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Oxford
Nå, hur ska vi nu åtgärda det här dilemmat? Själv vägrar jag befatta mig
med saken.
Bacon
Det var du som startade hela rörelsen, kusin. Du kan inte frita dig från
ansvar.
Oxford
Och vad fan skulle du trassla in dig i bråk med myndigheterna för,
Chris? Du kunde ha haft allt på det torra och kunnat bära upp hela teaterruljangsen
om du inte skaffat dig så gemena fiender.
Marlowe
Det var de som bråkade med mig. Jag bad inte om duellen med Bradley.
Jag bad inte om bråket i Flushing. Jag bad inte om ärkebiskop Whitgifts inkvisition.
Oxford
Det gjorde du visst! Du skrev ju pamfletter mot hela den anglikanska
kyrkan!
Marlowe
Jag åkte aldrig fast. Ingen vet att det var jag.
Bacon
Men din ateistiska föreläsning var ändå att gå farligt långt, Chris. Du
visste mycket väl att ingen av någon myndighet i hela landet skulle ha tolererat
någonting sådant, då alla myndigheter med kronan och drottningen högst beror med
sin ställning helt på den kristna tron.
Marlowe
Därför höll jag föreläsningen i smyg och bara inför betrodda.
Bacon
Men du måste ha vetat att ryktet måste sprida sig.
Marlowe
Är inte det hela vår verksamhet? Är inte allt vad vi skriver ’i smyg’? Har
inte ni, Sir Edward, författat varenda pjäs och fått den uppförd i smyg och anonymt?
William
Det är det som i mångt och mycket är vårt dilemma, att vi alltid är
hänvisade med vår verksamhet till underjordens anonymitet. Men ett värre dilemma
är att myndigheterna söker dig, Chris. Vi måste få dig ur farozonen på något sätt.
Ferdinando Han kan väl alltid fly upp till oss i Lancashire.
William
Det räcker inte. Myndigheterna med Whitgift i spetsen vill mörda
honom med kättaren, landsförrädaren och spionen John Penry.
Marlowe
Som är oskyldig.
William
Det hör inte hit. De ämnar hänga honom.
Marlowe
Är det alldeles omöjligt att rycka honom undan galgen? Jag kände
honom väl. Vi delade samma kritik mot kyrkan. Vi var studiekamrater. Jag
uppskattade honom alltid.
William
Jag beklagar, men det är helt omöjligt att rädda honom. Far har talat med
både drottningen och Burghley. Whitgift kräver hans liv.
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Ferdinando Vad sägs om följande idé. Låt oss ta hand om Penrys kropp efter
hängningen och låta den passera som Marlowes. På så sätt kan vi lätt rycka Marlowe
undan inkvisitionsfaran genom att få honom offentligt förklarad som död.
William
Det är riskabelt. Ingen får sedan viska ett knyst om att han lever, och han
kan aldrig mer bära sitt eget namn.
Bacon
Vi får helt enkelt skydda honom och garantera hans säkerhet med vår
totala tystnad.
Oxford
Då återstår grundproblemet. Vad ska vi göra med alla pjäserna, om inte
ens Marlowe längre kan uppbära dem med sitt namn? Mitt namn är uteslutet, liksom
ert, Ferdinando och William, då vi är adelsmän. Bacon är i regeringen, så hans namn
kan inte heller användas. Du var den perfekte pjäsförfattaren, Chris, och hade kunnat
ta hand om alla våra pjäser och ge dem en klassisk status, och så går du och blir
angiven för ateism och falskmynteri och homosexualitet och alla världens värsta
brott bara för din frispråkighets och tankeskärpas skull av en av dina suspekta
vänner inför rikets högsta myndighet! Från att ha varit vårt största hopp har du blivit
en katastrof, Christopher Marlowe!
Bacon
Ta det lugnt, kusin. Var inte så teatralisk. Du har hamnat i åtskilliga
klämmor själv i dina dagar och därför ideligen förvisats från hovet. Du klarade dig
bara för att du hörde till landets äldsta adel.
Oxford
Men vi har ett problem att lösa! Vi kan inte fortsätta teaterverksamheten
och dess fantastiska expansion och möjligheter utan ett enda författarnamn!
William
Vi har Chapman.
Oxford
Den stofilen! En mossig akademiker! Ingen tar honom på allvar som
diktare. Han är bara översättare.
Bacon
Jag har en helt annan idé. Jag råkar känna till en ung ambitiös
teateramatör från landsbygden som flytt hemifrån från en betydligt äldre fru med för
tidigt påkomna barn, tre stycken, och kommit till London för att göra sin lycka. Han
är enkel men rättfram och en utmärkt deklamatör. Jag har hört honom. Han skulle
kunna ta på sig vilken roll som helst.
Ferdinando Du menar att i skydd av hans entusiasm som teaterapa skulle Marlowe
kunna fortsätta skriva pjäser och arbeta vidare på de gamla?
Bacon
Jag har prövat saken noga och funnit den gångbar.
Oxford
Vem är denne amatörskådespelare? Han får inte vara dum, han måste
vara absolut tillförlitlig och kunna genomföra den roll vi ålägger honom fullständigt
konsekvent.
Bacon
Han är pålitlig då han är en säker affärsman. Han kan hålla tyst.
William
Vore det möjligt att träffa honom?
Bacon
jag har bett honom komma hit för er bekantskap med honom om ni
skulle önska det.
Ferdinando Du måste vara beredd att ge upp ditt namn, Chris, för att låta ett annat
kunna föra pjäserna vidare.
Marlowe
Vad är ett namn? Sir Walter Raleigh har konsekvent vägrat ge sitt namn
åt något av vad han skrivit.
Oxford
Han är inte ensam. Så har de flesta av oss gjort.
William
Synd att han inte kunde vara här.
Bacon
Han vet vad som pågår. Jag håller honom informerad.
Oxford
Så får vi då träffa denna hemlighetsfulla hjälpare?
Bacon (reser sig och går och öppnar en dörr) Var så god, William Shakspere.
(Denne stiger in, en reslig man med klar blick och öppen panna, med en utstrålning av
säkerhet, pålitlighet och hederlighet.)
Oxford
Så du är vår man. Vet du vad saken handlar om?
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Will (till Marlowe) Era pjäser är enastående, Chris Marlowe, och jag beklagar att ni
inte kan fortsätta er verksamhet. Jag lånar er gärna mitt namn, om det betyder att ni
kan fortsätta skriva åt oss.
Marlowe
Du ser ut som en så sällsynt person som jag skulle kunna samarbeta med
och lita på.
Will
Jag står till ert förfogande av tacksamhet för er konst.
Ferdinando Saken verkar vara klar.
William
Ja, jag tror att vi har löst problemet.
Bacon
Då är det bara att sätta planerna i verket och organisera övergången. Vi
måste få drottningen med på noterna. Ni måste övertala er far, Ferdinando och
William. Drottningen får fixa fram en lämplig likbesiktigare som får ombesörja
formaliteterna. Marlowes död måste bli juridiskt vattentät.
Oxford
Detta är en bättre intrig än någon av våra pjäser.
Bacon
Det kanske blir en pjäs en dag.
Oxford
Efter min död i så fall, och efter allas vår död. Vi ger Marlowe mandat att
skriva alla pjäser utom den.
Bacon
Vad sägs, Marlowe? Är du med?
Marlowe
Självfallet.
Bacon
Någon emot? Master Shakspere?
Shakspere Om bara pjäserna kan fortsätta produceras är jag säker på att företaget
måste bli enbart framgångsrikt.
William
Kan vi räkna med drottningen?
Oxford
Hon älskar teatern. Hon vill inte förlora den.
Bacon
Du har fullkomligt rätt, kusin. Ingen är säkrare som vår garant än
drottningen, då teatern håller på att bli vår regerings främsta propagandainstrument.
Ferdinando Alltså är vi alla överens. Tack och lov för det! Du klarar dig, Marlowe.
(slår honom på axeln) Du kan i mera lugn och ro än någonsin fortsätta på
dramatiseringen av rosornas krig.
Marlowe
Det är det enda jag begär: att få fortsätta dikta i fred.
Oxford
Det är vi alla intresserade av att du gör.
Bacon
Konferensen är avslutad.
(De bryter upp under hjärtliga och mera avslappnade former.)
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