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WILIAM SZEKSPIR 

Rozrzutność ducha, w trwonieniu bezwstydna, 

Jest żądzą w akcji ; nim będzie spełniona, 

Już winna : krwawa, grubiańska, ohydna, 

Okrutna, dzika, krzywo przysiężona-. 

Nim rozkosz wyda, pogardą napoi; 

ścigana ostro; kiedy ją dopadniesz, 

Znienawidzona; łaknie się i boi 

Przynęty; biorąc z niej, szał cię opadnie. 

Wściekła w pościgu, wściekła w posiadaniu ; 

Brana, dosięgła, sięgająca - dzika; 

żałosna przy tym, choć w oczekiwaniu 

Bywa radością - i snem, kiedy znika. 

Wie to świat wszytek; jeśli biegnie za nią. 

Dostąpi niebios, które są otchłanią. 

W. SZEKSPIR SONET 129 



Z DRZEW A WIADOJ.ł'IOśCI 
DOBREGO I ZŁEGO 

W laściwa „tragedia króla Ryszarda Trzeciego" za
czyna się na polu pod Towton. Ryszard York, książę 
Gloucester, później król Ryszard Trzeci, jest osobi
ście okrutny i osobiście bezwzględny; dopóki jednak 
jest człowiekiem prywatnym, 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 zwycięstwa, nie 
jest tym samym Ryszardem, który walczył o sprawę 
Yorków przeciw królewskiej władzy Lancasterów. Owo
ce te są jak jabłka z drzewa wiadomości dobrego i złe
go. Kosztując ich, Ryszard posiądzie świadomość celu: 
nie będzie to już zło samo w sobie, lecz zło jako in
strument politycznego działania. Lub ściślej - ta no
wa jakość, funkcja zła obiektywna, wprowadzi isto
tną korekturę do prywatnej skądinąd zabawy Ryszar
da. Odkąd wstąpił on na schody historii, zło wymknie 
się spod jego kontroli, stanie się - używając nomen
klatury Kotta - częścią składową Wielkiego Mecha
nizmu. 

W wyniku bitwy pod Towton brat jego, Edward, 
zostaje królem Angii. Korona na skroniach brata prze
staje być li tylko symbolem; jest wartością realną, 

osiągalną i bliską. Zaledwie parę głów dzieli ją od 
Ryszarda - cóż stąd, że są to głowy jego bratanków 
i braci? Stawka jest wielka, choć i ryzyko niemałe: 
książę Gloucester zasiada do gry politycznej . Jej re
guły dopuszczają morderstwo i zdradę, krzywoprzy
sięstwo, kłamstwo i wiarołomstwo. Ryszard może być 
pewny wygranej; w ręku trzyma wszystkie atuty: si
łę, inteligencję, bezwzględność. 

Lecz sztuka o Ryszardzie Trzecim nie jest ilustra
cją działania Wielkiego Mechanizmu. Naszkicowany tu 
proces nie wyczerpuje jej problematyki. Ryszard jest 
Księciem z renesansowej doktryny Machivallego, iecz 



• 
również „wcieleniem zła". Szatanem ze średniowie-

cznego moralitetu. J est rzeczą niezmiernie ważną , by 
o tym połączeniu pamiętać; inaczej w interpr etac jach 
tej sztuki popaść możemy w przesadę. 

Jakość zła obiektywna - kryptonim „Książę" -
- kor yguje „prywatną" zabawę Ryszarda ; lecz śre

dniowieczny Szatan wpr owadza z kolei istotną popra
wkę do działa nia Wielk iego Mechanizmu. 
Ryszard akceptuje obydw a; co wiecej, starannie kształ
tuje swoją postać w oparciu o te pierwowzory, ku wła
snej uciesze i ku ucic<;ze w idzów. Szekspir wprowadza 
w tę sztukę ironiczny cudzysłów, wykorzystując w ty m 
celu nadświadomość Ryszar da. Ryszard, jak średnio 

wieczny Szatan, przeraża, lecz równocześnie bawi. J e<; t 
błaznem, lecz błaznem z wyboru. Na wskroś przej rzał 

umowość kategorii moralnych i zmusza nas razem ze 
sobą do śmiechu. Jest n a swój sposób uczciwy; nic 
oszukuje siebie. W odróżnieniu od ludzi słabych, czy
nów swoich nie osłania żadną doktryną, żadną ideolo
gią . Jest złem wcielonym, złem, które bawi się sob'1. 
Powinien grać go aktor o dużej sile komicznej; Ry
szard grany poważnie byłby postacią nieznośną. 

Lecz Ryszard posługuje się ludźmi; przedmiotem je
go działań są ll dzie. Tru dno jest od nich wymagać, by 
śm iali się razem z Ryszardem, skoro „zabawa" jego 
kaleczy ich bądź unicestwia . Nie myślą przy lym ~ak 
precyzyjnie, tak po szatańsku jasno i bezlitośnie jak 
Ryszard. Reprezentują chęć życia, witalną siłę ludzko
ści . Nie mogą sobie pozwolić na luksus świadomośd 
obsolutnej, tej która bawi Ryszarda. Taka świadomo~ć 
bowiem 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 
nikt mu się nie opiera; jego nihilizmowi nie przeciw
stawia wartości, które mogłyby się ostać. Tym samym 
przyjmują część jego zła na siebie: stają się trybami 
bądź sieczką Wielkiego Mechanizmu. To dzięki nim 
właśnie zło traci swoje indywidualne oblicze. Jak cho
rał rozkłada się na poszczególne głosy. Ryszard może 
stąd czerpać uciechę dodatkową; i Szekspir razem z Ry
szardem; i my, choć gorzką, z Szeksoirem. 



Postać króla Ryszarda ma więc podwójny rodowód: 
średniowieczny i renesansowy. Szekspir e:Csploatował 

obydwa: prowadził je równolegle bądź też nakładał 

na siebie „zło wcielone" i „Księcia". Niekiedy mieszał 
kolory, uźywał półtonów i cieni, niekiedy posługiwał 
się kolorami czystymi i plakatowym nieomal rysun
kiem. Ciśnienie dramatycznej narracji utrzymywała i·~ 
dność postaci, pękniętej, gdyż złożonej z elementów 
niespokojnych: „homo ludens" i „homo politicus" -
- człowiek, 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 zgo
dą, druga rozpaczą i buntem. 

Zarówno wówczas jednak, kiedy ich wyodrębniał 
jak też kiedy ich scalał, nie doprowadzał do konfron
tacji dwóch różnych w zasadzie postaci; Ryszard nie 
jest świadomy własnej dwoistości. Jest promotorem 
działania, przyczyną sprawczą konfliktów; sam w so
bie jest nieruchomy, wewnętrznie logiczny i zwarty. 
Ni-e zna momentów działania, walki ani wyrzutów su
mienia. Pozornie jest więc postacią zupełnie jednolitą. 
Szekspir na naszych oczach zmąci tę jedność w finale; 
konfrontacji dwóch wcieleń Ryszarda dokona wmo
nologu, który król Ryszard wygłosi po przebudzeniu 
się ze snu. Kładzie się spać jednolity, budzi się roz
szczepiony. Treścią snu króla jest rzeczywistość, którą 
chciał przeobrazić: długi korowód umarłych, uosobie
nie jego zbrodni. Sen jego jest emanacją pamięci 

i przedłużeniem rzeczywistości. Lecz rzeczywistość jest 
zbrodnią; jest również treścią snu króla. Czy rzeczy
wistość zatem jest snem, z którego budzi się Ryszard? 

Ryszard budzi się ze snu rozdarty, wewnętrznie pę
knięty, niespójny: 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 przed Bogiem, 
historią, sobą. „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 absolutnie samotni. Ustalają 

punkt wyjścia; fakty bezsporne; zbrodnie. Ich spór do
tyczy ceny, jaką sobie nawzajem wypłacą. Punkt p::i 
punkcie, cząstka po cząstce, pożerają się i niszczą wza
jemnie. Kwestionują już nie racje historii, nie katego
rie moralne, lecz najprostsze, najbardziej podstawowe 
cechy gatunku: miłość własną, tożsamość, poczucie be.:>:
pieczeństwa. W tym monologu Ryszard się unicestwia; 
bez skruchy i bez żalu - maleje, niknie, na koniec 
przestaje istnieć. Bitwa, którą nazajutrz podejmie, bę
dzie już czczą formalnością. Prawdziwy Ryszard ginie 
w bitwie przegranej wśród nocy. 

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

I 

JERZY S. SITO 

(W. Shakespeare „Ryszard Trzeci" PIW 1971) 

Trzeba odpłacać dobro i zło: ale dlaczego temu wła
śnie, który nam dobro lub zło wyrządził? 

NIETSCHE 



spójrz w lustro i odpowiedz, jaką twarz widziałeś. 
Czas, aby inną twarzą twarz two ja wybuchła; 

Jeśli jej nie odtworzysz, światu zrabowałeś 

Matkę, błogosławieństwo wyjmując z jej brzucha, 

Odzież bo jest piękność, której niezorane łono 

Spod pługa twego, chłopcze, ze wstrętem wybiegnie? 

Gdzież ten, któremu w grobie pokochać sądzono 

Siebie, więc potomności dla siebie s ię zrzeknie? 

Tyżeś jest lustrem matki; w lustrze tym przyzywa 

:;\Tatka swój własny kwiecień, młodość zagubioną. 

Tak i ty mimo zmarszczek będziesz odnajdywał 

W szybie v<:ieku starego urodę minioną . 

Lecz jeśli żyć chcesz, chłopcze, nie myśląc o sobie, 

Tedy zejdź stąd samotny, obraz umrze w tobie. 

W. SZEKSPIR SONET 3 

CZŁOWIEK JEST TWÓRCĄ 
I NISZCZYCIELEM 

W !ELKI PORZĄDEK. $wiat szekspirowski można za 
baczyć przez przykazania dakalogu. Między normami 
moralnymi, a wszelkim porządk iem działania istnieje 
sprzeczność. Przykazanie nakazuje nie zabijać, porzą

dek świata· wykształca się poprzez kolejne mordy, za 
bójstwa, śmierc i w szekspirowskim świecie. Nie ma 
Boga, a przecież każda wywyższona kreacja Judzka 
sprawuje porządek mocą najwyższej władzy, poprzez 
narzucenie własnego porządku i prawa moralnego. Mo
że z człowiekiem będącym niżej niż on w hierarchii 
społecznej uczynić wszystko, a więc i zabić. Między 

moralnością ludzką, a ludzkim działaniem istn ieje 
sprzeczność, która urasta do najwyższej treści szekspi 
rowskiego dzieła . Człowiek jest twór.cą i niszczyc'.elem. 
Na treść jego egzystencji składa się ciągła walka pra
wdy i skutków działania. W wielkim porządku istnieją 
te same słowa . Można odwrócić porządek rzeczy sło
wami biblii. 
Ryszard używa słów apostolskich kiedy usprawiedE
w ia swoje zbrodnie. Ale dialektyka winy i kary jest 
tożsama z dialektyką moralności i działania. Ludzka 
moralność urasta do winy spełnienie aktu wróżby, 

przekleństwa - dopełnienie się losu człowieka, a więc 
jego działanie jest karą. Człowiek jest wprzągnięt.y 

w sprzeczność, ale i z niej s ię składa . J ego życie jest 
zawsze rozwinięciem tego co różne, niespó jne, odległe, 
nie dające się sprowadzić do jakiejkolwiek j ednośc i . 

Smierć bywa rozwiązaniem albo raczej unieważnie

niem tego co było. Bowiem na każde miejsce w wiel
kim porządku szekspirowskiego świata czeka nowy 
cziowiek, nowa postać, której życie rozwinie się po
dobnie, choć może gwałtowniej . 

RYSZARD. Jeś li Ryszarda zobaczyć w wielkim po
rządku, jako tego który spraw dza świat z perspektywy 
zła, wówczas o Ryszardzie można mówić, jako o tym, 
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który wywiódł się ze średniowiecznego mo:-alitet·: . 
Z szatana, z diabła, z wcielonego zła. Szatan zna B:
blię tak jak ten, który wierzy, bo sam ją stworzy! i jest 
w niej obecny jako opozycja wszelkiej wartości. Ktoś 
zabijał, ktoś grzeszył, ktoś burzył i niszczył, aby się 

cnota mogła od grzechu odróżnić. Ryszard używa tych 
samych słów, tych samych argumentów, których uży 

wają inni, by przewracać ludzkie moralności, by ta~< 

dalece odmieniać systemy wartości, że to co w dotych
czasowym pojęciu było grzechem, staje się cnotą . Mi
łość Anny do zamordowanego przez Ryszarda teścia, 

w konwencji jej osobowości , i w konwencji konkre
tnej sytuacji rozpaczy - jest jej cnotą; a le już dla 
Ryszarda cnotą jest, zabicie, bowiem wyniirn ono z wię
kszej jeszcze miłości jego do Anny, i kiedy zbrodnia 
rr.oże być cnotą, miłość Anny traci jakikolwiek sen~. 
Przestaje istnieć albo inaczej, unicestwia Annę w nie
możliwości przekroczenia uczucia, staje się dla niej 
kl~ską, prowadzi do grzechu, do łoża Ryszarda . Ry
szard doświadcza rzeczywistość, kształtuje j ą, i sarr. 
w niej rośnie. Kreu je się. Jego cel jest prosty. WykrP.
ować s ię na Boga. Opanować wszystko i wszystkich. 
Stanąć w środku wielkiego porządku. Być stwórcą i SP.
dzią. Być jedynym. I nigdy nie· umrzeć. Szatan ze śre
dniowiecznego moralitetu żyje wiecznie. Ryszard do
tknie ziemi. Zginie. Szatan w szekspirowskiej sztuce 
nie ma swego anioła. 

OBRZĘD. Na Ryszarda I II, na jego konstrukcję 

dramaturgiczną można spojrzeć jak na pieśń średnio
wieczną, albo jak na litanię . Każda zwrotka, każdy 
wers, to jakby konslruowanie konkretnej wartości, jak
!.Jy zaśpiew o tym, jaki jest świat, jaka rzeczywistość 
i jaki człowiek; i na to odpowiedź Ryszarda, która jest 
zaprzeczeniem tego świata, rzeczywistości, człowieka. 

W tych samych słowach, tylko z wyższego niejako s:o
pnia świadomości. I po ~em refren - jak wspólna re
fl eksja, a w sztuce wspólny lament nad tym co prze
mija, co zniszczone zostało. Nad utraconym życiem la
mentują kobiety. Obok motywu tworzenia i traceni a , 
równie rytmicznie jak ten, występuj e motyw przepo
wiedni i spełnienia. Każda z postaci Ryszarda jest na
znaczona wizją swego końca. Małgorzata przeklinając 



każdego, wyznacza tym samym jego nieuchronny kres. 
I znowu, między motywacjami rozwijającymi życ ie, 

a wypełnieniem się końca każdej postaci, istnieje 
w wielkim porządku taka sprzeczność, jak między po
czuciem moralności, a spełnieniem się każdego czło

wieka. Albowiem życie każdego istnieje poza moralno
ścią, jest właściwością biologii, i tego jeszcze, czego 
każdy ze swego ograniczenia nie potrafi przewidzieć. 
Tej moralności, która na niego spada, jak coś nieprze
widzianego, nieznanego. Ale w Ryszardzie czytanym 
jak moralitet, wyłania się jeszcze dialektyka dobra 
i zła. Jak koło, które istnieje w każdym, albo po któ
rym każdy się porusza. W szekspirowskim świecie na
wet zbrodniarze mówią o głęboko humanistycznym su
mieniu. 

Na szekspirowski dramat można również spojrzeć , 

jako na utwór o takiej konstrukcji teatralnej, w któ
rym konwencja gestu, ruchu, zachowania, zostaje zbu
rzona i na jej miejsce powstaje nowa. Pozornie nowa. 
Bowiem Ryszard burząc zastany gest, ruch, zachowa
nie sam narzuca gest, ruch, zachowanie. Inne, ale jak
QY ze znanego obszaru życia. Powtarzające się moty
wy, gesty, ruchy, sytuacje urastają do rytuału. Stają 
się obrzędem. Obrzęd dąży do własnej przestrzeni. 
Obrzęd Ryszarda dąży do przestrzeni kościoła . Ko
ścioła, jako stałości systemu filozoficznego i społeczne
go ładu, a także zastanej harmonii świata, która przez 
każde przeobrażenie dąży do ponownej harmonii. 

KIM JESTEM. U podstaw wszelkich działań Ry
szarda istnieje pytanie: kim jestem? Celem nie jest 
zdobycie władzy, ani zniszczenie ludzi, ani ich uwie
dzenie; celem jest identyfikacja siebie. Ryszard nisz
czy i tworzy rzeczywistość, by poznać siebie. To pozna
nie jest dla niego jak gdyby zawsze zaskoczeniem. 
Działa logicznie, ale logika jest dla niego niespodzianką 
nie tyle przewidywania, co następstw. Sprawdza świat 
z perspektywy zła, i jak gdyby poza jego świadomością 
istnieje to, że zło rodzi zło. I kiedy w ostatnim mono
logu nagle może dojść do identyfikacji siebie, okaże 
się, że to jest kres jego istnienia. Odpowiedż na pyta
nie Kim jestem, jest kresem w perspektywie wielkiego 
porządku. Ale w postaci Ryszarda kres istnienia zbie-



;::a się z kre~em moralności . Zło, które slworzył zacz~

ło bowiem działać samoistnie, to co powslało oddzieli
ło się od niego. Ryszard lak wielkie stworzył zło, że 

nie potrafił już nad nim panować. Ginie od tego co 
stworzył . Między porządkiem działania, a porządkiem 
moralnym nie ma w postaci R yszarda sprzeczności. 

Dlatego może jest taki trudny. Pytania o Ryszarda, 
1-:ojarzą się z pytaniami o postać średniowiecznego sza 
tana, albo o osobowość błazna. Dotyczą konstrukcji 
postaci. Motywów działań . Dotyczą kreacji, a nie ka
lectwa. Ryszard także i to udaje, że jego ręka jest zwię
dła jak pęd konaru. Wszystkie błazei1stwa, albo kre 
acje Ryszarda mają wspólny cel zaistnieć przed 
człowiekiem w sposób nieoczekiwany, zaskakujący. Po·
za wsze lką konwencją, znanym gestem, tak, by zaska
kując człowieka - i odzierając go w ten sposób z wszel
k iej jego zewnętrzności i maski; dotrzeć do istoty je
go wnętrza. Ale tam Ryszard rodzi już tylko zło. I to 
zło się przyjmuje. Bowiem każdy odkrywa w so
bie także i skłonność do słabości, występku, grzechu, 
albo zbrodni nawet. 

OTWARCIE. Każdy okres w historii miał swe~o 

Szekspira. Innego romantycy, innego moderniści i wiel
ka reforma teatralna i wielcy inscenizatorzy. Ale za
wsze wyrażali twórcy przez sztuki Szekspira przede 
wszystkim czas w którym żyli. I nie sposób dziś, w cza
sie wielkiej ludzkiej Wieży Babel odciąć się w myśle
niu o Ryszardzie, a także i o innych sztukach, od li
teratury romantyków, od Dostojewskiego, Kafki, oJ 
Becketa i Geneta, Gombrowicza. Od doświadczeń lite 
ratury i teatru XX wieku. Od nakładających się sy
stemów filozoficznych, od ich pomieszania, od nakła 

dających się stylistyk w sztuce, od różnorodności my
ślenia. Albowiem tylko to, co nie do końca zdefinio
wane, ustalone i określone, tylko to co poszukujące 

może zaistnieć jako żywe . A żywe w teatrze znaczy 
dla nas tyle, co otwarte na wyobraźnię i doświadcze 

nie każdego z nas. I dla tych, którzy przy okazji tego 
spektaklu, spotkają się z nami. 

Andrzej Lis 

Ci. którzy mogą krzywdzić, lecz krzyw dy nie czynią 
Ni rzeczy, w klórych udział inni im zadają, 

Którzy nieporuszeni jak głazy pustyni, 

Obcy pokusom, chłodni, innych rozpalają, 

Ci z woli niebios słuszną ich łaskę dziedziczą 

I wszytek skarb natury biorą w posiadanie; 

Co jeno są panami własnego oblicza , 

Inni służą, ze stołów biorąc, co zostanie . 

Wiośnie przecie i latu każdy kwiat jest słodki, 

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 w e śnie„. 

Lilie gnijące cuchną ohydniej niż pleśnie . 
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Nie siła, lecz trwałość szczytnych odczuwań tworzy 

szczytnego człowieka. 

Trzeba odpłacać dobro ~a zło: ale dlaczego temu wła
śnie który nam dobro lub zło wyrządził? 

Niebezpieczeństwo naszej kultury - należy do cza

sów w których kulturze grozi, że zginie od środków kul

tury. 

Niebezpieczeństwo dla moralności powszechnej. Lu

dzie równie szlachetni, jak uczciwi potrafią wszelkie 

diabelstwo, które się wylęgło z ich uczciwości, uczynić 

czymś boskim i przez to zatrzymać na pewien czas 

wagi sądu moralnego. 

NIETSCHE 
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