że kuzynka zagraża 
jej politycznej przyszłości. Marla, która nadal pozostawała królową 
suwerennego państwa, stanęła przed angielskim sądem I została 

skazana na śmierć. Elżbieta twierdziła, że wyrok śmierci podpisała 

w roztargnieniu, a po egzekucji udała gniew i żal. 
Maria Stuart, Królowa Szkotów, została ścięta 8 lutego 1587 roku w Sali 
Wielkiej zamku Fotheringhay. Kat trzykrotnie uderzał w szyję nim 
pozbawił Królową życia. Gdy chcąc pokazać tłumowi odciętą głowę 
chwycił Ją za włosy, okazało się, że była to peruka, która nie wytrzymała 
ciężaru. Głowa władczyni potoczyła się po podeście. 
Ciało Marii Stuart ostatecznie spoczęło w Opactwie Westminsterskim, we 
wspaniałym grobowcu wzniesionym przez jej syna, Jakuba I , po tym, jak 
został królem Anglii. Jej życie stało się romantycznym mitem, który 
zainspirował m.in Friedricha Schillera, Juliusza Słowackiego i - w świecie 
opery - Gaetano Donizettiego. 
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Mary Stuart - Bożena Borowska 

Anne - Ewelina Dubczyk 

Symmons - Zbigniew Grochal 

Gervais - Janusz Andrzejewski 

John - Grzegorz Gołaszewski 

Kat - Janusz Grenda 

Paulet - Tadeusz Drzewiecki 

reżyseria, scenografia 
i adaptacja 

Waldemar Zawodziński 

przekład 

Barbara Witek-Swinarska 

OSOBY 

I Jane - Maria Rybarczyk 

Raoul - Mirosław Kropielnicki 

Andrew- Cezary Łukaszewicz 

Didier- Michał Grudziński 

Pachołek- Mikołaj Osiński /gościnnie/ 

Dziekan - Irena Dudzińska /gościnnie/ 

Drugi Głos - Barbara Kurdej 

kostiumy 
Maria Balcerek 

opracowanie muzyczne 
Adam Banaszak 

asystent reżysera i inspicjent 
Dorota Kuczyńska-Standełło 
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Rzekomy list Mary Stuart do ko
chanka , który stał się dowodem 
przesądzającym o wydaniu na 
Królową wyroku śmierc i. Wersj a 
angielska, zgodna z przecho
wywaną w sekcj i Archiwum 
Dokumentów Państwowych 
dotyczącej Marii Królowej 
Szkotów, tom li , nr 66. 

ięzy. Przychylne ucho rozluźni je, a Bóg zwiąże 
zawsze, najwierniejszą parę przezeń związaną. 

tanie. 

rabnle; musisz zgadywać między wierszami, nie 
i szczęśliwa , że piszę do Ciebie, gdy pozostali 

i spocząć zgodnie z pragnieniem moim w Twoich 
ie, o zachowanie którego błagam Boga; 

ble, udaję się nań sama - do jutrzejszego 
porank , edy ukońc ą Biblię. Smuci mnie jednak, że nie napiszę 
teraz do Ciebie, tak wiele zostało do opisania. Powiadom mnie o tym, 
co postanowiłeś, abyśmy poznali nawzajem swe zdanie, nim podejmiemy 

._--"'nJ·..,kolwiek działan ia . 

Jeżeli będzie to Twym życzeniem , wiedz, że położę na szali mój honor, 
sumienie i dumę; przyjmij me zapewnienia w naj lepszej wierze, nie ufaj 
natomiast zakłamanej mowie szwagra, którego słowa niech w niwecz 
obróci ta, która najwierniej umiłowała I miłować nie przestanie. 

Niech Bóg zlituje się nade mną , Ciebie zaś, najdroższy przyjacielu, 
niech obdarzy szczęściem I dostatkiem, o które zabiega dla Ciebie pokorna 
I wierna kochanka, żywiąca nadzieję prędkiego z Tobą złączenia jako 
pociechy w mojej udręce . 

Niczego jak dotąd nie napisałam, lecz zapadł Już zmierzch I - chociaż 
pisanie do Ciebie męczyć nie powinno nigdy - całuję Twe dłonie i kończę 
już . Nie zważaj na niedostatki stylu, przeczyta] całość dwukrotnie. Wybacz 
ml również niezgrabność pisma, gdy bowiem zabrakło ostatniej nocy 
papieru, wyrwałam stronice z kroniki. Pamiętaj proszę o Twej przyjaciółce 
i pisz do niej często. Kochaj mnie zawsze tak, jak ja ukochałam Ciebie. 



r (1916 - 1991) urodził 
inie w Hamburgu. Po 
Izraela uczył się stolar
zająć się malarstwem 
ą. W 1946 roku jako 

Procesach Norymber
ej został członkiem literackiej 

Grupy 47. Stał się również jednym z twórców 
Teatru Absurdu. Poza dramatem historycznym 
Mary Stuart napisał między innymi: sztukę 

radiową Baśnie Księżniczki Turandot i biografię 
Wolfganga Amadeusa Mozarta. Laureat 
Nagrody Georga BUchnera. 

W Polsce sztuki Hildesheimera wystawiane 
są rzadko. Mary Stuart swoje premiery miała 
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i jako spek
takl Teatru Telewizji. 



Działalność Teatru Nowego wspiera 
finansowo, organizacyjnie i duchowo 
Stowarzyszenie Loża Patronów Teatru 

Wacława Andrzejak 
Irena Balcerkiewicz 

Magdalena i Józef Bejnarowiczowie 
Julita i Marek Brzezińscy 

Marek Bykowski 
Anna i Tomasz Działyńscy 

Bogumiła i Cezary Frąckowiak 
Karolina i Daniel Furmańczak 
Małgorzata i Janusz Gdowscy 
Krystyna i Włodzimierz Gola 
Grażyna i Marek Jarzyńscy 
Maria i Bogdan Jesiołowscy 

Jolanta Kasprzak 
Izabela i Eugeniusz Klimaszewscy 

Lidia Klincewicz 
Dorota Kluczyńska 

Małgorzata i Grzegorz Korytowscy 
Alina i Jarosław Łabędzcy 

Andrzej Mann 
Stanisław Mąderek 

Małgorzata Mercik i Jacek May 
Krystyna i Jerzy Nadwórni 

Marta i Tomasz Pięta 
Piotr Karol Potempa 

Kinga Procek 
Jan Rozpłochowski 

Hanna i Radosław Rubaszewscy 
Jerzy Ruciński 

Wojciech Sajda 
Barbara i Mariusz Słowińscy 

Elżbieta i Roman Stasierowscy 
Danuta i Zbigniew Stochalscy 
Lidia i Jarosław Szczepańscy 

Ryszard Szulc 
Krystyna i Michał Szulczewscy 

Beata i Waldemar Zalaszewscy 
Anna Zyguła 

Gizela Żegota-Rzegocińska 

Członkowie honorowi 

Izabella Cywińska 
Krzysztof Jakubowski 

Anna Kareńska 
Andrzej Kareński-Tschurl 

Eugeniusz Korin 
Ewa Kruk 
Jerzy Kur 

Ewa Pachura 
Stanisław Sołtysiński 

Romuald Szperliński 
Piotr Voelkel 

Andrzej Wituski 

Członkowie wspierający 

Dr Krystian Ziemski & Partners 
Kancelaria Prawna 

Port Lotniczy Poznań-Ławica 
Pracownia Biżuterii Artystycznej CHART 

Włodawiec i Syn 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Zastępca Dyrektora 

Asystent ds. programowych 
Dramaturg 

Koordynator Projektów Międzynarodowych 
I Pracy Artystycznej 

Impresario 

Kierownik Biura Obsługi Widzów i Reklamy 
Koordynacja Pracy Artystycznej 

Reklama, marketing 

Kierownik Administracyjny 
Kierownik Techniczny 

Zastępca Kierownika Technicznego 
Pracownia perukarska-charakteryzatorska 

Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 

Pracownia tapicerska-dekoracyjna 
Pracownia modelatorska 

Pracownia stolarska 
Malarnia 

Oświetleniowcy 

Akustycy 

Brygadzista sceny 
Montażyści 

Rekwizytorzy 
Garderoba damska 

Garderoba męska 
Zaopatrzenie 

Autor programu 
Projekt graficzny 

Autor tłumaczeń wykorzystanych 
w programie 

Druk 

Wydawca 
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JANUSZ WIŚNIEWSKI 
JACEK NADARZVŃSKI 
ANNA WACHOWIAK 
ADAM BANASZAK 

BARTOSZ BOROWICZ 
ANDRZEJ HAMERSKI 

MATYLDA STREBEJKO-KOMAROWSKA 
ARLETA MĄDRA 
EWELINA KLEBAŃSKA 

BOGDAN GAJEK 
MAREK MATUSZAK 
ZBIGNIEW GRASZA 
ALINA MAGNUS, MAŁGORZATA STAWICKA 
IWONA TRZECIAK 
JAROSŁAW TRZECIAK, ELŻBIETA KUBICKA 
HENRYK GOMUŁA 
LESZEK ZIELIŃSKI 
PIOTR MACHEROWSKI, LECH FRANKE 
WAWRZVNIEC KOZICKI 
LESZEK KARGOL, DAMIAN PERUCKI, 
KRZVSZTOF WASIELEWSKI, 
WOJCIECH WOJTKOWSKI 
SŁAWOMIR WAWRZVNIAK, PIOTR DELIMATA, 
SŁAWOMIR KOWALCZVK, MICHAŁ STRYSZVK 
BRUNON URBANIAK 
MIROSŁAW BARTKOWIAK, 
KRZVSZTOF BAUMANN, ROMAN BĄCZVK, 

ROBERT CZAJKA, PIOTR SZRAMA 
ROBERT SZVMLET, TOMASZ ZIENTKOWSKI 
RYSZARD PSZCZOŁA, JERZV ŚWIT 
ANNA KELLNER, ILONA PIOTROWSKA 
ANNA BARTKOWIAK 
EUGENIUSZ MATUSZEWSKI 

ADAM BANASZAK 
FRANCISZEK STERCZEWSKI 

JÓZEF JASKULSKI 

Zakład Poligraficzny 
Moś i Łuczak sp. j ., Poznań 
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego 
ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań 
tel. 61848 48 85, faks 61848 49 33 
info@teatrnowy.pl, www.teatrnowy.pl 

-pr--epoznan.pl 




