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Autori märkus
Elizabeth Farren, kellest sai üks Inglismaa armastatumaid näitlejatare, sündis 1759. aastal.
Tema isa oli rõõmsameelne viinanina, kes kunagi
Corkis apteekriametit pidas. Hiljem ühines ta näitetrupiga, kes Iirimaal ringreisil viibis, ning jõudis lõpuks välja Liverpooli, kus ta kohtus baaridaamiga, kellega abiellus.
Neil oli kaks tütart: Margaret ja Elizabeth. Viimane
oli heledapäine ning sinisilmne laps, kes mängis poiste
osi Shakespeare’i näidendites.
Londoni lavadele ilmus ta pika ja sihvaka tütarlapsena, kes polnud eriti ilus, kuid väga väljendusrikka
näoga.
Drury Lane’is hakkas Elizabeth esinema 1778. aastal ning tema métier oli vaieldamatult komöödia.
Ta oli väga vooruslik, kuid meeste hulgast, kes asja3
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ta püüdsid tema tähelepanu pälvida, eelistas ta selgelt
Derby krahvi.
Richmondi hertsogi juures peoõhtul viibides tunnistas krahv Elizabethile, et on temasse sügavalt armunud.
Õnnetuseks oli tal naine, parandamatu invaliid, kellega ta küll harva kohtus, kuid kes siiski osutus takistuseks tema ja ta armastatu vahel.
Krahv leppis sellega, et tema omaks saaks Elizabeth
vaid tema seadusliku naisena, kuid ei suutnud näitlejatarist ikkagi loobuda.
Kire asemel leppisid nad intiimse, kuid platoonilise
sõprusega.
Neist said armastajad, kes teineteisele ei andunud.
Vaatamata kummalisele suhtele ei kustunud nende
armastus kunagi ning nende sõprus jätkus veel kakskümmend aastat.
Märtsis 1797 krahvi naine suri ning lõpuks ometi
oli ta vaba abielluma oma jumaldatud ning voorusliku
Elizabethiga.
Nad hakkasid kohe ettevalmistusi tegema pulmadeks,
mis eriloa alusel sama aasta esimesel mail aset leidsid.
7. aprillil 1797. aastal esines Elizabeth viimast korda laval, mängides “Keelepeksu koolis” lady Teazle’it.
Elizabethi ja krahvi lugu oli kõigile teada ning seda
peeti täiuslikuks romantika ja teineteisele pühendumise näiteks.
Teater oli puupüsti täis.
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Armastus, valed ja abielu
Kui Elizabethist Derby krahvinna sai, oli ta kolmekümne kaheksa aastane. Oma mesinädalad veetsid nad
Epsomis.
Kuid need kestsid vaid kaks päeva, kuna Elizabeth ei
jõudnud ära oodata, et teda õukonnas esitletaks.
Ta oli esimene peeri abikaasa, kes kunagi oli olnud
näitlejatar, ning kuninganna ette astudes tekkis temas
vastupandamatu soov kõnelda.
Ta ütles Tema Majesteedile, et see oli tema elu kõige õndsalikum hetk, kui ta sai selles “uues karakterrollis” Tema Kõrguse ette astuda.
Kuningannale ei paistnud see meeldivat ning ta sõnas:
“Kas armuline lady ei suuda oma päritolu unustada?”
Pärast seda õppetundi ei rääkinud värske krahvinna
enam kunagi oma sidemetest teatriga.
Oma mehega oli ta siiski taevalikult õnnelik ning
kinkis talle kolm last: ühe poja ja kaks tütart.
Nad elasid täiuslikus õnnes ning nende elu ei varjutanud ükski murepilv.
Elizabeth suri 1829. aastal seitsmekümne aasta vanuses Knowsleys, Derby aadlike põlises residentsis.
Abikaasa järgnes talle viis aastat hiljem.

5

