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החכמהואליזבתהיפהמדיה

תכרנה,שלנערץלסמלחייהבימיערדה!ככההגדולה.אליזבתהמלכה
שםקרא i: .בiדיסטרריה ..הבתולה""המלכההגדולה", c"ברערצמה.שלטון

מלכים.'מעטברשזכר'כברד ;האליזבתניתהתקופהשמה,עלכולההתקופה
הארמדהמיגרו-ב~רתרהגדולים .האנגליים .רת i:הנצחרהדקשרובשמה

הגםשמה,עם.מתקשרהארמדהעלשהניצחוןהוא,אופייניהגדולה.
'לאגדולאחר,ימישניצחוןשעה ;בקרבפעילחלקלקחהלאשכמרבן
מלכותיבשםולאנלסרן,האדמירלשלבשמרלעולמיםקשרופחות,

כלשהרא.
הרוח:ובחייהמדינהבחייגורלה,תקופההיתההאליזבתניתהתקופה

 ;האנגליתהספרותבשמיהגורלהכוכבהואהאליזבתניתהתקופהיליד
ומגרוןשרנהקהלבפניממחישיםכולובעולםהיוםעדהמוצגיםמחזותיו

 .תקופתו.שלהעולםותפישתהמחשבהיסודותאת
ואתהתקופהשלזהרהאתהמעיביםכתמיםיש .חרשןבלאארואין

המלכותלחצרבדוברלתומושרכבהאצילהמלכה.אליזבתשל .שמה
ברשאילרחמיםשלנאותלליווילדאוגהיהחייבוהתרבותית,המפוארת

בלונדוןהתליהעמודידרכים.לשודדיםקרבןרל eלירצהלאאםנשק,
הארכלרסיה.לבטיחותתסייעזרשעובדהמבליורוצחים,גנביםמלאר

רבת·למדינהעצמוצרכיאתהמספקחקלאיממשקהאיטיתההפיכה
 ;ומעבודתםמאדמתםרביםשללנישולםגרמהחרץבסחרהתלויהצרכים
תקופהזרחיתההיזמה.בעליבפניוכרתאפשרויותלפתיחתגיסא,ומאידן
בניסיון.עמדהתמידלאשהגינותםהרפתקאות,לשוחרי

נברנהבךרתר.כקטנוניתעצמההוכיחהלעיתיםהגדולהאליזבת
 .אמיתיתכאשהחיתה,נתרנה ..במעשיה,וקרהמחושבתכאחד,וערומה

ולסת,;פק,,הלתתיכלהאחראיים.יבלתיפתאומייםיי"ומצבילשגיינית
לקבלשלאלההיהשברחלפקודותכאןהכוונה(ואיןאחד.בהעלםארתה
הנראית.סיבהללאפניםלהאירארלזעוףיכלהעליהן).האחריותאת

החלטה.יכולתשלבררנימחרסוסבלההיזמהרובתהתקיפההשליטהלנiיז.
לסלוחשאפשראולי,.אשה.חולשות.אדם,חולשותהןאלהאולם .

תמדירנאיה w·ידיעלמובאתבת tאלי.שללגברתהעין.להעליםלהן,
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מלכתססירארט,מדיהשללהורגוהרצאתהמאסרהפרשת :אחתרגבשה
ההיסטוריהלנרמזמנתרחוקותלעיתיםאן-ואליזבתמדיהסקוטלנד.

חריפיםניגודיםלדמייןקשהזה.מסוגמלכותשלנהדרראווהמשחק
מאשריותרדרמטיסיפורססירארט,ומדיהסירדרראליזבתמאשריותר

מלכיםלמשפחתנצרהמיוחסת,האריסטוקרטיתמדיהשביניהן.ההיאבקות
להושיטאףשתצטרךמבלילחיקהנופלותהמלוכהכותרותאשרעתיקה,

ררמאנטית,קאסרלית, ;קלותבאותהשרבמראשהונושרות-להשיגןידה
השמיניהנויאביהאשרסירדרר,אליזבת ;כאשהמקסימהאימפולסיבית,

אנהאמה,ראשאתשערףלאחרכממזרהעלהיהכריזגנאילהמפורסם

עדקץ,איןוסכנותקשייםלעבורהוצרכהכןבשלואשרהנאה,נוליד

ראשונה,ממדרגהודיפלומטיתפוליטיקאיתפרוטסטנטית, ;למלוכהשהגיעה
מימימיושןשרידאלאאינהמאליזבת,הצעירהמדיה,הבתולה"."המלכה
ההתפתחותכוחבאתהיאהיאהימנההקשישהאליזבתואילוהביניים,

אלבדרכההמפורסםהכלאלונדון","מגדלאתעברהאליזבתהחשדה.
עברההכלאמןמדם"."העקובהמריאחותה,ע"ינשלחהלכלאהמלוכה.
מפוארתבתהלוכהמרימרתלאחריצאהרמשםמאחוזותיה,באחתלמעצר
בגילסקוטלנדלמלכתחיתהססירארסמדיהההכתרה.לסקסללונדון

אחרשמרנה-עשרה,בגילשנה.שבע-עשרהבגילצרפתמלכתימים,ששה

הכתרמראשהנושרצרפת,מלןהשניפרנםראההראשון,בעלהמרת

ומלכותהארצהמסקוטלנדנמלטתהיאכאשרושש,עשריםבגיל ;הראשון
עשריםמגילהארוכותוהשניםהשני.הכתרמראשהנושרהשכנה,לאגנליה

מאושררתאחרות,נשיםבהןשניםוחמש,ארבעיםבגילמרתהרעדושש
במעצרבילתהאלושניםילדיהן,אתומגדלותביתלהןמקימותממנה,

הגרדום. :מאליווהמובןהברורלסירםעדוקשה,הלוךהלכושתנאיו
מלכתשבעים,בגילימים,ושבעתזקנהבלונדון,בארמונהנפטרהאליזבת
לאוהיצריםהרגשבעלתמדיההארץ.אתמלאהתהילתהאשראנגליה
 ;דעתהעלהערלהאתאמרהתמיד ;ובמעשיהבהתנהגותהרסןידעה
סוף.יםכקריעתהיהקשהאליזבת,שלמפיהמפורשתמלהלהוציאואילו
חיתהמדיהבדיבורה.תמדיעומדתחיתהדווקאשלאוראלאבלב,דזרולא

שליטה.חיתהאליזבתגאוותנית.

לעסוקבכוונתנושאיןאלא-בניגודיםולהרבותלהוסיףיכולנו
המופיעותהמלכותשתיכיואליזבת.מדיהשלההיסטוריותבדמויות
"הבתולהמאשרההיסטוריותלעובדותיותרקרובותאינןשילדשלבמחזהו

כנאהלהישרף,במקרםבקרב,גבורהמרתהמוצאתשלו, ) tמאררליאנס"
כאמור,שילד,שלבדראמההעובדותהאנגלית.הכנסיהבמדורותוכיאה,
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מתעוררתלנרידועיםוהדבריםבמידהשנתרחש,מהעםזהרתאינן

הפועלות.הנפשותשלהפנימיתמהותןהיאאחרתשאלהוממסמכים.

שלהגיבורההעלמהמאררליאנס"."הבתולהשילדשלמחזהואתהזכרנו

והןהצרפתייםבמקררותהןהמופיעההזמרתמןבאופיהשרנהשילד

במחזהוכאחד.ומחופיהמעריציהמתעוררתכלומר,האנגליים.במקוררת

מסריימיםקריםמפגינותהמלכותשתישרנה.הואהמצב ) 2סטירארט""מדיה

במתעלבממששפעלוואליזבתכמריה-להיותשיכלואר-שהיו

העמים.תולדות
בית-ספרתלמידישילד.פריזריואתלקוראאצלנומרביםאיןעתה

ביצירותלעייןטורחיםואינםטל","רילהלםאתבכיתהקרואיםתיכון

הראשוניםהעברייםהמשכיליםדרדרתשרנה.המצבהיהפעםנוספות.

שלרביםתרגומיםמצרייםגרמניה.סרפדילכלמעלשילדאתהעריצו

אינוגיתהלפחות,כאן,הראשונים.המאספיםתקופתלמןומחזרת,·ןz,ירים

פארסס(כגרןלהםשזכהביחסהמעטיםבתרגומיםבר,להתחרותיכול

הסיבהמהילטריס).מאירשלידירמעשהאבריה",בן"אלישעבלבוש

לחורתהגדולהמטיףלקסםנתפשרהגיטרופרוצייתכןןזרנלהבתלהערצה

הררמאנטיקןלקסםנתפשרועלובהאפרוריתמציאותויוצאייתכןהאדם.

אלה,ואנשיםיתכןעולם.שלכורמוהעומדיםברשאיםעלשכתבהקלאסי,

ומזדככיםמתעליםעצמםחשוומציק,קטנונימחסורהכיורשבורכם

כילהניח,ישובנעלה.בטובהאמרנהמןחדללאפעםשאףהסרפדלמקרא

פחותחשוביםהיוהמשוררשבעינישילד,שלהנעוריםמחזרתדווקא

בשלהראשוניםהמשכיליםאתמשכריותר,רהברגררתהמאוחרותמיצירותיו

כגרןמחזהאםהואספקשבהם.והמרדההתלהבותרוחהנעורים,להט

 ) S"השודדים"כגרןבערריםממחזהיותרושלוהמזוכךסטירארט","מדיה

המשכיליםעלבמיוחדחביבהיההקאטרלית,לדתהערצהרוחוהחזרו

היהודיים.

שניםשימשששילרהגםהיסטורי,מחזהאיברסטירארט""מדיה

עלמתבססאיברהמחזה :כלומריכה.באוניברסיטתלהיסטוריהכפרופסור

ההיסטורית.המציאותאתסותרהמחזהבהןבקודרתכמהישנןעובדות.פרסי

סקוטלנד.מלכתשלוסופההאחרוניםימיהאתלנרמראההמחזה :לדוגמה

-אליזבתויריבתהוחמש,ארבעיםבתאשהמדיהחיתהזרבתקופה

למערכהסירםתמרנתאלאזרשאיןלזכרו,יששנים.בתשעממנהקשישה

עלכמפרושמדרכולאשילדשלבמחזהבשנים.עשרותבטרשהשחיתה

הרבהצעירותהןהריותגובותיהןהגיבורותהתנהגותלפיאןמסריים,גיל

מאורעות,שלרשהעלבנריסטירארט""מדיהההיסטוריות.הדמויותמןיותר
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מחישים,אלאואינםהמלכהבלבתקווהלהפיחהאחרוןברגעהבאים
להצלתזגורטימרשלהקשרהםהרי :המרהסוףאתעניין,שלבסיכומו

לסטר,הרוזןדודליי,רובוטלורדאהבתהמלכות,לכסוהעלאתהרמיח
מתחישהללוהמוטיביםבשלושתהיריבות.המלכותשתיופגישתלמדיה,
הסקוטיתמריחשלשגורלהלמרותהצופה,ברהרגעמגיע jרבדראמטי

-אבל iטובלסוףהברורה,ידיעתולמרותהוא,אףמקורההיטב,לוידוע
פיקטיביתזמרתהואמורטיiכרארטנטיים.אינםכאחדהנושאיםשלרשת
ומזכירההיסטורי,הקושרבבינגטון,עםיזהרהרלבלדאגאףשילדבהחלט.

אדםשלכשמרלחורג,שהוצאבבינגטרןשלשמראתבמחזהפעמיםכמה
המתראות.בתקופהבחייםאיברשכברנפרדת,זהרתבעלמאר,דמסריים
ידידהארמאהבההיהלסטרהמציאות.מןמארדרחוקהלסטרהרוזןפרשת
מעולם,הובררלאשביניהםהמדרייקיםהיחסיםטיב-אליזבתהמלכהשל

שבידהקרוביםהיחסיםהרכיל.והולכיההיסטוריוניםשללבםלמגינת
ועלבונהזעמהלסטר.שלמרתויוםעדלמעשהרבות,שניםבמשכרהשניים

יחסיםמוכיחיםהעמידה,בגילכברוחראהתחתן,שלסטרשעהאליזבתשל
לנישואיתמידכמעטהתנגדהאליזבתכיכאן,לציידשישהגםהדוקים,

אתהרחיקולאלסטרשלהמאוחריםנישואיואףאולםשלה.החצראנשי
ע"יבשעתוהוזכרלסטרהרוזןשלשמראורן.לזמןמעליוהמלכהלב

לפנירבותשניםזההיהסטירארט.למדיהמתאיםבעלשלכזהאליזבת
מוזרהבהצעהאליזבתשלכוונותיההיומהלדעתקשהבמחזה.המסופר

רצתההאםזלההנאמןאדםסקוטלנדמלןכסעללהושיברצתההאםזר.
מלכהלהשיגלוולעזורבעצמהלונישאהשלאכןעללסטראתלפצות
בתרדלקבלתסכיםהיפהפיהמריחכיחיתהסבורהבכללהאםזאחרת
עמהלהתחרותיכלהלאאמנםמריחאשראליזבתאליזבת,שלמאהבבעל

זאשהקסמיעלבהתחרותלהכרתהשיכלהודאיהשלטרן,אןבחכמת
אבתהולאבקרבתה,לסטראתמחזיקהתמידחיתהאליזבתזאת,מלבד

זנוכחותועלולוותרמחצרה,להרחיקורצתהבאמתהאםממנו.להיפרד
מדיה,אתלהעליבכדיאןדרדליירובוטשלשמראתהציעהושמא

אליזבתשלותכניותיהמחשבותיה ?גלריהלמריבהעילהחיפושבמטרת
נירםגםסטירארט.מדיהשלכאלהושקופותברורותהיולאמעולםטירדרר
הנהנההיהדרדליירובוטמקרם,מכלדעתה.לסוףלרדתעלינויקשה

התואראתזרבהזדמנותלונתנהואליזבתמאחרהתכנית,מןהעיקרי
דםקרובירקעתהשעדביותרונכבדעתיקשםלסטר",לבית"הרוזן
דרדליילרדדאתכיבדהאליזבתבגאון.דגלםעלכשאוחרהמלכותלבית

מלכותיים.לנישואיןראוייהאלמעןהנכבד,בתואר
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המושפלת,הבזויה,נמריהמתאהבלסטוהרוזןלמחזה.נאבחזרואן

לפעולורצההואהמלכה.מדיהאתשניםלפנימפניו,שדחהלאחו

למלכהבחנופהמסותראתלהשיגמנסההואואומץעוזלומאיןלשחרורה.

רברiרןהכללהכחישממהוהואמדיה,עםקשריומתגליםכאשואליזבת.

מרתה,לקראתההולכתמדיהעםפניםמולפניםבעומרולעוכריה.ידו

בחצרהישגיוכלוהפחדן.השפלמעשהועלברואהחוטהברמתעוורת

אהדתהאשרהארץצופת,אלנמלטוהואלו,כדאייםאינםשרבאליזבת

ואיהכלאיןבמציאותהמחזה.כאןעדסטיראוט.למדיהתמידהיתהנתרנה

בהלתמיכהאשוסטיראוט.מדיהעםאי-פעםנפגששלסטולכ,ן

בדיימשחקכלישימשהמדיהמעיקרן.מופרךזהענין-ובדרישותיה

לססוהרוזןואילוהכנסיה,למורתאנגליהאתלהחזירשרצוהקאתרלים,

אליזבת,אצלוכרתפעלזרסיעהלמעןהקיצוניים.הפרוטסטנטיםאחדהיה

היהלסטוובה.בזהירותתמידוהצטיינהמטבעה,לקיצוניותנטתהשלא

השפלהאוצרתלעזותשנשלחהאנגליהצבאבואששעמדהאיש

הירהקושריםלראהקאתרלית.ספודכנגדשהתמרדוהפרוטסטנטים,

שרבהרשמיתוהדתאנגליהלמלכתהופכתהיתהמדיהלימצליחםי,

ערליםשהיוהראשוניםאחדלסטוההיהויקאתרלית,להיותחוזותהיתה

לגרדום.
 ;בוררההסיבה 1לסטושלבדמותוכן,אםשילד,השתמשמדוע

רובתגדולהגלויהסטיראוט.מדיהאתשהעריצוהגבריםהיומארדובים

מדיהאתלהפגישהיתהכוונתואן-המשורר'לרשותעמדהאוכלוסין

בכןערבותהמלכותשתיבידהמחלוקתדווקא.אליזבתשלמאהבהעם

אלאמלכות,שתיאלואידשרבלאדם.אדםשביןלשטחהמדיניהשטחמן

מדיהערלההשאר,כבכלכאן,ואף-הבכורה,עלהנלחמותנשיםשתי

שלבדמותוהשימושע"ישהושגהדואמטיהמתחאליזבת.עלעורןלאיד

אחות.דמותהזכותע"ימתעוורהיהלאדווקא,לסטו

לאלמעשה,ומדיה.אליזבתשביןהפגישההיאבמחזהשיאנקודת

להיפגשמאליזבתפעםמדיביקשהמדיהמעולם.כזאתפגישההתקיימה

מספרשפעמםיהגםזה,וצרבהאתמלקייםנמנעהאליזבתאולםעמה,

כללצמוחיכלהלאשלאליזבתבורומעורפלות.הבטחותלאסירהנתנה

להשגתקיוותהאנגליה,לחסדיהנתונהשמריה,שעהכזר,מפגישהתרעלת

היאהשתיםבידהפגישההעובדתי,לדיוקקשוכלללאשהיא.כלהבנה

פסיכולוגית.מבחינהבירתוהאמיתיואףבמחזה,ביותרהרושםובהקטע

הסוף.עדמדיהאתלהשפילרוצהקרובנה,ממראהליהנותהבאהאליזבת

הערלההיאהיאכיוקנאה,דאגהשברתלאחרלעצמה,להוכיחרוצההיא
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נזהרתאךלהרעמבקשתתככים,ומלאתצבועההבחינות.מכלמדיה,על
דווקאמאבדתהיאצדקה,שלמסורהתחתאכזריתתיתפש,לבלביר.זiר
ליצריהנותנתהיאהישע,חסרתהאסירהמרלכאן,המידה.חרשאתהפעם
אליזבתשלהתנהגותההמלכות.בחצרלעצמהלהרשותיכולהשאינהפורקן

המשורר.ע"ישנתפסכפיאופיה,אתלהפליאהולמתהנזכרתבסצינה
טיבהאתמראההבריות"יגידול"מהתדירהחוששתהבתולה""המלכה
 , riשאליזבברורזאת,עםלמרת.ההולכתכנועהיריבהבפפניהאמיתי
רביןבינהלהשוואהבקשרעצמהמשלהאינהועיקר,כללטפשהשאינה
רגילהבלתיכיופיההמוחצתההכרהכילהניחישאשה.מולכאשהמדיה,
וגסות.זולותחרפהמילותאויבתהשלמפיההסוחטתהיאהיאמדיהשל

להיכנע,מוכנהמדיההגבול.אתעברההיא :הזהירההחכמה,נכשלהוכאן
היאאליזבת,שלהמעליביםדיבוריהלשמעמסריים.לגבולעדרקאן

עדהעזלאשאישמילים,האחרונהלזרומשמיעהבגאוןראשהאתזוקפת
המלכות.לכסהגיעהמאזלאפנים,כלעל-·י 1בגללהלאמדםכה

בקורתולברא,אליזבתאתששכנעהואהוא-בפגישהלסטרשלנוכחותו
לקיצוניותהיריבותשתיאתמדרבנת-הפגישהמןטובותלתוצאות

תגיבשנפגעה,האשהואליזבת,בפניו.לזכותמנסהאחתכליתרה.
דרישותיהבשלשנפגעההמלכהשאליזבתשעהובמהירות,באכזריות
להסס.עלולהעדייןמדיה,שלהמדיניות
הפגישהנתקיימהלאאמנםשאםלהוסיף,עלינוההיסטוריהדיוקלמען

לפנימהזמןלאליזבת,כתבההשבויהמדיההריהמלכות,ביןההודמלאת
לא, jבמישריןמחרפתאינההיאביותר.מעליבמכתבלהורג,הרצאתה

מהלמרפת,התנהגותהעלשמרהתמידהאריסטוקרטיתסטירארטמדיה
.עלחוזרתשהיאכותבת,רקמדיה jיותרבייתהפלאליזבתעללומרשאיד

"לרעותהלעוץרקורוצהאנגליה,מלכתעלהמהלכותרעותשמרעות
עללחזורחפשיתהיארעתהאלה.שמרעותמפנילהתגונןהחביבה"

כמחלוקהושרריפיקנטינושאסביבכמרבן,מתרכזות,אלה :"השמועות"
שהגורםאומרים,הרכילוהולכיהמלכה.שלהמפורסמתהבתוליות-

בלילותחומקתכשהיאנראיתהמלכהאמנם jגופנימרםהואזרלצניעות
לתשוקותיה,רוויהלמצואמנסהבהרבה,ממנהצעיריםחצראנשילחדרי
מלקבל.בעדהמונעהטבעאשר

 •יותריפהשילדשלתיאורוכילהודות,עלינו
 iבמציאותקייםהיהלאמררטימרכאמורמררטימר.פרשתאתהזכרנו

צעיריםאותםכלשלאינקובציהמעידהואמררטימרהר.וגיס~,מאידן
דמותהואמררטימרסטירארט.למדיהידםלתתשניסרונלהבים,הרזים
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החכמהואליזבתהיפהמדיה

 jשנתקאrרלפררטסטנטאלאמלידה,קאתרליאינובאשרבמיוח,דדראמטית .

 .הגריםכדרךהחדשה,לאמונתולהטבמשנהנלחםהואכך,משרםדווקא

נמריה ;בזרזראצלונתערבברהאנושיתוהאהבההאלוהיתהאהבה

עםהפגישההאלוהית.מדיהבבואתאתרואההואהקאתרליתסטיראוט

משפיעהפחות,ומבולבלתיותררגילהבצררהמדיהאתהאוהבלסטר,

נותןהואמדיה,שללתדהמתההניסיון.חסרהעלםשלטהרתועללרעה

סוערים.אהבהמאורעותשבעהמדיהלרגשותיו.פורקןעמההבאהבפגישה

ובסערתבהתלהבותנעורים,בלהטערדמאמינהאינהואףחפצהאינההיא

משגים.רצופתבדרךנוספתטעות-לסטרכן,עלבחירתה,רגשות.

מדיהחיתההתקופה,שלתעודותפיעלעתהלשפוטשנרכלכמהעד

-למענה;נשפךרביםצעיריםדםכמעט.מאגיקסםבעלתאשהסטירארט

אלהסוערתלאהבתהקרבןחיתהעצמההיאאשמתה.ללארבים,ובמקרים

האשימהאליזבתאםאגב,מלכרתה.אתאיבדהזראהבהובשלברסררל,

מןלהגרתוהיהשצוידבעלה,ודבליי,ברצחבשותפותמדיהאתתכופות

המוסריזעמהבמקצתמוזר-.ברסררלעםחדשיםנישואיןלמעןהמסילה

אשתונמצאה.לסטר,עםידידותהשיאבתקופתשכןאנגליה._מלכתשל

אךשבררה.כשמפרקתהבביתה,אחדבהירבבוקרזהשלהראשונה

מדיהבפרשתמלבד-חיוביבאורלהיראותתמידידעהאליזבת

סטירארט.

הרינברא,ולאהיהלאמררטימרשאםלהוכיח,באיםאלאדברינואין

האומללה,סקוטלנדמלכתשלהררמאנטייםלתולדותיהדמותומתאימה

אסרן.אךעליההמיטשיופיה
הואהבגין,אתהמחזיקההכיפהאבןהמחזה,שלהכותרתגולת

עידודאתבאכזריותממנהמנערבמציאותמדיה.שלהאחרוןווידויה

לאשילדאצלגםהקאתרלית.האמרנהלבניכךכלהחשובהאחרון,הכנסיה

הקרדינלמןהקודשוייןלחםאתשקיבלחילוניאדםאלאכהן,מופיע

חול·אתמנשלתהחטאיםמירוקרעםחטאיה,עלמתוודהמדיההצרפתי.

בעקיפיןשותפות :מרדההיאמדם,עקרבכב,דבחטאהאנושיות.שרתיה

הואמפשע.חפהנמריהמאמיןאינוכן,אםהמשורר,רוכליי·ברצח

חרקיאתששכחהאשהבהרואההואבתשובה.חוזרתנמריהמאמין

מרצהבכלאובדידותהסגרבשנותואשריצריה,בלהטוהצניעותהמוסר

לבסוףהופכתהחיצוניתהכפייההזה.העולםעלמרצוןומוותרתעוונהאת

זכאית.וכולההמאבקמןיוצאתמדיהפנימי.לצר

מעלותיה.בזכותלאהאלים,הכרחבעזרתגברההיאאליזבת.כןלא

מרדהמדיהכיאמרנו :מדיהשלבווידוינקודהערדלנרמסתברתוכאן
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כינשבעתהיא :תוקףבכלמכחישההיאשניהאשמחאחד.כבדבחטא
אליזבת.המלכהכנגדשחראקשרבכלבידיעהשותפהחיתהלאמעולם
השתת·באשמתהאנגלית,האצולהשלוידביתבפנילמרותנשפטהמדיה
ולהכתיראליזבתאתלהורגהיהשמבררןהמפורסם,בבינגטרןבקשרפרת
שאליזבתהרימפשע,חפהחיתהמדיהאםרהבה,כמקרמה.מדיהאת

אכןהמחזהנמשןשרביםרמזיםלפיעצמה.עלגדולהאשמההעמיסה
בהזדככרתהמסתייםהמחזהראםהאמת.אתידעהשאליזבתלנר,מסתבר
והכזב.השקרשלהטיטבירוןשרקעתאליזבתהרימדיה,שלהשלמה

אתהצדיקההמוסר,חרקיפיעלתימדפועלתשאינהההיסטוריה,
בקסםיצרהנעלה,לקראתהמתמדתבחתירתושילד,אליזבת.שלמעשיה
אחרת.מציאותלשרנו
 • 1960דצמבר,

 nרועה

1. Friedrich Schiller: Die Jungfrau von Orleans, 1801. 

2. Friedrich Schiller: Maria Stuart, 1801. 

2. Friedrich Schiller: Die Rauber, 1781. 
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