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AMENT LADY ANNE 
NAD CIAŁEM HENRYKA VI 

Zdejmijcie ciężar, 
zdejmijcie ten ciężar dostojny: 
złóżcie go, 
złóżcie na chwilę. 
Dostojny ciężar -
jeśli dostojeństwo może pomieścić się 

w trumnie! 
Niechaj opłaczę, 
niechaj się użalę przedwczesnej śmierci 
Lancastera, 

księcia pełnego cnoty! 
Bezkrwiste szczątki wielkiej krwi królewskiej! 
Biały popiele Domu Lancasterów! 
Biedna, 
wystygła już forma 
świątobliwego króla„. 
Czy to się godzi, 
abym przywołała twojego ducha? 
Aby duch był świadkiem 
Lamentu Anny, 
żony twego syna, twego Edwarda, 
którego zarżnęła ta sama ręka 
co i ciebie ścięła! 
Patrz, 
leję balsam z moich biednych oczu, 
w te same okna, 
któremi wybiega światło 
twojego życia. 
O, niechaj przeklęta będzie dłoń , 

która te dziury wydarła! 
Przeklęta krew, 
co krwi twojej kazała popłynąć! 
Przeklęte serce, 
które dyktowało tę zbrodnię 
dłoniom! 

O, niechaj nędzarz:a, 
który przez śmierć twoją nas nędzarzami 
uczynił-

więcej żałość dotknie, więcej bólu 
niż mogę życzyć wilkom i ropuchom, 
pająkom 

i wszelkiemu stworzeniu co pełza 
i bluzga jadem! 



Dziecko-
jeśli je spłodzi, niechaj spłodzi monstrum, 
potworka, dziwoląga! 
Niechaj się narodzi przed swoim czasem 
i koszmarną twarzą 
niechaj wystraszy umęczoną 
matkę. 

I niechaj przejmie po ojcu przekleństwo, 
żonę-

jeżeli będzie miał żonę, 
niech unieszczęśliwi samym jak tylko faktem 
swojego istnienia 
bardziej, po stokroć bardziej mz mnie, 
nieszczęśliwą poprzez śmierć męża mojego 
i twoją. 
Podnieście teraz świątobliwy ciężar; 
złóżcie go w Chertsey -
ciężar uniesiony z murów Świętego Pawła; 
wyzwolony! 
A kiedy znuży was ciężar wielkiego króla, 
odpocznijcie chwilę! 
Niechaj opłaczę to ciało, 
ciężar 

Henryka Szóstego. 

Spolszczył Jerzy S. Sito 



1774 

1775 

Najsławniejszy zaś ze wszystkich autorów 
dramatycznych u nich (Anglików) był Szekspir 
Urodził si~ ":' mi~ście Stratfort(!), umarł r. 1556(!)·. 
Żył za Elzb1ety 1 za Jakuba I. Hojnie go obda
rzJ'.ła .natura najwyborniejszymi talentami. Na
uki me wezwał. jej n~ pomoc. z tej też przy
czyny zby:Va dziełom Jego na regularności i roz
porządzeniu tym, które z wiadomości i rozsąd
nego reguł. przy~ładania wynika, ale równy 
~ylot m;yśh rzad~1 sr?dze; dziwnym jest Szeks
pir, czyll _to ":' ~pisaniu. _rozmaitych duszy poru
szeń , czyli tez kiedy naJzywsze dobierając farby 
przyr?dzenie lub w nim będącą rzecz jaką 
maluJe. 

Adam Czart oryskt 

(„) lord st:an.ge pierwszy mnie zaprowadził 
na przedstawienie tragedii Szekspira. Przynios
łem tam z. sobą żywą pamięć wszystkich pięk
nych praw1?eł o jednotci i miejscu akcji i czasu, 
których ścisłe przestrzeganie daje francuskim 
dramatycz!lym pisarzom pojęcie o ich wyższoki 
nad .Anghkam1, ale przyznaję , że im więcej 
sztuki Sh~kespeara poznawałem , tym mniej za
cząłem wierzyć w tę mniemaną wyższość. Czu
łem się. ~ję~y, u.bawiony, a nieraz zbudowany 
pra~dz1w1e, 1 wniosłem stąd , że mogłem odnieść 
przyJ~mność'. a ~awet i pożytek z oglądania 
sztuki, któreJ akc.Ja ~rwa dłużej niż dzień jedrn, 
a scena przen~s1 się w różne miejsca, jeżeli 
tyl~o autor i;ios1ada gruntowną znajomość oby
~za~ów , nar~uętności, błędów i cnót nawet, do 
Jakich ludzie są zdolni; jeżeli osobom swoim 
każe przemawi.ać w sposób podnoszący w mych 
oczach wartosć cnoty, dobroci i mądrości 
a wszystko przedstawi jak najprawdopodobniej'. 
Ow?ż'. zdaje n:ii się, że szczegóły, w które tak 
obf1tuJ~ sztuki angielskie, a zwłaszcza sztuki 
Szeksp.1ra, .5'czegóły tak malujące dokładnie 
epokę 1 kraJ, w którym się rzecz dzieje, większe 
d~leko d_ają mi złudzenia niż zawsze jednostaj
nie w~~10sły, 

1 
a przez to samo napuszony styl 

tragedu francuskich; bez złudzenia zaś nie masz 
p~zyj_emności w teatrze. Ale przyjeruność mó
wienia o Shakespearze zaniosłaby mnie zhyt 
daleko. 

Stan is law A ugu&t Poniatowski 

1828 

1831 

Jeżeli czytasz Szekspira sam lepiej poznasz 
zrozumiesz wady swego poematu. 
(„ .) Powtarzam jeszcze raz, że w naszej epoce 

drama odpowiadające potrzebom wieku - jest 
historyczne. Zresztą dotąd jeszcze nikt go w ca
łym znaczeniu nie rozwinął. Szyller z całym 
geniuszem był naśladowcą Szekspira co do ro
dzaju i formy dramatów. 
Goethe w jednym Gi:itzu trochę odgadywał dą
żenia historyczne epoki, w innych dramatach 
jest zawsze poetą przeszłości, szczęśliwie dawne 
formy odświeża i stosuje. Byron uczuł duch 
nowej poezji i znalazł jej formy epiczne; ale 
dramaturgicznych dotąd nie ma, bo te się naj
później tworzą. Sofokl nierychło wszedł na 
scenę po homerydach, a Szekspir po romansis
tach i nowelistach angielskich. Nie u nas znajdą 
się nowi poeci dramatyczni trzeba ich czekać 
z Anglii, a najpodobniej z Francji, po wielu 
jeszcze latach. My naśladujemy Szekspira, Szyl
lera i Goethego, przynajmniej ich formy stosu
jąc do narodowych. 
życzyłbym tobie zacząć do przerobienia jednej 
ze sztuk tych wielkich mistrzów, a szczególniej 
Szekspira. Nabrałbyś więcej pewności i taktu , 
większej znajomości teatru i natury dialogu. 

Adam Mtcktewtcz 

(„.) spostrzegłem w gazecie, iż Kean , sławny 
aktor, występuje w najsławniejszej swojej roli, 
to jest w Ryszardzie III . Co za radość! - nie 
spodziewałem się widzieć Keana, bo przez lato 
wielkie teatra londyńskie zamknięte, dopióro 
za dwa miesiące otworzyć się miały. 
( ... ) Uszczęśliwiony listami, z pogodną myślą (za) 
siadłem do długiej angielskiej tragedii (odsyłam 
was do wojażu Szyrny), to tylko powiem, iż 
Kean nieporównany i gra jego zupełnie (jest w) 
moim guście. Anglicy dobrze wystawiają tra-
gedie. 

Juliusz Slowacki 



1840 Je~t W SUlfJ~ Su;kspirze i duch dobry, 
wzniosły, tytanski, ale i zły jest również i ten 
zły, czyli niedomiar dobrego, brak vJ ie I -
k o ś c i, brak po j ę c i a, na czym powszech
ność, ?g?ł, harmo~ia ""."5zechżycla zależy, piętno 
matenahzmu ~ngielskiego, piętno specyficzne, 
narodowe wyciska na czole Szekspira, piętno 
charakterystyczne, ale nie piętno piękności. Nie
porównany co do szczegółów, co do ich doskona
łego .wyro.bienia, c~ do analizy życia, w tym 
go mkt me prześcignie. Lecz właśnie dlatego 
że nadto. wyłączny i jednostronny, zanadto vJ 
same poJedynkowe rzeczy i części tylko zapa
trzony:. zewn~trzny mechan~zm życia ziemskiego 
r1:1sza się ~ mm, ale głęboki, wieczny jego orga
nizm gdzie? Gdzie wiara życia, gdzie to, co 
~szystko rozsypane skupia, wszystko rozmaite 
Jednoczy, wszystko sprzeczne w końcu godzi 
i tożsamuje? Wielki to mistrz na dysonanse -
dysonanse są połową życia; lecz gdzie przejście 
~ ~armonią, w ogół, w nieskończoną prawdę 
i piękność, w tę drugą wyższą życia zarazem 
i połowę i całość? Czym w stosunku do filozofii 
historii taki wielki historyk, jak Tacyt w tym 
s~osunku ~o l?oezji taki wielki poeta, jak Szeks
pir - wielki zaiste, lecz nie dorównywujący 
całemu pomysłowi poezji. Wiele w nim jeszcze 
martwego, nie rozbudzonego, nie przypomnia
nego lub. nie wskrzeszonego, bo to na jedno 
wypa,da; i brak tego, czego nie ma w nim, a ku 
czemu dysonanse jego same z siebie się garną 
czego dysonanse jego się domagają brak te~ 
właśnie nazywam złym duchem Jego: 
Już Byron daleko wyżej stał duchem: może 
wierzył w to samo co Szekspir, ale rozpaczał 
o to( •.. ). Na co z pokojem greckieg-0 boga patrzył 
Szekspir, na to samo spoglądał Byron z buntem 
wszechmocnym. 
Zygmunt Krastńskt 

1874 Jak Homer w epopei starożytnej, tak Shak
speare (Szekspir) dramatyki nowoczesnej najbo
gatszym jest źródłem. Za życia był uwielbieniem 
ludu angielskiego, który sceny poety do żywego 
mówiące, prawdę i wierność w oddaniu miejsco
wości i charakteru polubił, ale bynajmniej głę
bokich jego pomysłów pojmować nie umiał. 
Uczeni ludzie i dobrego tonu mieli go za ko
medyanta i nic więcej. Długo po śmierci jego 
chlubił się naród angielski swoim poetą, na 
którego krytycy francuscy bardzo z wysoka po
glądali, litując się, iż nie znał Aristotelesa i nie 
doczekał Boala. Wolter dał go poznać Francyi 
dla okazania, iżby może Anglik nie źle był pisał, 
gdyby miał szczęście poznać smak i oddychać 
fernejskiem powietrzem. Zapragnęli i Francuzi 
poznać poetę barbarzyńcę, ale nie puścili go na 
scenę swoją, tylko przebranego po francusku 
według formy przepisanej, i taki tylko znany 
nam był oraz na scenie polskiej. 

Niemcom dopiero zostawione było pojąć w ca
łej rozległości geniusz Shakspeara, a nawet sa
mych jego ziomków głębszą na niego zwrócić 
uwagę. Mimo to ten dziwny geniusz od szczupłej 
tylko liczby prawdziwie bywa pojęty, nawet 
w swoim narodzie, gdzie każdy z niego jest 
dumny. Sztuki jego w samej Anglii ciągle obci
nane i przerabiane bywają. Głębokie przejęcie 
się jego myślą, poznanie charakteru Ha m I et a, 
Le a r a, O te 11 a, mimo tylu komentarzów 
i powtarzanych widowisk, rzadkie jak dotąd, 
jak sami oświeceńsi Anglicy się żalą. Imię jego 
jest najpopularniejsze, bo lud zawsze zwykł 
chwalić na słowo innych, bo jego geniusz w 
rozmaitość obfity zawsze ma coś co ludzi wszel
kiego smaku, charakteru i pojęcia zająć po
trafi. 
Kazlmterz Brodztńskl 



1874 

1905 

1917 

Jakby w jasnowidzeniu czuje prawa które 
?oruszają światem i stwarza istoty żyjące; umie
Jąc natchnąć w nim ducha nieśmiertelnego. Dla 
badacza najbardziej zajmującym jest ten samo
rodny geniusz, bo w nim nie tylko wiek jego 
odbija się wyrazistymi rysy, ale cała ludzkość 
i wszelki człowiek . 

Jak wszyscy wielcy poeci, Szekspir przychodzi 
z tą siłą twórczą, gdy materiał, który ma użyć, 
został ~lań przygotowanym, jak sama natura, 
przerabia on tylko procesem tajemniczym treść 
przysposobioną dlań w przeszłości. 

Józef Ignacy Kraszewski 

_Tw~rzył _dzieło, o którym nic już więcej po
w1edz1eć me trzeba, które zaś zjawieniem się 
swoim rozwiązuje wszystkie języki. D z I EŁ o 
bowiem zwalcza brak talentu u każdecro kto 
nie jest tegoż dzieła twórcą. "' ' 
Należy jednak rozumieć, że skoro czynr:ość 

t~. artys~yczn~ Szekspir zaczynał, był innym, 
mz gdy Ją konczył. Że się wykształcał w ciągu 
~ażdej _takiej sztuki, kiedy się przygotowywała, 
ze dopiero wtedy, kiedy czas na jaką z nich 
przy~zedł, Szekspir się nią zaczynał zajmować, 
przezywał, opanowywał ją z wolna przycho
dziły mu pomysły, szczegóły, fragme~ty - roz
sadzały dotychczasową całość i całość ulegała 
w końcu rekonstrukcji. 

-Stantsiaw Wysptańskt 

Szekspir to po Bogu najpotężniejszy twór
ca dusz. Dlatego panuje nad czasem i nad wy
padk_a~i. S~arzeją się pisarze, którzy są przed·
staw1c~elam1 pewnych szkół, pewnej mody, 
schlebiaczami danej epoki, odtwórcami panu
j~cych doraż_nie gustów. On nie zestarzeje się 
_mgd:1:7, albowiem tworzy prawdę życia, a prawda 
i zyc1e są zawsze aktualne. 

Henryk Stenkieu:icz 

1924 Shakespeare był mi od dawna, szczególnie 
zaś w ostatnich lalach w czasie tylu bolesnych 
wydarzeń w życiu publicznym i moim prywat
nym, ze wszystkich drogich mi autorów naj
wierniejszym i najmilszym towarzyszem i po
cieszycielem, a ponieważ wiek mój podeJzły 
każe mi się spodziewać, że już wkrótce dla mnie 
wybije godzina podróży „w kraj ów niezbadany, 
skąd żaden podróżnik nie wraca", a nie wiem, 
czy daną mi będzie możność wyrażenia autorowi 
Hamleta tamże mojej wdzięczności, więc 
chciałbym to uczynić jeszcze będąc tu, po tej 
stronie. Jest to tylko nader skromny wianek, 
rodzaj drobnej wotywnej ofiary, złożonej w 
wspaniałej świątyni, poświęconej jego sławie, 
ale jako ex-voto, mające źródło w pietyzmie, 
a nie w chęci zabłyśnięcia, zaskarbić powinna 
ta praca pewne pobłażanie, bo tego rodzaju 
dary nie tylko podług wartości artystycznej lub 
kruszcowej, co wedle szczerej , dobrej intencji 
powinno się oceniać. 

Leon Ptntńskt 



1931 

1955 

Gdy otrzymałem dyplom doktorski na podsta
wie pracy o polskich przekładach Szekspira, 
gdy pracę tę drukowała krakowska Akademia 
Umiejętności, gdy kostniejąc z zimna za oko
pem i słuchając warkotu lecących granatów, dla 
odwrócenia myśli od tego wszystkiego, prze
powiadałem sobie monolog Hamleta, gdy pod
czas pisania artykułów chwytałem się na go
rącym uczynku wplatania myśli Szekspirow
skich, gdy wreszcie obejmowałem katedrę lite
ratury angielskiej we Lwowie - zawsze zda
wałem sobie dobrze sprawę z wpływu, jaki 
Szekspir wywarł na mój umysł i moje życie. 

W!adyslaw Tarnawski 

Szekspir jest przede wszystkim poetą, i to poetą 
piszącym dla teatru; bez stałego uświadamiania 
sobie tej oczywistej prawdy nie można ani pisać 
o Szekspirze, ani Szekspira tłumaczyć. 

Jarosław Iwaszkiewicz 

1955 
Był to największy bogacz ję7yka,. jakieg~ 

znamy w literaturze. Lecz jakze me:grabm 
i śmieszni wydają się przy nim ci pisarze, którzy 
starali się wzbogacić samym dziwactwem. Szeks
pir nigdy nie jest dziwaczny, chyba że m:.i to 
jest potrzebne dla dowcipu lub groteski, nigdy 
nie szuka oryginalności w wyrazach przezna
czonych dla izolowanej rozkoszy zamkniętego 
koła wtajemniczonych. Instynktem wyczuwa, 
które słowa mają w sobie zarodek życia, i tylko 
te przyjmuje lub tworzy. Anglia do dziś żyje 
słownictwem Szekspirowskim, mnóstwo jego 
zwrotów wrosło w mowę potoczną jak przysło-
wia. . 

Cytatami z Szekspira przetkane są poezJe, 
proza, mowa potoczna, istnieją osobne . leksy
kony najbardziej znanych lub szczególnie ulu
b'.onych wierszy z odsyłaczami, skąd pochodzą, 
i wystarczy przerzucić kilka kartek, by wskrze
sić w sobie cały jego świat. Każdy wiersz pro
wadzi nas jak śpiew, jak melodia, jak di.więk 
fletu. Działa magicznie I oszałamiająco. Ileż to 
razy patrzymy na wiersz S_zekspira, _rzucony 
w tekst naukowej lub pubhcystyc:meJ pracy, 
jak w kawał purpury p~zyszy.ty d_o zgrze.bneg? 
płótna. Tak samo jego wiersz J~st Jedyny i c.hoc 
tylu po nim pisało dramaty takim samym wier
szem, nigdy nie udało. mi się odnaleźć sekret:.i 
tej prostoty połączoneJ z kunsztem. 

Jan Parandowski 





15 

iedy rozważam, iż chwilę jedynie 

W doskonałości trwa rzecz każda żywa, 

Iż się na scenie pojawia i ginie, 

Iż układ gwiezdny na obrót jej wpływa, 

Kiedy rozważam, iż człeka i ziele 

To samo niebo nagli i hamuje, 

Iż młode soki w wybujal1;m ciele 

Wstrzymawszy, pamięć soków odejmuje, 

Wówczas niepewność przed oczy sprowadza 

Urodę twoją i czasowi każe 

Wieść spór z rozkładem o to, czy się zgadza 

Przejąć dni twoje, gdy noc je rozmaże. 

Dla ciebie, walcząc, wytoczylem slowa, 

To, co czas urwie, zaszczepiam od nowa. 

Jerzy S. Sito 



29 

iedy w niełasce u ludzi i losu 

Płaczę, od wszytkich nagle odtrącony, 

I dźwigam głos mój do głuchych niebiosów, 

I patrzę w siebie, i klnę zrozpaczony, 

Chciałbym jak ów być w nadzieję bogaty, 

Jak ów, gdy wpośród przyjaciół króluje, 

Owe talenta, ów kunszt, owe szaty, 

To, co najmilsze, najmniej mnie raduje; 

Lecz kiedy w myśli własnym gardzę życiem, 

Wspominam ciebie i z ziemi podnoszę, 

Jako ptakowie zbudzeni o świcie, 

Głos mój, i hymnem radość niebios głoszę. 

Twoja to miłość przywodzi wspomnienia, 

Iżbym z królami losu nie zamieniał. 

Jerzy s. Sito 

60 

ak fale morskie do piaszczystych brzegów, 

Tak nasze chwile dążą ku końcowi; 

Zmieniają miejsce w gasnącym szeregu, 

Gdzie jedna urwie, tam druga dopowie. 

Chwila narodzin, niegdyś najważniejsza, 

Pełznie w dojrzałość; zapali się, po czym 

Wstaje zaćmienie i blask jej pomniejsza; 

Czas dary swoje zabiera z powrotem. 

On kwiatów świeżość z urody odziera, 

On bruzdy ryje na pogodnym czole, 

Wymyślne kąski natury pożera 

I dla swej kosy on obsiewa pole. 

A przecie wiersz mój chciałbym przeciwstawić 

Dłoni okrutnej, by mógł ciebie sławić. 

Jerzy s. Sito 



65 

b~~~~~~-JI koro mosiądz ni kamień, ni bezkresne morze 

Nie ostoją się śmierci, która moc ich kruszy, 

Jakże się, szalejącej, przeciwstawić może 

Piękno, slabsze od kwiatu przemarzniętej gruszy? 

Przeciw dniom szturmującym jakże się obroni 

Miodowy oddech lata? Ich ciosy potężne 

Granit znajdują slabym; w ich niszczącej dloni 

Stal wiotczeje i bramy pryskają mosiężne. 

Gdzież cenny klejnot czasu z pelnej czasu skrzyni, 

Gdzie się przed nim uchowa? Jego stopy chyże 

Czyja dłoń zdoła wstrzymać? Kto trwalym uczyni 

Piękno i nie pozwoli urody mu wydrzeć? 

Nikt, nikt czasu nie wstrzyma; chyba iż cud jaki 

Zaklnie milość plonącą w czarne moje znaki. 

Jerzy S. Sito 

94 
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~(,~ :~~ i, którzy mogą krzywdzić, lecz krzywdy nie 

=- ••---•• czynią 

Ni rzeczy, w których udzial inni im zadają, 

Którzy nie poruszeni jak głazy pustyni, 

Obcy pokusom, chlodni, innych rozpalają, 

Ci z woli niebios sluszną ich łaskę dziedziczą, 

I wszytek skarb natury biorą w posiadanie; 

Ci jeno są panami wlasnego oblicza, 

Inni służą, ze stołów biorąc, co zostanie. 

Wiośnie przecie i latu każdy kwiat jest slodki, 

Chociaż dla siebie jeno żyje i umiera; 

Lecz jeśli go robactwo lub zaraza dotknie, 

Mech każdy, chwast najlichszy prześcignie go nieraz. 

Słodycz łacno się psowa i mija - jak we śnie ... 

Lilie gnijące cuchną ohydniej niż pleśnie. 

Jerz y S. S i to 
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dkąd odszedłem, w myślach moje oko 

Brodzi; zazwyczaj ciałem kierujące, 

Porzuca ciało; wpół ślepe, głęboko 

Zapada, wspina się znów, nie widzące; 

I żadnej formy sercu nie przekaże. 

Ptaka czy kształtu, którego się ima, 

Pościgom jego myśl tropu nie wskaże 

Ani widziane obrazy powstrzyma. 

Bowiem krajobraz dziki lub łagodny, 

Gołębia, wronę i wszytek kształt zwierza, 

Morze i górę, noc czy dzień pogodny, 

Do twoich rysów chłopięcych przymierza. 

Wchłonąć niezdolny, napełniony tobą, 

Mój wierny umysł przestaje być sobą. 

Jerzy S. Sito 
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epiej złym być niż złego doczekać się sławy, 

Skoro występni cnotę występkiem mianują; 

Nie to, co czuję, spokój zakłóca mi cały, 

Lecz to, co inni we mnie !zekomo znajdują; 

Czemu mrugać ma do mnie czyjeś sprośne oko, 

Rozpoznając, iż kipi we mnie krew, nie woda? 

Po co słabi słabości me szpiegują? Po to, 

By za złe uznać wszystko, co mnie się podoba? 

Jestem więc tym, czym jestem; ci zaś, którzy mierzą 

W moje wady rzekome, własne liczą grzechy; 

Bijąc we mnie, być może, sami się uderzą; 

Nie chcę jednak ich myślom dostarczać uciechy. 

Chyba iż zło w teorii ogólnej przyjmują: 

2li są ludzie i w złości nad złymi panują. 

Jerzy S. Sito 
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ozrzutność ducha, w trwonieniu bezwstydna, 

Jest żądzą w akcji; nim będzie spelniona, 

Już winna; krwawa, grubiańska, ohydna, 

Okrutna, dzika, krzywo przysiężona. 

Nim rozkosz wyda, pogardą napoi; 

Scigana ostro; kiedy ją dopadniesz, 

Znienawidzona; laknie się i boi 

Przynęty; biorąc z niej, szal cię opadnie. 

Wściekla w pościgu, wściekla w posiadaniu; 

Brana, dosięgla, sięgająca - dzika; 

Zalosna przy tym, choć w oczekiwaniu 

Bywa radością - i snem, kiedy znika. 

Wie to świat wszytek; jeśli biegnie za nią, 

Dostąpi niebios, które są otchlanią. 

Jerzu s . stto 



A.NTONI MĄCZAK 

CZASY RYSZARDA TRZECIEGO 

Losy księcia Gloucester, później króla Ryszarda III, zaj
mują szczególne miejsce w dramatycznych dziejach Anglii 
spisanych przez Williama Szekspira. 22 sierpnia 1485, dzień 
bitwy na Bosworth Field, zakończył trzy dziesiątki lat nie
ustannych walk wewnętrznych. „Było to zaiste jedno z oso
bliwych zrządzeń losu: na nagiej wyżynie hrabstwa Leices
ter kilka tysięcy ludzi w walce wręcz - podczas gdy kilka 
tysięcy stało bezczynnie na uboczu obserwując wynik -
wystarczyło, by osadzić na tronie Anglii największą spośród 
wszystkich jej królewskich dynastii, która poprzez stulecie 
przemian miała ją prowadzić wśród nowych i potężniejszych 
nurtów przeznaczenia, o jakich nie śniło się żadnemu z tych, 
co owego dnia w średniowiecznych zapasach Yorków z Lan
casterami napinał łuk i rąbał ooporem" (G. M. Trevelyan). 
Owo „zrządzenie losu" było jednak od dawna przygotowane. 
Walka o tron, o władzę, o przywileje toczyła się w Anglii 
od chwili, gdy wyszła ona pokonana ze stuletnich zapasów 
z Francją. Ustawiczne konflikty i wojny - klęska dla chło
pa czy mieszczanina - stanowiły żywioł niezbędny dla 
ówczesnego feudała. Historycy angielscy nie d0szukiwali się 
w konflikcie obu „róż" (od białej róży - herbu Yorków 
i czerwonej - Lancasterów) żadnych przeciwieństw inte
resów społecznych czy sporu o zasady; mimo rozbieżnych 
ocen nie dostrzegali po żadnej stronie bohatera pozytywne
go tej trudnej epoki. Stwierdzili jednak, że napięcie kon
fliktów i ścieranie się klik feudalnych były to zjawiska 
nieuniknione. Rycerstwo w Anglii przeżywało od przeszło 
stulecia głęboki kryzys swej pozycji społecznej; czuło się 

głęboko zagrożone u samych podstaw swego znaczenia -
we władaniu ziemią. Gdy poczęły spadać dochody z mająt
ków ziemskich, gdy raptownie skurczyła się w XIV wieku 
liczba poddanych chłopów, gdy rozwój gospodarczy obrał 

kierunek niekorzystny dla rycerza-ziemianina, rozbój lub 



wojna stać się musiały stałym jego zajęciem. Tak było 
w wielu krajach niemieckich, w Hiszpanii, we Francji lat 
woj?y s~uletnieł, ~ie inaczej działo się w Anglii. Gdy oręż 
ang1elsk1 odnosił Jeszcze znakomite zwycięstwa nad rycer
stwem ~rancuskim, srebro i złoto uzyskane z wykupu jeńców 
stanow1~0 poważną pozycję budżeb niejednego rycerza. Wie
lu ~bog1ch. ale ~praw~ych. rycerzy. żyło z wojny, organizując 
s?b1e oddz1a.ły 1 ~ddaJąc Je w naJem królowi. Gdy państwo 
me prowadziło działań wojennych na kontynencie w Irlandii 
czy. przeciw. Szkotom - ~waga potencjalnych ~ycerzy-ra
bus1ów skupiła się na sceme wewnątrzkrajowej. 
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Okazji zresztą nie brakło. Nawet gdy władza królewska 
i ramię prawa działały skutecznie w promieniu st:i mil 
wokół Londynu, na północnych i zachodnich kresach kró
lowali niepodzielnie margrabiowie. Całe hrabstwa podpo
rządkowane były woli i interesom i::ojedynczych rodów, 
dysponujących licznymi zastępami rycerstwa i najemnych 
żołnierzy. Stąd krok tylko jeden do fali zbrojnych konflik
tów, do wojny domowej, która krwawo zakończyć miała 
angielskie średniowiecze. 

Po hrabstwach w pancerzach, z lśniącymi hełmami 
Rośnie nierząd i watki między sąsiadami, 
Pogrążon jest słabszy, jak widzi się wszędzie 
A w sporze mocniejszy zawsze górą będzie. 

Jednego po drugim wam Ludzi mordują, 
A gdy kto coś powie, pewno go skatują . 
Bo nie ma w kr6Lestwie sędziego pokoju, 
Co śmiałby pognębić rwących się do boju. 

Takimi wierszami ujęto w połowie XV stulecia ocenę okresu 
w jaki wchodziła Anglia. Wyjść zeń miała głęboko zmie
niona. Obojętność, jaką lud angielski - zarówno chłopi 
jak i mieszczaństwo - okazywał zmaganiom panów feudal
nych okazała się zbawienna. Arystokracja wykrwawiła się 
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w stopniu ogromnym. Morderstwo sądowe i skrytobójstwo, 
ale zwłaszcza łuki i miecze zebrały żniwo tak obfite że 
późniejsza monarchia Tudorów mogła tworzyć nową a~ys
tokrację w pewnym stopniu wedle własnych planów. 
Właśnie kontrast między bezprawiem, chaosem i okru

cieńs-twem czasów Henryka VI, Edwarda IV i Ryszarda III 
a rozkwitem, pokojem i zgodą epoki Tudorów stanowić ma 
historyczny morał sztuki. Kontrast ten jak ukazuje wyraź
nie ostatnia scena Ryszarda III ma służyć, chwale panującej 
dynastii. Przełomowe znaczenie Bitwy na Bosworth J<'ield 
nie ulega dla Szekspira wątpliwości. Jakiekolwiek zastrze
żenia co do moralności późniejszych władców mógł zacho
wać Szekspir - wielki znawca duszy i postępowania ludz
kiego, ukrył je głęboko. Swiadczy o tym zresztą również 
grana w teatrze „Globe" panegiryczna sztuka o synu zwy
cięzcy z Bosworth Field - Henryku VIII. Denuncjując 
zbrodnie Yorków pisarz był panegirystą Tudorów. 
Współcześni Ryszarda III nie oczekiwali, jak się zdaje, 

tak przełomowych konsekwencji jego upadku. Na ;>odstawie 
sprzecznych, gorąco zaangażowanych w walkę opinii współ
czesnych możemy sądzić, że bezprawie uważano za zło po
wszechne a czyny surowe czy zbrodnicze przypisywano wielu 
możnym. Ryszard III stał się symbolem absolutnego zła 
duszy ludzkiej dopiero w oczach potomnych, zwłaszcza zaś 
pod wpływem dramatu Szekspira. Gdyby mu się powiodło 
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uznano by go, być może, za 
wzorzec renesansowego wład
cy, Machiawelowskiego księcia 
avant la lettre. Tradycją Yor
ków bowiem było usprawnie
nie aparatu państwowego, re
organizacja szczupłych wów
czas kadr urzędniczych, pier
wszy przebłysk myśli o nowo
żytnym państwie. Wyrok 
sądowy, jeśli w ogóle był ko
nieczny, łatwo stawał się 
plastycznym narzędziem wła
dzy zarówno za króla Ryszar
da jak i za jego następców. 
Długa lista zbrodni Ryszar

da jest zresztą po dziś dzień 
przedmiotem kontrowersji. 
Wydarzenia, które stały się 

kanwą szekspirowskiego dra
matu rozgrywały się w rzeczy
wistości w ciągu lat piętnastu. 
W roku 1471 zginął w Tower 

Henryk VI. Ciężko chory na ciele i umyśle, narzędzie poli
tyki hrabiego Warwicka - „królotwórcy", stanowić mógł 
mimo wszystko poważne niebezpieczeństwo dla przywód
ców Yorków - Edwarda i Ryszarda ks. Gloucester. Zamor
dowany został z rozkazu króla Edwarda IV w dniu, gdy 
ten wszedł triumfalnie do Londynu. Wielu stronników 
Lancasterów, którzy uniknęli śmierci na polu walki, zostało 
postawionych przed sądem wojennym i ściętych na placu 
boju. 
Następny mord polityczny to śmierć Jerzego księcia Cla

rence. I w tym przypadku król Edward, nie książe Ryszard, 
był najżywiej zainteresowany w pozbyciu się przeciwnika. 
Przed laty, gdy król Edward walczyć musiał o rzeczywistą 
władzę, właśnie Clarence wziął go do niewoli i wraz 
z wszechmocnym „namiestnikiem królestwa", „królotwórcą" 
hrabią Warwick trzymał w oaosobnieniu. W następnym, 
1470 roku, Warwick przedstawił parlamentowi bezwolnego 
Henryka VI ponownie jako króla Anglii, Clarence'a zaś jako 
spadkobiercę korony. W takiej sytuacji po całkowitym zwy
cięstwie króla Edwarda Clarence stanąć musiał przed są
dem obu izb parlamentu. Prawnej stronie procesu trudno 
byłoby coś zarzucić. Edward nie spieszył się też z wykona
niem wyroku. Krążyły wieści, że zostawił księciu rodzaj 
śmierci do wyboru. Utopiono go w końcu przypuszczalnie 
w kadzi wody, choć uporczywie trzymała się plotka, że 
była to beczka małmazji. Jeśli 
jednak wszystko odbyło się 
nawet . w zgodzie z prawem 
i ówczesną praktyką politycz
ną, to wspomnieć trzeba, że 
Jerzy ks. Clarence nie był już 
w 1478 r. niebezpiecznym 
przeciwnikiem. Po śmierci 
Warwicka, nie lubiany na 
dworze, pozbawiony sojusz
ników i klientów, nie miał 
szans skutecznego rewanżu. 
„Smierć była zapewne zbyt 
surowym lekarstwem - pisze 
o tym dzisiejszy historyk -
ale w r. 1478 brakło miejsc 
dostatecznie odległych od ho
norowego quasi-zesłania." 

Gdy zmarł brat, król Edward 
IV, młody dziecięcy wiek jego 
następcy Edwarda V wyzwolił 
nowe siły polityczne. Książe 
Ryszard pełnić miał funkcję 
protektora, ale przeciw-
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nicy uznawali w nim jedynie przewodniczącego rady kró
lewskiej. Hrabia Hastings wraz z grupą dworzan - jak lord 
Vaughan i lord Grey, których poznajemy ze sztuki Szekspira 
- osłaniał młodego króla i jego brata w drodze do Westmin
ster. Ryszard hr. Rivers i matka młodego króla królowa -
wdowa Elżbieta Woodville, głowy wzbogaconej ostatnio nie
pomiernie i ustosunkowanej rodziny, prowadzili do natych
miastowej koronacji. Ryszard jednak ogłosił wykrycie spis
ku przeciw swojej osobie. Rivers, Vaughan i Grey zostali 
rychło ścięci. Kilka miesięcy później oskarżenie i wyrok 
dosięgły także Hastingsa. Stronnictwo Woodville'ów zostało 
rozbite. 

Zapewne właśnie kaźń Hastingsa puściła w ruch dalsze 
wydarzenia. Obaj synowie Edwarda IV uznani zostali za 
dzieci z nieprawego łoża. Ich ojciec zaręczony był bowiem 
z inną kobietą a małżeństwo Elżbiety ich matki z królem 
nie posiadało z tej racji mocy prawnej. Kościół uznał czy 
nawet podsunął Ryszardowi tę wykładnię prawa, pozosta
wało jedynie przekonać do niej społeczeństwo. Pierwszy krok 
uczynił istotnie - jak u Szekspira ks. Buckingham, który 
przemawiając do rajców i obywateli Londyn..i osiągnął po
ważny sukces. Ryszard przybył jednak do miasta z orsza
kiem tak licznym i zbrojnym, że zwróciło to uwagę obser
watorów. Trzy dni później obie izby parlamentu, choć nie 
zostały formalnie zwołane, uchwaliły petycję do protektora, 
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wzywając go do objęcia tronu. 
Jednocześnie duchowieństwo 
przygotowywało umysły lon
dyńczyków. Nic dziwnego też, 
że dokonawszy już w dwa ty
godnie później koronacji Ry
szard III potwierdził natych
miast wszystkie przywileje du
chowieństwa. Nie okazali się 
wrodzy Ryszardowi także 

i wielmoże świeccy. Wkrótce 
jednak nastroje miały się 
gwałtownie zmienić w okolicz
nościach, które wciąż pozos
tają niejasne. 
Opowieść Szekspira o tra

gicznej śmierci obu synów 
Edwarda IV jest w najogól
niejszym zarysie historyczna. 
Koronacji Ryszarda dokonano 
6 lipca 1483 r. Już wówczas 
krążyły po mieście ukradkiem 
plotki, że obaj chłopcy nie 
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żyją. W październiku jednak, jak notuje kronikarz-miesz- · 
czanin, widywano ich jednak wciąż, choć coraz rzadziej , 
w ogrodzie zamkowym i przez kraty. „Widziałem - pisał 
pewien Włoch przebywający w Londynie - że dla Edwarda 
nie ma już nadziei". Zdawał sobie z tego sprawę sam 
c.hłopiec, taK. w każdym razie relacjonował jego lekarz. 
Kto bezpośrednio i kiedy dokonał morderstwa obu braci -
pozostaje jednak do dziś tajemnicą. W r. 1674 znaleziono 
w Tower w drewnianej skrzyni szkielety dwu ·chłopców, · 
które poddane żostały z kolei badaniom medycznym w r. 
1933. Jest wysoce prawdopodobne, że był to nie kto inny · 
jak obaj synowie królewscy, jednak nie uzyskano odpo
wiedzi co do rodzaju śmierci, jaką im zadano. Odpowiedzial
ność obciąża bez wątpienia króla Ryszarda, zamkiem za„ 
rządzał jednak książe Buckingham, któremu zapewne przy
padło w udziale wykonanie · tej zbrodni. W stosunku do 
jego osoby w grę wchodzą dwie hipotezy. Jedna z nich 
widzi ·w księciu człowieka dążącego do tronu, od którego 
dzieliły go osoby .zarówno obu młodocianych książąt jak 
i króla Ryszarda. Byłby więc osobiście zainteresowany w 
morderstwie na chłopcach i podniesieniu buntu przeciw 
nowemu władcy. W paźqzierniku doszła Ryszarda wieść 
o udziale Buckinghama w spisku, którego głową był Henryk 
Tudor. Sam przez się nie należący do głównych możno
władców, Tudor posiadał pewne prawa do tronu i związany 
był z obu „różami", które od 
lat trzydziestu toczyły ze sobą 
w Angli wojnę. Jest wysoce 
prawdopodobne, że szansę jego 
dostrzegł właśnie Buckingham 
i rezygnując tymczasowo 
z przedstawienia kandydatury 
własnej postawił na kartę 
Henryka. Nie doczekał się je
go zwycięstwa. Ryszard był 
szybszy: 2 listopada spadła 
z jego rozkazu głowa buntow
nika. Król przygotowywał się 
jednak do odparcia inwazji. 
Zagrożeni podejrzliwością Ry
szarda możni i rycerze zbiegali 
masowo do Francji, skąd też 
wkrótce wyruszyła flota pow
stańców. Starcie obu armii 
ńastąpiło na Bosworth Field. 
Gdy się rozstrzygnęło, nie kto 
inny jak lord Stanley, do 
niedawna stronnik Ryszarda, 
odnalazł w krzakach zagubio-



ną królewską koronę i wręczył ją nowemu władcy. Stwo
rzono podstawy dynastyczne Tudorowskeij Anglii. Czy linia 
postępowania, jaką przyjąć mieli nowi królowie, odbiegała 
od drogi, którą dążył Ryszard III? 

Masowe morderstwa polityczne wzbudzały niechęć tak 
powszechną, że mowy nie było na długi czas o ich kontynu
owaniu. Henryk był dojrzałym człowiekiem; przez dwa 
pokolenia unikać miała Anglia zmory dzieci lub szaleńców 
na tronie i związanych z tym konfliktów politycznych. Ale 
już Ryszard III wprowadził pewne zmiany, które wsławić 
miały dopiero Tudorów. Zrezygnował mianowicie z wymu
szonych pożyczek, poparł angielskich kupców w ich walce 
z uprzywilejowaniem cudzoziemców, dążył - choć może 
się to wydać mało prawdopodobne i zaskakujące - do usu
nięcia bezprawia, zastraszenia i korupcji w sądovmictwie. 
Te osiągnięcia nie przeważyły jednak szali: pozostał w tra
dycji okrutnym mordercą. Utrzymały się słowa potępienia 
zawarte w uchwale pierwszego parlamentu, który zwoł~ł 
jego następca: „rozlał krew dziecięcą .. . " 



BOLESŁAW TABORSKI 

POL YDORE I INNI 
(fragmenty) 

Jako panoramę historyczną trzeba pojmować ów 
cykl i nie należy, doszukując się analogii do naszej współ.:. 
czesności, zapominać o historyczności kronik Szekspira. I tak 
np. tylko w pewnym stopniu można zgodzić się z nakreśloną 
przez Kotta koncepcją średniowiecznej Anglii jako państwa 
policyjnego. Ulubiony jego obraz to pusta ulica londyńska, 
po której maszerują w podkutych butach oddziały królew
skiej gwardii, przemykają się chyłkiem zastraszeni miesz
czanie, od czasu do czasu spędzani aby wyrazić formalną 
zgodę na wybór nowego monarchy. Rzeczywistość i pod 
tym względem nie była tak prosta. Ciągle pamiętać trzeba 
o wyjątkowości Ryszarda III jako studium o tyranii bez 
precedensu, o niesprawiedliwej władzy w rękach zbrodnia
rza. Stosunki panujące w owym krótkim okresie Szekspir 
mimo wszystko odró?nia od normalnej sytuacji, choćby to 
była sytuacja tak nie ustabilizowana jak za długich rządów 
Henryka VI, będących w gruncie rzeczy okresem wojny do
mowej. Jak daleko było wówczas od rządów absolutnych, 
świadczyć może charakterystyczny fakt, że gdy buntownik 
ks. Yorku po pokonaniu Henryka VI ogłosił się królem 
w parlamencie, Izba Gmin go nie zatwierdziła, ustalając 
kompromisowo, że dopiero po śmierci Henryka tytuł kró
lewski będzie mógł przejść do rodu Yorków. 
Jest też rzeczą znamienną, w jak niewielkim stopniu wojna 
domowa, którą ku przestrodze współczesnych tak wstrząsa
jąco przedstawił Szekspir we wspomnianej scenie pod Tow·
ton, rzutowała na ogólną sytuację kraju czy dotyczyła in
nych klas poza rycerską. Przez cały okres Wojny Dwóch 
Róż (z wyjątkiem jedynie rebelii Cade'a, zasługującej na 
osobne omówienie) w Londynie i innych miastach panował 
spokój, bogactwa wzrastały nieustannie, rozwijała się wspa
niale architektura kościelna i świecka, kwitło rzemiosło 
i handel (zwłaszcza eksport wełny i sukna). Nadbrzeża. do 

„ 

których zawijały w wielkich ilościach statki z rozmaitych 
krajów, przyozdabiane były obficie głowami feudalnych 
zdrajców, ale interesów bynajmniej to nie psuło ani też nie 
naruszało niezależności londyńskiej City. Do króla należał 
pałac Westminster po zachodniej i zamek Tower po wschod
niej stronie miasta, ale na teren City .królewskie wojska nie 
miały prawa wstępu, a król mógł tam się udawać tylko za 
pozwoleniem i robił to przeważnie w charakterze ... petenta. 
Oto co pisze na ten temat dzisiejszy historyk: 

Kupiecka arystokracja, sprawująca rządy w stolicy, po
stąpiła mądrze, opierając się pokusie wzięcia czynnego 
udziału w walce o koronę, toczonej przez rywalizujące ro
dy ... Ale zmusiła armie Czerwonej i Białej Róży do respek
towania swobód i handlowej działalności miasta; wszystkie 
kolejne rządy, czy to Henryka VI, Edwarda IV, Ryszarda III, 
czy Henryka VII, uważały przyjaźń kupców londyńskich za 
niezbędną po to, by skarbiec państwowy nie świecił pust
kami. Edward IV zabiegał o ich przyjaźń, podejmując oso
biste, prywatne wizyty w City w sposób niemal poniżej god
ności królewskiej. Kupcy nadal pożyczali pieniędzy rządowi. 
Wełna z majątków królewskich i z ziem należących do po
litycznych magnatów, jak lord Hastings i hrabia Essex, 



sprzedawana była za granicę za pośrednictwem londyńskich 
kupców ... Bogactwo nagromadzone przez handel płynęło na 
wieś i wzbogacało ją. Młodsi synowie ziemian posyłani byli 
na praktykę do londyńskich mistrzów i wyrastali na mag
natów City. 

Winston Churchill w swej Historii ludów anglosaskich 
określił Wojnę Róż jako „konflikt, w którym nienawiści 
osobiste osiągnęły maksymalny punkt natężenia, ale na 
szczęście nie mający skutków masowych na gruncie spo
łeczeństwa". 
Reasumując dotychczasowe wywody, stwierdzić należy, że 

Szekspir w swoich sztukach historycznych uwzględnił zło
żoność ludzkich motywów i był wielkim odkrywcą prawd 
ludzkich. Jednocześnie „ilustrował" moralno-patriotyczną 
koncepcję historii, a jeżeli odsłaniał również prawa rządzące 
mechanizmem historii, to nie czynił tego w sposób zamie
rzony i świadomy. Ciągłość historycznego cyklu, zakładana 
przez niego, wywodziła się z „opatrznościowego" pojmowa
nia dziejów. W kolejnych rządach widział nie pięcie się 
w górę i upadek jednostek w bezsensownej walce o władzę, 
ale wydarzenia mające określoną przyczynę - na przykład 
w pogwałceniu ustalonego porządku - i zmierzające po
przez chaos ku opatrznościowemu rozwiązaniu. Jeśli tezy 

swe rozwijał na podstawie prawdziwych faktów historycz
nych, to interpretował je podobnie jak Polydore, Wergiliusz 
czy inni współcześni historycy, przemieniając je i konden
sując zgodnie z wymogami artyzmu i... elżbietańskiej sceny. 
Nie należy doszukiwać się w jego sztukach oryginalnych 
koncepcji historycznych, polityczńych czy innych, tylko ra
czej prawd psychologicznych. 

Co do „historycznego konkretu" to - w odniesieniu na 
przykład do Ryszarda III - rację przyznać chyba należy 
działającemu dziś Stowarzyszeniu Rehabilitacji Pamięci Ry
szarda III, które stawia sobie za cel „rozpowszechnianie. 
prawdy o Ryszardzie III tak jak ją widzą historycy dzisiejsi 
i umieszczenie wspaniałego dramatu Ryszarda III w sferze 
czystej fikcji". Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa Ry
szard był bowiem lojalnym bratem i sprawiedliwym władcą, 
świetnym administratorem, demokratą w poglądach, a co 
najwyżej człowiekiem zbyt łatwowiernym wobec zdrajców, 
którzy go otaczali. Z pewnością nie był odpowiedzialny za 
śmierć swych bratanków - małych królewiczów w Tower 
(jeśli było to morderstwo, to możliwe, że dokonano go już 
po bitwie pód Bosworth z rozkazu Henryka VII), a w czasie 
gdy zamardowano Henryka VI (Szekspir dla dramatycznego 
efektu każe Ryszardowi zamordować go osobiście, ale Poly-





dore i inni historycy podają to tylko jako „uporczywie krą
żącą pogłoskę") przebywał w zupełnie innej części kraju. 
Po śmierci Ryszarda Henryk VII musiał stłumić szereg po
wstań jego zwolenników, a zwłaszcza ujarzmić wierne Ry
szardowi miasto York. Pojawił się nawet pretendent uda
jący cudownie ocalonego Ryszarda, który pociągnął za sobą 
wielu. 

Wszystko to nie zmienia faktu, że Szekspir napisał 
świetną a b s t r a k c y j n ą sztukę o makiawelicznym ty
ranie, którą należy grać dla jej ponadczasowych i uniwer
salnych znaczeń, a nie dla jej konkretnych historycznych 
fałszów. Nie należy tylko zatracać historycznego podejścia 
na rzecz dziś aktualnych aluzji, a w szczególności nie należy 
rozciągać podejścia właściwego dla Ryszarda III na wszyst
roie kroniki Szekspira. 



JERZY S. SITO 

MALA MENTIS GAUDIA 

Właściwa Tragedia króla Ryszarda Trzeciego 
zaczyna się na polu pod Towton. Ryszard York, 
książę Gloucester, później król Ryszard III, jest 
os ob iście okrutny i os ob iście bezwzglę
dny; dopóki jednak jest człowiekiem prywat
nym, zło które nosi w sobie, jest sprawą jego 
sumienia i duszy. Bitwa pod Towton zmienia . 
jakość zła, rozpoczyna proces jego obiektywi
zacji. Ryszard, który kosztuje owoców zwycię
stwa, nie jest już tym samym Ryszardem, który 
walczył za sprawę Yorków przeciw królewskiej 
władzy Lancasterów. Owoce te są jak jabłka 

z drzewa wiadomości Dobrego i Złego. Odtąd 

Ryszard posiądzie świadomość ce 1 u; nie bę
zie to już zło samo w sobie, lecz zło jako instru
ment politycznego działania. Lub ściślej - ta 
nowa jakość, funkcja zła ob ie k ty w n a, 
wprowadzi istotną korekturę do prywatnej skąd
inąd zabawy Ryszard. Odkąd wstąpi on na Scho
dy Historii, zło wymknie się spod jego kontroli, 
stanie się, częścią składową Wielkiego Mecha
nizmu. 

W wyniku tej bitwy brat jego, Edward, zosta
je królem Anglii. „To zobowiązuje"; tak mówi 
Regent Mortimer, bohater dramatu Marlowe'a, 
wielkiego poety tej samej co Szekspir epoki. 
Zobowiązuje nie tylko króla zresztą - „muszę 

wynosić przyjaciół, karać wrogów" - również 

i jego krewnych. Korona na skroniach królew
skiego brata jest wartością realną, osiągalną 



i bliską. Zaledwie parę głów dzieli ją od Ryszar
da - cóż stąd, że są to głowy jego bratanków 
i braci? S~awka jest wielka, choć i ryzyko nie
małe; książę Gloucester zasiada do gry politycz
nej. Jej reguły dopuszczają morderstwo i zdradę, 
krzywoprzysięstwo, kłamstwo i wiarołomstwo. 

Ryszard może być pewny wygranej; w ręku trzy
ma wszystkie atuty: siłę, inteligencję, bezwzględ
ność. 

Lecz sztuka o Ryszardzie III, nie jest ilustra
cją działania Wielkiego Mechanizmu. Naszkico
wany proces nie wyczerpuje jej problematyki. 
Ryszard jest Księciem z renesansowej doktryny 
Machiawelego, lecz również „wcieleniem zła", 

Szatanem ze średniowiecznego moralitetu. Jest 
rzeczą niezmiernie ważną, by o tym połączeniu 
pamiętać; inaczej w interpretacjach tej sztuki 
popaść możemy w przesadę. Jakość zła obiek
tywna - kryptonim: Książę - koryguje „pry
watną" zabawę Ryszarda; lecz średniowieczny 
Szatan wprowadza istotną poprawkę w działa

nie Wielkiego Mechanizmu. Ryszard akceptuje 
obydwu; co więcej, starannie kształt!-lje swoją 

postać w oparciu o te pierwowzory, ku własnej 
swojej uciesze i ku uciesze widzów. Szekspir 
wprowadza w tę sztukę ironiczny cudzysłów, 

wykorzystując w tym celu nadświadomość Ry
szarda. Ryszard jak średniowieczny Szatan, 
przeraża, lecz równocześnie bawi. Jest błaznem, 
lecz błaznem z wyboru. Na wskroś przejrzał 

umowność kategorii moralnych i zmusza nas, 
razem z sobą, do śmiechu . Jest na swój sposób 
uczciwy; nie oszukuje siebie; w odróżnieniu od 
ludzi słabych, czynów swoich nie uzasadnia ra
cjami historii, czy ogólnego dobra. Nie osłania 
się żadną doktryną, żadną ideologią. Jest złem 
wcielonym, złem które bawi się sobą. Powinien 
grać go aktor o dużej sile komicznej; Ryszard 
grany poważnie, byłby postacią nieznośną. 



Lecz Ryszard posługuje się ludźmi; przedmio
tem jego działania są ludzie. Trudno jest od 
nich wymagać, by śmiali się razem z Ryszardem, 
skoro „zabawa" jego kaleczy ich, bądź unices
twia. Nie myślą przy tern tak precyzyjnie, tak 
bezlitośnie jasno, jak Ryszard. Reprezentują 

chęć życia, witalną siłę ludzkości. Nie mogą so
bie pozwolić na luksus świadomości absolutnej, 
tej która bawi Ryszarda. Taka świadomość bo
wiem podcina korzenie bytu. Ilekroć wchodzą 
z nim w kontakt, bronią się, chociaż ich racje 
są słabe: słabe i z góry w dodatku skazane na 
przegraną. Lecz równocześnie przejmują część 

jego zła na siebie; stają się trybami, bądź siecz
ką Wielkiego Mechanizmu. To dzięki nim właś
nie zło traci swoje indywidualne oblicze. Jak 
chorał, rozkłada się na poszczególne głosy. Ry
szard może stąd czerpać uciechę dodatkową; 

i Szekspir razem z Ryszardem; i my, choć gorz
ką, z Szekspirem. 

Ta gra, która się rozpoczyna na polu bitwy 
pod Towton, kończy się na polu pod Bosworth; 
przynajmniej dla Ryszarda. Te dwie miejsco
wości, na dwóch krańcach Anglii, dzieli morze 
wylanej krwi, morze łez - bynajmniej nie w 
przenośni. Szekspir każe nam wierzyć, w ślad 

za Hallem i Holinshedem, historykami owego 
okresu, że kończy się również dla Anglii. Ale 
historycy a w pewnym sensie i Szekspir, umac
niali dynastyczne prawa Tudorów, którzy tej 
właśnie bitwie zawdzięczali swój tron i znacze
nie. I jeśli założymy nawet, że Szekspir miał 
na ten temat swoje własne zdanie, musimy rów
nież założyć, że nie obcą mu była prawda, którą 
Sir Walter Ralegh zawarł we wstępie do swojej 
Historii Swiata: „ten, kto depce po piętach his
torii, winien uważać na zęby. Jeśli podejdzie 
zbyt blisko, łatwo je może pogubić". 



Bitwę pod Towton opisał Szekspir w trzeciej 
części Henryka VI; bitwa pod Bosworth kończy 
Tragedię Ryszarda Trzeciego. Tragedię króla, 
lecz czy trage_dię ludzi, którzy wszedłszy z nim 
w kontakt, otrząsnęli się po tern jak ze snu 
i powrócili do życia? 

* 
* * 

Postać króla Ryszarda ma podwójny rodowód·. 
średniowieczny i renesansowy. Szekspir eksplo
atował obydwa; prowadził je bądź równolegle, 
bądź też nakładał na siebie „Zło wcielone" 
i „Księcia". Niekiedy mieszał kolory używał 

półtonów i cieni, posługiwał się kolorami czysty
mi i plakatowym niemal rysunkiem. Ciśnienie 

dramatycznej narracji utrzymywało jedność po
staci, pękniętej, gdyż złożonej z elementów nie
spójnych: homo ludens i homo politicus - czło

wiek, który się bawi i człowiek, który działa

niem przeobraża świat. I choć postawy te w 
skutkach bywają niekiedy podobne, dzieli je 
przepaść w ocenie sensu ludzkiego działania: 

jedna jest rezygnacją i zgodą, druga rozpaczą 
i buntem. 

Zarówno wówczas jednak, kiedy ich wyod
rębniał, jak też i kiedy ich scalał, nie doprowa
dza do konfrontacji dwóch różnych w zasa
d:z;ie postaci; Ryszard nie jest świadomy wła
snej dwoistości. Jest promotorem działania, 

przyczyną sprawczą konfliktów; sam w sobie 
jest nieruchomy, wewnętrznie zwarty i jasny. 
Nie zna momentów wahania, walki ani wyrzu
tów sumienia. Pozornie jest więc postacią naj
bardziej jednolitą. Szekspir, na naszych oczach, 
zamąci tę jedność w finale; konfrontacji dwóch 
wcieleń Ryszarda dokona w końcowym mono
logu. Ryszard budzi się ze snu rozdarty, pęknię-



te wewnętrznie; w sensie jak najbardziej do
słownym. Treścią snu Ryszarda, jest rzeczywis
tość, którą chciał przeobrazić: długi korowód 
umarłych, uosobienie zbrodni. Sen jego jest 
emanacją pamięci i przedłużeniem rzeczywistości 
Lecz rzeczywistość jest zbrodnią, jest również 
treścią snu króla. Czy rzeczywistość zatem jest 
snem, z którego budzi się Ryszard? 

Ryszard budzi się rozszczepiony; budzi się 

dwóch Ryszardów. W ich monologu toczy się 
spór o pryncypia. Nie jest to spór klasyczny, 
spór człowieka z sumieniem - żadna ze stron 
nie wierzy w odpowiedzialność człowieka, przed 
Bogiem, historią, sumieniem - „człowiek, który 
się bawi" dostrzega nagle „Człowieka, który 
działaniem przeobraża świat. Nie bronią ich 
żadne racje; w żadnej doktrynie nie szukają 

schronienia. Obaj są absolutnie wolni i absolut
nie samotni. Ustalają punkt wyjścia; fakty bez
sporne; zbrodnie. Ich spór dotyczy ceny, jaką 
sobie nawzajem wypłacą. Punkt po punkcie, 
argument po argumencie, niszczą się i pożerają 
wzajerr'lie. Kwestionują już nie racje historii, 
nie kategorie moralne, lecz najprostsze, najbar
dziej rudymentarne cechy gatunku: miłość wła
sną, tożsamość, poczucie bezpieczeństwa. W tym 
monologu Ryszard się unicestwia; bez skruchy 
i bez żalu - maleje, niknie, na koniec przestaje 
istnieć. Bitwa, którą nazajutrz podejmie, będzie 
już czczą formalnością. Prawdziwy Ryszard, gi
nie w bitwie przegranej wśród nocy. 

„Konia! Królestwo za konia" Jest to już pusty 
okrzyk, który Szekspir przepisał z jakiejś sztuki 
wcześniejszej. Tu nie ma już on uzasadnienia; 
zamyka po prostu narrację. Na koniu, gdyby 
wjechał nawet na elżbietańską scenę, nie miałby 
kto · ani walczyć, ani nawet uciekać. Ryszard 
zniknął, zostawiając po sobie zapach dymu 
i siarki. 



ELŻBIETA I RYSZARD 

KRÓL RYSZARD 

Sluchaj! 
To, co się stalo, już się nie odstanie. 
Ludzie palną czasem jakieś głupstwo, 
którego potem, rza chlodno, 
żałują „. 

Jeśli twoim synom odebrałem królestwo, 
zwrócę je tu:ojej córce; 
dobrowolnie! 
Jeśli nawet zabilem plód twojego lona , 
chcę go odrodzić. 
Pocznę w twojej córce płód nowy, 
krew z krwi twojej, Elżbieto; 

twój własny! 
W języku uczucia slowo „babka" -
znaczy tyle, co „matka"; 
prawda? 
Wnuk też jest dzieckiem; 
w trochę mniejszej skali „. 
Z twojego ducha, z twojej krwi poczętym! 
Wyda je w bólu, 
po nocy męczarni i jęków; 
ty też cierpiałeś przy jej urodzeniu „ . 

Twoje dzieci, Elżbieto -
były utrapieniem twojej młodości; 
moje-
będą pociechą starości twojej „. 
To, co straciłaś, to królewski tytuł 
twojego syna: 
lecz zrozum, że właśnie dlatego 
córka twoja będzie królową. 



Nie mogę ci wynagrodzić zła, tak jak bym pragnął; 
przyjmij więc to, na co stać mnie: 
dobroć . „ 

Syn twój, Dorset -
który zalęknioną stopą przemierza obce mu kraje, 
wróci-
na wieść o tym związku ... 
Dam mu wielkie godn9ści, wysokie zaszczyty! 
Król, który twoją piękną córkę nazwie 
su:oją żoną -
Dorseta, poufale, nazywać będzie 
bratem ... 
Znów będziesz matką królów. 
Wszystkie klęski naszych okrutnych czasów, 
będą ci nagrodzone; 
będą spłacone w dwójnasób. 
Szczęściem. 

Nie płacz. 
No, nie płacz! 
Wiele pięknych dni jeszcze zobaczysz 
Krople łez gorzkich, które uroniłaś, 
powrócą, jako perły wspaniale Orientu! 
I spłacą tobie, tytułem procentu, 
dziesięciokrotną sumę szczęśliwości ... 
Idź, matko moja „.! 
Idź teraz do córki. 
Swoim doświadczeniem przełam 
jej wstyd dziewczęcy. 
Ośmiel ją. 

Niech wysłucha milosnych wyznań 
kochanka „. 
Zapal w jej sercu ambitne płomienie 
władzy królewskiej „. 



Zapoznaj ją ze slodyczą cichych, jasnych godzin ' 
malżeńskiej rozkoszy (.„) 

KRO LOW A ELZBIET A 

Cóż ja jej mogę powiedzieć? 
Czy to, że brat jej ojca chce ją mieć za żonę? 
Czy może raczej -
mam go nazwać stryjem? 
Może mordercą jej wujów i braci? 
Jakże mam ciebie nazwać? 
Jakim imieniem zdobyć ją dla ciebie 
tak, 
aby honor, Bóg, miłość i prawo -
mogły polecić ciebie 
jej mlodości „.? 

KRÓL RYSZARD 

Nazwij Pokojem. 
Bo związek ten - pokój przyniesie Anglii! 

KRÓLOWA ELZBIET A 

A dla niej - wojnę „. 

KRÓL RYSZARD 

Powiedz jej, że król, który móglby rozkazywać, 
prosi „. 

KRóLOW A ELZBIET A 

Tak. Prosi o to, czego jej zabrania 
Król Królów „. 

KRÓL RYSZARD 

Powiedz jej, że będzie królową - wspanialą! 

KRóLOW A ELZBIET A 

Po to, by mogla oplakiwać ów tytuł, 
tak jak jej matka „. 

KRÓL RYSZARD 

Powiedz, że będę ją kochał do końca. 

KRóLOW A ELZBIET A 

Ale jak prędko nastąpi ów koniec „.? 

KRÓL RYSZARD 

Koniec? 
Do końca dni 
jej naznaczonych „. 

KRóLOW A ELZBIET A 

A kiedy koniec wyznaczysz jej dniom? 

KRÓL RYSZARD 

Jak dlugo niebo pozwoli! 
Jak dlugo zechce natura „. 

KRóLOW A ELZBIET A 

Jak dlugo zechce piekło i król Ryszard. 



KRÓL RYSZARD 

Powiedz jej -
że ja, władca, będę jej poddanym .. . 

KRóLOW A ELŻBIET A 

Lecz ona, biedna, nie chce takiej władzy „. 

KRÓL RYSZARD 

Przekonaj ją w moim imieniu. 
Użyj perswazji, wymowy „. 

KRóLOW A ELŻBIET A 

Słowa uczciwe są zwykle najprostsze „. 

KROL RYSZARD 

Zatem-
Po prostu powiedz, że ją kocham. 

KRO LOW A ELŻBIET A 

Prostota nieuczciwa, jest stylem brutalnym. 

KROL RYSZARD 

Zbyt latwo znajdujesz powody; 
są płytkie? 
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KRóLOW A ELŻBIET A 

O, nie! 
Powody moje są głębokie. 
Głęboko leżą. 

Martwe już, umarłe ... 
Głęboko leżą martwe moje dzieci, 
moje pisklęta. 

I 

KRÓL RYSZARD 

Przeszłość, Elżbieto .. . 
Nie -targaj tej struny! 

KRóLOW A ELŻBIET A 

To struna serca -
Będę ją targała, nim się nie zerwie. 

KRÓL RYSZARD 

O, na Swiętego Jerzego! 
Na moją koronę i Order Podwiązki ... ! 

KRÓLOWA ELŻBIET A 

Więc na to, coś zbezcześcil, 
wydarli splugawił ... 

KRÓL RYSZARD 

Przysięgam -

KRóLOW A ELŻBIET A 

N a nic! N a pusty dźwięk. Słowo. 
O, nie Ryszardzie! 
To nie jest przysięga! 
Swięty Jerzy -
zhańbiony: utracił swoją godność! 

Two ja korona -
wydarta jest silą; 
nie jest symbolem chwaly. 
Raczej poniżenia! 
Order Podwiązki -
ty go splugawiłeś ... Jego wartość rycerską 
w pacht oddałeś, diabłu! 
Jeśli chcesz przysiąc -
to przysięgnij na coś trwałego ... 
Na coś, w co mogę uwierzyć. 

KRÓL RYSZARD 

Zatem na siebie! 

K.RóLOW A ELŻBIET A 

Tyś zbezcześcił siebie. 



KROL RYSZARD 

A więc na świat ... 

KRO LOW A ELŻBIET A 

Tyś go okaleczył. 

KROL RYSZARD 

Na śmierć mego ojca! 

KRO LOW A ELŻBIET A 

Smierć tą splugawileś życiem. 

KROL RYSZARD 

Na Boga! 

KRO LOW A ELŻBIET A 

Ty skrzywdziłeś Boga. 
Jeślibyś lękał się zerwać przymierze 
z Bogiem -
nie złamałbyś swojej przysięgi 
danej królowi ... 
Żyliby moi bracia. 

Jeślibyś lękał się zerwać przymierze 
z Bogiem -
ten metal, ten krążek błyszczący, 
lśniłby na czole mojego chłopaczka ... 
Mego Edwarda! 
Obydwaj by żyli, obydwaj chłopcy, 
których poślubiłeś prochowi ... 
Dałeś ich na żer robakom! 
Ryszardzie! 
Na co możesz przysiąc teraz?! _ 

KROL RYSZARD 

Na czasy, które przyjdą. 

KROLOW A ELŻBIET A 

Ty je skrzywdz1leś w czasie, który minął. 
O, długo jeszcze będą opłakiwać czas 
który przyjdzie -
za to, coś uczynił w czasie minionym .. . 
Żyją jeszcze dzieci, którym zabiłeś ojców; 
one będą płakać 
w wieku dojrzałym, sieroctwa młodości ... 
Żyją rodzice pomordowanych dzieci ; 
uschłe gałęzie, 

które będą płakać swojej starości ... 
O, nie przysięgaj na czas, 
który przyjdzie ... ! 
Boś go już zużyl, zanim go użyłeś! 
W czasie minionym ... 
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KRÓL RYSZARD 

Jak szczerze pragnę pokuty! 
I szczęścia. 
Jak pragnę szczęścia w tej niebezpiecznej wyprawie! 
Niech mi się tak wiedzie, 
jak mówię prawdę. 
Niech zgubię sam siebie! 
Niechaj mi niebo i los mój odmówią 
szczęścia! 

Niech dzień odmówi mi światła, 
a noc wypoczynku. 
Niechaj mi wszystkie pomyślne planety 
będą przeciwne. 
Ja ją uwielbiam z głębi mego serca! 
W myślach niepokalanych -
W myślach świętobliwych, pełnych czci! 
Twoją córkę Elżbieto -
cudowną, królewską .„! 
W niej moje szczęście, Elżbieto; 

i twoje. 
Bez niej -
mnie, ciebie, ją i kraj nasz cały, 
wiele dusz chrześcijańskich czeka śmierć. Zagłada. 
Ruina, rozklad! 
Nic nas nie ocali, poza nią jedyną! 
Po za nią - nie ma, nie ma ocalenia!!! 
O matko moja -
moja droga matko! 
- Pozwól mi nazwać siebie moją matką! -
Idź do niej! Proś ją! 
Powiedz, że ją kocham! 
Mów jej, czym będę; nie mów jej czym bylem. 



Mów, czym zasłużę; nie czym zasłużyłem! 
Przedstaw konieczność, którą czas dyktuje. 
I niechaj małość twoja mi nie psuje 
planów, Elżbieto! 
Historycznych planów ... ! 

KRóLOW A ELZBIET A 

I to ja właśnie -
mam być od szatanów kuszona? 

KRÓL RYSZARD 

Tak. 
Jeśli szatan kusi i namawia 
do rzeczy dobrych. 

KRóLOW A ELŻBIET A 

Mam zapomnieć siebie, 
by zostać sobą? 

KRÓL RYSZARD 

Tak. 
Jeśli pamięć o sobie cię krzywdzi. 

KRóLOW A ELZBIET A 

Ale -
ty przecież zabiłeś mi dzieci! 

KRÓL RYSZARD 

Ja je pogrzebię w łonie twojej córki. 
W jej wonnym gnieździe 
odżyją na nowo ... 
Kość z kości twojej! Na twoją pociechę! 

KRóLOW A ELZBIET A 

Mam ją namawiać, aby ci uległa?! 

KRÓL RYSZARD 

Tak. Będziesz matką, Elżbieto; 
szczęśliwą. 

KRÓLOWA ELŻBIETA 

Idę. 

Pisz do mnie! 
Doniosę ci w liście, co ona sądzi ... 



KRÓL RYSZARD 

Masz! 
Ten pocałunek zanieś ode mnie -
żegnaj. 

Teraz żegnaj. 
(Królowa Elżbieta wychodzi) 

Płytka kobieta. 
Głupia i uległa. 

Spolszczył Jerzy S. Sito 



Z KRONIKI HALLA 

„Bóg nieśmiertelny powołał do swej chwały szlachetnego 
księcia, króla Edwarda, czwartego z rzędu tego imienia; 
Edward, najstarszy syn jego (książe Walii) rozpoczął swe 
panowanie dziewiątego dnia miesiąca kwietnia, roku pań
skiego tysiąc czterysta osiemdziesiątego i trzeciego, w dwu
dziestym trzecim roku panowania Ludwika siódmego króla 
francuskiego: tenże młody książe krótko sprawował z radoś
cią i upodobaniem rządy w swoim królestwie", bowiem wuj 
jego Ryszard wiedziony ambicją, kierowany twardym, nie
ugiętym duchem i pewnością siebie zapragnął korony. 
Wieść o śmierci ojca dosięgła księcia w Ludlow, gdzie 

przebywał pod opieką lorda Anthony Woodville'a hrabiego 
Ryvers i lorda Scales. Stamtąd jechać miał do Londynu na 
koronację w towarzystwie lordów i licznych przyjaciół. 
Potajemnie, wuj jego Ryszard odwiedzał królową matkę 
tłumacząc , iż przybycie jej syna na koronację w tak licznej 
asyście nie tylko nie jest potrzebne, lecz może się nawet 
okazać szkodliwe dla pokoju i zgody w królestwie, skoro 
nikt nie żywi do młodego księcia nic poza przyjażnią, a wo
kół panuje zgoda i spokój,. I książe za namową matki wy
ruszył w drogę z niewielkim tylko orszakiem. Wkrótce za
trzymano ich. Krewni królowej i opiekunowie księcia zosta
li uwięzieni, a wkrótce potem z woli Ryszarda, k5l ięcia 
Gloucester stracono ich bez sądu w Poumfret. Ryszard, 
oddając przyszłemu królowi należną część dołączył do jego 
orszaku. Razem wyruszyli w drogę do Londynu. I tak książe 
Gloucester został jedynym opiekunem młodego Edwarda. 
Wieść o losie syna i krewnych dotarła do królowej tuż 

przed północą. Pośpiesznie schroniła się z młodszym synem, 
księciem Yorku i córkami w opactwie westminsterskim. 
Wkrótce odwiedził tam stroskaną Arcybiskup Yorku. „Pani", 

rzekł „bądź dobrej myśli, obiecuję ci, że jeżeli ukoronują 
kogo innego zamiast syna twego Edwarda, którego mają 
w rękach już następnego dnia ja ukoronuję jego brata, 
którego ty masz przy sobie". Ryszard, książę Gloucester 
zniweczył te nadzieje. Wytłumaczył lordom i arcybiskupowi 
Canterbury, iż trzymanie brata królewskiego zamkniętego 
w świątyni, gdy obecność jego tak bardzo potrzebna i miła 
byłaby Edwardowi, dowodzi jedynie okrucieństwa i złośli
wości królowej. Arcybiskup podjął się wstawiennictwa, 
wkrótce przekonał królową o dobrych intencjach Ryszarda, 
i książę Yorku opuścił opactwo westminsterskie. W obec
ności zebranych Ryszard wziął go na powitanie w ramiona 
i ucałował ze słowami: „Witam cię, mój panie z całego ser
ca", a potem z honorami zawiózł obydwu braci do Tower, 
„skąd nigdy już potem nie wyszli". 

Wkrótce zwołał Ryszard do zamku Baynardes lordów 
znanych ze swego przywiązania do króla i spytał ich : „na 
co zasługują ci, którzy spiskują i obmyślają plany zgładze
nia mnie, który spokrewniony jestem z królem? ... " na co 
zasługuje królowa i jej wspólnicy, którzy „czarną magią 
i czarami zdeformowali moje ciało?" Powinni zginąć jak 
zdrajcy, odpowiedzieli Ryszardowi lordowie, choć wszyscy 
wiedzieli przecież że już od urodzenia „jak mały był i nis
kiego wzrostu, tak ciało jego ogromnie było zdeformowane, 
jedno ramię wyższe od drugiego, twarz mała, lecz rysy 
pełne okrucieństwa i takie, że już na pierwszy rzut oka 
domyślić się można było, iż skrywają złość, zdradę i pod
stęp". Powinni zginąć jak zdrajcy odpowiedzieli lordowie, 
a wtedy książę Gloucester wykrzyknął: „to wy jesteście 
zdrajcami!" i w tym momencie do sali wbiegli zbrojni. Lor
dów aresztowano i wkrótce potem bez sądu stracono. 

A Ryszard głośno zaczął teraz poddawać w wątpliwość 
legalność małżeństwa zmarłego króla z Elżbietą Grey. Roz
puszczał wieści o nieślubnym pochodzeniu jej synów, prag
nąc usunąć ich ze swej drogi. I wreszcie dwudziestego dru
giego dnia miesiąca czerwca książe Buckingham, zausznik 
Gloucestera, elokwencją, sprytem i podstępnym działaniem 
sprawił, iż zebrani na ratuszu nie sprzeciwili się, gdy na 
jego wniosek królem okrzyknięto Ryszarda. 

Gloucester nie czuł się jednak bezpieczny nawet po koro
nacji. Spokój króla mąciła świadomość, iż żyją jeszcze ci, 
którzy zgłosić mogą kiedyś swe prawa do królestwa, któ
rego rządy sam dopiero sprawować zaczął. Zamknął bra
tanków pod strażą ogałacając ich ze wszystkiego, a gdy 
i to zdało mu się niewystarczającą rękojmią bezpieczeństwa, 
wydał na nich wyrok śmierci. Najemni mordercy wślizgnęli 
się o północy do pokoju śpiących chłopców, omotali niespo
dziewających się niczego w pościel, dusząc ich i dławiąc 
~oduszkami i pierzynami, tak, że po chwili oddech ich ustał, 



i „Bogu oddali niewinne ·dusze". A król „nigdy już odtąd nie 
zaznał spokoju ... tracił przytomność, wodził dokoła rozbie
ganymi oczami trzymając rękę cały czas na sztylecie ... nie 
mógł spać w nocy, leżał długo pogrążony w myślach, drę-

czony niepokojem i bezsennością, drzemiąc raczej niz sp1ąc, 
nawiedzany przeraźliwymi snami zrywał się czasem, nagle 
wyskakiwał z łóżka, rozglądał się po pokoju, jego niespokoj
ne serce bezustannie bowiem dręczone było i nie;:iokojone 
natrętnymi obrazami i burzliwymi wspomnieniami ohyd
nego mordu". 

Wkrótce potem książe Buckingham zdradził króla. Jak 
mówili jedni, poróżniwszy się z królem w sprawach obieca
nych mu przez króla tytułów i włości, czy, jak mówili inni, 
wstrząśnięty będąc śmiercią synów Edwarda. Idąc za jego 
radą lordowie niezadowoleni z tyrańskich rządów nowego 
króla postanowili wprowadzić na tron hrabiego Richmond, 
dziedzica domu Lancasterów, żeniąc go z Elżbietą , najstarszą 
córką zmarłego króla i łącząc w ten sposób domy Lancaste
rów i Yorków. Zwolennicy Buckinghama gromadzić zaczęli 
siły. Rozwścieczony król wyznaczył 1000 funtów nagrody za 
głowę księcia. Siły Buckinghama rosły, gdy niespodziewanie 
gwałtowne opady deszczu i powódź odcięły go od wojska 
i osłabiły jego szeregi. Zdradzony, dostał się w ręce króla 
i został publicznie ścięty na rynku Salisbury. Wtedy właśnie 
hrabia Richmond wyruszył w drogę do Anglii. 

Król zdecydowany był niedopuścić do jego małżeństwa 
z Elżbietą. Przyszła mu do głowy myśl, „nie tylko zbyt 
obrzydliwa, by mówić o niej w przytomności innych, lecz 
także zbyt okrutna i odrażająca, by ją wprowadzić w czyn" 
- zdecydował się przy pomocy pięknych słówek i obietnic 
pojednać z żoną swego brata, królową Elżbietą, wierząc, iż 
zdobywszy jej względy zyska zarazem władzę nad nią i jej 
córkami i nie dopuści do niewygodnego dla siebie małżeń
stwa. Poslańcy jego elokwencją i obietnicami przekonali 
królową o dobrych intencjach Glcucestera, poddała się więc 
„calkowicie i szczerze woli i zachciankom króla". A Ryszard 
pozbył się wtedy żony, którą otruto jak się wydaje z jego 
rozkazu i sam zalecać się zaczął do swej bratanicy Elżbiety. 

W sierpniu roku tysiąc czterysta osiemdziesiątego piątego 
hrabia Henryk Richmond wylądował w Walii. Ryszard na 
czele swych wojsk wyruszył mu na spotkanie. Oddziały ich 
zeszły się koło Leicester. Rozeszła się wówczas wieść, iż 
Gloucester miał w nocy przeraźliwy i okropny sen ... strasz
liwe diabły ciągnęły go i szarpały nie pozwalając by zazna! 
spokoju lub odpoczął chociaż przez chwilę. Ten niezwykły 
sen nie tyle zasiał strach w jego sercu. co wypełnił głowę 
i umysł przeraźliwymi , nie dającymi s;: okoju obrazami. Nie 
panując potem nad sobą, będąc w depresji , wyraził wątpli
wość w wynik nadchodzącej bitwy, nie wykazując tej go
towości i pogody ducha, której pełen był zawsze przed 
bitwą''. 
„Bitwę stoczono w Bosworth w hrabstwie Leicester dwu

dziestego drugiego dnia sierpnia w roku pańskim tysiąc 



czterysta osiemdziesiątym piątym. Walka trwała niewiele 
ponad dwie godziny. Król Ryszard , jak wieść niosła, mógłby 
ratować się ucieczką. Bowiem ci, którzy znajdowali się obok 
niego zobaczyli i uświadomili sobie w pierwszym już Z\Var-

ciu bitewnym, że żołnierze bez entuzjazmu i wcale nie wa
lecznie nacierają na nieprzyjaciela, a co więcej, że niektórzy 
wycofują się sami z bitwy i odjeżdżają; podejrzewać zaczęli 
pułapkę i przewąchiwać zdradę i nie tylko usilnie go na-



mawiali, ale także stanowczo radzili, by ratował się uciecz
ką, a kiedy przegrana stała się oczywista, przyprowadzili 
mu szybkiego i lekkiego konia, który miał unieść stamtąd. 
Zaś on nie będąc nieświadom niechęci i wrogości, której 
pełni byli wobec niego prości ludzie, odrzucając całą na
dzieję na pomyślne rozwiązanie i widoki na powodzenie 
odpowiedział (jak ludzie mówią) że tego dnia uczyni koniec 
wszelkim bitwom, lub tutaj właśnie zakończy swe życie. 
Tak wielka bowiem odwaga i silny charakter kierowały nim. 
Wiedział z pewnością, iż nadszedł dzień, w którym zdecy
duje się i rozstrzygnie, czy w spokoju utrzyma on i będzie 
się cieszył swoim królestwem do końca dni swoich, czy też 
całkowicie zrzeknie się i zostanie go pozbawiony. Swiado
mością tą zbyt wielce znużony zamknął pośpiesznie przył
b ce i dołączył zawzięty do zażartej walki". I zginął z rąk 
hrabiego Henryka, swego następcy. Panował dwa lata, dwa 
miesiące i jeden dzień. 

Tego samego wieczora król Henryk z wielką pompą wkro
czył do Leicester. A w międzyczasie „ciało króla Ryszarda 
wwiezione zostało do miasta w tak wielkiej sromocie i hań
bie, z jak wielkim przepychem i wystawnością wyjeżdżał 
on stamtąd dzień przedtym. Ciało jego bowiem było obna
żone i tak dokładnie obrabowane ze wszystkiego, że nic nie 
przykrywało nawet jego wstydliwych miejsc. Głowa i ra
miona zwieszały się z jednego boku konia, nogi z drugiego, 
całe ciało spryskane było błotem i krwią .„ wprowadzono 
je do kościoła Franciszkanów w obrębie miasta i tam zło
żono .„ a gdy wieść o śmierci jego rozeszła się niewielu go 
opłakiwało, a liczni cieszyli się .„ I tak w niesławie i hańbie 
zakończył swój ziemski żywot książę, który nigdy nie sta
wiał dobrej sławy i prawości przed swymi ambicjami, żądzą 
panowania i intrygami". 

Opracowaia Jadwtna Hera 

---- --- -
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Król Edward IV 
Edward, książę Wa

lii, syn Edwarda IV 

Ryszard, książe Yor
ku, syn Edwar-
da IV 

Jerzy, książę Claren
ce, brat Edwar
da IV 

Ryszard, książę Glou
cester, później Ry
szard III, brat Ed
warda IV 

Henryk, hrabia Rich
mond, później Hen
ryk VII 

Książę Buckingham 

Lord Hastings 

Lord Stanley 

Hrabia Rivers 
brat królowej El
żbiety, 

Lord Grey, syn kró
lowej Elżbiety, 
pasierb Edwar-
da IV 

WILLIAM SHAKESPEARE 

RYSZARD III 
tragedia królewska 

z wylądowaniem hrabiego Richmonda 

i bitwą na polach Bosworth 

spolszczył JERZY S. SITO 
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- HENRYK SZLETYŃSKI 

-MAREK DĄBROWSKI / 

Sir Richard Braken
bury, komendant 
Tower - MARIUSZ LESZCZYŃSKI 

Kardynał - MICHAŁ PLUCIŃSKI 

Lord Mer Londynu - JOZEF PIERAC k Ma'"'halico, 
Morderca I - GUSTAW LUTKIEWICZ , akiewi• 
Morderca II - IGNACY MACHOWSKh 

Elżbieta, żona Ed-
warda IV - WIESŁAW A MAZURKIEWICZ 

Małgorzata, wdowa 
po Henryku VI - ZOFIA TYMOWSKA 

Księżna Yorku, mat
ka Edwarda IV 

Lady Anna, wdowa 
po Edwardzie synu 
Henryka VI, na
stępnie żona króla 
Ryszarda III 

- BARBARA RACHWALSKA 

- .JA.NINA NOWICKA 

- EDMUND KA-RW AŃ AYit.CWSf.1 

- .SYLWES'I'ER PAWŁOWSKI 

- KAZIMIERZ ZARZYCKI 

- ALEKSANDER PIOTROWSKI 

- ZBIGNIEW l(RYŃSKI L Ord.:::'\ 
-- MIROSŁAW WOJTULANIS 

Sir William Catesby - TADEUSZ BOROWSKI 

Posłaniec I 

Posłaniec II 

Posłaniec III 

Obywatel I 

Obywatel II 

Obywatel lII 

Biskup I 

Biskup II 

- WŁADYSŁAW EBERT 

Sir James Tyrrel - ZDZISŁAW SZYMAŃSKI - CZESŁAW BYSZEWSKI 

Sir James Blount - Pló!R F R<JNCZEWSKI 
,<,7..,• i::"ryi\eil'ń 

Żołnierze Rischmonda, żołnierze Ryszarda III 

Reżyseria - JAN MACIEJOWSKI 

A systenct re żyse ra - CZESŁAW DZIEKANOWSKI 
KAZIMIERZ TARNAS 

Muzyka - ANDRZEJ TRZASKOWSKI Scenografia - ZOFIA WIERCHOWICZ 

Układ szermierczy - ANDRZEJ PIĄTKOWSKI 
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Zastępcy Dyrektora: 

HARRY ANDERS 

TADEUSZ KAŻMIERSKI 

Kierownik Literacki 

JERZY S. SITO 
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