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Izvleček
Tema Elizabete I. angleške v dramatiki
Diplomsko delo obravnava temo Elizabete I. angleške v dramatiki. V uvodnem
delu prikaže resnična dejstva o življenju in vladi Elizabete I., v nadaljevanju pa
obravnava tri dramska dela: Marijo Stuart Friedricha Schillerja, Elizabeto
Angleško Ferdinanda Brucknerja in Kraljico Elizabeto Maxwella Andersona. Pri
tem je posebej pomembna primerjava med vsebino dramskih del in resničnimi
zgodovinskimi dejstvi. Pri tem je med drugim pomembno kateri dogodki in katere
osebe so vzeti iz zgodovine in kaj je v dramskih delih izmišljenega ter v kolikšni
meri so se posamezni avtorji držali kronološkega zaporedja dogodkov in kako so
posamezni avtorji interpretirali zgodovinske dogodke in značaj zgodovinskih
oseb. Končni del diplomske naloge je namenjen primerjavi posameznih dramskih
del med seboj. Diplomsko delo poskuša odgovoriti tudi na vprašanje, katera
dramska dela so si med seboj bolj podobna in katera manj.
Ključne besede: Elizabeta I., dramatika, Friedrich Schiller, Ferdinand Bruckner,
Maxwell Anderson
Abstract
The subject of Elizabeth I of England in drama
The degree treats the subject of Elizabeth I of England in drama. In introductory
part it shows real facts about life and government of Elizabeth I. In continuation it
treats three dramatic works: Mary Stuart of Friedrich Schiller, Elizabeth of
England of Ferdinand Bruckner and Elizabeth the Queen of Maxwell Anderson.
In this treatment comparison of contents of dramatic works and real historical
facts is very important. In this degree is discussion about questions: which events
and which persons are historical, what is made-up in this dramatic works, how
much individual authors followed historical events and character of historical
persons. Final part of this degree is dedicated compare individual dramatic works
amongst oneself. The degree try answer on question which dramatic works are
more similar amongst oneself.
Key words: Elizabeth I, drama, Friedrich Schiller, Ferdinand Bruckner, Maxwell
Anderson
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1. UVOD
V nalogi bomo obravnavali temo Elizabete I. angleške v dramatiki. V ta
namen bomo obravnavali tri drame: to so Marija Stuart Friedricha Schillerja,
Elizabeta Angleška Ferdinanda Brucknerja in Kraljica Elizabeta Maxwella
Andersona. Namen te naloge je primerjava dramskih del z realnimi
zgodovinskimi dejstvi, pri čemer bomo prišli do sklepov, kaj je posamezen avtor
pri pisanju svojega literarnega dela spremenil in v čem se je držal zgodovinskih
dejstev. Primerjali bomo tudi obravnavane drame med seboj. Izhajali bomo iz
opisa dobe Elizabete I. in analize vsebine vseh treh dram, čemur bo zato posvečen
tudi velik del naloge. Nekaj besed bomo pa namenili tudi življenju in delu
avtorjev. Andersonova drama ni prevedena v slovenščino in da ne bi prihajalo do
nerodnih prevodov, bodo citati iz te drame napisani v izvirniku.
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2. ŽIVLJENJE IN VLADA ELIZABETE I.
2.1. VIRI O ŽIVLJENJU IN VLADI ELIZABETE I.
Življenje in vlado Elizabete I. opisujeta obsežni angleški deli The reign of
Elizabeth : 1558-1603 Johna B. Blacka in The life and times of Elizabeth I.
Nevilla Williamsa, ki sta oba v celoti namenjena življenju in vladanju Elizabete I.
V slovenščini je dostopno tudi diplomsko delo Anite Vogrinčič z naslovom
Vladavina Elizabete I.: diplomsko delo. O Elizabeti I. spregovori tudi obsežna
Trevelyanova Zgodovina Anglije. To delo je širše zasnovano, zato je naši temi
namenjen le del knjige, ki opisuje Tudorsko dobo. Kot pripomoček sta pri tej temi
koristna tudi Renesansa iz Zbirke človek in čas ter Svetovna zgodovina, ki jo je
oblikovalo več avtorjev in je naši temi namenjen le del te knjige.
2.2. DINASTIJA TUDOR
Elizabeta I. angleška je bila pripadnica dinastije Tudor, ki je zavladala po
vojni dveh rož med rodbinama York in Lancaster, vojna pa se je končala, ko je
Henrik Tudor, ki je bil po materini smrti zadnji potomec rodbine Lancaster, v
bitki pri Bosworthu premagal angleškega kralja Richarda III. iz rodbine York.
Henrik se je poročil z Elizabeto, hčerjo Edvarda IV. iz rodbine York ter tako
združil prestolne pravice obeh dinastij in ustanovil novo dinastijo Tudorjev.
Tudorji so vladali Angliji v letih od 1485 do 1603. V tem času so se na prestolu
zvrstili Henrik VII., Henrik VIII., Edvard VI., Marija I. in Elizabeta I. Po
Elizabetini smrti je zavladal Jakob I., ki je izhajal iz Škotske dinastije Stuart ter
tako združil angleško in škotsko krono na glavi enega vladarja.
2.3. ANGLIJA V 16. STOLETJU
Okrog leta 1500 je bilo v Evropi 81 milijonov prebivalcev. Tako je bila
raven prebivalstva podobna tisti iz leta 1340, torej pred hudo demografsko krizo.
V 15. stoletju je število prebivalstva Anglije večinoma mirovalo ali celo upadalo,
v 16. stoletju pa je najverjetneje zaradi zmanjšanja epidemij in nalezljivih bolezni
ter izboljšanega ekonomskega položaja začelo naraščati. Raven prebivalstva je
bila nizka. Vedno več ljudi je zapuščalo podeželje in se preseljevalo v mesta, kjer
je naraščalo število beračev. Zaradi revščine je bilo veliko kriminala, kljub temu,
da so bile kazni za prekrške stroge. Največje mesto v Angliji je bil London, ki je v
času Elizabetine vladavine postal pomembno trgovsko središče in pristanišče. V
tem času so bili Angleži precej izolirano ljudstvo na periferiji Evrope, poleg tega
pa so bili tudi veliki patrioti. Z reformacijo pa se je ta patriotizem le še okrepil.
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2.4. ELIZABETINA ZGODNJA LETA IN POT DO PRESTOLA
Elizabeta se je rodila 7. septembra 1533. Njeno rojstvo je bilo za Henrika
VIII. veliko razočaranje, saj si je želel sina, ki bi ga nasledil na prestolu. Henriku
je zakon s Katarino Aragonsko obrodil le hčerko Marijo. V Angliji ni bilo zakona,
ki bi prepovedoval nasledstvo ženske, vendar pa je bilo le-to skrajno nezaželeno
zaradi predsodka, da ženska ni zmožna vladati in zaradi povsem upravičenih
težav, kot so vprašanje vloge kraljičinega moža in tveganja smrti pri porodu.
Vedno bolj je postajalo jasno, da Katarina ne bo več mogla zanositi. Če je Henrik
želel sina, je potreboval drugo ženo. Zagledal se je v mlado Ano Boleyn, vendar
je moral še prej doseči ločitev od Katarine. Za kaj takšnega je bilo potrebno
papeževo soglasje, vendar Klemen VII. na to ni pristal. Leta 1532 je Ana Boleyn
zanosila in Henrik je upal, da mu bo rodila sina. Da bi bil otrok legitimen, se je
moral nemudoma poročiti z Ano, zato je Cranmerju naročil, naj sproži postopek o
legitimnosti njegovega prvega zakona. Maja 1533 je Cranmer razglasil
neveljavnost zakona Henrika VIII. in Katarine Aragonske, nato pa je še priznal
zakon Henrika in Ane, ki sta ga skrivaj sklenila že januarja. Na Henrikovo veliko
razočaranje pa je Ana septembra rodila deklico. Nato je julija 1533 papež Klemen
VII. izobčil Henrika in Cranmerja ter s tem sprožil odcepitev angleške cerkve od
Rima. Leta 1534 je Henrik s privolitvijo parlamenta dokončno ločil angleško
cerkev od Rima, saj je ustavil vse dajatve papežu, naredil duhovno sodstvo
neodvisno od Rima in prepovedal svojim škofom vsak stik s papežem. Jeseni
istega leta se je z listino o vrhovni oblasti povzdignil v glavarja angleške cerkve.
Kralj je z ustreznimi zakoni, ki jih je sprejel parlament, zahteval od svojih
podložnikov, da prisežejo na listino o vrhovni oblasti. Večina škofov, duhovnikov
in laikov je prisegla, redki so se pa uprli in zato izgubili življenje (npr. Thomas
More).
Henrik je bil odločen vse prisiliti v priznanje njegovega zakona z Ano ter
ukiniti duhovno oblast papeža v Angliji. Henriku VIII. je uspelo doseči, da je
postal novi poglavar angleške cerkve. Čez čas je postalo jasno, da Ana Henriku ne
bo dala sina, zato so ji bili dnevi šteti. Maja 1536 so jo obglavili, ker so jo obtožili
prešuštva in čarovništva. Zakon Henrika in Ane je bil razveljavljen, še ne triletna
Elizabeta pa je bila z novim Zakonom o nasledstvu razglašena za nezakonsko, kot
pred njo že njena polsestra Marija. Enajst dni po Anini smrti se je Henrik poročil z
Jane Seymour, ki mu je izpolnila željo ter mu rodila sina Edvarda. Vendar je
Henrikova žena umrla že nekaj dni po porodu. Januarja 1540 se je Henrik poročil
z Ano Klevsko. Edvard je bil namreč slaboten otrok in na podlagi zgodovinskih
izkušenj je bilo varneje imeti dva dediča. Henrik je bil s svojo novo ženo
nezadovoljen in zakon je bil naglo razveljavljen. Zatem se je Henrik poročil še s
Katarino Howard in Katarino Parr. Henrikovo zdravje je začelo naglo usihati in
28. januarja 1547 je umrl. Zakonu o nasledstvu iz leta 1544 je določal, da gre
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krona najprej Edvardu ter njegovim potomcem, nato Mariji ter njenim potomcem,
nato pa Elizabeti in njenim potomcem.
Ob Henrikovi smrti je bil Edvard star komaj devet let, zato je bilo vladanje
do njegove polnoletnosti prepuščeno regentu. V tem obdobju se je Anglija začela
spreminjati v protestantsko državo, v tej državi je pa prišlo tudi do nemirov.
Edvard je kmalu zaradi bolezni umrl. Po njegovi smrti je po nekaj zapletih prišla
na oblast Marija. Marija I. je imela na začetku vladanja veliko podporo ljudstva,
pozneje pa je postala osovražena. Odnos med Marijo in Elizabeto je bil težaven,
ker sta se razlikovali v veri. Marija je bila katoličanka, Elizabeta pa protestantka.
Poleg tega je bila Elizabeta prva pretendentka za prestol in s tem glavni up
protestantskih zarotnikov. Marija je namreč hitro pričela z obnavljanjem katoliške
vere v Angliji, stekla pa so tudi pogajanja za poroko s princem Filipom, ki je bil
sin cesarja Karla V. Načrtovani zakon med angleškim ljudstvom ni naletel na
odobravanje, saj je bila Španija takrat najmočnejša sila v Evropi, s to poroko pa bi
Anglija postala zgolj njena marioneta. Marija je na grmado poslala več ljudi kot
katerikoli vladar pred njo, zato se je je oprijel vzdevek »Bloody Mary«. V treh
letih je na grmado poslala skoraj tristo ljudi. Marija se je poročila s Filipom
Španskim. Na njegovo prigovarjanje se je zapletla v vojno s Francijo, v kateri je
Anglija izgubila še zadnje ozemlje na kontinentu, Calais. Preden je Filip zapustil
Anglijo, je Marijo prepričal, naj prizna Elizabeto za svojo naslednico. Filip je bil
sicer goreč katolik in protestantke Elizabete ni maral, vendar je bila naslednja
pretendentka na angleški prestol Marija Stuart, ki je bila poročena s francoskim
prestolonaslednikom Francem II. Francija in Španija sta bili tekmici, zato je bilo v
Filipovem interesu, da prestol zasede Elizabeta in ne Marija Stuart. Marija je
umrla 17. novembra 1558. Elizabeta je bila takrat stara petindvajset let in postala
nova kraljica Anglije. Vse težave in nevarnosti v njeni mladosti so jo dobro
pripravile na njeno življenjsko poslanstvo. V času njene vladavine se je začel
vzpon Anglije v svetovno velesilo. V zunanji politiki je Elizabeta podedovala
močno gospodarsko povezavo s Holandijo in dolgo zgodovino rivalstva s Francijo
in Škotsko. Ob prevzemu oblasti je Elizabeta podedovala 300 000 funtov dolga, ki
ga je odplačevala kar dvajset let. Elizabeta je prišla na oblast v času velikih
političnih, vojaških in verskih sprememb v Evropi. V prvi polovici 16. stoletja sta
bili vodilni sili Francija in Nemško cesarstvo, v drugi polovici stoletja pa je v
ospredje stopila Španija. Ta se je ponašala z močno kopensko in pomorsko vojsko
in Anglija je bila v primerjavi z njo vojaško povsem nemočna, saj ni imela mož in
denarja za oborožitev močne vojske. Redno vojaško usposabljanje je vpeljala šele
leta 1572, na kontinentu so pa to izvajali že od sredine stoletja. Elizabeta se je
morala ob prihodu na oblast soočiti tudi z verskim razkolom v državi.
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2.5. ELIZABETA KOT OSEBNOST
Lahko bi rekli, da je Elizabeta od vseh Tudorjev najbolj kontrolirala svojo
politiko. Bila naj bi nadarjena, delavna, konservativna, previdna, nestrpna,
gospodovalna ter odločna. Njena slabost je bilo oklevanje pred pomembnimi
odločitvami. Nekatera vprašanja je zavlačevala več let. To je njene svetovalce
sicer močno jezilo, vendar pa je imelo to tudi politične prednosti. Leta 1558
večina Angležev še ni bila protestantov, tako da je bila previdnost pri političnih
odločitvah pomembna. Glede na to, da se je Anglija pogajala za mir s Francijo in
Škotsko, sta bila konservatizem in zavlačevanje razumna poteza. Previdna politika
Elizabete je bila tudi posledica finančne šibkosti, saj si ni mogla privoščiti
vojaškega spopada. Elizabeta ni težila k razširitvi meja svojega kraljestva in tudi
ni bila obremenjena z verskimi in drugimi prepričanji. Izogibala se je tudi
dinastični poroki, ki je bila v zgodnjem novem veku splošno uveljavljen način
krepitve politične moči. Elizabetino pomanjkanje predsodkov in vnaprej
ustvarjenih mnenj je bila morda njena največja prednost. Svoje odločitve je
sprejemala glede na obstoječe notranje in zunanjepolitične razmere. Bila je velik
politik svojega časa. Preudarno se je izogibala vojnam in medtem krepila svojo
oblast.
Elizabeta se je že zelo zgodaj naučila modrosti. Mater je izgubila že v
zgodnjem otroštvu. Odraščala je v svetu hitrih političnih sprememb in
negotovosti. V njeni mladosti so se zvrstili trije vladarji. V obdobju vladanja
Marije se je znašla v središču spletk proti obstoječemu režimu. Dolgo je živela v
ozračju zarote in spletk. Pri petnajstih letih je ljubezensko razmerje z Admiralom
Seymourjem, admirala stala življenja, ona sama pa je bila izpostavljena javni
sramoti. Vse to je prispevalo k temu, da je hitro dozorela in postala preudarna in
nezaupljiva. Elizabeta je bila pametna, domiselna, prepričana vase, previdna in
pogumna v kočljivih situacijah. S časom je postala samozavestna in se je zavedala
uspehov. Videla je razcvet Anglije in zvestobo svojih podanikov. Leta 1576 je
npr. izjavila, da srečo v vladavini in blagostanje, ki so si ga želeli vrsto let,
pripisuje Bogu. (glej Black 4)
Ko je Elizabeta postala kraljica, se je pred svojimi lastnimi ljudmi
pobahala, da je »samo Angležinja in nič drugega«. Njena mati ni bila tuja
princesa, ampak angleška lahkoživka, njen oče je bil pa ustanovitelj angleške
mornarice in angleške verske neodvisnosti. »Od obeh, matere in očeta, je
podedovala svoje lastnosti, a večidel se je vrgla vendarle po očetu in si zelo
prizadevala, da bi ga posnemala. Od matere je nemara res podedovala
spogledljivost in nečimrnost, vendar ji je bila njena usoda v svarilo; pa tudi lastne
bridke izkušnje v dekliški dobi – nemilost, ječa in nevarnost smrti – so jo zbistrile,
kot so podobne deške izkušnje poučile Friderika Velikega, da vladarji ne smejo
poznati osebnih čustev in strasti. Spametovalo jo je vse tisto, česar človeka lahko
nauči nesreča, in zato je raje prepustila svoji tekmici, da je svoji ljubezni na ljubo
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izgubila vse drugo. V njej je bilo nekaj trdega in grobega, a to je bilo morda
potrebno, da je bila lahko kos silni nalogi, ki jo je čakala v življenju.« (Trevelyan
407) Za Elizabeto naj bi bila značilna tudi muhasta razpoloženja in živčna
razburjanja.
Elizabeta je imela široko izobrazbo. Na univerzah v Oxfordu in
Cambridgeu naj bi razpravljala v grščini in latinščini. Francosko in italijansko naj
bi znala tako dobro kot angleško, znala pa je tudi latinsko in srednje dobro grško.
2.6. NOTRANJA POLITIKA ELIZABETE I.
2.6.1. NOTRANJA UREDITEV DRŽAVE
Oblast so sestavljali monarh, tajni svet in parlament. Elizabeta I. je bila
najvplivnejša oseba v državi, čeprav ni bila nad zakonom. Nobenega zakona pa
niso mogli sprejeti brez njene odobritve.
Elizabetin najvplivnejši prvi minister je bil sir William Cecil. Na položaju
je ostal do leta 1572, ko je prevzel prestižno funkcijo državnega zakladnika, kljub
temu pa je ostal Elizabetin glavni svetovalec vse do svoje smrti leta 1598, ko ga je
na položaju glavnega svetovalca nasledil njegov sin Robert Cecil. Slednji je po
Elizabetini smrti poskrbel za miren prehod angleške krone na Jakoba I., ki je bil
sin Marije Stuart.
Tajni svet je bil vladarjev posvetovalni organ, njegovi člani pa so bili
najvplivnejši posamezniki v državi. Skupaj z vladarjem so oblikovali notranjo in
zunanjo politiko, vendar Elizabeta ni vedno upoštevala njihovega mnenja, kar se
je pokazalo zlasti pri vprašanju poroke. Kraljica se je posvetovala s tajnim svetom
tudi glede bolj občutljivih tem. Najbolj redni člani so bili William Cecil (od 1571
dalje lord Burghley), Robert Dudley (od 1564 grof Leicestrski), sir Francois
Walsingham, sir Thomas Smith (tretji vojvoda Susseški), lord Howard
Effinghamski in sir James Croft.
Parlament ni zasedal ves čas, ampak ga je vladar skliceval po potrebi,
ponavadi za odobritev izrednih davkov. V obdobju Elizabetine vlade je bil
parlament sklican desetkrat. Angleški parlament se je delil na dva domova, kot se
deli še danes: zgornji (plemstvo, cerkev) in spodnji (zemljiški posestniki, bogati
trgovci). Vladar, Zgornji in Spodnji dom so bili partnerji v zakonodajalnem
procesu, vendar pa je bila izvršna oblast v rokah vladarja. Dogovori v parlamentu
so bili nepomembni, če jih Elizabeta ni hotela potrditi.
Elizabeta je izbrala elito mož, ki bi ji s svojimi nasveti kar najbolj vdano in
učinkovito služili. Skrčila je število članov v tajnem svetu in ta organ, ki je bil pod
Marijo leglo razkola je uspela preoblikovati v učinkovit organ oblasti. Za
državnega kanclerja je bil imenovan izkušen politik, sir William Cecil. Elizabeta
je dobro poznala njegov značaj in politična prepričanja, zato mu je zaupala in ga
brez obotavljanja postavila za prvega ministra. William Cecil je bil član tajnega
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sveta, od leta 1572 pa tudi lord zakladnik. Odlikovali sta ga zmernost v verskih
prepričanjih ter velika politična iznajdljivost. Cecil je postal eden ključnih mož
Elizabetinega režima. Elizabeta je odpustila večji del Marijinih svetovalcev. Za
varuha državnega pečata pa je bil imenovan sir Nicholas Bacon. Elizabetin
državni svet je bil po številu mož mnogo manjši od Marijinega. V njem so imeli
večino strokovnjaki, intelektualci, nekaj je bilo pa mož visokega stanu. Člani so
bili predvsem protestanti. Pomembno mesto na dvoru sta imela brata Dudley,
mlajši od njiju je kmalu postal Elizabetin ljubljenec. Elizabeta mu je podelila
službo dvornega konjušnika, tako da so bili že po službeni poti njegovi stiki s
kraljico pogosti.
2.6.2. VERSKA POLITIKA
Elizabeta je bila za kraljico razglašena 17. novembra 1558. Največje
breme, ki ga je podedovala od svojih predhodnikov, je bil verski razkol v državi.
Ob začetku Elizabetine vladavine se je angleško ljudstvo delilo na katolike in
protestante. V Angliji bi lahko prišlo do verske vojne, do katere je pred tem prišlo
na kontinentu.
Angleška reformacija se je bistveno razlikovala od tiste na kontinentu, saj
je bila sprožena z vrha, od samega kralja. Na kontinentu so reformacijo sprožili
humanistično izobraženi misleci (Luther, Calvin, Zwingli), ki se niso strinjali s
tedanjo cerkveno prakso. Henrik ni sprožil reformacije iz verskih vzgibov kot npr.
Luther, ampak iz političnih.
Elizabeta je imela več možnosti glede cerkvene ureditve. Prva je bila ta, da
bi ohranila katolicizem, ki ga je obnovila Marija I., vendar papež ni priznaval
njene legitimnosti, poleg tega bi s tem izgubila podporo svojih največjih
zaveznikov znotraj kraljestva, ki so bili večinoma protestanti. Druga možnost je
bila uveljavitev strogega protestantizma po Calvinovih načelih, vendar bi to
povzročilo nasprotovanje njenih katoliških podanikov in mogočnega španskega
kralja Filipa II., ki je bil preveč goreč katolik, da bi takšno ureditev na otoku
dolgo toleriral. Elizabeta se je nazadnje odločila za uvedbo zmernega
protestantizma, s katerim se je lahko poistovetil čim večji del njenih podanikov.
Tudi večjega preganjanja rimokatoličanov v njenem času ni bilo.
Tisti, ki so naskrivaj ostali zvesti katoliški veri in so stopili v cerkev samo
zato, da bi se izognili globi, so bili velikokrat manj osupli, kot so se bali, saj so
molili še vedno po starem, s to razliko, da so molili v angleščini. Tudi notranja
organizacija cerkve je ostala podobna tisti v srednjem veku. Anglija in Škotska sta
bolj kot ne po naključju skoraj ob istem času pretrgali zvezo z Rimom, kar je
imelo tudi vpliv na njune medsebojne odnose. V reformaciji sta videli tudi
osvoboditev od celinskega gospostva. Jeseni 1558 je bila Anglija rimokatoliška
dežela pod vplivom Španije, Škotska pa rimokatoliška dežela pod vplivom
Francije. Dve leti kasneje sta bili to dve protestantski deželi, v katerih ni bilo več
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tujih vojakov. Ta dvojni upor se je posrečil tudi zato, ker sta se Francija in Španija
še vedno kosali med seboj, medtem ko sta Anglija in Škotska prvič od vlade
Edvarda I. dalje postali prijateljici.
Pod Elizabeto I. se je kot tretja glavna oblika evropskega protestantizma
razvila anglikanska cerkev, ki je na zunaj obdržala katoliški videz, v verskem
nauku pa je prevzela veliko protestantskih pojmovanj. Zaradi precejšnje
konservativnosti je naglo prešla navzkriž s kalvinstvom in s precej svobodnejšimi
protestantskimi tokovi. Anglikanski cerkvi je dala ustavni red, ki se je z nekaj
spremembami obdržal več stoletij in je določal kraljevo vodstvo cerkve,
škofovsko ureditev, katoliško liturgijo (vendar v angleščini) in razmeroma rahlo
začrtane meje verskega nauka, s čimer je bila dana možnost za sprejemanje
protestantskih vplivov in miselnosti. Vladar ni bil več vrhovni cerkveni poglavar
(kot je to sklenil Henrik VIII.), ampak njen vrhovni upravitelj. Cerkev je bila
državna, izdajanje zakonov zanjo pa je bila stvar parlamenta.
2.6.3. POVEČEVANJE VOJAŠKE MOČI
Oborožitev je bila ena glavnih prioritet, saj je bila država vojaško povsem
nemočna. Že leta 1559 so v grofijah začeli z vpoklicem mož in vojaškim
urjenjem. Poleg tega so mobilizirali delovno silo in inženirje za obnovitev utrdb.
Problem pa je nastal pri dobavi streliva, ker ga takrat še niso izdelovali v Angliji,
temveč so ga uvažali iz Nizozemske. To nalogo je prevzel trgovec in finančnik
Thomas Gresham, ki je poleg nabave streliva uspel iz kraljeve orožarne v
Malinesu ukrasti okrog 2000 oklepov. Elizabeta je tudi povečala ladijsko floto (v
prvih dveh letih vladavine za pet ladij).
2.7. ZUNANJA POLITIKA ELIZABETE I.
2.7.1. ODNOSI S ŠKOTSKO IN FRANCIJO
Elizabeta je od svojih predhodnikov podedovala tudi neugodne zunanje
politične razmere. Leta 1542 je po nenadni smrti Jakoba V. škotsko krono
podedovala njegova hči Marija Stuart, ki pa je bila takrat še dojenček. Henrik
VIII. je hotel nemudoma poročiti Marijo s svojim sinom Edvardom in tako
miroljubno priključiti Škotsko Angliji. Vendar pa so se Škoti rajši povezali s
starimi zavezniki Francozi tako, da so mlado kraljico zaročili s francoskim
dofenom Francem in jo poslali živet na francoski dvor. Anglija in Francija sta bili
stari tekmici, vendar je Marija Elizabeti zapustila prazno državno blagajno, tako
da Elizabeta ni imela sredstev, s katerimi bi opremila dovolj močno vojsko, ki bi
zaustavila morebiten francoski vdor. Poleg tega so Francozi imeli Elizabeto za
uzurpatorko, saj je bila s padcem Ane Boleyn začasno razglašena za nezakonsko.
Po mnenju francoskega kralja je bila zakonita angleška vladarica Marija Stuart.
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Preko nje bi se lahko Francozi poleg Škotske polastili tudi Anglije. Na Škotskem
je kot regentinja vladala Marijina mati Marija Guiška. Ta je 10. junija 1560 umrla,
s čimer je francoski vpliv na Škotskem precej upadel, saj je bila Marija Guiška
pod francoskim vplivom. Preden se je Marija Stuart vrnila na Škotsko se je ta
dežela otresla papeške oblasti, tako da je ob prihodu Marija Stuart prevzela
vladanje pretežno protestantske dežele. Čeprav je bila še mlada, je pokazala velik
občutek za politično realnost. Takoj je potrdila protestantsko versko ureditev in se
kasneje udeleževala protestantskih krstov in porok, ko je bilo to politično
pomembno. Zasebno pa se ni odrekla katoliški veri in je tudi zahtevala pravico do
opravljanja maše.
Henrik je v svoji oporoki zapisal, da se v primeru, da njegovi otroci ne
bodo imeli otrok, nasledstvo prenese na otroke njegove mlajše protestantske sestre
Marije, vojvodinje Suffolške. Po logiki dednega nasledstva pa je bila Elizabetina
naslednica Marija Stuart, saj je bila vnukinja Henrikove starejše sestre Margarete.
Pri tem se je pojavilo vprašanje, kaj ima večjo težo: tradicionalni zakoni
nasledstva ali kraljeva želja? Marijin položaj se je okrepil 19. junija 1566, ko se je
rodil njen sin Jakob. Marija pa ni imela sreče z zakonom. Darnley je popival in
žalil škotske plemiče ter Marijo. Kmalu je bil Darnley nenadoma umorjen,
Marijina vpletenost v umor pa je postala očitna, ko se je čez nekaj mesecev
poročila z grofom Bothwellskim, ki je bil glavni osumljenec umora. To je sprožilo
upor škotskih plemičev. Marijo so zajeli uporniki, Bothwell pa je zbežal na
Dansko. Prisilili so jo, da je abdicirala v korist svojega mladoletnega sina, ki je
zavladal pod vodstvom regenta. Elizabeta je bila zgrožena nad ravnanjem
škotskega plemstva z njihovo vladarico. Brez uspeha je protestirala in zahtevala,
naj Mariji vrnejo položaj. Maja 1568 je Mariji uspelo pobegniti iz ječe, od koder
je po vojaškem porazu zbežala v Anglijo v upanju, da ji bo Elizabeta pomagala
nazaj do prestola. Če bi Elizabeta pomagala Mariji nazaj na oblast, bi lahko
Marija zatem prekinila zavezništvo z Anglijo in Škotsko ter se povezala s
katoliško Francijo ali Španijo. Če bi dopustila, da se Marija umakne na kontinent,
bi pa zagotovo skušala pridobiti francosko podporo pri svoji zahtevi do angleške
krone. Tajni svet se je odločil za tretjo možnost, obdržati Marijo v angleškem
ujetništvu, kar je pa pomenilo možnost katoliških intrig znotraj same Anglije. Že
naslednje leto so se uprli grofi na severu Anglije. Marijin pobeg v Anglijo je dal
nov zagon nezadovoljnim katoliškim silam znotraj kraljestva. Najbolj
zapostavljene so se čutili grofa Nothumberland in Westmorland, ki sta imela svoje
posesti na severu Anglije ter vojvoda Norfolk, in so kot najmogočnejši plemiči v
kraljestvu menili, da bi Elizabeta morala bolj upoštevati njihove nasvete. Zamerili
so ji velik vpliv povzpetnežev, kot sta bila npr. Cecil in Leicester. Vsi trije so bili
katoliki, vendar je Norfolk uradno prestopil v anglikansko cerkev. Zaradi
poslabšanja odnosov s Španijo, mladosti Marije Stuart in dejstva, da se Elizabeta
ni hotela poročiti, so mnogi menili, da je nasledstvo Marije neizogibno. Prišlo je
do upora, ki je bil zadušen, kaznovanje pa je bilo celo za tudorsko dobo upornikov
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kruto, saj je bilo najmanj 450 upornikov usmrčenih, nekdaj močne rodbine na
severu (Dacre, Percy, Neville) pa so izgubile svoj vpliv. Po tem uporu so se vrstili
novi, največji zagon pa je dalo katolikom papeževo izobčenje (Pij V.) Elizabete.
Kljub očitni povezanosti z upornimi severnimi grofi je Norfolk odnesel celo
glavo, vendar se je kljub krutemu kaznovanju nekaterih ostalih upornikov zapletel
v novo zaroto, ki jo je organiziral Roberto Ridolfi. V njegove spletke so se
vključili Marija Stuart, vojvoda Norfolk, španski ambasador de Spes in Marijin
poslanik v Londonu John Leslie.
Po razkritju zarote so Elizabetini svetovalci zahtevali kazen tudi za Marijo,
a se s tem Elizabeta ni strinjala. Odlašala je tudi z Norfolkovo usmrtitvijo. Toda
Marija se je zapletla v novo zaroto, ki jo je stala življenja. Pod pritiskom tajnega
sveta je Elizabeta sklicala parlament, ta pa je zahteval Marijino usmrtitev. Takšna
rešitev se je Elizabeti upirala, ker je trdno verjela v nedotakljivost kraljevega
položaja. Šele po dolgem prepričevanju svetovalcev in zastraševanju glede njene
varnosti je Elizabeta nekoliko popustila in podpisala nalog za usmrtitev, ki ga je
izročila svojemu drugemu ministru Davidsonu z navodilom, naj ga še ne
zapečatijo in ne odpošljejo. Davidson se je nato posvetoval s tajnim svetom, ki je
odločil, da nalog odpošljejo in povedo to Elizabeti šele po Marijini usmrtitvi.
Marija Stuart je bila obglavljena 8. februarja 1587. Elizabeta je v besu Davidsona
poslala v Tower, Bürghleya pa ni hotela sprejeti cel mesec.
2.7.2. ODNOSI S ŠPANIJO
2.7.2.1. POVEZOVANJE ANGLIJE IN ŠPANIJE
Marijina smrt in sklenitev miru sta končali aktivno zavezništvo Anglije in
Španije, kljub temu pa je Filip ostal na Elizabetini strani, saj se je bal, da bi
Francija skušala uveljaviti zahteve Marije Stuart po angleški kroni. V tem primeru
bi Anglija praktično postala del francoskega kraljestva, saj je bila Marija Stuart
poročena z dofenom, tako da bi se Francija nevarno okrepila, zato je bilo v
Filipovem interesu, da se Elizabeta utrdi na prestolu. Ponudil ji je poroko, a ga je
ta odločno zavrnila. Kljub temu je posredoval tudi pri papežu, ko jo je le-ta želel
izobčiti, ker se je bal, da bi to sprožilo katoliško vstajo proti Elizabeti, kar bi
utegnila izkoristiti Francija. Rivalstvo med Francijo in Španijo je Elizabeti in
Cecilu omogočalo, da sta vodila neodvisno politiko, saj sta vedela, da ju bo Filip v
vsakem primeru prisiljen podpreti proti Francozom.
Pri meddržavnih odnosih so versko-ideološki interesi postali sekundarnega
pomena, v ospredje so pa prišli državni interesi. Versko-ideološki interesi in
politični interesi so si pogosto povsem nasprotovali. To se jasno kaže že pri
snubitvah Filipa II., vojvoda Karla Notranjeavstrijskega in Henrika Anžujskega,
ki so bili predani katoliki, a so se bili pripravljeni poročiti z Elizabeto v korist
državnih interesov. Z versko-ideološkimi motivi je bila morda še najmanj
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obremenjena Elizabeta. Kljub velikemu šoku ob pokolu hugenotov na
šentjernejsko noč je ostala pragmatična z namenom, da bi ohranila dobre odnose s
Francoskim dvorom. Zaradi trgovskih in strateških interesov je dolgo časa
negovala zavezništvo s Španijo. Za to zavezništvo se je trudil tudi Filip, ki se je
zanjo zavzel celo pri papežu. To dejanje je bilo čisto nasprotno z njegovimi
verskimi prepričanji, pač pa je bilo v skladu s političnimi interesi Španije. Tudi pri
Elizabetini podpori protestantskih upornikov v Franciji in na Nizozemskem so bili
v ospredju politični in ne verski interesi.
V času Elizabetine vladavine je bila Španija največja evropska sila in njen
kralj Filip II. je imel oblast ne samo nad Španijo, ampak tudi nad Baleari,
Sardinijo, Sicilijo, južno Italijo, Milanom, grofijo Burgundijo ter Nizozemsko,
leta 1580 pa je zavladal še nad Portugalsko. Kratek čas je bil poročen z Marijo
Tudor in takrat se je ponašal tudi z nazivom angleškega kralja. Na začetku
Elizabetine vladavine je za glavno sovražnico Anglije veljala Francija, ki je stalno
izkoriščala napete odnose med Anglijo in Škotsko. Tako je bila logična poteza, da
bo Anglija negovala tradicionalno zavezništvo z burgundskimi vojvodami. Ti so
vladali tudi sedemnajstim nizozemskim provincam, te pa so bile glavni trg
angleškega suknarstva. Položaj pa je bil nekoliko težaven, ker je bil vojvoda
Burgundije španski kralj Filip II. Zavezništvo Anglije in Španije je bilo tudi v
Filipovem interesu, ker je bila Francija glavna tekmica Španije. Ker je bil Filip II.
katolik, so se mnogi Elizabetini svetovalci bali, da se bo iz ideoloških interesov
povezal s Francijo, s katero bi skupaj uničila herezijo v Angliji.
2.7.2.2. POSLABŠANJE ODNOSOV S ŠPANIJO IN VOJNA
Nevarnost konflikta je ležala na Nizozemskem. Tam je imel oblast Filip,
Angleži pa močne trgovske interese. Leta 1566 je tam izbruhnil upor, zato je Filip
tja poslal močno vojsko. Angleži so bili mnenja, da so s tem ogroženi njihova
varnost in trgovski interesi. Leta 1568 se je zvrstilo več incidentov, ki so zaostrili
odnose med Anglijo in Španijo. Špansko ladjevje, ki je bilo natovorjeno z zlatom
za plačilo vojske na Nizozemskem, se je pred nevihto zateklo k angleški obali. Z
namenom, da bi se finančno okrepila ter povzročila težave Španiji, jih je Elizabeta
zaplenila. Ko je potem de Spes ostro protestiral, mu je dodelila hišni pripor.
Incident se je zgodil tudi na drugi strani Atlantika, ko so septembra Španci napadli
angleške ladje v pristanišču san Juan de Ulua v Mehiki. Takrat je od sedmih
angleških ladij uničenju ušla le ena. Istega leta je tudi Filip nagnal angleškega
ambasadorja Mana, ker ga je razjezil z nediplomatskimi izjavami o papežu. Kljub
številnim incidentom pa sta Elizabeta in Filip še dvajset let uspela vzdrževati
odnose brez vojaškega spopada, saj ju je v to silil skupen strah pred krepitvijo
Francije. Vendar pa je Filipova domnevna vpletenost v Ridolfijevo zaroto uničila
zavezništvo. To je Elizabeto prisililo v povezovanje s Francijo, njen tajni svet pa
se je nagibal k povezovanju s protestantskimi državami.
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Ko so Angleži posredovali na Nizozemskem, je na španskem dvoru
dozorelo mnenje, da je treba za uspešno podreditev Nizozemske najprej
obračunati z Anglijo, saj je ta stalno podpirala upornike s prostovoljci, denarjem,
diplomacijo in zdaj še z odprto intervencijo. Ko si je Filip prisvojil portugalsko
ladjevje, je dobil priložnost za takojšen ukrep. Invazijo pa je moral preložiti za
eno leto, ker je Francis Drake 2. aprila 1587 vdrl v pristanišče Cadiz in uničil
okrog sto španskih ladij. Anglija je spoznala, da je vojna s Španijo postala
neizogibna, zato so decembra 1587 pričeli z mobilizacijo. Anglija je razpolagala s
hitrim in okretnim ladjevjem, kopenske sile pa kljub velikemu številu mož ne bi
zmogle kljubovati izurjeni španski vojski. Če so želeli premagati Špance, je bilo
to mogoče le na morju. Na kopnem sta se zbrali dve vojski: prva je bila zaradi
morebitnega vdora v ustje Temze nastanjena v Tilburyju pod poveljstvom
Leicestra, druga vojska je pa varovala kraljico. Proti Angliji je odplula močna
Španska vojska (20 galeonov, 4 galease, 4 galeje, 44 večjih in 34 manjših
trgovskih oboroženih ladij ter 23 tovornih ladij; na njih je bilo 2430 topov in 29
500 mož). Sledil bi napad na Anglijo. Ta se je branila s 195 ladjami s 16 000
možmi. Vojvoda iz Medine Sidonie je po smrti markiza iz Santa Cruza postal
Filipov admiral in se pokazal kot pogumen in preudaren. Armada je zapustila
Corunno 12. julija 1588 in teden pozneje zagledala Lizard. Kraljica je zadolžila
Lorda Howarda (Effinghamskega) za vodenje njene flote in kot močna osebnost je
lahko nadzoroval Draka, Hawkinsa in Frobisherja. Howardova glavna flota je bila
nastanjena na Queenboroughu. Maja je Howard premaknil svoje ladje, da bi se
pridružil Draku v Plymouth Soundu, vendar Elizabeta še nekaj tednov ni dovolila
oditi proti sovražniku. Nerada je pozneje na to vendarle pristala. 19. julija so
prišle novice, da je angleška flota zapustila Plymouth Sound. Španski admiral je
vzpostavil svojo floto z najmočnejšimi galeoni. Po nenadnih sunkih vetra in
zaslepljujočemu dežju je nato po izboljšanju vidljivosti sledil sovražniku vzdolž
Nizozemske obale. Medina Sidonia se je nato odpravil na Severno morje. Do
večjih bitk je prišlo 31. julija pri Plymouthu, 2. avgusta pri Potlandu in 4. avgusta
pri otoku Wight, v katerih je angleško ladjevje reševala predvsem večja okretnost.
Na angleški strani je bilo tudi vreme. Močan jugozahodnik je potiskal špansko
ladjevje proti severu. Španskemu ladjevju ni preostalo drugega kot da se vrne v
Španijo. Armada je začela dolgo potovanje ob Angliji in Škotski, okrog
Orneyskih in Shetlandskih otokov ter zahodne Irske. Pri tem jih je pestilo
pomanjkanje vode in hrane. Howard jim je sledil do Berwicka, nato pa jim pustil
oditi. Sedemnajst galeonov se je odcepilo, od katerih se jih je največ potopilo.
Preostalih 67 jih je prišlo domov. Ko je Medina Sidonia dosegel Santader 13.
septembra je bil ves iz sebe, mnogi so pa pomrli za tifusom. Za uspeh sta imela
velike zasluge angleška pomorščaka Francis Drake in Walter Raleigh.
Angleško posredovanje v korist Nizozemcev oziroma protestantov je bilo
povod za neposreden spopad s Španijo, v resnici pa je bilo angleško kraljestvo že
od šestdesetih let naprej v nekakšni gusarski vojni s špansko mornarico. V tem
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času je Elizabeta I. uživala precejšnjo notranjo podporo in soglasje, ki je izviralo
iz nekaterih pomembnih ukrepov, ki so koristili proizvodnim in trgovskim
stanovom (prvi zakon o plovbi, 1562). Leta 1588 je prišlo do pomorske bitke med
špansko in angleško mornarico. V tem spopadu so britanskemu ladjevju precej
pomagale vremenske razmere, da je vzdržalo napad španske »Nepremagljive
armade«. Zmaga je pa tudi odraz angleškega načina vojskovanja. Napadalna
tehnika španskih galeonov je posnemala načine kopenskega bojevanja s
približevanjem in tako, da je priklepala nasprotnikove ladje na kavlje. Na teh je
nato prišlo do boja s hladnim orožjem. Majhne in urne angleške ladje pa so lahko
jadrale v veter in so zelo dobro izkoriščale daljnometne topove. Tako so lahko že
od daleč potapljali sovražne galeone.
2.8. ZADNJA LETA ELIZABETINE VLADAVINE
V zadnjem desetletju Elizabetine vladavine so se zvrstili Essexov upor,
vojna na Irskem ter slabe letine v poznih devetdesetih. Upor grofa Esseškega je
opozoril na nezadovoljstvo velikega števila vojakov, dvorjanov in plemičev zaradi
velikega vpliva Roberta Cecila, ki je na mestu najvplivnejšega kraljičinega
svetovalca nasledil svojega očeta. Prav Cecil je poskrbel, da je angleška krona
nemoteno prešla na škotskega kralja Jakoba VI., saj Elizabeta niti na smrtni
postelji ni hotela imenovati naslednika.
2.8.1. ESSEXOV UPOR
Robert Devereux (drugi grof Esseški) je prišel na dvor leta 1585. Od očeta
je podedoval dolgove, njegova mati Lettice pa se je kmalu po moževi smrti
poročila z Leicestrom. Prijateljstvo z Leicestrom in čeden videz sta mu prinesla
kraljičino naklonjenost. Upal je, da mu bo ta naklonjenost omogočila, da se bo
znebil dolgov ter obogatel. Pri osemnajstih se je boril pri Zutphenu. Tam je prvič
okusil vojaško slavo, po kateri je hrepenel preostanek življenja. Elizabeta ga je
leta 1587 povišala v dvornega konjarja. Prvič jo je resno ujezil, ko se je leta 1590
skrivaj poročil z vdovo Philipa Sydneyja Frances, ki je bila hčerka takrat
umirajočega prvega ministra Walsinghama. Kot še velikokrat kasneje, mu je
Elizabeta ta spodrsljaj oprostila in mu kmalu zatem zaupala poveljstvo nad
vojsko, ki je v letih 1591 in 1592 v Franciji pomagala Henriku IV. pri obleganju
Rouena in kljub neuspehu je še večkrat dobil poveljstvo v vojnih operacijah proti
Španiji (leta 1596 je vodil napad na Cadiz). Essex je bil prvi ljubljenec kraljice, ki
je bil priljubljen tudi med ljudstvom. Zaradi vpliva na kraljico je imel na dvoru
številne nasprotnike, ki so se zbirali okrog Roberta Cecila. Elizabeta se je trudila,
da bi ohranila ravnotežje moči med obema rivaloma. Essex je bil znan po tem, da
se je pogosto obnašal kot razvajen otrok. Če ni dosegel tistega, kar je želel, se je
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užaljen umaknil z dvora. Grbavi Cecil je Elizabeto pridobil s trdim delom in
sposobnostjo, saj ni mogel računati na svoj šarm.
Elizabeta se je morala poleg številnih problemov v notranji in zunanji
politiki spopadati tudi z razmerami na Irskem. Ko so se razmere na Irskem
poslabšale, se je Essex takoj ponudil za poveljnika sil na Irskem, kamor je odrinil
marca 1599. Elizabeta mu je dala natančna navodila, ki jih pa Essex ni upošteval.
Namesto, da bi vodja upornikov, Tyreona napadel, je z njim sklenil mir. Prav tako
je nato kljub prepovedi zapustil Irsko in odjezdil v Nonsuch Palace, kjer je bil
nastanjen dvor. Elizabeta je Essexu odredila hišni pripor, junija 1600 pa se je
zagovarjal pred sodniki zaradi neupoštevanja kraljičinih ukazov na Irskem. Essex
je začel izgubljati Elizabetino naklonjenost in z njo povezane privilegije, zaradi
česar so ga začeli pestiti dolgovi. Elizabeta mu ni hotela podaljšati zakupa davkov
od sladkih vin, to pa je bil Essexov glavni vir dohodkov. Dolgovi so postali
Essexova glavna skrb. Resnost situacije je prišla do izraza, ko je Essex pisno
moledoval kraljico kot njen »najskromnejši, najzvestejši in več kot najbolj vdan
vazal«. Med Essexovimi uporniki ni bilo človeka, ki bi bil plačilno sposoben.
(glej Williams 204) Med njimi so bili možje, ki so služili pod Essexom na Irskem,
v Franciji ali na morju. Bili so tako prevzeti od njegove moči, da se jim je zdelo
nedopustno, da ne bi bil kraljičin glavni minister namesto »zahrbtnega« Cecila.
Essex je predvideval zamenjavo vladarja, v primeru da sprememba stanja pod
Elizabeto ne bi bila mogoča. Zarotniki so plačali igralcem, da bi igrali Richarda
II. Če ne bi mogli kraljice odvrniti od njenih svetovalcev, se verjetno ne bi ustavili
pred tem, da bi jo ubili. Začel je načrtovati državni udar, da bi tako Elizabeto
prepričal s silo, če šarm ni več deloval. Glavni zarotniki so bili grof
Southamptonski, sir John Davies, Charles Danvers, sir Fernandino Gorges, sir
John Lyttelton, sir Christopher Blount, sir Gelli Meyrick in Essexov tajnik Henry
Cuffe, od katerih jih je bilo šest izurjenih vojakov, ki so se z Essexom borili na
Nizozemskem, Portugalskem, v Franciji, pri Cadizu, na Azorih ali na Irskem.
Trije od njih (Danvers, Blount in Lyttelton) so bili rimokatoliki. Cilj zarotnikov je
bil zavzeti Whitehall palace, da bi Essex lahko izsilil avdienco pri kraljici in jo
prepričal v zlonamernost njenih svetovalcev. Z namenom, da bi spametovala
Essexa, je 8. februarja Elizabeta poslala štiri člane tajnega sveta na njegov dom,
da bi se z njim pogovorili. Vendar jih je namesto pogovora Essex ugrabil. Zatem
so zarotniki prešli v vstajo, ki pa se je končala z neuspehom. Essex si je sicer
prizadeval v svojo korist dvigniti London, vendar je prestolnica ostala zvesta
Elizabeti. Vdal se je zvečer istega dne, pri kaznovanju upornikov pa je bila
Elizabeta blaga. Od približno sto petdesetih mož so jih usmrtili le šest, Essexa 25.
februarja 1601. Kljub temu da je bil hitro zadušen, pa je bil Essexov upor
potencialno za režim zelo nevaren. Odvijal se je namreč v sami prestolnici, vodja
upora pa je bil priljubljen tudi med ljudstvom (po mnenju mnogih je bil
najpopularnejši mož v Angliji). Essex in ostali uporniki so to popularnost
precenjevali, saj se Londončani uporu niso pridružili.
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2.8.2. ELIZABETINA SMRT IN NJENO NASLEDSTVO
Februarja 1600 je poveljstvo na Irskem prevzel Charles Blount, lord
Mountjoy. Izkazal se je kot zelo uspešen vojaški strateg. Tyrona bi lahko rešila le
še pomoč Špancev, ki je prispela v septembru 1601. Uporniška vojska je bila na
koncu poražena, Tyrone pa je uspel zbežati v divjine Ulstra. Španci so zaprosili za
premirje in se vdali. 30. marca 1603 se je predal tudi Tyrone, ki ni vedel, da je
bila Elizabeta takrat že šest dni mrtva.
Vprašanje nasledstva je bil velik problem Elizabetine vladavine. Elizabeta
ni hotela imenovati naslednika in je celo prepovedala vsakršne razprave o tem,
zato se je o tem razpravljalo tajno, brez kraljičine vednosti. Ko je bila Marija
Stuart leta 1587 usmrčena, je bilo kandidatov veliko, vendar je bilo njihovo
zaporedje v vrsti za prestol nejasno in pravno zakomplicirano. Henrik je v svojem
aktu o nasledstvu zapisal, da naj v primeru, če nobeden od njegovih otrok ne bo
imel potomcev, krona preide na otroke njegove mlajše sestre Marije. Sorodstvo po
svoji starejši sestri Margareti je izključil iz oporoke. V dani situaciji pa je bil
najprimernejši naslednik ravno iz rodbine Stuart. Škotski kralj Jakob VI. je že
imel izkušnje z vladanjem. Imel je dva sinova, bil pa je tudi protestant. Proti
njemu pa sta govorili dejstvi, da je bila njegova mati usmrčena kot izdajalka in da
je bil tujec. Robert Cecil, ki je bil takoj za Elizabeto najvplivnejši človek v državi,
je podpiral Jakoba in si z njim skrivaj dopisoval. S tem je želel Jakobu zagotoviti
miren prevzem oblasti in tako preprečiti nasledstveno vojno. Poleg tega ni želel,
da bi mu sprememba režima ogrozila kariero. Konec februarja 1603 je Elizabeta
zbolela in do sredine marca je postalo jasno, da umira. Zgodaj zjutraj 24. marca je
Elizabeta umrla in tako se je končala tudi doba Tudorjev. Cecil je poskrbel, da je
tajni svet potrdil nasledstvo Stuartovca Jakoba VI. Ob desetih dopoldne istega dne
je bil v Londonu razglašen za angleškega kralja Jakoba I.
2.9. PROBLEM NASLEDSTVA IN ELIZABETINO PRIVATNO
ŽIVLJENJE
V času Elizabetine vladavine je bilo zelo pomembno vprašanje nasledstva
in poroke, saj je bila Elizabeta zadnji otrok Henrika VIII. Poleg tega je bilo
nezaslišano, da bi ženska vladala sama. Če bi Elizabeta umrla brez potomcev, bi
lahko prišlo do državljanske ali celo mednarodne vojne, če bi Francija podprla
zahtevo Marije Stuart. Ko je parlament načel vprašanje nasledstva, je Elizabeta
izjavila, da bo raje ostala samska. Imela je pa precej poročnih ponudb. Že takoj po
prevzemu oblasti je dobila ponudbo Filipa II., sledili sta ponudbi
notranjeavstrijskega nadvojvode Karla ter švedskega kralja Erika XIV. Vprašanje
nasledstva je postalo še posebej aktualno oktobra 1562, ko je Elizabeta zbolela za
črnimi kozami, decembra 1564, ko je Elizabeta zbolela za gripo; junija 1566, ko je
Marija Stuart rodila dečka, oktobra 1574, ko je Elizabeto mučila visoka vročina
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ter jeseni 1584, ko je bil umorjen Vilijem Oranski. Vsakič sta jo tajni svet in
parlament silila, naj imenuje naslednika ali pa se poroči. Vendar pa ni želela
določiti naslednika, okrog katerega bi se zbirali nezadovoljneži. Prav tako se ni
želela poročiti. V primeru poroke je Elizabeta uporabila taktiko izmikanja. Resno
je preudarjala vsako snubitev in zavlačevala poročna pogajanja po več mesecev.
Na koncu je vsako ponudbo zavrnila. Ko so se kraljičina leta plodnosti iztekla, je
bilo konec tudi s pritiski njenih svetovalcev in parlamenta.
Elizabeta se je ogrela za svojega konjušnika Roberta Dudleyja. Družina
Dudley je bila na slabem glasu, ker je bilo nekaj njenih članov usmrčenih zaradi
izdaje. Robert je bil čeden in duhovit, vendar pa tudi poročen. Njegova žena Amy
Robsart je bila hči norfolškega plemiča. Leta 1560 je že vidno pešala,
najverjetneje zaradi raka. Govorice o ljubezenskem razmerju med kraljico in
Dudleyem so se hitro širile po dvoru, kraljestvu in v tujini. Dudley takrat še ni bil
član tajnega sveta, zato ni imel direktnega vpliva na državne zadeve, toda na
dvoru je njegov vpliv rasel skupaj z Elizabetino naklonjenostjo. Med člani tajnega
sveta je postajal vse bolj osovražen. Krivili so ga, da se zaradi njega Elizabeta
noče poročiti s katerim od vplivnih snubcev. Širile so se številne spotakljive
govorice, od katerih ni bila nobena dokazana, kako daleč je šel v resnici njun
telesni odnos pa ni znano. Verjetno je Elizabetin naziv »deviške kraljice«, ki se je
je oprijel v poznejših letih vladavine, upravičen. Septembra 1560 je izbruhnil
škandal, ko so Amy Robsart našli ob vznožju stopnic z zlomljenim vratom.
Verjetno je šlo za nesrečo ali samomor, vendar je na Dudleya padel sum umora,
češ da je hotel biti prost, da bi se lahko poročil s kraljico. To je močno prizadelo
Elizabetin ugled in če je kdaj upala na poroko z Robertom, ta sedaj ni bila več
mogoča.
V Franciji so verske napetosti do leta 1562 prerasle v državljansko vojno
med katoliki in hugenoti. Hugenoti so se za pomoč obrnili na Elizabeto in ji v
primeru zmage obljubili vrnitev Calaisa. V naslednjih mesecih sta sprti francoski
strani dosegli spravo in nato skupaj nastopili proti angleškim vsiljivcem. Poraz v
Franciji je le še okrepil Elizabetino antipatijo do vojnih operacij in sodelovanja z
uporniki v drugih državah. Kljub temu, da je bil Dudley eden ključnih akterjev v
tej polomiji, se je njegov položaj na dvoru le še okrepil.
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3. FRIEDRICH SCHILLER: MARIJA STUART
3. 1. FRIEDRICH SCHILLER: ŽIVLJENJE IN DELO
Friedrich Schiller se je rodil leta 1759 v Marbachu v uradniški družini. Na
knežji vojaški akademiji je študiral pravo in nato medicino. Pozneje se je spoznal
z Goethejem in se spoprijateljil. Na njegovo priporočilo je tudi postal profesor
zgodovine v Jeni. Več let sta sodelovala v tesnem književnem stiku, s tem pa je
napočilo obdobje weimarske klasike, ko sta se oba odtegnila mladostnim vplivom
viharništva in si postavila za cilj načela zrelosti, ravnotežja in estetske skladnosti.
V letu 1791 je Schiller prvič hudo zbolel, v naslednjih letih so se pa vrstili novi
napadi bolezni. Umrl je sredi leta 1805 v Weimarju.
Njegovo delo je zelo raznovrstno, saj obsega filozofske in zgodovinske
spise, baladno in lirsko, zlasti refleksivno pesništvo in drame. Nekatera znana dela
poleg Marije Stuart so še: Razbojniki, Kovarstvo in ljubezen, Don Karlos, Devica
Orleanska in Wilhelm Tell. Schillerja bi lahko imeli za največjega dramatika
predromantike. V mladosti je na Schillerja vplivalo viharništvo (»Sturm und
Drang«)
3.2. FRIEDRICH SCHILLER: MARIJA STUART (VSEBINA DRAME)
Marija Stuart je drama v petih dejanjih. V začetku drame je prikaz Marije
Stuart v ječi. Na Marijo letijo očitki, da je povzročila upore znotraj Anglije.
Dvainštirideset sodnikov naj bi jo spoznalo za krivo. Verjetno jo bodo dali
usmrtiti kljub temu, da je kraljica. Marija v pogovoru s Hanno prizna, da so
umorili Marijinega moža v njeni vednosti in da se Marija tega dejanja kesa ter se
zaradi tega že več let pokori. V šestem prizoru poteka pogovor med Marijo in
Mortimerjem. Marija do njega kaže naklonjenost, Mortimer pa pravi, da je bila
njegova sovražnost do nje samo krinka in da je pri dvajsetih odpotoval na celino
in se spreobrnil v katoliško vero. V domovino se je vrnil šele pred desetimi dnevi.
Mariji pove, da že pripravlja upor, s katerim bi jo rešil iz ječe. Marija ga pred tem
svari, saj so se do sedaj vsi upori v njeno obrambo končali slabo. Po Marijinih
besedah naj bi lahko vrata njene ječe odprl samo grof Leicester. Mortimer pravi,
da je to Marijin zagrizeni nasprotnik in Elizabetin miljenec. Marija Mortimerja
prosi, da Leicestru pošlje pismo z njeno sliko.
Drugo dejanje se odvija v Westminsterski palači. V tretjem prizoru se
Elizabeta z Leicestrom, Burleighom in Shrewsburyjem pogovarja o Mariji Stuart.
Burleigh zagovarja usmrtitev, Shrewsbury je pa proti njej. Za mnenje nato
Elizabeta vpraša še Leicestra. Ta pravi, da se Elizabeti ni treba bati Marije Stuart
in je proti usmrtitvi kljub temu, da je na sodišču dal glas za njeno smrt. Nato
svetuje, da bi usmrtitev Marije Stuart izvedli šele v primeru, če bo »kdo zanjo
segel po orožju«. (primerjaj Schiller 59) Elizabeta nato Mortimerju pove, da ga
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želi imeti za pomoč pri umoru in mu zaupa to nalogo. Pred tem naj bi to nalogo
zaupala njegovemu stricu Pauletu, a naj bi se zdaj tega kesala. V drami je očitno
nakazano, da želi Elizabeta hliniti usmiljenje pred svetom, v primeru da bi ukazala
usmrtitev, bi pa »izpadla« kot sovražna. V šestem prizoru je Mortimerjev
monolog, iz katerega lahko sklepamo, da (Mortimer) hlini pred Elizabeto da ji želi
pomagati zato, da bi pridobil na času. V osmem prizoru Mortimer Leicestru
izroči pismo. Leicester izrazi Mortimerju veliko naklonjenost do Marije in pravi,
da je ni nikoli zares sovražil in da ga je le čas prisilil, da je postal njen nasprotnik.
Zdaj naj bi imel upanje, da bi jo rešil in bi bila njegova. Prek zveste roke naj bi ji
razodel, da jo vidi drugačno. V pismu, ki ga je dobil, naj bi mu zagotavljala, da
mu odpušča in se mu izročala v nagrado, če jo reši. Mortimer pove, da namerava
na silo rešiti Marijo, a to se zdi Leicestru prenevarno. Leicester razmišlja, da bi
dosegel, da bi Elizabeta tekmici dovolila predse, saj po njegovem mnenju po
srečanju ne bi bilo več mogoče izvršiti sodbe. Mortimer še naprej zagovarja
nasilno osvoboditev Marije. Na koncu drugega dejanja Leicester Elizabeto
pregovori v srečanje z Marijo.
Tretje dejanje se odvija v grajskem parku. Marijo izpustijo iz ječe, zatem
pa sledi srečanje med Marijo in Elizabeto. Prvi vtis je slab iz obeh strani. Marija
se sprva želi izogniti konfliktu, a ji to vedno manj uspeva. Želi, da jo Elizabeta
izpusti, a tega ne doseže. Elizabeta jo poleg tega tudi žali, kar Marijo pripravi do
tega, da žali Elizabetino mater, Elizabeto samo pa označi za bastardko in sleparko.
Marija reče tudi, da bi ona morala biti prava kraljica. Elizabeta v besu hitro odide.
V šestem prizoru k Mariji pride Mortimer in zatrjuje, da jo bo rešil. Po srečanju z
Elizabeto in Marijo naj bi bilo vse izgubljeno, zato je zdaj čas za pogumna
dejanja. Napoveduje upor, v katerem bi rešili Marijo. V osmem prizoru pride
Okelly, ki pove, da so zdaj oni v nevarnosti. Okelly sklene, da se bo skril v
severne gozdove.
V začetku četrtega dejanja potekajo pogovori o zadnjih dogodkih. Burleigh
sklene, da je treba takoj dati Elizabeti za podpisat ukaz o usmrtitvi. V četrtem
prizoru pride Mortimer, s katerim ne želi imeti Leicester nič, saj bi ga lahko
vpletel v svoje težave. Mortimer Leicestra posvari, da so na sledi tudi njemu, saj
so našli osnutek Marijinega pisma Leicestru, v katerem ga poziva, naj drži obljubo
in ponuja svojo roko. Svetuje mu, naj se izgovori s krivo prisego in naj še
pravočasno reši sebe in njo. Sam nima več moči, saj so se tovariši razkropili.
Leicester nato pokliče v prostor častnika z oboroženim spremstvom, Mortimer se
pa zabode. Elizabeta prebere sporno pismo, ki se tiče Leicestra in se sooči z njim.
Leicester se uspešno ubrani z izgovorom, da se je šel skrito igro, s katero je
razkrinkal Mortimerja. Ta je želel osvoboditi Marijo, Leicester ga je pa razkrinkal
in ga je dal sodnikom v roke. Leicester pred Elizabeto še vedno zagovarja stališče,
da naj se Marijo usmrti v primeru, če zaradi nje spet pride do kakšnega upora.
Leicester torej zdaj zagovarja Marijino usmrtitev. Pritiski na Elizabeto s strani
ljudstva se vse bolj stopnjujejo. Elizabeto ljudstvo sili v podpis obsodbe, vendar
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se Elizabeta boji, da jo bo potem ista množica grajala, ko se to izpolni. V desetem
prizoru je Elizabetin monolog. Elizabeta okleva glede podpisa obsodbe in začuti,
da jo dejstvo, da je kazala zgled pravičnosti, zdaj omejuje. Če bi bila okrutna kot
njena predhodnica »španska Marija«, bi zdaj mirno prelila kri. Vendar pa, ko se
spomni nevarnosti, ki ji jo predstavlja Marija Stuart in žalitev, ki jih je Marija
izrekla zoper njo, obsodbo podpiše. V enajstem prizoru pride k Elizabeti Davison.
Elizabeta mu izroči obsodbo s svojim podpisom in mu naroči, da naj sam presodi,
kaj naj stori s tem pismom, ne da bi mu jasno povedala kaj želi. Očitno nanj
prelaga odgovornost za usmrtitev, kar lahko sklepamo po njenih besedah: »Na
svojo odgovornost. Vi mi boste/porok za vse posledice.« (Schiller 133) V
dvanajstem prizoru Davison premišljuje o tem ali naj pismo shrani ali naj ga
izroči drugim. Nato pride Burleigh in mu na silo vzame pismo kljub
Davisonovemu nasprotovanju.
V petem poglavju pride do Marijine usmrtitve. Ko pride Melvil, Marija
izrazi zadovoljstvo nad tem, da bo ob njeni smrtni uri priča vsaj en prijatelj.
Melvil pove, da je on duhovnik, ki je pred krakim prejel posvečenje, da bi lahko
Marijo spovedal. Melvil nato Marijo spove. Marija se poslovi od znancev in prosi,
naj bosta Melvil in Hanna zraven pri usmrtitvi. Sreča tudi Leicestra, ki mu izrazi
razočaranje in očita dvojno igro med njo in Elizabeto. V desetem prizoru je
Leicestrov monolog, iz katerega lahko sklepamo Leicestrovo obžalovanje, ker se
je odrekel Mariji. Z obupom spremlja glasove iz sosednjega prostora, kjer poteka
usmrtitev. Elizabeta medtem nemirno čaka, saj ne ve, če je Marija še živa ali ne.
V dvanajstem prizoru Elizabeta od paža izve, da sta Leicester in Burleigh
skrivnostno in naglo odšla, še preden se je zdanilo. Elizabeta to razume, kot
znamenje, da je Marija mrtva. Ob misli na to občuti zadovoljstvo in začuti, da je s
tem postala prava angleška kraljica. K Elizabeti nato pridejo Shrewsbury, Davison
in Burleigh. Slednji z novico, da je Marija Stuart mrtva. Davison obupan prizna,
da je pismo že prejšnji dan izročil Burleighu. Elizabeta zatrjuje, da mu je naročila,
naj pismo shrani in da ni nikoli rekla, naj ga izroči Burleighu. Elizabeta Burleighu
očita, da je uporabil pismo, ki ga je dobil od Davisona, ne da bi vedel za
Elizabetino voljo. Burleighu reče: »...izgnani ste spred našega obličja!« (Schiller
164), Davisona pa pošlje v Tower. Shrewsburyja označi za edinega pravičnega
izmed svetovalcev in ga prosi, naj bo poslej njen vodnik in prijatelj. Shrewsbury
jo zavrne in pravi, da jo zapušča, saj je prestar in ni znal rešiti tistega, kar je v
Elizabeti »žlahtno«. Elizabeta si zaželi, da pride Leicester, a nato izve, da je
odplul z ladjo proti Franciji. Elizabeta tako na koncu drame ostane sama.
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3.3. SCHILLERJEVO DELO IN ZGODOVINA
Dogajanje v drami Marija Stuart precej ustreza zgodovinski realnosti.
Marija Stuart je bila v resnici v ječi v Angliji in nato obsojena na smrt. Dobro je v
drami prikazan konflikt med Elizabeto in Marijo, ki izvira iz želje po oblasti in
verskega nasprotja, pa tudi iz mednarodnih razlogov (Marijina povezava s
katoliškimi državami na kontinentu). Dobro so prikazani tudi razlogi za in proti
usmrtitvi, ki jih uporabljajo Elizabetini svetovalci in Elizabeta sama. Razlogi za
usmrtitev so nevarnost pred ponovnimi katoliškimi spletkami v primeru, da bi
Marijo pustili živeti ter nevarnost pred Marijinim prevzemom oblasti in možno
ponovno uvedbo katolicizma. Vzroki proti usmrtitvi so pa strah pred negativnim
javnim mnenjem in spoštovanje kraljevega dostojanstva, saj je bila Marija Stuart
škotska kraljica. Jasno so izraženi tudi pritiski angleških politikov in ljudstva na
Elizabeto ter vpliv preteklih katoliških spletk na odločanje o usmrtitvi. Schiller se
je držal tudi dejstva, da je Elizabeta obsodbo samo podpisala, ne da bi dejansko
ukazala naj odpošljejo. Vendar je pa to Schiller prikazal nekoliko bolj banalno, saj
se Davison v drami ne posvetuje s tajnim svetom, ampak mu kar Burleigh na silo
vzame pismo iz rok. Z zgodovinskimi dejstvi sovpada tudi Elizabetina jeza na
Davisona in Burleigha, vendar je pa zaključek prirejen tako, da je videti bolj
simboličen. Dejstvo, da jo potem hkrati zapustijo še Elizabetini zaupniki, ki jih
želi imeti kraljica še vedno ob sebi, deluje kot kazen za Elizabetino
preračunljivost. Schiller je upošteval tudi zgodovinska dejstva o Marijini
preteklosti, saj se omenja Marijina vpletenost pri smrti moža in poznejšo poroko z
njegovim morilcem, pa tudi to da je zgodaj postala kraljica.
Schiller je iz zgodovine vzel večino dramskih oseb: Elizabeta, Marija
Stuart, Robert Dudley (kot grof Leicester), George Talbot (kot grof Shrewsbury),
William Cecil (kot baron Burleigh, véliki zakladnik) in William Davison (državni
tajnik). V drami imajo te osebe tudi podobno vlogo v Elizabetinem življenju:
Dudley kot njen miljenec in Cecil kot pomemben politik. Prav tako je bil Paulet v
resnici Marijin čuvar, Melvil njen podpornik in Burgoyn njen zdravnik v
pregnanstvu in ujetništvu. Vendar pa Borut Trekman v spremni besedi ugotavlja,
da so pri dramskih osebah tudi odstopanja. Mortimer in Okelly sta izmišljeni
osebi, Hanna Kennedy (s pravim imenom Jane Kennedy) pa v resnici ni bila
Marijina dojilja, ampak »samo« njena najzvestejša in najzaupnejša komornica.
Schiller jo je najverjetneje spremenil v dojiljo, da bi še dodatno poglobil čustvene
vezi med njo in Marijo. Margareta Curle se je v resnici imenovala Barbara Curle.
In tudi to, da naj bi George Talbot v nasprotju s Cecilom Marijo zagovarjal, je
Schillerjev dramski izmislek. Shrewsbury tudi ni bil nikoli varuh pečata.
Trekman poleg tega še izpostavlja problem starosti Elizabete in Marije ter
problem srečanja med Elizabeto in Marijo. Problem starosti je v tem, da si je
Schiller zamislil glavni junakinji mlajši, kot sta takrat v resnici bili. V pismu
Augustu Wilhelmu Ifflandu (berlinski gledališki ravnatelj in znani igralec) z dne
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22.6.1800 piše Schiller naslednje: »Ker mi je samo do tega, da bi bila Elizabeta v
tej igri še mlada ženska, ki sme zbujati zanimanje, jo mora igrati igravka, ki igra
ponavadi ljubimke... Marija je v tej igri stara kakih petindvajset, Elizabeta pa
največ trideset let.« (Schiller 196) V času, v katerega je postavljeno dogajanje v
tej drami, je bila Elizabeta v resnici stara triinpetdeset let (roj. 7.9. 1533), Marija
pa štiriinštirideset let (roj. 8.12.1542). Srečanja med Elizabeto in Marijo v resnici
ni bilo, so bile pa zgodovinsko izpričane priprave nanj. Srečanje med kraljicama
so vedno znova onemogočale politične okoliščine in osebne zamere. Vendar pa je
Marija skoraj do svoje smrti v pismih prosila Elizabeto za pogovor.
Trekman omenja tudi nekatera druga odstopanja od zgodovinskih dejstev.
V Schillerjevi drami se omenjajo števila sodnikov štirideset in dvainštirideset. V
resnici jih je bilo petinštirideset: štirideset navadnih in pet vrhovnih sodnikov.
Schiller je dogodke, ki so trajali več mesecev, strnil na nekaj dni. To je vpliv
teorije o tragediji iz 18. stoletja, ki vsa temelji na Aristotelu. Pri omembah
preteklih dogodkov se gre občasno tudi za časovna odstopanja od realnosti.
Elizabeta npr. omenja, da ji grozi španska povračilna vojna, čeprav je do glavnega
spopada prišlo šele po Marijini usmrtitvi, leta 1588. Leicestrova ljubezenska
zgodba z Marijo je pa Schillerjeva izmišljija. Napada na kraljico, ki se ga omenja
v sedmem in osmem prizoru tretjega dejanja, ni bilo. Se je pa Schiller držal
zgodovinskih krajev (npr. grad Fotheringhay) in nekaterih Marijinih lastnosti
(lepa zunanjost, ukvarjanje z glasbo in ročnimi deli).
Schillerju je bilo dostopnih več zgodovinskih virov. Trekman omenja
naslednje:
-William Robertson, Zgodovina Škotske za vladavine kraljice Marije in kralja
Jakoba VI., dokler se ta ni povzpel na angleški prestol
-poročilo Henrija Goldwella (o viteškem turnirju)
-William Camden, Letopisi angleške in škotske zgodovine za časa Elizabete do
rešilnega leta 1589
-Johann Wilhelm von Archenholtz, Zgodovina kraljice Elizabete Angleške
K tem Trekmanovim spoznanjem je pa treba dodati še nekaj novih.
Schiller si ni samo izmislil srečanja med Elizabeto in Marijo, ampak ga je postavil
v sam vrh drame. To srečanje pozneje tudi vpliva na Elizabetino odločitev, saj
podpiše smrtno obsodbo v jezi, ko se spomni na Marijine žalitve na srečanju, torej
je to srečanje neke vrste povod za usmrtitev.
»S kakšnim prezirom me je gledala,
ko da me bo s pogledom strla v prah!
Sirota! Jaz imam orožje boljše,
zadene smrtno, in ne bo te več!
(Hitro odide k mizi in zgrabi pero.)
Jaz zate sem bastard? – Nesrečnica!
Bastard bom le, dokler boš živa ti!
Vsak dvom o mojem knežjem rojstvu bo
takoj zatrt, samo da starem tebe.
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Ko za Angleže več ne bo izbire,
rojena bom v zakonski postelji.
(Podpiše s hitro, odločno potezo peresa, ga
potem spusti in se z izrazom groze odmakne.
Čez čas pozvoni.)« (Schiller 131)

Torej je ta Schillerjev dodatek (srečanje) nekoliko spremenil tudi dejstvo, zakaj je
do usmrtitve sploh prišlo. S tem, ko si je Schiller izmislil Mortimerja, si je izmislil
tudi njegove spletke in akcije. Morda je imel Schiller v mislih resnične akcije, ki
so v resnični zgodovini pomenili enega glavnih vzrokov za usmrtitev, vendar v
resnici v uporih ni sodeloval Mortimer. Izmišljena je tudi Leicestrova ljubezenska
zgodba in njegovi načrti, ki jih je koval skupaj z Mortimerjem.
Potrebno je omeniti tudi to, da je Schiller bralcem oziroma gledalcem
predstavil svojo interpretacijo zgodovinskih dogodkov ali pa vsaj posredoval
interpretacijo piscev njemu dostopnih virov. Elizabetin namig Pauletu, naj bi
Marijo po tihem spravil iz sveta (glej Schiller 209) je sicer zgodovinsko izpričan.
Vendar bi se dolgotrajna odlašanja z usmrtitvijo in dogodke z Davisonom in
Burleighom po usmrtitvi lahko razlagalo na različne načine. Schiller je verjetno
Elizabeto videl kot zahrbtno spletkarko, ki je zaradi svojega ugleda prelagala
krivdo na podložnike. Obsojanje Davisona in Burleigha na koncu drame je del
njene hinavščine. Kljub temu, da Elizabeta v enem izmed pogovorov reče, da
noče prelivati krvi, je iz celotnega teksta razvidno, da si Elizabeta želi Marijine
smrti in odlaša z usmrtitvijo le zaradi svojega ugleda. Srečati se pa želi z njo samo
zato, da bi jo ponižala. Takšno videnje Elizabete je pa Schiller vpeljal v monologe
in dialoge v svoji drami. Kot lahko iz naslova sklepamo, je Marija protagonistka,
Elizabeta pa antagonistka, čeprav je Elizabeta na seznamu dramskih oseb
napisana na prvem mestu. Elizabeta je prikazana kot negativna oseba, ki želi
izkoristiti svojo moč za obračun z Marijo in je na koncu kaznovana s tem, da jo
zapustijo podporniki. Iz Shrewsburyjevih zadnjih besed lahko sklepamo, da jo je
zapustil, ker je spoznal Elizabetino pravo naravo. Na drugi strani je prikazana
Marija, ki je sicer v preteklosti grešila, a je pred usmrtitvijo prikazana kot
dobrosrčna Elizabetina žrtev, ki je nagrajena s tem, da so ob smrti ob njej
prijatelji, medtem ko Elizabeta na koncu ostane sama. V drami se tudi premalo
poudarja sicer v tekstu omenjen pomislek, ali se Marijo Stuart sme usmrtiti glede
na to, da je kraljica.
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4. FERDINAND BRUCKNER: ELIZABETA ANGLEŠKA
4.1. FERDINAND BRUCKNER: ŽIVLJENJE IN DELO
Sodobno nemško dramatiko so v prvih letih po drugi svetovni vojni
zastopali pred svetom predvsem trije dramatiki: Carl Zuckmayer, Bert Brecht in
Ferdinand Bruckner. Zadnji je bil sicer Avstrijec, rojen na Dunaju 26. avgusta
1891 (umrl je 5. decembra 1958), toda s svojim dramskim delom se je že med
obema svetovnima vojnama tako močno uveljavil v nemškem gledališkem svetu
sploh, da so ga začeli šteti za uglednega avstrijskega in nemškega dramatika, ki pa
je dosegel uspehe tudi drugod. Ferdinand Bruckner, s pravim imenom Theodor
Tagger, je izhajal iz nemškega ekspresionizma po prvi svetovni vojni. Bil je nekaj
časa celo ravnatelj berlinskega »Renaissance-Theater«. V začetku svojega
literarnega ustvarjanja, ko je še pisal pod svojim pravim imenom, ni imel
posebnega uspeha. Tagger se je nato zatekel v psevdonim, ker pod svojim pravim
imenom ni dosegel priznanja. Prvi uspeh kot Ferdinand Bruckner je dosegel z
igrama Bolezen mladine (Krankheit der Jugend, 1928) in Zločinci (Die
Verbrecher, 1929). Zadnje je uprizoril Max Reinhardt. Zaradi simultane dramske
tehnike in scene, ki predstavlja ves čas prerez skozi tri nadstropja, je bila
uprizoritev prava senzacija. Avtorjev psevdonim so dalj časa prikrivali. Bratko
Kreft se je še spominjal kako se je »na veliko spraševalo, kdo pač more biti
nadarjeni dramatik Ferdinand Bruckner.« (Kreft 133; to se nanaša na članek
Bratka Krefta z naslovom Ferdinand Bruckner: Elizabeta Angleška v Gledališkem
listu slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani) Dramatik je prešel na pot od
ekspresionizma do nove literarne smeri, ki je nasledila in zamenjala
ekspresionizem. Bruckner je bil eden izmed prvih, ki so se morali umakniti iz
nacistične Nemčije. V emigraciji je bil od leta 1933 do 1950, ko se je vrnil v
Nemčijo in opravljal menda dramaturške posle v bivšem berlinskem »SchillerTheatru«. Kot emigrant je bil v Avstriji, Švici, Franciji in Ameriki. Napisal je celo
vrsto dram, npr. dramo Napoleon, ki jo je napisal že pred vojno in v kateri je
poskušal prikazati Napoleona predvsem privatno, kot zasebnega človeka in ne kot
vojskovodjo in generala. V njej je npr. prizor, kako se uči Napoleon plesati, da bi
se lahko primerno udeležil neke velike prireditve na lastnem dvoru. Tik pred
drugo svetovno vojno je bila uprizorjena v pariškem stanovskem gledališču.
Demokratični antifašist Bruckner je s svojim delom globoko segel v dogajanje
svojega časa. Že od prvih uspešnih del so ga privlačevali aktualni problemi družbe
in posameznika. Poleg Elizabete Angleške so nekatera druga znana dela Simon
Bolivar, tragediji Timon in Pyrrhus in Andromacha, Heroična komedija in ciklus
Nemška mladina med dvema vojnama (ki ga tvorijo Bolezen mladine, Zločinci in
Plemena (Die Rassen).
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4.2. FERDINAND BRUCKNER: ELIZABETA ANGLEŠKA (VSEBINA
DRAME)
Elizabeta Angleška je igra v petih dejanjih. Na začetku drame Essex kleči
pred Elizabeto z namenom, da bi pri kraljici dosegel imenovanje Francisa Bacona
za državnega kanclerja, saj naj bi mu to pred tem obljubil. Essex zatrjuje, da
Elizabeta ne bi mogla dobiti boljšega za to službo, Elizabeta pa Baconu ne zaupa.
Essex tudi želi Cecila prikazati kot slabšega od Bacona. V prvem prizoru se pa
pokaže tudi da se gre med Elizabeto in Essexom za ljubezenski odnos. V
pogovoru med Essexom in Elizabeto se pokaže tudi, da je Essex precej zadolžen,
postavlja se pa s svojimi vojaškimi uspehi. Nato Essex odide in pride Cecil. Ta
Elizabeti pove, da so angleškega odposlanca izgnali iz Madrida, verjetno zaradi
Drakovih roparskih pohodov. Cecil je dosegel zaplembo nekaterih španskih ladij
in izgon španskega odposlanca iz Londona. To nakazuje, da bo morda prišlo do
vojne. Cecil Elizabeto svari pred Baconom (»Da je Bacon državni pravdnik, bi me
bilo strah za Anglijo« (Bruckner, 1. dejanje, 1. prizor)). V prvem prizoru se
pokaže pomembnost Cecila za angleško politiko in Elizabetina izobrazba, saj bere
Cicerona.
V nadaljevanju drame se Essex in Bacon pogovarjata o Essexovem
neuspelem poskusu, da bi dosegel imenovanje Bacona za državnega kanclerja.
Essex zatrjuje Baconu, da bo Elizabeta prej ali slej popustila. Oba se strinjata, da
Elizabeta Essexa ljubi, Bacon pa tudi omenja veliko Essexovo priljubljenost med
ljudstvom. Essex naj bi bil »sonce Anglije«. Nato prideta sedemnajstletni
Southampton in Mountjoy, ki naj bi bili skupaj z Essexom namenjeni v krčmo.
Povedala sta Essexu, da je Coke postal Elizabetin državni pravdnik, kar zelo ujezi
Essexa. Mountjoy in Southampton pogrešata vojaške zmage. Elizabeta je očitno
miroljubna in nekateri podaniki pogrešajo vojno. Očitno je, da je Essex Elizabetin
ljubimec le zato, da bi imel od tega kakšno korist. Pred Baconom Essex govori o
Elizabeti z zaničljivim tonom in zatrjuje, da se bo morda morala nekoč odločiti
med njim in Cecilom. Pravi tudi, da je precej odvisno od njega, koliko časa bo še
ostala na prestolu. Essex Elizabeto imenuje trmoglavka in pravi, da bo zdaj z njo
ravnal tako kot si zasluži. Essex gre nato k Elizabeti in od nje želi doseči preklic
imenovanja Coke-ja in jo ponovno začne prepričevati v imenovanje Bacona, a
Elizabeta ostane neomajna. Essex predlaga Elizabeti naj bo Bacon najprej vrhovni
tožilec in jo prepričuje, naj ga čim prej imenuje, vendar se Elizabeta izmika in
zavlačuje, zato Essex reagira užaljeno.
V četrtem prizoru se pogovarjajo Walsingham, Suffolk, Gresham, Coke,
Cecil in Nothumberland. Elizabeta je španskega odposlanca, ki ga je izgnala,
pripeljala nazaj. Nato je to odločitev preklicala. Kot pravi, je bila to zvijača,
morda zato, da bi pridobili čas. V tem prizoru se odločajo glede tega ali naj
sprožijo vojno proti Španiji ali ne. Svetovalci prepričujejo Elizabeto v to, da naj
pristane na vojno, med drugim tudi zaradi obrambe protestantskega sveta pred
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katoliškim. Elizabeta ima glede vojne pomisleke zaradi finančnih težav, poleg
tega se pa tudi boji, da njena vojska ni kos španski. Iz pogovora lahko sklepamo
tudi, da si je Essex pridobil ugled z vojaškimi podvigi.
V petem prizoru se Essex, Bacon, Southampton in Nothumberland med
seboj dogovarjajo za upor, ki naj bi bil naslednji dan. Po Essexovi ideji naj bi
naslednji dan skupaj z »možmi« odšli v grad. Namen naj ne bi bil uboj Elizabete,
ampak ugrabitev. Essex se precej zanaša na podporo ljudstva, saj je v Angliji
Essex zelo priljubljen. Mountjoy v tem uporu vidi tudi priložnost, da na oblast
pride Jakob. Dogovarjajo se natančno, tudi z načrtom na mizi.
V šestem prizoru se Essex in njegovi pomočniki nastanijo ob zidu v
nasadu v bližini Elizabetinega gradu. Essex gre nato k Elizabeti v grad. Ko ga
Elizabeta sreča, sprva ne sluti, da se pripravlja upor. Nato pa Essex ukaže, da naj
da Elizabeta roke na hrbet. Elizabeta sprva misli, da se gre za igro, vendar ko ji
Essex pove, da je njegova ujetnica dokler se ne odpove prestolu, Elizabeta spozna
za kaj se gre. Nato se mu izvije in zbeži v nasad. Essex se vrne k svojim
oboroženim pomočnikom. Nothumberland Essexa obtoži, da jo je namenoma
pustil, da je zbežala. Elizabeta beži po nasadu in se poskuša izogniti oboroženim
upornikom, rešena je pa šele takrat, ko pride mladi Plantagenet s svojimi hlapci.
Ti poskočijo z vzdižnega mostu in se zakadijo v oborožence. Po kratkem boju vse
polovijo. Vsi so presenečeni nad tem, da je bil med uporniki tudi Essex.
Drama se proti koncu velikokrat odvija na dveh različnih prizoriščih
hkrati. Eno prizorišče je okrog Elizabete, drugo pa okrog Filipa Španskega. Tretje
dejanje se v celoti odvija v sedmem prizoru in se začne s Filipovim pogovorom z
Espinozo in Izabelo. Govori tudi o tem, kako namerava premagati »krivoversko
trdnjavo« in da si tako on kot njegovo ljudstvo želijo vojne. Evropo želi rešiti
»kužnega tvora«, kot imenuje protestantska območja Evrope in pri tem misli zlasti
na Anglijo. Filip prizna, da je Elizabeti nekoč ponudil roko, a naj bi se zdaj tega
kesal. Elizabeto namerava presenetiti, saj meni, da zagotovo ne bo pričakovala
španskih ladij, saj naj bi mislila, da bo Filip nameraval najprej poračunati s
Flamci. Izabela medtem oskrbuje Filipovo oteklo nogo. O vojni se pogovarjajo
tudi v Elizabetinem taboru. V nasprotju s Filipovim taborom, kjer prevladujejo
visokoleteče besede o preganjanju krivoverstva, pa v Elizabetinem taboru
prevladuje racionalen pristop, ki ga z besedami najbolje utemelji Coke: »Danes,
ko smo rešeni iz ječ katolicizma, vemo, da za nas ni odgovoren Bog v oblakih
kadila, temveč mi sami. Ravno zato se moramo povprašati do zadnjih podrobnosti
po stvarnih razmerah, preden kaj ukrenemo, v tem primeru: po orožju, in gorje, če
se vojskujemo brez orožja v roki.« (Bruckner, 3. dejanje, 7. prizor) Elizabeti se
zdi vojna nesmiselna, saj prinaša le razdejanje, vlaganje denarja v vojno se ji pa
zdi zapravljanje. Na koncu Elizabeta vendarle odobri izdatke za vojno.
V osmem prizoru Cecil daje Elizabeti za podpisovat smrtne obsodbe, ki jih
Elizabeta vestno podpisuje, tudi Essexovo, kljub temu, da si Cecil prizadeva, da bi
ga pomilostila. Cecil pomilostitev utemeljuje tudi z dejstvom, da se je zbralo
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veliko podpisov za pomilostitev Essexa, vendar mu Elizabeta odvrne, da bi s tem
naredila preveliko izjemo. Ker Cecil vztraja, mu da Elizabeta prebrati pismo v
katerem Essex prosi Elizabeto, da ga da usmrtiti, saj mu je ljubša smrtna kazen
kot pa dosmrtna ječa. Elizabeta sklene, da bo molila, saj njihov nasprotnik naj ne
bi počel ves dan ničesar drugega.
Deveti prizor se dogaja v Pavlovi cerkvi, kjer je bil veliko večji obisk kot v
mirnem času. Tja gredo tudi Coke, Bacon, Walsingham in Elizabeta. Tako v
Filipovem kot v Elizabetinem taboru istočasno molijo. Osebne molitve Filipa in
Elizabete so pa povsem različne. Elizabeta v molitvi pravi, da v vojno Angleži
niso šli iz želje po osvajanju in pohlepa, ampak jim je bila vojna vsiljena. V
molitvi prosi za zmago Angležev. Filip pa v molitvi pravi, da je šel v vojno zaradi
grešnosti Elizabete in boja proti krivoverstvu. Temu sledi še dolgotrajna molitev,
med katero pride Izabela in pove Filipu, da je armada zašla v vihar in da se je
rešilo le nekaj ladij. To povzroči Filipov obup.
Deseti prizor prikazuje Essexovo usmrtitev, ki poteka po že vnaprej
določenem postopku. V procesu usmrtitve Essex izgovarja besede, ki so že
vnaprej določene. Essexova usmrtitev je za Elizabeto veliko breme in ko Essexa
ubijejo Elizabeta nezavestna obvisi skozi okno.
Proti koncu drame je že čutiti nekakšno obžalovanje Elizabete, da je dala
Essexa usmrtiti. Elizabeta očita Cecilu, da jo je premalo prepričeval v
pomilostitev Essexa. Rešili so pa življenje Southamptonu, ki je zdaj v Towru.
Razmišljata o tem, da bi ga izpustila. Cecil pove Elizabeti tudi, da se je Filipu
stanje močno poslabšalo in da umira. Njegov sin Filip naj bi bil sanjač in se ni
nikoli zmenil za vlado. Tako naj se Španije ne bi več bilo treba bati. Elizabeta čuti
do Filipa tudi nekaj občudovanja (»Umira: v središču sveta. […] V središču sveta.
Jaz niti v središču Anglije ne bom umrla.« (Bruckner, 5. dejanje, 12. prizor))
Drama se konča s prikazom umirajočega Filipa, ob katerem so Izabela, njegov sin
Filip, Espinoza in Mariana. Ta prizor je zaznamovan s Filipovimi blodnjami in
svetopisemskimi ter latinskimi citati, ki jih izgovarjajo prisotni.
4.3. BRUCKNERJEVO DELO IN ZGODOVINA
Snov za Elizabetino zadnjo ljubezen do grofa Essexa je vzel Bruckner po
Stracheyevi študiji Elizabeta in Essex. Po tej študiji naj bi se tako zelo zgledoval,
da je posamezne karakteristike, osebna in pismena pričanja in situacije preprosto
prepisal in jih postavil na oder. Ferdinand Bruckner je govoril v svoji drami o
resničnih zgodovinskih dejstvih, kot sta znamenita vojna med Španijo in Anglijo
ter Essexov upor.
Pomembni temi sta dve. Prva se vrti okrog odnosa med Elizabeto in
Essexom, ki doseže vrh z Essexovim uporom in se razplete z Essexovo
usmrtitvijo. Pri tej temi je pomembno razčistiti vzroke za ta upor in kakšen je bil
odnos med Elizabeto in Essexom. Pomembna stvar v odnosu med Elizabeto in
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Essexom je njuna starostna razlika. Ko je prišel Essex na dvor, naj bi bil star
devetnajst let, Elizabeta pa triinpetdeset. Ko je dala Elizabeta umoriti svojega
ljubimca, mu je bilo 34 let, Elizabeti pa 68 let. Tako ima njun odnos »zametke«
odnosa med materjo in sinom. Bratko Kreft celo omenja materinski in sinovski
kompleks. Drugi element v njunem odnosu je seveda odnos med ljubimko in
ljubimcem. Tretji element v njunem odnosu, ki ga tako Kreft kot Kralj ne
omenjata, je pa odnos med vladarico in podrejenim državljanom. Essex Elizabeto
pogosto naziva »veličanstvo« in iz pogovorov med Essexom in Baconom bi lahko
sklepali, da vidi Essex v tem odnosu priložnost, da doseže svoje politične in
osebne cilje, kot so imenovanje Bacona, gospodarske koristi, s katerimi bi se
Essex lahko izvil iz dolgov itd. Navsezadnje je Elizabeta nadrejena Essexu tudi v
tem smislu, da ga lahko da ubiti, kar se na koncu dejansko zgodi. Essex postane za
Elizabeto navaden državljan, ki ga pač »mora« obsoditi zaradi veleizdaje. Takšen
odnos do njega ima tudi po usmrtitvi vse do konca drame, ko postane bolj
razvidno Elizabetino obžalovanje. Ravno iz koristoljubne plati odnosa med
Elizabeto in Essexom pa lahko sklepamo o vzrokih za ta upor, katerega vzrok je
Elizabetina »trmoglavost«, zaradi katere noče imenovati Bacona. Kreft in Kralj pa
ne omenjata tako zelo pomembne Essexove finančne stiske. Enega izmed vzrokov
za upor bi lahko videli tudi v Elizabetini vse večji skoposti pri reševanju Essexove
finančne stiske. To Essexa še dodatno razjezi in poveča njegovo pripravljenost na
upor. Kralj pa omenja tudi prizor oblačenja, ko »Essex v zrcalu prvič zagleda kot
veščo postarano žensko v negližeju, brez vladnega ornata, brez lasulje, brez ličila,
sivo, uvelo spogledljivko v vsej njeni telesni ponižanosti.« (Kralj 379-380) To
omenja tudi kot enega možnih vzrokov za Essexov upor. Namen tega upora je
pravzaprav »spametovati Elizabeto«, da bo bolj poslušna za njihove zahteve. Vse
to sicer zgleda banalno, vendar je ravno ena izmed Essexovih lastnosti, da vedno
želi dobiti kar hoče, sicer postane užaljen. Nekaj podobnega je tudi zgodovinsko
dokumentirano. Ostali uporniki so pa imeli še druge motive, kot je pri Mountjoyu
npr. vidno povezovanje s Škoti.
Druga tema drame je vojaški spopad med Anglijo in Španijo. V drami je
dogajanje istočasno na dveh prizoriščih. Prvo prizorišče je okrog Elizabete
angleške, ki je protestantsko usmerjena in ima skupaj z uslužbenci pragmatični,
racionalni način razmišljanja. Poleg tega je Anglija v podrejenem položaju, saj še
ni uveljavljena sila. V drami je nakazano, da je vojna Angliji vsiljena in da je Filip
tisti, ki je Angliji nevaren. Drugo prizorišče je okrog Filipa španskega, ki je
katoliško usmerjen in ima skupaj z uslužbenci in sorodniki idealistični način
razmišljanja, ki je prepojen z verskim fanatizmom. Španija je tista, ki je do bitke v
nadrejenem položaju, saj je že uveljavljena pomorska sila s svojo »Nepremagljivo
armado«.
Elizabeta angleška, Filip španski, Essex in Cecil so glavne dramske in tudi
resnične zgodovinske osebe. Vendar pa se avtor ni držal kronološkega zaporedja
dogodkov. Essexov upor, vojno med Španijo in Anglijo ter smrt Filipa španskega
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je avtor postavil v isti dogajalni čas kljub temu, da je bilo v resnici med temi
dogodki več let razlike. Pri Filipu španskemu lahko z gotovostjo trdimo, da se gre
za Filipa II. Filip, ki nastopa v Brucknerjevi drami je namreč tisti Filip, ki je vodil
Španijo v času bitke med Anglijo in Španijo. To je tudi tisti Filip, ki je bil poročen
z Marijo I. Tudor ter je nekoč snubil Elizabeto. Kronološke razvrstitve dogodkov
se je avtor namerno ali nenamerno lotil površno, se je pa zelo dobro lotil
karakterizacije oseb, ki se dobro skladajo z lastnostmi resničnih zgodovinskih
oseb. Elizabeta je prikazana kot samska ženska ter miroljubna, pragmatično
usmerjena, protestantska in v odločitvah previdna vladarica, kot je v resnici bila.
Te lastnosti tako v drami kot v zgodovini jezijo Elizabetine sodelavce. Njeni
pomočniki si v drami želijo hitrih in politično pomembnih odločitev, nekateri tudi
hrepenijo po vojaški slavi. Elizabeto prepričujejo v neogibnost vojne s Španijo, a
Elizabeta se obotavlja vse do zadnjega. Obotavlja se tudi v gospodarskih zadevah.
Ko že določi kam bo vložila denar, to zopet prekliče. Elizabetino obotavljanje v
gospodarskih zadevah in njen pogled na vojskovanje je razviden iz naslednjih
dveh odlomkov:
»ELIZABETA: Neizmerno površino nezdrave, angleške zemlje. Izboljšaj jo in imeli bomo več
pašnikov, več ovac, več volne, večjo blaginjo. (Se odloči.) Odrejam štirideset tisoč funtov za
walsbysko močvirje. Tvoja naloga je, Gresham, da dobiš denar. (Silen nemir.) [...]
GRESHAM: Teh štirideset tisoč bo teže dobiti kakor sto dvajset tisoč.
ELIZABETA: Ne stavim svojega denarja zoper španske barke, saj nisem neumna.
COKE: Videti je bilo, kakor da je kraljica spreumela položaj.
ELIZABETA (divje): Preklicujem.
COKE: Že spet?
ELIZABETA (se zasmeje): Spet.«
(Bruckner, 2. dejanje, 4. prizor)
»ELIZABETA: In zdaj tudi nas žene v hude spopade, ki sem se jih zmeraj tako bala, kajti njihov
sad se mi je zdel samo smešen (Izbruhne.), še posebej smešen, ker je zmeraj samo smrt in
razdejanje.«
(Bruckner, 3. dejanje, 7. prizor)

Bruckner Elizabetin pragmatičen pogled na politično odločanje, brez ideoloških
predsodkov in verskih strasti postavi nasproti Filipu kot gorečemu katoliku. Tudi
vzrok za Elizabetino pacifistično usmerjenost je pragmatična. Vojna bi namreč
škodovala angleškemu gospodarstvu. Essex je po zgledu zgodovine močno
zadolžen Elizabetin ljubimec, ki je prikazan kot razvajen otrok, ki je užaljen
vsakič, ko mu Elizabeta ne da tistega, kar želi. Resnično je dejstvo, da je Filip
goreč katolik, prav tako Cecilovo mesto v angleški politiki. Cecil je tudi v drami
izredno pomembna oseba. Elizabeta ga v Brucknerjevem delu imenuje kar
»Anglija«.
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»ELIZABETA: Kaj pa je navsezadnje Anglija zame drugega kakor ti? Vidim jo zmeraj le skozte, s
tvojim blagim in nepopustiljivim razumom. Rada te pa nimam. Ljubiti moremo samo osebnost. Ti
pa si (Povrhno.) Anglija.« (Bruckner, 1. dejanje, 1. prizor)

Dialogi in monologi so skoraj zagotovo v celoti avtorjevo delo. Tako je
npr. v prvem prizoru s tem, ko sta se Elizabeta in Essex norčevala drug iz
drugega, dodal odnosu med njima komičen element. Koliko je bilo v tem primeru
resnice lahko le ugibamo. Podobno lahko le ugibamo pri Filipu Španskemu, do
katere mere se njegov verski fanatizem v Brucknerjevem delu sklada s tistim v
resnični zgodovini. Filip je bil res goreč katolik, vendar se nam lahko vsiljuje
vprašanje ali ni morda avtor te lastnosti pretirano izpostavil in tako iz Filipa
naredil karikaturo. Kljub zavzetosti za katolicizem je Filip v resnici sklepal
zavezništvo z Anglijo, samo zato, da bi se ubranil pred Francijo, ki je bila pa
katoliška. In tudi vojna med Anglijo in Španijo ni bil le verski spopad, ampak
tudi, če ne celo predvsem politični spopad, boj za prevlado na morju. Bruckner v
drami prikaže Elizabeto kot pragmatično političarko, Filipa pa kot verskega
fanatika, ki se dejansko obnaša kot da bi bil verski motiv edini cilj vojne. To avtor
še izostri s Filipovo zavzeto molitvijo in njegovimi blodnjami.
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5. MAXWELL ANDERSON: KRALJICA ELIZABETA
5.1. MAXWELL ANDERSON: ŽIVLJENJE IN DELO
Maxwell Anderson se je rodil leta 1888 v Pensilvaniji. Šolal se je na North
Dakota University in na Stanford University. Zaslovel je z igrami kot so What
Price Glory? (1924), Both your Houses (1933), Winterset (1935) in High Tor
(1936). Kraljica Elizabeta (Elizabeth the Queen) je izšla leta 1930. Andersona
lahko uvrščamo med najpomembnejše moderne ameriške dramatike. Dobro je
poznan po svojih zgodovinskih dramah. Umrl je leta 1959. Bil je Brucknerjev
sodobnik in morda podobnost z Brucknerjevo Elizabeto Angleško ni naključna.
5.2. MAXWELL ANDERSON: KRALJICA ELIZABETA (VSEBINA
DRAME)
Začetek prvega dejanja (to je drama v treh dejanjih) se dogaja pred vrati
sobe za zborovanja, kjer se stražarji pogovarjajo o Elizabeti. Označijo jo za
deviško kraljico in kraljico, ki zgleda mlada, kljub temu, da je vse bolj v letih.
Omenja se tudi Elizabetin odnos z grofom Essexom. Sledi prepiranje med
Essexom in Raleighom, kjer se očitno pokaže rivalstvo med njima. Ko Essex in
Bacon ostaneta sama, Bacon Essexa opozori, da je na dvoru dobro imeti prijatelje,
ne pa sovražnikov. Odsvetuje mu prepir z Raleighom. Bacon pravi, da se Essex
prepira s kraljico, ker ona želi obdržati mir, Essex pa želi vojno. Essex mu odvrne,
da so v vojni s Španijo, a v strahopetni vojni. Bacon Essexa postavi pred dejstvo,
da bo moral izbirati med priljubljenostjo iz strani kraljice (in vsem kar je
povezano s tem) ter med možnostjo, da se postavi proti njej in vse stavi na svojo
popularnost. Essex se zaveda, da mora ohraniti naklonjenost kraljice. Bacon
Essexa opozori, da je že preveč priljubljen, saj je celo bolj priljubljen od kraljice,
česar verjetno ne bo trpela. Essex naj bi že zmagal pri Cadizu in osvojil srca ljudi.
Essexa opozori na dejstvo, da ga kraljica ljubi. Essex Baconu prizna mešana
čustva do Elizabete (»I love her, I fear her, I hate her, I adore her.« (Anderson
182)). Ko prideta Cecil in Raleigh, Bacon Raleighu zatrdi, da je tudi njegov
prijatelj.
Cecil in Raleigh se nato v pogovoru na samem pogovarjata o Essexu. Cecil
Essexa ne mara, a ga prenaša, ker Essex uživa naklonjenost kraljice. Razmišljata,
da bi Essexa poslala iz Anglije. Cecil je pomislil na to, da bi za može na Irsko
predlagali tri Essexove podpornike. On bo temu nasprotoval, ker ne bo želel, da se
oslabi njegov vpliv na dvoru. Potem ga bodo vprašali, kaj predlaga in namignili
njegovo ime za voditelja. Cecil predvideva, da bo Essex iz jeze namignil
Raleighovo ime, kar pomeni da bo moral oditi, če bo Essex tako želel. Raleigh
zatrjuje, da noče na Irsko, a Cecila ne omaja. Cecil Raleighu namigne, da Essex
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ne bo dovolil deliti slave z Raleighom, tako da ga bodo lahko samega poslali v
Dublin.
Penelope vpraša Essexa, če ljubi kraljico. Essex odgovori pritrdilno.
Penelope Essexu reče, da je slišala kraljico ko je bila sama in je preklinjala
Essexa, ker ga mora ljubiti in si ne more pomagati. Essexu reče, da preveč jezi
Elizabeto in mu pravi, da ga ona sama nikoli ni preklinjala. Sledi pogovor med
Elizabeto in Essexom, v katerem izrazita različne poglede na vladanje. Elizabeta
zagovarja miroljubno politiko in pravi, da tako omogoči svojemu ljudstvu
blaginjo in srečo. Poleg tega pa pravi, da se boji Essexa, saj predvideva, da se čuti
primernejšega za kralja od nje, ker je moški. Pravi, da je dobil že dovolj slave, saj
je med ljudstvom zelo priljubljen. Essexu celo prizna bojazen, da bi jo Essex vrgel
iz prestola. Essex res izrazi skepso nad njenim vladanjem, saj je ženska in ne more
razmišljati kot moški. Elizabeta mu odvrne, da ženska razmišlja pametneje. Essex
zagovarja vojno in pravi, da je Anglija najbogatejša država v Evropi, zato bi lahko
osvojili vso Španijo in njene kolonije. Pravi, da se je Elizabeta do zdaj lotevala
vojne politike preveč površno (ko se je je sploh lotevala) in premalo vlagala v
vojno. Elizabeto tudi opozori, da ji lahko vojni uspehi izboljšajo ugled. Elizabeta
Essexu naroča, naj ne hodi na bojišča, saj bi bilo po njenem mnenju bolje, da
ostane v Londonu. Elizabeta pravi Essexu, da je bolj pesnik kot general. Boji se,
da mu bo spodletelo in mu zatrjuje, da ne sme iti na Irsko.
Na zborovanju, ki sledi, govorijo o Irski, ki velja za zelo krizno območje.
Potrebujejo može, denar in voditelja. Raleigh predlaga dve ekspediciji: eno proti
Dublinu in eno proti Ulstru. Cecil predlaga dva Essexova podpornika, zato Essex
predlaga Cecilovega podpornika. Nato Cecil predlaga, da bi poslali na Irsko
Raleigha in Essexa. Raleigh bi bil Lord Protector, Essex bi mu bil pa podrejen.
Essex temu nasprotuje, saj noče biti v podrejeni vlogi. Essex se pred Elizabeto
jezi na Cecila, na koncu se pa odloči, da sam odide na Irsko. Ko je Elizabeta sama
z Essexom, ga hoče še enkrat prepričati, naj ne odide na Irsko, saj tam ni še nihče
zmagal in mu reče, da je preveč prevzet. Essex se ne ukloni in vztraja pri tem, da
bo odšel.
Sledi pogovor med Cecilom in Baconom, ki se dogaja po tem, ko je Essex
zapustil Anglijo. Cecil Baconu pravi, da naj bi kraljica to jutro dobila novice, da
naj bi se Essex povezal z uporniki na Irskem in se obrnil z vojsko proti Angliji z
namenom, da bi se polastil krone. Cecil Baconu reče, da bi bilo najlažje, če bi bil
na njihovi strani. Baconu pravi, da je dobro služil Essexu, vendar je zdaj Essex
upornik, torej je Essex pogubljen in njegovi prijatelji z njim. Essex naj bi že prišel
v Anglijo. Ko pride Elizabeta, jo Cecil pusti samo z Baconom. Elizabeta Bacona
vpraša, če je Cecilov prijatelj. Bacon ji odvrne, da ni bil nikoli Cecilov prijatelj,
ampak Essexov. Elizabeta pravi, da se je Essex na Irskem obrnil proti njej in da
gredo vsi njegovi prijatelji v Tower. Elizabeta Essexu očita, da ji ni odgovarjal na
pisma. Bacon pravi, da za neodgovarjanje na pisma ni opravičila, s čimer Bacon
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Elizabeto še dodatno obrne proti Essexu, obenem pa Elizabeta v grožnjah s
Towerjem popusti.
Essex na angleški obali sreča kurirja, ki naj bi ga zadrževali v Londonu.
Vzeli naj bi mu konje in denar, pisma naj bi pa ostala nedotaknjena. Essexu se zdi
število pisem sumljivo malo, zato ima kurirja za lažnjivca in grozi da bo naročil,
naj mu odrežejo ušesa in jezik. Kurir zatrjuje, da je nedolžen in da govori resnico.
Šele, ko omenja Essexovo dobro ime, ki mu ne pristajajo Essexove krute namere,
Essex popusti, ga še enkrat vpraša, če res ni bilo nobenega drugega pisma in nato
izpusti. Essex sklene skupaj z Marvelom da se naslednji dan vrne v London.
Essex in Marvel se strinjata, da Essexu koristi podpora ljudstva.
Dejstvo, da Essex z vojsko prihaja v London, je tudi na dvoru povzročilo
vznemirjenje. Burghley brez kraljičinega ukaza prepove uprizarjanje Richarda II.,
saj predstava prikazuje odstavljanje kralja, kar bi lahko spodbujalo k uporu.
Elizabeta sama se s to prepovedjo ne strinja, saj se ji zdi strah odveč. Nato pridejo
novice, da gre veliko število ljudi skozi Fleet Street in vpijejo: »Gor z Essexom!
Dol z Elizabeto!« Burghley Elizabeto svari pred širjenjem upora do palače,
Elizabeta pa ne ukrepa. Podobno Elizabeto pred Essexom svari tudi Cecil, vendar
Elizabeta želi počakati, da bi se Essexov upor razširil k njej, da bi videla Essexa.
Elizabeta in Essex se nato res srečata. Essex Elizabeto prepriča, da ni upornik. Na
presenečenje obeh se razkrije, da nista dobivala pisem in oba zatrjujeta, da sta
pisma pošiljala. Elizabeta in Essex se na samem pogovorita in pobotata. Essex
nato prepričuje Elizabeto, da bi ga povišala in bi si delila kraljestvo. Elizabeta
temu nasprotuje, saj meni, da bi to spodbujalo revolucijo, Essex zato Elizabeto
»razglasi« za njegovo ujetnico, saj sta zdaj dežela in dvor v njegovih rokah.
Elizabeta meni, da je to dokaz da ga je vedno pri njej zanimalo samo kraljestvo.
Essex še vedno vztraja pri tem, da bi bila v kraljestvu enakovredna. Essex obljubi
umik vojske, v primeru, da bi Elizabeta to obljubila. Elizabeta to taktično obljubi,
istočasno pa pripravlja Essexovo aretacijo. Essex izpusti zapornike in umakne
vojsko ter palačo vrne Elizabeti. Sledi aretacija Essexa.
Nato se Penelope in dvorni norček pogovarjata o Essexu. Elizabeta želi
Essexa pripraviti do tega, da bi jo prosil odpuščanja, vendar pa od kar je v zaporu,
ni rekel nič. Elizabeta je dala Essexu prstan. Če bo hotel odpuščanja, je na njemu,
da prstan vrne. Vendar Essex trmasto vztraja s prstanom na svoji roki. Penelope se
zave, da bi na Essexovem mestu ravnala podobno. Ko pride Elizabeta, vpraša
Penelope, če ga ljubi in Penelope odgovori pritrdilno. Elizabeta pravi, da ga ljubi,
a je on ni nikoli ljubil. Penelope pove Elizabeti, da ji je Essex rekel, da jo ljubi ter
jo poskuša prepričati da ljubi Elizabeto in ne nje. Prizna ji tudi, da je želela Essexa
zase in ga je opozorila pred njo. Elizabeta ji ne verjame in meni, da to Penelope
pravi samo zato, da bi ga rešila. Penelope Elizabeto prepričuje, naj pošlje po
Essexa, saj je on ponosen in ne bo rekel ničesar. Ko pridejo igralci, Elizabeta
zaprosi, da pred njo uprizorijo neko igro, s čimer si potem Elizabeta krajša čas.
Pride Cecil, ki pove, da se zbira množica meščanov, ki nasprotuje Essexovi
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usmrtitvi. Usmrtitev naj bi bila že ob šestih zjutraj. Cecil pove, da kapitan prosi
Elizabeto za dovoljenje, da bi uporabili njeno stražo. To Elizabeta odobri. Za
Essexovo usmrtitev je že vse pripravljeno, vendar bi pa Elizabeta še prej rada
govorila z Essexom. Essexa nato pripeljejo pred Elizabeto. Essex je videti
sprijaznjen s smrtjo. Zatrjuje, da jo še vedno ljubi. V zaporu je veliko razmišljal in
pravi, da je spoznal, da ženske vladajo bolje kot moški. Pravi, da ona bolje vodi
Anglijo, kot bi jo on sam. Essex bi vodil državo v vojne, Elizabeta je pa Angliji
prinesla mir in srečo. Elizabeto vseeno ponovno vpraša, če bi mu prepustila
krono, a ona to ponovno zavrne. Elizabeta poudari, da je krona vse kar ima in da
je Essex njen podložnik. Essexu naroči, naj ji da prstan in pravi, da raje vidi, da bi
on ubil njo, kot pa da bi bilo obratno. Essex pravi, da je bolje umreti mlad in brez
napak, kot pa živeti dolgo in vladati slabo. Odloči se iti v smrt. Elizabeta spozna,
da bi bila z njim mlada, brez Essexa se bo pa počutila prazno in staro. Ko Essex
odhaja, Elizabeta v obupu ponudi Essexu svoje kraljestvo, a se Essex za to ne
zmeni. Nato pride Penelope in prepričuje Essexa, da ga Elizabeta ljubi, vendar
zaman. Essex odide, ura pa odbije šest. S tem se drama zaključi. Predvidevamo
lahko, da je bil Essex usmrčen, vendar to ni jasno prikazano.
5.3. ANDERSONOVO DELO IN ZGODOVINA
Vsi glavni liki v Andersonovem delu Kraljica Elizabeta so resnične
zgodovinske osebe. Glavna oseba je Elizabeta, ki tudi v drami vodi miroljubno
politiko in je tudi v drami poudarjeno, da je to deviška kraljica. Essex je tudi v
drami Elizabetin ljubimec, vojskovodja in priljubljen med ljudstvom. V drami kot
pomembni osebi nastopata Burghley in Cecil. Burghley je v drami mišljen kot
William Cecil, Cecil pa kot njegov sin Robert Cecil. Tudi v drami imata
pomembno vlogo v najvišjih krogih v angleški politiki. V drami ima vsaj v
začetku pomembno vlogo Walter Raleigh. V drami je podarjeno predvsem
rivalstvo med njim in Essexom. Raleigh je živel med leti 1552 in 1618. Bil je
dobro poznan vojak, popotnik in pisatelj. Njegova prijetna osebnost in olikano
vedenje so ga naredile za najbolj priljubljenega na dvoru, dokler ga ni izpodrinil
Essex. Torej se rivalstvo med Essexom in Raleighom v drami zdi razumljivo. Tu
je potrebno omeniti še Bacona. To je bil angleški državnik, pravnik, znanstvenik
in pisatelj ter na splošno ena najpomembnejših oseb v dobi Elizabete I. Resničnim
zgodovinskim dejstvom ustrezajo tudi odnosi med posameznimi osebami. Essex
je imel na dvoru svoje nasprotnike, ki so se zbirali okrog Roberta Cecila, kar je v
drami jasno vidno. Glede na zgodovinska dejstva so razumljiva tudi nasprotja med
Essexom in Raleighom. Resnično je tudi prijateljstvo med Essexom in Baconom.
Odnos med Elizabeto in Essexom se precej sklada z resničnim odnosom, ki so ga
spremljala nihanja v odnosu ter Elizabetino »velikodušno« odpuščanje
spodrsljajev vse do Essexovega upora. V obdobju Elizabete I. tudi močno naraste
pomen gledališča. Več prizorov je namenjenih gledališki dejavnosti (npr. prizor
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Burghleyevega poskusa cenzuriranja gledališča), krajši čas je pa tudi »uprizoritev
znotraj uprizoritve«, malo pred Essexovo usmrtitvijo. Položaj profesionalnega
igralca se je v tem času izboljševal, a je bil še vedno slab. Bili so organizirani v
družbe, ki so morale biti pod zaščito nekega grofa. Položaj igralcev je prikazan
tudi v drami.
»Burghley. These players should be put down with an iron
hand. They have neither conscience nor morals.
They will make any display for money. In my young
days they were allowed only interludes and instructive entertainment. The queen has been too lax...« (Anderson 237)

Avtor je upošteval tudi dejstva o Essexovemu življenju. Navedeno je, da bil
uspešen pri Cadizu in neuspešen pri Azorih.
»Cecil. Since the Azores adventure
Which my Lord Essex led, and which came off
A little lamer than could be wished, but in which
Sir Walter showed to very great advantage,
It has seemed to me that Raleigh should receive
First place if he served in this.« (Anderson 206)

Essex se res nekoliko prenagljeno odloči za vojaško akcijo na Irskem in tako v
drami kot v resnici ne upošteva Elizabetinih navodil in je namesto, da bi Tyrona
napadel, z njim sklenil mir. Podobno je bilo tudi v drami. Resnični, zgodovinskim
dejstvom ustreza tudi Essexov upor in nato usmrtitev. Elizabeta je ob Essexovi
smrti prizadeta kljub temu, da jo je sama odobrila, kar je na svoj način prikazano
tudi v drami.
»Elizabeth. Oh, then I`m old, I`m old!
I could be young with you, but now I`m old.
I know now how it will be without you. The sun
Will be empty and circle round an empty earth...
And I will be queen of emptiness and death....
Why could you not have loved me enough to give me
Your love and let me keep as I was?« (Anderson 284)

V grobem se je torej Anderson držal zgodovinskih dejstev. Nekaj pa je
tudi odstopanj. Najbolj v oči bode ta, da se ni povsem držal kronološkega
zaporedja dogodkov. Med Essexovo vrnitvijo iz Irske in uporom je bilo v resnici
več mesecev, v drami se pa to zgodi takoj po vrnitvi iz Irske. Resnično je sicer to,
da je upor izbruhnil v prestolnici in da je bil Essex priljubljen med ljudstvom,
vendar pa v resnici Essexu ni uspelo pridobiti prestolnice na svojo stran. V drami
je ravno nasprotno poudarjena podpora Londončanov Essexu, neuspeh upora je pa
prikazan kot posledica Essexove naivnosti, ko razpusti vojsko. Drama ne
prikazuje konca upora kot nasilno zadušitev, ampak le kot aretacijo Essexa. Ostali
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zarotniki niti niso omenjeni ali pa le bežno kot Essexovi podporniki. O sojenju
ostalim zarotnikom se niti ne govori. Avtorja je očitno zanimal predvsem odnos
med Essexom in Elizabeto ter zanimiv motiv, kako kraljica lastnega ljubimca
obsodi na smrt, pri tem je bil pa pozoren predvsem na prikaz Elizabetinih
notranjih bojev. Druga nepravilnost v kronologiji je ta, da je Burghley v resnici
umrl že leta 1598. Med Essexovo »akcijo« na Irskem, Essexovim uporom in
sodnim procesom proti Essexu je bil torej že mrtev. Neposredno iz tega sledi, da
so vse njegove aktivnosti v politiki (npr. cenzuriranje gledališča v času, ko naj bi
se Essex na Irskem obrnil proti Angliji) izmišljene ali vsaj postavljene v
neustrezni čas ali pa pripisane napačni osebi.
Psihološka analiza Elizabetinega ravnanja je avtorjevo delo, prav tako
prikaz odnosov med Essexom in Elizabeto. Pri tem lahko poudarimo dialoge med
Elizabeto in Essexom pred zborovanjem, pred Essexovim odhodom na Irsko, med
Essexovim uporom ter zadnje srečanje med Elizabeto in Essexom pred Essexovo
usmrtitvijo. V enem od zgodnejših dialogov med drugim Elizabeta izrazi bojazen,
da bi Essex želel prevzeti oblast. V drami je kot bistveni motiv za upor navedena
Essexova želja po oblasti. V dialogu pred usmrtitvijo se kaže avtorjeva
interpretacija čustev Elizabete in Essexa. Essex bi se v drami lahko izognil
usmrtitvi, a se ni. V svojih melanholičnih dialogih z Elizabeto daje vtis , da se je s
smrtjo sprijaznil in med drugim izjavi, da je bolje umreti mlad, kot pa živeti in
vladati dolgo in vladati slabo. Posebej vprašljiv je konec drame, ko Elizabeta v
obupu Essexu ponudi kraljestvo. Essex se prepričevanjem ne ukloni in
prostovoljno odide v smrt. To bi lahko imeli za poskus povečanja napetosti in
občutja tragičnosti dogodka pred koncem drame, s čimer avtor bolje izrazi
Elizabetin obup, kot bi ga morda s kakšnim drugačnim potekom dogodkov. V
drami je tudi konkretna uprizoritev »drame znotraj drame« ter različni komični
elementi, ki ustvarjajo premore med dogajanjem drame. Tako avtor dramo
popestri, vendar morda nekoliko zmanjša dramsko napetost.
»ELIZABETH stands motionless for a moment. There is a sudden burst of girls` laughter in an
adjoining room, and the FOOL runs in with a garment in his hand. Three GIRLS run after him, the
foremost tripping him so that he falls in a corner and is instantly pounced upon by all three.
Mary. [Entering] Thief! Thief! Stop thief!«
Ellen. Kill the slobber thief! Fall on him!
Tressa. Can a maid not keep a silk smock?
The fool. Help! Salvage! Men-at-arms to the rescue!
I am boarded by pirates! [They tickle him.
Ellen. Tear it from him! He will exhibit it!
Tressa. No, no! Don`t tear it!
Mary. Rise! Rise quickly! The queen is here. Rise!« (Anderson 230)

V drami se je avtor osredotočil predvsem na psihološko interpetacijo dogajanja.
Pri opisu zgodovinskih dejstev je pa upošteval samo najbolj grobe podatke. Tako
so precej zanemarjene priprave na upor in vloge ostalih zarotnikov v njem. Bolj
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podrobno je pa opisano sprejemanje odločitev glede Irske na zboru, verjetno
predvsem zato, da bi bralcem avtor bolje predstavil odnose med zgodovinskimi
osebami. Odnos med Elizabeto in Essexom je v drami opisan zelo kompleksno.
Na več mestih tako Elizabeta kot Essex poudarjata, da ljubita drug drugega.
Hkrati se pa kažeta Essexov pohlep po oblasti in Elizabetina bojazen, da bi Essex
prevzel oblast. Enkrat prevlada ena, drugič druga plat odnosa. Če gledamo celotno
dramo bi lahko sklepali, da pri Essexu prevladuje koristoljubje, pri Elizabeti pa
ljubezen. Slednje lahko sklepamo predvsem iz zadnjega prizora. Naslednja plat
njunega odnosa, je odnos med vladarico in podložnikom, kar srečamo že pri
Brucknerju. Elizabeta sama enkrat Essexu izjavi, da je njen podanik. Zanimivo je
Penelopino opozorilo Essexu.
»Penelope. I have heard her when she thought she was
alone, walk up and down her room soundlessly, night
long, cursing you ... cursing you because she must
love you and could not help herself ... swearing to
be even with you for this love she scorns to bear you.
My lord, you anger her too much.« (Anderson 188)

Elizabetina miroljubna politika jezi visoke politike. V tej drami jezi predvsem
Essexa, ki si želi vojaških zmag in uspehov Anglije. Elizabeta pa vztraja, da je
edino miroljubna politika prava pot do blagostanja Anglije. V drami je jasno
prikazana delitev dvora na dva tabora: na Essexove prijatelje in na Cecilove
prijatelje. Ko se govori o Essexovi izdaji, Bacona jasno pozovejo, naj od Essexa
prestopi k Cecilu. Konec ne prikazuje prave usmrtitve, pač pa le simbolično.
Napisano je le, da je ura odbila šest (to je čas, ko naj bi se izvršila usmrtitev),
vendar ni jasno, ali je do usmrtitve dejansko prišlo. Tako konec na nek način
ostaja odprt.
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6. PRIMERJAVA MED DRAMSKIMI DELI NA TEMO ELIZABETE I.
Poglavitni razliki med Schillerjevim in Brucknerjevim delom sta seveda
to, da ima Elizabeta v teh dveh delih različen položaj (pri Schillerju nasprotnica
glavne osebe Marije, pri Brucknerju je pa Elizabeta glavna oseba) in da opisujeta
različne dogodke. Schiller obravnava v svojem delu usmrtitev Marije Stuart,
Bruckner pa Essexov upor in vojno s Španijo.
V izhodišču sta oba avtorja upoštevala zgodovinska dejstva. Schiller je pri
navajanju vzrokov upošteval dejstva, povezana z notranjimi razmerami v Angliji
(npr. verski razkol, pritiski ljudstva itd.) in mednarodnimi odnosi (odnosi s
Škotsko, Francijo in Španijo). Bruckner je upošteval Essexovo priljubljenost med
ljudstvom in obravnaval upor, ki se je dejansko zgodil. Pri odnosu s Španijo je pa
upošteval razliko v veri in resnični razplet bitke med Anglijo in Španijo. Torej sta
oba avtorja ključne dogodke in razmere upoštevala. Oba sta vključila v zgodbo
večinoma resnične zgodovinske osebe. Pri Schillerju so te glavne osebe, ki so
hkrati resnične Elizabeta, Marija Stuart, Robert Dudley, George Talbot in William
Cecil. Pri Brucknerju so to Elizabeta, Filip španski, Essex in Cecil. Elizabeta in
Cecil nastopata v obeh dramah. Pri Cecilu tudi oba avtorja upoštevata njegovo
resnično politično vlogo.
Oba avtorja nekoliko odstopata od kronološkega zaporedja dejstev v
zgodovini, le da je to pri Brucknerju bolj izrazito. Bruckner v isti čas postavi bitko
med Anglijo in Španijo leta 1588 in Essexovo usmrtitev leta 1601, torej je kršil
kronološko zaporedje v pomembnih dogodkih in to za več kot deset let. Tudi
Schiller je na nekaterih mestih kršil kronološka dejstva in na sploh skrčil dogajalni
čas, vendar pa te kršitve niso ključne, tudi zato, ker je obravnaval le en veliki
dogodek (usmrtitev Marije Stuart).
Oba avtorja sta v dramsko delo vpeljala svojo interpretacijo zgodovinskih
dogodkov. Schiller je bralcem predstavil svojo interpretacijo v zvezi z
Elizabetinimi dejanji okrog Marijine usmrtitve. Bruckner je pa stereotipno
prikazal vojno med Filipom in Elizabeto, v kateri je zanemaril politične vzroke in
pretirano izpostavil verska nasprotja. Na eni strani je prikazana razumsko
usmerjena protestantska Elizabeta, na drugi pa že kar malo groteskno prikazana
verska gorečnost katoliškega Filipa.
Deli se razlikujeta v prikazu Elizabete. Pri obeh delih smo priča usmrtitvi.
Pri Essexovi usmrtitvi Elizabeta ravna v skladu s trenutno jezo. Na koncu drame
svoje dejanje obžaluje, pri Schillerju pa ne. Bruckner prikaže Elizabeto v lepši
luči: kot miroljubno in modro vladarico. Pri Schillerju je Elizabeta predstavljena
kot vladarica, ki se pretvarja pred ljudstvom, da je poštena, v resnici je pa
zahrbtna in spletkarska.
Razlika je tudi v prikazu dogajanja. Pri Brucknerju na več mestih lahko
opazimo popačenost dogajanja.
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»ESSEX (mlad, kleči ob strani).
ELIZABETA (se smeje): Če te veseli.
ESSEX: Zdaj bo kmalu že cele tri ure.
ELIZABETA: In doklej boš še klečal?
ESSEX: Dokler vam bo srce vzdržalo. [...]
ESSEX (ji poljublja roke): Ne morem se dvigniti.
ELIZABETA (mu pomaga na noge): Slepariš.
ESSEX: Sploh več ne čutim kolen.
ELIZABETA: Dosegel si, da sem jaz prišla k tebi. (Močno [...] ga udari za uho.) Na.
ESSEX: Veličanstvo je otrok.
ELIZABETA (se smeje): Otrok.«
(Bruckner, 1. dejanje, 1. prizor)

V Brucknerjevi drami je veliko bolj poglobljen prikaz zasebnega življenja. V
zadnjem odlomku gre za izsek iz nazornega prikaza odnosa med Elizabeto in
Essexom. Kljub temu, da Essex kliče Elizabeto »veličanstvo« in jo vika, se drug
iz drugega norčujeta in vedenje Elizabete ne deluje kot vedenje kraljice.
Brucknerja je očitno zelo zanimala privatna plat življenja zgodovinskih osebnosti,
saj je na podoben način prikazal tudi Napoleona. Tudi Essexov upor je prikazan
na precej banalen način. Začne se z Essexovim siljenjem Elizabete, naj da roke na
hrbet, kar Elizabeta razume kot šalo. Nadaljuje se pa z Elizabetinim tekom po
nasadu, ki spominja na skrivalnice. Med dogajanjem v zvezi z vojno med Anglijo
in Španijo pa avtor na nek način smeši Filipa. Filip najprej govori o preganjanju
krivoverstva in se mu zdi samoumevno, da bo kot pravoveren kralj zmagal. Ko
izve za poraz, sledi njegov obup z besedami:
»FILIP (izbruhne): Kyrie eleison, Gospod usmili se nas. (hitro spet uravnovešen.) Gospod, ni res.
Ker so samo za trenutek podvomili, so jih njihove oči nalagale. Bodi nam milostljiv, povej mi.
(vstane, komaj stoji.) Hotel si kaznovati njo, ne mene. […] Ali sedi mogoče zraven tebe, ki te je
smela zasramovati, zasramovati vse življenje dan na dan in noč za nočjo z najbolj pregrešnim
življenjem, kar jih je na svetu – ali sme sedeti zraven tebe in je zmagala? […] Ta ženska ne, ta ne.
Usmili se.« (Bruckner, 4. dejanje, 9. prizor)

Medtem ko je v Brucknerjevi drami veliko sproščenih prizorov s prikazom
privatnega življenja, pa Schillerjeva drama deluje resnobno s skrbno izbranimi
besedami, tudi ko se gre za monolog ali dialog med ljudmi z neformalnim
odnosom (npr. med Marijo in njeno dojiljo). Medtem ko je Schillerjeva drama še
vedno napisana na tradicionalen način, se Bruckner poslužuje simultane tehnike.
Oba avtorja se dotakneta Elizabetinih snubitev in vprašanja poroke. V
obeh dramah Elizabeta sama obširno predstavi problem poroke.
»ELIZABETA: [...] Zmerom sem želela si
umreti samska in vso svojo slavo
bi dala, če bi na nagrobnem kamnu
bilo vklesano: »Tu je grob deviške
kraljice.« Mojim pa podložnikom ni nič do tega, zdaj že mislijo
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na čas, ko me ne bo [...]
Ni dvoma, gospod poslanik, da zakonska zveza
s francoskim princem mi je v čast! Da, rada
priznavam vam brez okolišenja,
če mora biti – če ne gre drugače,
ko da tej želji ljudstva popustimin strah me je , da bo močnejša od menepotem v Evropi kneza ne poznam,
ki bi mu svoj zaklad največji, svojo
svobodo rajši žrtvovala. To
priznanje naj za zdaj vam bo dovolj.«
(Schiller 50)
»ELIZABETA (s smehom in čedalje bolj razburjena): Mogoče je vse, kar naklepa zoper nas, samo
čedalje srditejše ponavljanje ženitne ponudbe? Vsekakor je bil zdaj prvikrat in edinokrat v
življenju zavrnjen. Do zdaj sem se mu upirala in se mu izmikala, ker sem hotela biti gospodarna in
razumna in se zadovoljiti s svojo malo Anglijo. Toda ali ni bila moja sestra Marija na smrt
zaljubljena vanj in mu žrtvovala vso Anglijo? S tem me je še pravi čas posvarila in mi ga za
predlogo primrzila, to imam od svoje pameti. (Divje.) Le kar zavijajte oči in zijajte vame, kdo ve,
ali bi se ne bila že zdavnaj poročila, ko bi Filip nikoli ne živel? Kdo ve, ali me ni samo on odvrnil
od tega, kajti kaj so vsi drugi v primeri s to temno, grozljivo neznano postavo, v primeri s tem
silnim, nedoumljivim duhom, čigar objem bi utegnil biti zapeljivejši od direndaja mojih
zaljubljenih in oblastiželjnih snubcev? Zmeraj so gledali samo na svojo korist, iskali so pri meni le
zase dobička in nikoli niso pomislili name, jaz pa natanko čutim, kako silno on (Izbruhne.), Filip,
kar naprej misli samo name. [...]« (Bruckner, 2. dejanje, 4. prizor)

Pri prvem odlomku, ki je iz Schillerjeve drame se gre za Elizabetino izjavo, ko
dobi poročno ponudbo. Elizabeta poudari, da si je vedno želela umreti samska,
zakon pa vidi kot konec svobode. Pri tem verjetno meri na dejstvo, da bo tako kot
ženska kot vladarica prišla pod prevelik vpliv moža in ne bo mogla več vladati po
svoji volji. O poroki se pogovarja samo zato, ker jo v to silijo podložniki, saj jih
skrbi, kdo bo Elizabeto nasledil po njeni smrti. Verjetno je Elizabeta že povsem
na začetku sklenila, da se z njim ne bo poročila, saj bi tako Anglija prešla pod
vpliv katoliške Francije. Tudi v drugem odlomku, ki je iz Brucknerjeve drame, je
omenjeno Elizabetino izogibanje poroki s snubci, ki vidijo v poroki z njo le
možnost za širjenje vpliva. Vendarle pa Bruckner omenja tudi Elizabetino
razmišljanje o poroki s Filipom. Elizabeta kot razlog za zavračanje poroke v tem
odlomku navaja dejstvo, da bi lahko po poroki prišla Anglija pod prevelik vpliv iz
strani tuje države. Oba odlomka se dotikata resničnih dejstev, saj je Elizabeta tudi
v resnici ostala samska in zavrnila vsako poročno ponudbo, čeprav jih ni bilo
malo.
Ko primerjamo Andersonovo delo z Brucknerjevim in Schillerjevim
opazimo več podobnosti z Brucknerjevim delom. To morda ni naključje, saj sta
Andersonovo in Brucknerjevo delo nastali v podobnem času. Obe deli imata za
osrednjo temo Essexov upor in posledično tudi odnos med Elizabeto in Essexom.
Razlika je ta, da je Bruckner vključil tudi vojno med Anglijo in Španijo ter
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Filipovo smrt. Andersonova Kraljica Elizabeta se torej veliko bolj osredotoča na
Essexov upor. Vendar pa upor kljub temu Anderson manj skrbno prikaže, saj se v
tem primeru upor odvija v dialogih med Elizabeto in Essexom. Tudi usmrtitev je
pri Andersonu manj nazorna, saj se samo omeni, da je ura odbila šest. Torej je pri
Andersonu bolj pomembno Essexovo slovo od Elizabete, kot pa sama usmrtitev.
Pri Brucknerju je drugače. Bruckner bolje prikaže priprave na upor ter bolje
vključi v dogajanje tiste ljudi, ki Essexu pri uporu pomagajo. Sam upor pri
Brucknerju sicer zgleda banalno, vendar je upor bolj nazorno prikazan in v njem
imajo vlogo tudi ostali zarotniki, ne le Essex. Bruckner in Anderson podobno
prikazujeta Elizabeto. Medtem ko Schiller prikaže Elizabeto kot zlobno
preračunljivko, Brucker Elizabeto opiše v lepših tonih: kot miroljubno in modro
vladarico, ki s težkim srcem spremlja Essexovo usmrtitev. Podobno je pri
Andersonu, kjer je Elizabeta prav tako miroljubna in prav tako pokaže »nežno«
plat svoje osebosti pred Essexovo usmrtitvijo. Oba avtorja veliko pozornost dajeta
dialogom med Essexom in Elizabeto ter se s tem spustita v prikaz zasebnih
podrobnosti iz njunega odnosa. Pri obeh avtorjih je Elizabeta tudi glavna
junakinja, ki daje tudi naslov drami. Medtem ko je Schillerjeva drama resnobna,
tako Bruckner kot Anderson začinita dramo s komičnimi elementi. Bruckner in
Schiller oba konkretno omenita problem nasledstva in vprašanje Elizabetine
poroke. Anderson pa to tematiko zanemari. Pri Brucknerju in Andersonu se pri
obeh pojavi konflikt med Elizabeto, ki zagovarja miroljubno politiko in
nezadovoljnimi visokimi politiki, ki se s takšno politiko ne strinjajo zaradi želje
po vojaških uspehih in slavi.
»Essex. [...] You could have all
Spain,
And Spain`s dominions in the new world, an empire
Of untold wealth ... and you forgo them because
You fear to lay new taxes!
Ellizabeth. I have tried that ...
And never yet has a warlike expedition
Brought me back what it cost!« (Anderson 194)
»MOUNTJOY: Nazadnje bo le vojna s Filipom, ki ta trepeče pred njim. Nazadnje le vojna, dragi
moj. Bili smo še otroci, ko je bila zadnja. Pomisli na svoja junaštva na Nizozemskem. Rečem ti
samo: Zűtphen.
SOUTHAMPTON: Zűtphen.
MOUNTJOY (Southamptonu): Ti ne veš, kaj se to pravi: zmagovati. Ne boš vedel, dokler bo
vladala ta samoglavka. To ti je užitek, zmagovati.« (Bruckner, 1. dejanje, 2. prizor)

Tudi Anderson se ne drži kronološkega zaporedja, vendar nekoliko manj očitno.
Medtem ko je Bruckner priredil kronološko zaporedje za več kot deset let, je
Anderson priredil kronološko zaporedje le za kakšni dve leti, vendar je bilo to
dovolj, da je Burghleya postavil v čas Essexovega upora, ko je bil v resnici že
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mrtev. Tako kot Schiller in Bruckner, je tudi Anderson glavne osebe vzel iz
zgodovine in upošteval tudi bistvene značajske poteze, vlogo v politiki in odnose
med osebami. Te resnične osebe so Elizabeta, Essex, Cecil, Burghley, Raleigh in
Bacon. Tudi Anderson je upošteval bistvena zgodovinska dejstva. Boji pri Cadizu
in Azorih, Essexov odhod na Irsko, Essexov upor in usmrtitev so bile stvari, ki so
se res zgodile. Bistvena zgodovinska dejstva sta poleg Andersona upoštevala tako
Bruckner kot Schiller. Vsi trije avtorji so vnesli v svojo dramo lastno
interpretacijo dogodkov. Tako je tudi Anderson v dramo vnesel svojo
interpretacijo odnosov med Essexom in Elizabeto, s tem ko je na odru predstavil
čustva Elizabete in Essexa ter vzroke Elizabetinih in Essexovih dejanj, kot si jih je
avtor sam zamislil.
Podobnosti med Brucknerjevim in Andersonovim delom so torej očitne.
Bistveno manj pa je podobnosti med Andersonovim in Schillerjevim delom.
Razlike so podobno kot v primerjavi z Brucknerjem že v vrednostnemu položaju
Elizabete v drami. Elizabeta je pri Andersonu glavna in naslovna junakinja, pri
Schillerju pa nasprotnica glavne osebe Marije Stuart. Anderson v svojem delu
opisuje Essexov upor in njegovo usmrtitev, Schiller pa usmrtitev Marije Stuart.
Oba avtorja sta v dramsko delo vpeljala svojo interpretacijo zgodovinskih
dogodkov. Schillerjeva drama je bolj resnobna od Andersonove, ki vsebuje tudi
komične vložke (vendar je pa tragično prikazano Essexovo slovo). Oba avtorja se
pa v grobem držita zgodovinskih dejstev in zgodovinskih oseb ter njihovih
najpomembnejših značajskih lastnosti, položajev v družbi in lastnosti med
osebami. V Andersonovem delu je bolj poudarjeno zasebno področje odnosa med
Elizabeto in Essexom, medtem ko je bil Schiller bolj osredotočen na potek
zgodovinskega dogajanja.
Tisto, kar je skupno vsem trem dramam je, da so v grobem upoštevale
zgodovinska dejstva ter zgodovinske osebe. Odmiki od zgodovinskih dejstev so
pri vseh treh pri kronologiji zgodovinskih dejstev in vpeljevanju avtorjeve
interpretacije zgodovinskih dogodkov. Brucknerjeva drama se od ostalih dveh
dram razlikuje po svoji simultani dramski tehniki.

46

7. ZAKLJUČEK
Elizabeta je bila ena izmed najpomembnejših političnih osebnosti v 16.
stoletju, saj je vladala Angliji več desetletij in je v obdobju svoje vlade postavila
podlago za vzpon v velesilo. S svojo versko politiko je Anglijo rešila pred grozečo
državljansko vojno, s svojo spretno zunanjo politiko pa je zelo dolgo vzdrževala
mir. Vojni s Španijo se ni mogla izogniti, ta pa je Angliji prinesla zmago. V državi
je večkrat prišlo do upora. Marijo Stuart je sodelovanje pri nekaterih spletkah
stalo življenja. V zadnjih letih je prišlo do Essexovega upora, ki je bil prav tako
zadušen.
Iz življenja in vlade Elizabete I. so ideje črpali Friedrich Schiller v drami
Marija Stuart, Ferdinand Bruckner v drami Elizabeta Angleška in Maxwell
Anderson v drami Kraljica Elizabeta. Schiller je v svoji drami opisal usmrtitev
Marije Stuart, Ferdinand Bruckner pa Essexov upor in vojno med Anglijo in
Španijo. Anderson je tako kot Bruckner največ pozornosti namenil Essexovemu
uporu. Friedrich Schiller je v svoji drami upošteval bistvena zgodovinska dejstva
in iz zgodovine vzel večino dramskih oseb. V vrh drame je pa postavil srečanje
med Marijo in Elizabeto, ki ga v resnici ni bilo. Izmislil si je osebi Mortimerja in
Okellyja, nekaterim je nekoliko spremenil ime (npr. Margareta Curle) ali lastnost
(npr. Shrewsbury). Bruckner se je prav tako držal bistvenih zgodovinskih dejstev
(npr. Essexov upor in vojna med Anglijo in Španijo), vendar se pa ni držal
kronološkega zaporedja. Zgodovini je ostal zvest pri prikazovanju osebnostnih
lastnosti, vendar je pa v nekaterih prizorih pretirano izpostavil nekatere lastnosti
ali vpletel v dramo kakšen komični element. Anderson je prav tako glavne osebe
in dogodke prevzel iz zgodovine, ni se pa držal kronološkega zaporedja in je
močno skrčil dogajanje, ki je sicer trajalo več mesecev.
Vse tri drame so v grobem upoštevale zgodovinska dejstva ter
zgodovinske osebe. Vsi trije avtorji so nekoliko kršili kronologijo zgodovinskih
dejstev in vpeljali svojo interpretacijo zgodovinskih dogodkov. Med Brucknerjevo
in Andersonovo dramo opazimo več podrobnosti kot če ti dve drami primerjamo s
Schillerjevo, saj obe obravnavata Essexov upor in sta manj resnobni kot
Schillerjeva drama. Pri obeh je za razliko od Schillerjeve drame, Elizabeta glavna
in pozitivno prikazana oseba.
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Izjava o avtorstvu:
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 17. september 2012
Tadej Čopar
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