


Muzy płomiennej trzeba, by się wzbiła 
Ku najjaśniejszym niebiosom natchnienia! 
Całego państwa - by się stało sceną, 
A na aktorów - książąt... 

Więc wybaczcie -

Szanowni, że się ośmielamy na tym 
Lichym podeście zmieścić taki temat, 
Przecież to kurnik, który nie obejmie 
Obszarów Francji. W tym drewnianym „O" 
Nie zmieścisz nawet hełmów spod Agincourt. 
A więc wybaczcie. Lecz koślawy znaczek 
Może oznaczać milion na papierze, 
Więc i my, zero w tym wielkim rachunku, 
Możemy dzięki waszej wy<J braźni 

Urosnąć w liczbę. Wyobraźcie sobie 
Potężne państwa dwa - pośród tych ścian. 
Ich brzegi dzieli niebezpiecznie wąski 
Pas oceanu, a czego tu brak -
Uzupełnijcie wyobraźni siłą: 

Niech jeden człowiek mnoży się w tysiące, 

Wspomnę o koniu, wy ujrzycie ziemię 
Pod kopytami hufców stratowaną. 
Myśl wasza królów ubierze w korony, 
Z miejsca na miejsce będzie ich przenosić, 
Przeskoczy lata, rok zamknie w godzinie. 
Zagrałem rolą chóru w tej kronice 
A jako prolog - już ostatnie słowo: 
Nie sądźcie naszej sztuki zbyt surowo. 

Shakespeare: Henryk V, Chór - fragment 
(na podstawie przekładu Jana Kasprowicza opracował J. W.> 



.Jan Kott 

KRÓLOWIE 

Czytelnika XX wieku uderz.ać mu.si współczesność Ry
.szarda II. Odczytuje tę sztukę, albo patrzy jak ją odgry
wają na scenie poprzez doświadczenia własne. I nie może 
.ani jej odczytywać inaczej, ani patrzeć na nią inaczej. I dla
tego nie przeraża go albo raczej nie zadziwia szekspirowskie 
-Okrucieństwo. Na walkę -0 władzę i wzajemne wyrzynanie 
się bohaterów tragedii .patrzy dużo spokojniej od wielu po
koleń widzów i krytyków dziewiętnastcwiecznych. Spokoj
niej, .a w każdym razie rozumniej. Okrutnej śmierci więk
szości postaci nie traktuje ani jako konieczności estetycznej, 
ani jako reguły, która obowiązuje w tragedii i przynosi 
catharsis, ani nawet jako specyficznej cechy groźnego geniu
szu Szekspira. Raczej skłonny jest uważać okrutną śmierć 
głównych bohaterów za konieczncść hi'storyczną albo za 
rzecz zupełnie naturalną. Nawet w Tytusie A.ndroniJcu, któ
rego Szekspir prawdopodobnie przerobił lub napisał w tym 
samym roku co tragedię Król Ryszard III, współczesny widz 
dostrzega coś znacznie więcej, ponad karykaturalne i grotes
kowe, jak głosiła krytyka dziewiętnastowieczna , nagrc madze
nie niepotrzebnych okrucieństw. I kiedy Tytusa Andronika 
tak wystawiono, jak go wystawił Peter Brook, gotów jest 
oklaskiwać scenę ogólnej rzezi z piątego aktu z tym samym 
zapałem, z jakim oklaskiwali ją kotlarze, krawcy, rzeźnicy 
i żołnierze za czasów szekspirowskich. Był to wtedy jeden 
z największych sukcesów teatralnyd1. Współczesny widz od
najdując w tragediach szekspirowskich własną współczes

ność, zbliża się często niespodziewanie do współczesn<:ści 

szekspirowskiej. A w każdym razie ją dobrze rozumie. Do
tyczy to przede wszystkim kronik historycznych. 

Kroniki historyczne Szekspira noszą tytuły cd imion kró
lów. Król Jan, Henrykowie IV, V i VI, KróL Ryszard II 
i III. (Król Henry,k VIII, napisany tylko częściowo przez 
Szekspira, u schyłku jego twórczości ,tylko formalnie na
leży do cyklu kronik). Poza KróLem Janem z przełomu XII 
i XIII wieku kroniki Szekspira obejmują dzieje walki o ko-
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ronę angielską od schyłku XIV po ostatnie la.ta XV wieku. 
Są przeszło stuletnią epopeą historyczną podzieloną na wiel
kie rozdziały panowań. Ale gdy czytamy te poszczególne 
rozdziały, w porządku wydarzeń , według następstwa wład
ców, uderza nas, że historia dla Szekspira stoi w miejscu. 
Każdy z tych ro·zdziałów zaczyna się i kończy w tym sa
mym miejscu. W każdej z kronik historia jak gdyby opi
suje koło, po czym wraca do punktu wyjścia. Tymi powta
rzającymi się i niezmiennymi kołami, jakie zatacza historia, 
są kolejnf' panowania królewskie. 
Każda z tych wielkich tragedii historycznych zaczyna się 

od walki o tron lub o jego umo::nienie, każda kończy się 
śmiercią monarchy i nową koronacją. W każdej z kronik 
prawowity władca ciągnie za sobą długi łańcuch zbrodni 
odtrącił od siebie panów feudalnych, którzy pomogli m~ 
sięgnąć po koronę, wymo rdował naprzód wrogów, potem da
wnych sojuszników, wytracił następców i pretendentów do 
tronu. Ale nie zdołał wytracić wszystkich. z wygnania wra
ca miody książę, syn, wnuk lub brat pomordowanych, broni 
pogwałconego prawa, wokół niego skupiają się odtrąceni pa
nowie. uosabia nadzieję nowego porządku i sprawiedliwości. 
Ale każdy jego krok do władzy znaczony jest mordem, gwał
tem i: wiarołomstwem. I kiedy znalazł się już w pcbliżu tro
nu, ciągnie za sobą łańcuch zbrodni równie długi jak do nie
dawna prawowity władca. Kiedy włoży koronę, będzie rów 
nie znienawidzony jak tamten . Zabijał wrogów, teraz będzie 
zabijał dawnych sojuszników. I zjawia się nowy pretendent 
do tronu w imię pogwałconej sprawiedliwości. Cykl się 
zamknął. Roz.poczyna się nowy rozdział. Nowa historyczna 
tr.agedia. 

Oczywiście schemat ten nie we wszystkich kronikach hi
storycznych występuje z równą ostrością. Najjaśniej zary
sowany jest w Królu Janie i w dwóch arcydziełach tragedii 
hłstorycznej, w obu Ryszardach. Najbardziej zamglony jest 
w Henryku V, wyidealizowanym i patriotycznym, który opi
suje walkę z wrogiem zewnętrznym. Ale zawsze walka 0 wła
dzę oczyszczona jest u Szekspira z wielkiej mitologii, uka 
zana w stanie czystym. Jest walką o koronę pomiędzy ży
wymi ludźmi, którzy mają imię, tytuł i siłę . („.) 

W każdej z kronik historycznych jest ich czterech lul> 
pięciu , którzy patrzą w oczy dogasającego monarchy, śledzą 
drżenie jego rąk . Już zawiązali spisek, już ściągnęli do 
stolicy wierne wojska, już porozumieli się ze swoimi zwo-



lennikami. Wydali rozkazy najemnym mordercom, kamien
na wieża Tcwer czeka na nowych więżniów. Jest i~h czte
rech lub pięciu, ale żywy może pozostać tylko jeden. Ksżdy 

z nich ma inne imię i inny tytuł. Każdy z nich ma inną 
twarz. Jeden z nich jest przebiegły, drugi mężny, trzeci 
okrutny, czwarty cyniczny. Są żywymi ludżmi; bo Szekspir 
był wielkim pisarzem. Pamiętamy i<:h twarze. Ale kiedy 
kończymy jedęn rozdział i zaczynamy następny, kiedy kro
niki his toryczne ·Szekspira czytamy w caloś~i, jedną ,po 
drugiej, zacierają nam się powoli twarze władców i uzur
patorów. 

Nawet mają te same imicna. Jest zav·.rsze Rysza rd, !Edward 
i Henryk. mają te same tytuły. Jest książę Yorku, i książę 
Walii i książę Klarencji. Kto inny jest mężny, kto inny 
jest okrutny, kto inny jest przebiegły . Ale dramat, który 
się między nimi rozgrywa, jest zawsze ten sam. I w każdej 
tragedii powtarza się ten ..sam jęk matek pomordowanych 
królów. 

I oto coraz bardziej ponad indywidualne rysy królów 
i uzurpatorów wyłania się z kronik dramatycznych Szekspi
ra obraz samej historii. Obraz Wielk i-ego Mechanizmu. Każ

dy z kc lejnych rozdziałów, każdy z .wielkich Szekspirow
skich aktów jest tylko powtórzeniem. -

I zapowiedzią gr.oźnego dramatu, 

Człowiekiem, który wspina się na szczyt 

Po to, by z niego w samą otchłań runąć 

Ryszard III (IV, 4) 

Ten właśnie obraz historii, wielokrotnie powtórzony przez 
Szekspira, narzuca się nam z całą siłą. Historia jest wiel 
kimi s~hodami, po których nieprzerwanie krcczy orszak kró
lów. Każdy stopień, każdy krok w górę zbliża do tronu albo 
tron umacnia. Ale z ostatniego stopnia jest już tylko krok 
w .przepaść. Zmieniają się władcy. Ale schody są zawsze te 
same. I tak samo kroczą po nich dobrzy, źli, mężni i tchórz-
1iwi, pedli i szlachetni, naiwni i cyniczni. 
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(fragment eseju Królowie, drukowanego 

w Przeglądzie Kulturalnym, nr 43/1957) 

H. Robinson: portret Williama Shakespeare'a 



. 
G. ·B: Shaw 

- . 
FRAGMENT- RECENZJI Z RYSZARDA III 

(LYCEUM THEATRE, 19.XII.1896 r.) 

Koncepcja gry Sir Henry Irvinga ma tak ogromną prze
wagę nad koncepcją Cibber.a **), że widz(, wychowany -
podobnie jak ja - na tym starym wzorze ,znajduje w niej 
olbrzymią satysfakcję. ( ... ) 

Odruchowy sprzeciw wobec koncepcji Ci1hbera budzi to, 
co zwykliśmy nazywać „gwiazdorskim popisem". W sztuce 
tak wypełnionej akcją nie starczało miejsca dl.a więcej niż 

jednej pełnowymiarowej postaci; Shakespeare otoczył ją 

zatem figurami, których historyczne kostiumy, poparte 
w odpowiedniej chwili jednym lub dwoma wierszami tek
stu, dostatecznie działają n.a naszą wyobraźnię, byśmy mogli 
ujrzeć cały dwór Edwarda IV. I choó Hastings, Stanley the 
,jockey of Norfolk", „głęboki, mądry, dowdpny Bucking
ham" i pozostali narysowani są bardzo skąpą kreską, tyle 
tylko, by zaznaczyć przypisaną im przez autor.a funkcję, t'.l 
jednak mają dla widza dostatecznie realne rysy, a ich zna.! 
czenie jest dostatecznie podkreślone aby widz uwierzył, że 
Ryszard III dziala1 wśród dworz.an jako brat królewski. Ci•b
ber jednak nie mógł się pogodzić z tą. myślą, że na scenie 
będzie się liczył ktokolwiek prócz niego.: był zdania, że o ile 
pomniejsi czlonk-0wie trupy, nie potrafią dorównać jego 
aktorstwu, t.o będzie rzeczą całkiem naturalną i słu.szną, 

ieśli on - główny protagonista dramatu - będzie nie tyle 
tuszowa·! ich br.aki, ile podkreślał przede wszystkim własną 
nad nimi przewagę. (Niejeden ze współczesnych, wybitnych 
aktorów jest podobnego zdania). Osiągnął zatem to, że 

w przedstawieniu Ryszarda III wszys cy aktorzy prócz 
niego, w roli Ryszarda - byli świadomie ośmieszeni i !J{'m
niejszeni. Jedyny wyjątek uczynił dla Henryka VI w akcie 
I , któremu pozwolił budzić współczucie publi cznośc i - po 
to jednak, .aby samemu osią.gnąć większy efekt w scenie 
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zasztyletowania. Ideał Ci•bbera najpełniej potrafił uciele:śnić 
Barry Sullivan, jedyny aktor, który na przestrzeni ostat
niego półwiecza kreował na scenie Ryszarda według wsk.a
zań Cibbera. Nie była to jednak gra, lecz indywidualny 
popis. Barry Sullivan był aktorem o dużej sile ekspresji; 
był bardzo zdolny. Gdyby jego siła oddziaływania nie miała 
tak wyłącznie piekielnego zabarwienia, gdyby po<lporządko

wał się dramatowi, miast podporządkowywać drama sobie, 
upatrując w nim jedynie środek do wywyższenia własnej 
osoby - mcżna•by więcej o nim powiedzieć. Udało mu się 
osiągnąć to, że .publiczność wierzyła w Ryszarda III; nie 
potrafił natomiast - i prawdopodobnie wcale nie chciał -
wzbudzić wiary w inne postaci. Stąd też iluzję, jaką two
rzył, niszczyli pozostali aktorzy. ( .. . ) 

Jeśli idzie o grę Sir Irvinga - nie chciałbym jej oceniać 
na podstawie tego, co widziałem w dniu premiery. Najle
piej wypadł w scenach dworskich. W trudnyeh seenach 
monologowych natomiast, które tak lubił Cibber, sterował 
- jak mi się wydawało - niezupełnie zadowalająco; miej
scami też tracił panowanie n.ad nerwami. Zdarzały mu się 
również osobliwe potknięcia w tekście, na .przykład kilk.a
krotnie użył formy „you" zamiast I". „Zanim zwierciadło 

k u p i s z, świeć dniu jasny". Raz niechcący zelektryzował 
salę, zwracając się niespodziewanie do panny Milton, z pro
śbą, by zeszła ze sceny; posłużył się w tym celu białym 
wierszem i przejmującym głosem Rysz.arda. Pod koniec 
męka gry przeciwnej jego talentowi znużyła go. W scenie 
namio towej i w scenach bitewnych jego wyczerpanie było 
zbyt -Oczywiste, by można je było przyjąć jako zamierzoną 
koncepcję gry. Scena walki przyniosła mu, być może, ulgę; 
dla mnie jednakże widok p. Coopera trzykrotnie przeszy
wającego mieczem ciało Ryszarda, jak gdY'bY człowieka 

może ·było przebić tak łatwo jak mątwę - nie był ani 
wiarygcdny, ani przejmujący. Próba oddania na scenie wal
ki tak imponującej , jak Hazlitt opisuje śmierć Ryszarda 
w wykonaniu Edmunda Keana , jest beznadziejna. Gdyby 
Kean ożył i wystąpił przed nami w scenie walki, uważali
byśmy ją za równie absurd.alną, jak jego zwyczaj leżenia na 
kanapie, gdy był zbyt zmęczony, lub zbyt pijany, by utrzy
mać się na nogach w ostatnich scenach. 

Dalej, wydaje mi się, że Sir Henry Irving powinien był 
albo tak obsadzić sztukę, by aktorzy sprostali jego grze, 
.albo dostosować swoją grę do obsady. Jego gra w scenie 

7 



z .La'Cly Anną - która jest sceną z Punoha, przedstawi•mą 
na płaszczyźnie D on Juana - pozostawała w jaskrawej 
sprzeczności. nie tylko z literą tekstu, lecz z jego duchem 
i odczuciem, wyraźonym dobitnie w jego kadencji. Do tego. 
jesteśmy wszakże przyzwyczajni: Sir Henry Irving nigdy 
nie ustosunkowywał się do sztuki inaczej, jak do środka 
pozwalającego mu na stworzenie własnej, wspaniałej krea
cji. Skoro jednak <Jszczędzono nam łez, namiętności ,czu
łości, obłudnych uniesień - a tylko <Jne przydają wiary
godności zakończeniu .spotkania - skoro kobietę dręczy się 
po prostu, <Jbraża, szydzi z niej i wzbudza się w meJ 
wstręt przez cały czas trwania tej sceny, to· dlaczego za
miast tego okropnego wcielenia cnót i przyzwoitości, tej 
amerykańskiej damy-intelektualistki, nie pokazano Lady 
Anny jak<J stworzenia słabego, o dziecinnym umyśle i osob
liwej sile przyciągania? Biedna panna Julia Arthur uczci
wie mbiła co mogła, by odegrać swoją rolę tak, jak ją 
odczytała u Shakespeare'a. I gdyby Ryszard zrobił to same, 
moźna by było uwierzyć. Ale jak mogła grać z Ryszar
dem który nie chciał wydobyć z siebie ani jednego tonu 
znajduiącego oddźwięk w sercu kobiety? Nie bardzo mogła 
spo ;czkować aktora-reżysera i wyjść. Zasługuje wszakże 

na odr<Jbinę zaufania za to, że ,powstrzymała się od uźycia 
tak ostatecznego środka. Po zejściu ze sceny panna Arthur 
miała jednak niejaką satysfakcję , bowiem Ryszard, który 
grał w scenie z nią niczym handlarz z Hounsditch, oszu
kui~M· r01botnicę fabryczną na parze znoszonych pończoch, 
nie mó'!ł. rzecz jasna, uchwycić tonu gwałt<Jwnego wybu
chu nvchy, zawartego w słowach: 

Któż kiedy szukał miłości w ten sposób? 
-.::' óż kiedy miłość w ten sposób pozyskał?" 

Aż ko .-c . ło, źeby odpowiedzieć: „Nikt, zapewniam pana" i na 
tym rnko·ńczyć scenę. Przyznaję chętnie, że kreacje poczęte 
w wv~braźni Sir Henry Irvinga lepsze są nieraz - jak np. 
w wypadku jego Joachimo - od postaci stworzonych ręką 
dra --n :lLpisarza. To wszakże, co zrobił w tej scenie, podob
nie -~ ' · w mono1ogu wstępnym, jest dziecinną igraszką 

w rn •·ównaniu z tym, czego wymaga od niego Shakespeare. 

(Dramatic Opinions and Esseys, Brentano, 
New York, 1909 r .) 

Davison w roli Ryszarda II 



Recenzje z polskich przedstawień 
Ryszarda Ili 

TEATR KRAKOWSKI, 1868 r. 

Szekspir biorąc do swych tragedyi wypadki z historyi 
różnych narodów, zdaje się lubować w przedstawieniu naj
potworniejszego oblicza natury ludzkiej. Niestety! rzeczy
wistość d-0starczała mu obfitego tła do tych przerażających 
obrazów, a im wyżej sięgnął, w skalę hierarchii społecznej, 
tern jaskrawsze barwy zbrcdni wydobywały się na jaw, 
jakby świadectwo niezaprzeczone, że wielkość światowa 

wyższą się uznaj.e nad mniemane przesądy glosu sumie
nia. W żadnym jednak utworze tego wielkiego mistrza 
.sce_ny, nie ma takiej konsekwencji złego jak w przedsta
wionej tragedyi historycznej w ·5 aktach King Richard III, 
którą p. J. Szujski pięknym rymowym wierszem .przełożył 

dla sceny tutejszej pn. Życie i śmierć Ryszarda III. 

Ryszard książę Gloster, syn Henryka VI z rodziny Yorków, 
i;nianowany protektorem a póżniej następcą na tron po 
śmierci Edwarda V jako Ryszard III, napiętnowany od na
tury brzydotą ciała i ducha , główną tworzy postać wspo
mnianej tragedyi, i w niej od początku .aż do końca sam 
jest sprężyną wszelkiego działania, którego ostatecznie pa
da ofiarą. Skreślać przebieg całego wątku dramatycznego, 
którego spląfanie zmuszałoby cc.fać się daleko d-0 histo·rycz
nych premissów, nie dozwala nam szczupłe miejsce zosta
wione dla kronikarskiego sprawozdania; dla tego ograni
czymy się ty~ko na kilku rysach dotyczących charakteru 
Ryszarda . Szpetność fizyczna, ów brak zewnętrznych po
wabów życia, jakie młodość nastręcza, zazdr·ość niejako 
względem wszystkich, których przyroda łaskawiej upcsa
żyła, usposabia Ryszarda wcześnie do wewnętrznej kontem
placyi, rozbuclza w nim nieograniczoną ambicyę i popycha 
go fatalizmem prawie do celu, do którego wobec zwątpie
nia o lu.dziach i pogardy nimi, kr.~dy środek wydaje mu się 
właściwym i pożądanym. Okrucieństwo, chytr-0ść , obłuda, 

są to zwykle narzędzia, jakie dla przeprowadzenia nieugię-
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RYSZARD, książę Gloucester, 
póżniej. Ryszard III 

JERZY, książę Clarence, brat 
Edwarda IV Ryszarda 
Gloucester 

SIR ROBIEJRT BRAIKENBURY, 
komendant Tower 

LORD HASTINGS 
LADY ANNA, póżniej mal-

. żonka Ryszarda, księcia 

Gloucester 
TRESSEL, dworzanin 
HRABIA RIVERS, brat kró

lowej Elilbiety 
LORD GREY, 

syn królowej Elżbiety 
KRÓLOWA ELŻBllETP_, mał-
żonka króla Edward.a IV 

KSIĄŻĘ BUCKINGHAM 
LORD STANLEY 
MARKIZ DORSET, syn kró

lowej Elżbiety 
MAŁGORZATA, wdowa po 

królu Henryku VI 
SIR WILIAM CATIESBY 
MORDERCA I 
MORDERCA II 
EDWARD IV, brat J erzego 

Clarence i Ryszarda G:ou
cester 

KSIĘŻNA YORKU, matka 
króla Edwarda IV, Jerzego 
Clarence i Ryszarda Glou
cester 

William Shakespeare 

RYSZARD III 
OSOBY 

(w porządku w jakim ukazują się na s::enie) 

JACEK WOSZCZEROWICZ 

TEODOR GENDERA 

STJEF AN SRóDKA 
BOHDAN EJMONT 

KRYSTYNA BRYL 
JERZY ZALEWSKI 

JÓZEF KOSTECKI 

JERZY DUSZYŃSKI 

HALINA KOSSOBUDZKA 
JÓZEF PARA 
JAN MATYJASZKIEWICZ 

MARIAN RUŁKA 

IZABELLA WILCZYŃSKA 
JERZY MOLGA 
ROMAN WILHELMI 
LESZEK BISKUP 

HUGO KRZYSKI 

IRENA HORECKA 

l 

SYNEK CLARENCE'A 

CÓRECZKA CLARENiqE'A 

SIR TOMASZ VAUGHAN 

MIESZCZANIN I 

MIE<S:OCZANIN II 

MIESZCZANIN III~, 
ARCYBISKUP YORKU 

MŁODY KSIĄŻĘ YOR!KU, 

MŁODY KSIĄŻĘ WALII, 

LORD MAYOR LONDYNU 

KAR<DYNAŁ 

POSŁANIEC 

KSIĄDZ 

SIR RYSZARD RATCLIFT 

IJORD LOVEL 

BISKUP ELY 

PISARZ 

SIR JAMES TYRREL 

GONIEC I 

GONIEC II 

GONIEC III 

HENRYK HRABIA RICH

MOND, później król Hen

ryk VII 

HRABIA OXFORD 

SIR JAMES BLUNT 

SIR WALTER HERBERT 

KSIĄŻĘ NORFOLK 

Lordowie, Biskupi, żołnierze 

Przy opracowaniu tekstu uwzględniowo przekład Józefa Paszkowskiego 

RZECZ D:OIEJE SIĘ W ANGLII 

* * * 
* * * 

MARIAN RUŁKA 

ZDZISŁAW LUBELSKI 

STANISŁAW LIBNER 

MIEGZ.YSŁA W :ZE€H9-WICIZ 

HENRYK BARWIŃSKI 

* * * 
JAN BUREK 

JERZY ZALEWSKI 

MARIAN KOCINIAK 

ROMAN WILHELMI 

ANDRZEJ GA WROŃSKI 

* * * 
WITOLD SKRZYPIŃSKI 

BRONISŁAW DARDZIŃSKI 

HENRYK ŁAPIŃSK1 

MARIAN KOCINIAK 

JAN BUREK 

LESZEK BISKUP 

HENRYK BOUKOŁOWSKI 

JERZY ZALEWSKI 

HENRYK ŁAPIŃSKI 

ROMAN WILHELMI 

STANISŁAW LIBNl,ER 
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tej swej idei wydobywa z arsenału szatańskiego serca. Ła
godna, udaną czcią nacechowana pokora wobec Anny, 
wdowy po zamordowanym intrygą Ryszarda Edwardzie 
księciu Walii, 'która wśród przekleństw nań rzucanych plwa 
mu w lica, obłudna życzliwość dla brata swego_ Jerzego, 
którego w Towrze najętym zbirom zamordować kazał, oka
zywana chytrze troskliwość dla dzieci Edwarda, są to 
jawne znamiona panowania nad sobą Ryszarda, są to 
jawne jego popędów i siły ducha ni-czem ugiąć się niedają
cej. Lecz rzecz dziwna ten sam sceptyk, który się przed 
niczem nie wzdryga, doznaje jednak wkońcu wyrzutów 
sumienia, kiedy przed bitwą pod Bosworth z hufcami Hen
ryka Richmond, spoczywającemu w namiocie ukazują się 

w · marzeniach pomordowane ofiary. Przyp<: mina to częstsze 
przez Szekspira posługiwanie się nadprzyrcdzonymi wpły
wami, jak np. w Hamiecie lub w Juliuszu Cezarze, ·gdy się 
przed bitwą pod Filippi Brutusowi duch okazuje. W tra
jedyi Krót Ryszard III autor ujmuje kilikoletni peryod 
w ciasne ramy 5 aktów, zkąd wiele faktów jest tylko na
szkicowanych, bez należytego rozwoju, któryiby ułatwiał 

zrozumienie rzeczy. Scena z Anną, która rzuca na Ryszarda 
przekleństwa i bezpośrednio pierścień od niego przyjmuje, 
poczytywana za naturalną, jest jednak psycholcgicznie 
prawdziwą., pochlebstwo bowiem i cześć, choóby przez wro
ga skł.adane, ujmować zwykły serce niewieście, które w9rost 
z nienawiści do najsłodszych wrażeń przechodzić jest zdol
neż - Tytuł polski odstępuje od nadanego trajedyi tej przez 
autora tytułu: Krót Ryszard III. Sądzimy, że nad powyższy 
tytuł nic więcej nie mówi użyty w przekładzie tytuł: Zycie 
i śmierć Ryszarda III, a tytuł równie zdaniem naszem jest 
niezaprzeczalną własncścią autora jak osnowa dzieła. 

Najgłówniej szą w trajedyi rolę ·Ryszarda III odegrał 

p. Rapacki, mało schodząc ze sceny od początku do końca. 
Pomimo nadzwyczajnie i pamięć i akcję wysilającego za
dania, artysta pokonał zwycięzko wszelkie trudności roli i 
wzniósł się w wielu ustępach do wysoko·ści gry, równają
cej się .prawie z grą w dworskim teatrze wiedeńskim. Ucha
rakteryzowanie Ryszarda odpowiadało wzorowi, według 

którego występował p. Dawison. Scena w akcie 2gim z Anną 
(p. Modrzejewska) była jedną z najefektowniejszych w tra
jedyi, Oboje artyści rzec można , że szli w owej chwili o lep
sze, i oboje dosięgli w niej niezaprzeczenie szczytu, do ja
kiego sztuka doprowadzić jest zdolną . Pani Aszpergerowa 
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(Małgorzata) wywierała grą swoją oddaną ustępami z wiel
kim zapałem, bardzo silne wrażenie, obok czego nie tra
ciła bynajmniej wyb<>rnie pojęta gra p. Hoffmanowej wy
pływają('.a z roli z większą spokojnością. Wśród wielu zresz
tą w mniej wybitnych rolach występują('.ych o-sób, <> których 
grze niepodobna rozwodzić się szczegółowo, przyjemnie ude
rzała nas gra p. Wolańskiego w roli Jerzego księcia Kla
rencji, który jakkolwiek początkujący, trafnie zdołał od
gadnąć tajemnicę sztuki. Możemy tylko uczynić zarzut jego 
ucharakteryzowani1,1 się, książę Klarencji winien bowiem 
być o wiele starszym, jako starszy brat Ryszarda Gloster. 
Pozechodząc od strony zewnętrznej przedstawienia nadmie
nimy ,iż z starannem w ogóle ukostiumowaniem wszyst
kich występującycn, nie harm-0nizował bynajmniej ubiór 
lorda maj-0ra i jego orszaku, zakr:ój bowiem ubiorów co in
nego przypominał niż togi w ta·kkh razach używane. Pu
bliczność mimo dłużej nieco niż zwykle trwająceg-0 przed
stawienia z natężoną uwagą szła za rozwojem tragedyi 
i piękniejsze ustępy głośnemi -Obdarzała oklaskami. 

(Czas, nr 75/1868 r.) 

TEATR LWOWSKI 1950 r. 

Sobotnie przedstawienie szekspirowskiego .. Ryszarda III" 
było niezmiernie pouczające odnośnie do tego, jak należy 
grać i wystawiać dzieła tego poety. Poza tern, że wysta
wiono go ostatecznie m<>że i gorzej, niż to działo się daw
niej , a niektóre tylko role wypadły nieźle, większość pu
bliczności odeszła jak-OŚ zbyt zniechęcona, rozczarowana. 
W szukaniu przyczyn tego utknięto oczywiście na tern, co 
najbliższe, bo się to słyszy najczęściej i powiedziano, ż~ 

przedstawienie wypadło słabo, bo akt<>rzy nie umieją już 
·grać Szekspira „styl<>wo"; umieją dobrze oddać postacie 
„charakterystyczne" <(na pół k-Omiczne) ale tragedji w „wiel
kim stylu" zagrać nie pe>trafią. Czy też prawda, czy może 
ma się rzecz wprost odwrotnie tj. że !Szekspir mniej się 

dzisiaj podoba dla tego, że nas odwykłych już <: d pus tego 
.patosu i deklamacji a nawykłych do bardziej charaktery
stycznego traktowania postaci, razi ta resztka stylu, jaka 
została w aktorach naszych, dzięki niedawnym jeszcze sto
sunk-0wo teatralnym tradycjom. 

Cóż po sobie przeciętny widz pod stylem wy-0braża, czy 
charakter ogólny ludzi i zdarzeń z epoki, w której treść 

dramatu się rozgrywa? To 'byłe>by niezłe, ale nie. Czy więc 
ogólny charakter przedstawień z czasów Szekspira, coby 
już mniej miało sensu? I to nie - a więc to? Oto popr-0-
stu pod stylem starsi ludzie zwłaszcza rozumieją manierę 
aktorską gdzieś z połowy zeszłego stulecia, manierę pate
tycznego wygłaszania tyrad, szerokiego gestu, pięknej de
klama·cji, reprezentowanej dziś jeszcze przez Burg wiedeń
ski dla Niemców, „Komedię francuską" dla Francuzów 
a u nas dawniej przez Królikowskich, Ładnowskich, Mo
drzejewskie a dziś przez ich epigonów. (.„) 

Dość ·byJ.o patrzeć na to, co się działo w sobotę i pcmy
śleć nad tern choć trochę samoistnie, aby dojść do rezulta
tu, że nie brak ·stylu, lecz stylowości albo raczej jego pozo
stałcści zepsuły dzieło. Lepszym i zajmującym był sam Ry
szard p. Żelazowskiego, bo akt-0ra tego, zdaje się, fakt 
garbatości i kulawości Ryszarda zniewolił do charaktery
stycznego traktowania roli całej i samego dialogu. Był czło
wiekiem złym, chytrym, nie cofającym się przed zbrodnią, 
ale człowiekiem, nie tylko „s z w a r z c h a r a k t e r em", 
Dobrym ch-0rym Edwardem był p. S-0lski, -Opryszkiem p. 
Feldman, a Klarensem p. Adwentowicz. Jak wstrętnemi 
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natomiast były owe trzy królowe matka (pani Otrębowa) 
i bratowe (pani Stachowicz i Rotter) Ryszarda! Chcą:: być 

wzniosłemi w scenie wspólnej, jęły deklam-0w.ać wszystkie 
na jeden jękliwy sposób. _Zatarły się różnice charakterów, 
wynikające z nkh różnice przekleństw i biadań na Ryszar
da i zrobiło się ze wszystkiego jedno ogromne wycie nie 
możliwe po prostu do zniesienia. A cóż dopiero mówić o in
nych wykonawcach, na których się wprost nie zwracało 

uwagi, bo sens zdań ginął w monotonnej deklamacyjnej 
powc dzi. Czyż człowiek w chwilach tragicznych ma ko
niecznie tradć indywidualny charakter dlatego, że wszyscy 
chcą być podobni do kilku dawnych .aktorów, którzy dla 
siebie mogli być dobrzy, ale zgeneralizowani w aktorsk im 
kanonie stali się szkołą , szablonem a obecnie aktorowie n ie 
mogą się pcZ'być suggestji tego szablonu? 

St. W. (Stanisław Womela) 

(Kurier Lwowski, nr 90/1905 r. 

POZNAŃ, DRAMATYCZNY TEATR MIEJSKI, 
1922 r. 

Porwać się na wys tawienie „Ryszarda III" i nie skręcić 
na tej pięknej ambicji karku, to już jest dużo. M-0żna tedy 
9owiedzieć, że dużo dokonał nasz teatr, zapewniwszy swo
jemu ambitnemu zamiarowi egzekutywę poważną, godną 

włożonegci trudu. Nie jest to i w ·obecnych warunkach pra
cy nasz·2go te.3tru być nie może sąd równorzędny pochwale 
absolutnej. Kto ch::e zrozumieć reżysera, wystarczy wybrać 
się bliżej: za kulisy. Wspaniałą działalność Żelazowskiego 

aktorską , a bardzo szanowaną reżyserską znam od lat zbyt 
wielu, żebym nie przypuścił , że to wszystko, co było w „Ry
szardzie III" jako jego podwójnem: aktorskiem i reżyser

skiem dziele, niedociągnięciem czy przeoczeniem, wynikło 

z niezdrowego, komorniczego sposobu bytowania naszego 
dramatu przy „Teatrze Wielkim". (. .. ) 

W wystawie poznańskiej „Ryszarda III" nie było tych re
welacyjnych błysków, któremi celuje najmłodsza Warszawa 
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teatralna i tej pyrotechniki pomysłów„ które rzadko tylko 
idą w parze z poważną, donaszającą swoje płody pracą. 

Ten Szekspir nie nowy, owszem, taki, jakiego widzieliś
my już nieraz, w powolnej ewolucyjnej drodze, zaczętej 

przez Bogusławskiego i Osińskiego, był jak na smak ludzi, 
psutych wycieczkami do błyskotliwej stolicy, za rozważny, 
z.a spokojny, za mało fascynujący. Skupiony w równej , nie 
chybiającej na cal w swoich zamierzeniach grze głównego 
aktora, nim żył potężny monodram królewski, z niego od 
pierwszej do ostatniej sceny czerpał .soki. Trzeba znawcy 
prawdziwego, żeby zagustował w postaci Żelazowskiego, 

jednej z najwięcej stłumionych u tego .artysty, na ćwierć
tonach utrzymanej. To nie był dziki zwierz Lewińskiego, 
zrywają::y się z nałożonego sobie łańcucha, szaleni e ~ pod 
maską kamieniałego na momenty tylko spokoju, nie Ry
szard robiący czerwone befsztyki ze szlachetnych lordów 
potwór prawie nie do zniesienia. Żelazowski jakby rczwi·
jając zdanie Goethego, że poeta narzuc:;i swego bohatera hi
storji i że wolno mu to robić, byle ro.bił dobrze, narzucił 

historji i Szekspirowi razem bohatera majestatycznego, 
z•brodniarza demonstrującego swe zbr: dnie dl.a nauki świa
ta, jakiegoś Ryszarda Wielkiego, który nie jest nigdy wstręt
ny, tak umiał podszyć rolę zrazu pragnieniami .potęi.nemi, 

a potem dorównywającem im cierpieniem. Ten demonstra
cyjny, jakby wychowawczy nastrój przedstawienia, tak 
stopniowanego i wiedzionego, że przedewszystkim wzmagało 
w widzu pęd do światła, tęsknotę do ostatnich słów, mają
cych oczyścić atmosferę świata, był wartością pierwszorzęd-
ną, skupiającą koło siebie elementy sztuki. ( ... ) . 

Jarecki zrobił, co tylko mógł, żeby odzież sztuki była 

świetna i stylowa. Za nieszczęśliwe rozwiązanie uważam 

chyba sąsiedztwo namiotów Ryszarda i Richroonda ,oraz 
zapewne dawniej już wrosłą w scenę skalę, w której urzą
dzono trybunę dla duchów, śniących się bohaterowi sztuki. 
Zmiany od reżysera koniecznie domaga się inny jeszcze, 
akustycznie bolesny szczegół: ibitwa, tocz-a na z.a zasłoną , 

której blaszane odgłosy, dochodzące na widownię, budzą 

n iepożądany w tej tragedji zaprawdę humor. ( ... ) 

Stanisław Maykowski 
(Kurier Poznański, nr 280/1922) 
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POZNAŃ, TEATR NOWY 1949 r. 

Zwykle się mówi o „Ryszardzie III" jako o tragedii de
monicznego z,brodniarza. Zapomina się przy tym, że w tra
gedii tej nie tylko Ryszard jest zbrodniarzem, ale cały ród 
królewski ma ręce zmazane krwią. Ofiary Ryszarda - to 
nie niewinne jagnięta, ale takie wilki. Lecz ich nikczem
ność blednie wobec podłości Ryszarda. Mimo wszystko są 
oni ludźmi, podczas gdy Ryszard ma wyraźnie demoniczne 
rysy, budzące zimną grozę. {„.) 

Posta! Ryszarda III stanowi główną wartość tragedii, nie
równej, posiadającej liczne .pięknośd, lecz nie mniej Hczne 
także wady, jak rozwlekłość niektórych scen, raczej kro
nikarską niż dramatyczną strukturę, bladość niektórych po
staci.„ Wszystkie te wady nikną wobec potęgi twórczej 
Szekspira w kreśleniu postaci Ryszarda III. Musi go jed
nak, jeśli chodzi o przedstawienie teatralne, ucieleśnić wiel
ki artysta, dla którego przejście oo wzorowej uprzejmości 

do wybuchów wściekłości, od władzy hipnotycznegQ wręcz 
usypiania ludzi bogobojną miną do jasnego fałszu, od piesz
szotliwych uśmiechów do zimno wbijanych w plecy nożów 
r,ie stanowi trudności. W każdym geście musimy odczuć 
władcę dalekiego od pospolitej 7Jbrodni czy ordynarusa. To 
odczucie jest ważne, gdyż inaczej tragedia może się także 
stać melodramatem o rozgromionym opryszku, czyli stracić 
wartość. Rola Ryszarda III należy do najtrudniejszych w bo
gatym repertuarze .powikłanych wewnętrznie i trudnych 
postaci Szekspira. 

Ambitny zamiar wystawienia „Ryszarda III" przerósł 

możliwości Teatru Nowego. Na uznanie zasługuje wielki 
wysiłek Dyrekcji, reżysera i zespołu, lecz niestety, siły 

zawiodły. Ryszard III w kreacji dyrektora Szczerbowskie
go budzi głębokie zastrzeżenia. Brak mu wielkości, siły 

hipnotycznej i tak ważnej dla tej postaci inteligencji, którą 
p-rzerasta okrutnik angielski swe otoczenie. W ujęciu dyr. 
Sz czerbowskiego Ryszard II'I jest raczej kanalią, pozba
wioną skrupułów niż •górującym inteligencją. nihili:.stą. Nie 
ma w nim demonicznej potęgi. W tym tkwi główny lbłąd 
przedstawienia. Stąd dramat i tak dość luźno ·zbudowany 
rozsypuje się we wrażeniu widza jak gdyby w mechaniz
mie zepsuła się główna sprężyna. W pierwszej części przed-
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stawienia odczuwamy znużenie. Druga część jest żywsza; 
sceny bitewne są dobrze zrobione, zupełnie zaś przekony
wująca jest scena przekleństw trzech królowych, która 
miała powagę antycznej tragedii„ 

Wojciech Bąk 

Glos Wielkopolski, Nr 47 /1949 



RYSZARD III NA SCENACH POLSKICH 

1864 - Lwów 

Przekład J . Paszkowskieg-0. Ryszard - A. Linkowski, Elzbie
ta - B. Linkowska, Małgorzata - T. Wenclówna, Lady An
na - T. Nowakowska. 

1868 - Kraków 

Wystawiono pt. „Zycie i śmierć Ryszarda III". Przekład! 
J. Szujskiego. Ryszard - W. Rapacki, syn. Ks. Bucking
ham - F. Benda, Elżbieta - A. Hoffmann, Anna - H. Mo
drzejewska. 

· 1868 - Poznań 

Występ artystów Teatru Krakowskiego. 

1873 - Lwów 

Ryszard - B . Ładnowski , Elżbieta - H. Szymańska, Mał
gorzata - A. Aszpergerowa, Lady Anna - J. Woleńska. 

1873 ·- Kraków 

Z B .Ładnoyvskim (gośc.). 

1874 - Lwów 

Z T. Nowak-0wską jako Elżbietą. 

1875/76 - Poznań 

1878 - Wa rszawa 

Występ Trupy E. Rossiego. 

1879 - Lwów 
1884 - Lwów 

Z R. Żelazowskim w roli Ryszarda. 

Z. M. Kisielnickim. 

1886 - Lwów 
1892 - Kraków 
1895 - Lublin 

1899 - Warszawa 

Przekład J. Paszkowskiego. Ryszard - B. Ładnowski, Mał
gorzata - W. Barszczewska, Księżna Yorku - W. Niewia
rowska, Lady Anna - R. Marcello. 

1905 - Lwów 

Przekład J. Szujskiego. Ryszard - R. Żelazowski (gośc.), 

Edward IV J L. Solski, Jerzy (George) - K. Adwentowicz. 

1910 - Lódź 

'Teatr Polski. Ryszard - S. J aracz. 

1911 - Lódź 

Ryszard - S. Jaracz. 

1916 - Moskwa 

Fragment Ryszarda III w wyk-0naniu zespołu teatru pol
..skiego w Moskwie, z okazji trzechsetnej rocznicy śmier
ci Shakespeare'a. Ryszard - S. Jaracz, Lady Anna - Mir
'f'ka. 

1918 - Kraków 

Przekład J . Paszkowskiego. J.ako prolog: ostatnia scena 
„Henryka VI" Szekspira. Układ scen i reż . : Józef Sosnow
ski. Ryszard - L. Bo.ńcza, Edward, ks. Walii - A. Węgier
lrn, Morderca II - A. Zelwerowicz. 

1922 - Poznań 

Reż. R. Żelazowski. Ryszard - R. Żelazowski, Lady Anna -
H. Lato.szewska. 

1949 - Poznań 

·rre.atr N-0wy. Reż. E. Chaberski. Proj. kostiumów - S. Ja
rocki. Ryszard - S. Szczerbowski, Ks. Clarence - N. Nader, 
Hr. Richmond - A. Młodnicki, Lady Anna - M. Kierni
kówna. 



RYSZARD III W PRZEKŁADACH POLSKICH 

Drukiem: 

1857 

1859 

1887 

1895 

1952 

Rękop isy: 

Józef Komierowski 

Józef Paszkowski 

Józef Szujski 

Leon Ulrich 

Roman Brandstaetter 

Aleksander Tyszyński 

Władysław Miniewski 

Władysław Tarnawski 

Czesław Jastrzębiec-Kozł'Owski 

Druk RSW „Prasa" Warszawa, Tarczyńska 8. zam. 3047. S-53 
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