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SZEKSPIRZE! DUCHU.! 

Urodził sie przypuszczalnie w dniu świetego Jerzego 
patrona królestwa Anglii , 23 kwietnia 1564 roku, w 
Stratfordzie nad Avonem,w hrabstwie Warwick.Na chrz
cie świętym, króry odbył sie trzy dni później w ko
ściele parafialnym św. Trójcy; nadano mu imie Will
iam. Po dziadku swoim, Richardzie, który w poblis -
kim Snitterfield dzierżawił ziemie pana Roberta Ar
dena, odziedziczył nazwisko o nie ustalonej pisowni: 
Shake-speare.Pochodził z rodziny mieszczańskiej.Oj
ciec jego, John Shakespeare,był rzemieślnikiem,ima
jQcym sie różnych zresztQ zawodów; źródła współcze
sne mu lub późniejsze nieco określają go rozmaicie: 
jako rekawicznika, rzeźnika bądź też handlarza weł
na. Matka, Mary Arden, pochodziła z rodziny ziemia
ńskiej. 

Kształcił się prawdopodobnie w gimnazjum miejskim w 
Stratfordzie,gdzie poziom nauczania musiał być dość 
~'Ysoki. Nicholas Rowe, pierwszy biograf Szekspira, 
twierdzi, iż szkołę opuścił w wieku lat trzynastu, 
być może aby dopomóc ojcu, którego sytuacja mater -
ialna nie była wówczas najlepsza. 
W roku 1582, w wieku lat osiemnastu, ożenił sie ze 
starsza od siebie o lat osiem Anna Hathaway , córka 
farmera. W sześć miesięcy po ślubie przyszło na śwr 
at ich pierwsze dziecko, Susanna.W dwa lata później 3 
pod data 2 lutego, w księgach parafialnych odnoto -
wana chrzest dwojga ich bliźniąt, Hamneta i Judith. 
Pomiędzy rokiem ich urodzenia, 1585, a wzmianka do
tycząca Szekspira w publikacji Roberta Greene' a z 
roku 1592 nazwisko jego nie pojawia sie w żadnym ze 
znanych nam dokumentów. Ten okres życia Szekspira 
jest tajemnica. Kiedy pojawia się znowu, tym razen 
w Londynie, jest już aktorem i autorem dość znanym, 
by ściagnać na siebie zawiść kolegi po piórze.W pam
flecie "A Groatsworth of Wit" Robert Greene nazywa 
eo "wrona-parweniuszem, strojącym się w cudze piór-
ka". · 

W ciągu dwóch lat nastepnych opublikował drukiem 
dwa poematy epickie "Wenus i Adonis" oraz "Gwałt 
na Lukrecji", dedykował je hrabiemu Southampton, 
mecenasowi sztuki,o którego względy, jak sie wy
daje, zabiegał. 
W roku 1594 wchodzi w skład trupy aktorskiej-Sług 
Lorda Szambelana. Kiedy i gdzie zdołał posiąsc 
kwalifikacje zawodowe-a kult "fachowości" w rze
miośle teatralnym był w elżbietańskiej Anglii je
dną z zasad profesji - jest dla nas tajemnicą.Być 
może statystował w.którejś z kompanii stołecznych 
być może grywał gdzieś na prowincji lub też - co 
wydaje sie prawdopodobne w świetle późniejszej ka
riery - "podkupiono go" tym zaszczytnym udziałem, 
jako utalentowanego pisarza, mniejsza uwagę zwra
cając na niedomogi aktorskie. Wydaje sie to pot -
wierdzać fakt , iż jakkolwiek skąpe są wiadomości 
o jego aktorskich "kreacjach" - grał Ducha Ojca w 
"Hamlecie" i Adama w "Jak wam sie podoba" - w ra
chunkach za przedstawienia dworskie figuruje obok 
tak znakomitych aktorów, jak Kempe i Burbage,rów
nież i nazwisko Szekspira. 
Trupa Sług Lorda Szambelana postanowiła,około ro
ku 1598, otworzyć swój własny teatr, słynny Globe 
Szekspirowski, w Southwark,na prawym brzegu Tami
zy. Powodzenie nowego teatru było znaczne,a z nim 
razem rosły dochody - i sława - Szekspira.Francis 
Meres w publikacji "Palladis Taniia" wysuwa go na 
czoło dramatopisarzy angielskich; Szekspir nabywa 
drugą z kolei posiadłość w rodzinnym Stratfordzie
tak zwane New Place - oraz udział w dziesięcinie 
parafii św. Trójcy. 
W roku 1603 umiera królowa Elżbieta. Następca jej 
Jakub I, przejmuje patronat nad Szekspirowskim te
atrem, zdecydowanie najlepszym tak w Londynie,jak 
w Anglii; trupa zmieniła nazwę, za łaskawym zezwcr
leniem monarchy. Powodzenie Sług Jego Królewskiej 



Mośc~ jest tak duże, iż w roku 1608 wynajmujq oni 
tlrugi budynek teatralny, w Blackfriars. Szekspir 
jest jednym z siedmiu udziałowców w tej handlowo
artystycznej imprezie. 
Nie wie~y, kie~y S~ekspir rozpoczqł swoja londyń
sYa karierę; nie wiemy też,kiedy ja zakończył. W: 
roku 1612 jest już znowu mieszkańcem Stratfordu
re~t~erem, odcinajacym kupony od nieśmier~elnej 
p~scizny. W roku 1613 spłonqł teatr Globe, w cza
s7e sp~ktaklu "He:nryk~ VIII", ostatniej sztuki, 
pisaneJ przy wspołudziale Szekspira.Czy był przy 
tym obecny? Czy wieść o katastrofie doszła go w 
dalekim Stratfordzie? ... Czy przyjqł jq jako epi
log swojej aktorskiej kariery, czy tylko jako pun
kt zw:otny w karierze finansowej? ..•• Nie wiemy. 
Gdy się to stało, Prospero - Wielki Czarodziej -
zł~~ł Magiczna Laskę, porwał Płaszcz Czarnoksię
s~i i wypłynqł na morze - w drogę do rodzinnego 
miasta. 
Twórczość Szekspira dzieli się zazwyczaj na czte
ry okresy, choć ścisłe ustalenie dat powstania 
poszczególnych utworów jest w wielu wypadkach nie
możliwe. 

O~res pierwszy obejmuje- obydwa poematy, większość 
sonetów, trzy części "Henryka VI", tragedie: "Ty-
tus Andr . " . "R d III" onicus i yszar oraz cztery wcze-
sne komedie: "Komedię omyłek", "Poskromienie zło-
, • " ll'f'\.. „ , h , snicy ' uwOC panow z Werony" i "Stracone zacho-
dy miłosne". Okres ten jest rodzajem poetyckiego 
terminatorstwa, w którym Szekspir eksperymentuje 
z różnymi formami poetyckiego wyrazu i doskonali 
rzemiosło dramatyczne. / ...•. / 
Okres drugi, obejmujqcy w przybliżeniu lata 1594-

. 1600, jest okresem pełnej dojrzałości artystycz
nej. Powstajq w nim najlepsze Szekspirowskie ko
medie - "Sen nocy letniej", "Wesołe kumoszki z 
Windsoru" , "Kupiec wenecki", "Wiele hałasu o nic'; 
"Jak wam się podoba", i "Wieczór Trzech Króli" 
oraz wczesne tragedie : "Romeo i Julia","Ryszard 
II" i obydwie części "Henryka IV". 

W trzecim, szczytowym okresie twórczości Szekspi- · 
ra, powstaja wielkie tragedie - "Hamlet","Makbet" 
"Król Lear" i "Otello"; tragedie rzymskie - "Ju
liusz Cezar", "Koriolan","Antoniusz i Kleopatra", 
dramaty greckie - "Troilus i Kresyda" i "Tymon 
Ateńczyk" oraz "czarne", niepokojace komedie -
"Miarka za miarkę" i "Wszystko dobre, co się do
brze kończy". 
Okres czwarty, wyodrębniony głównie dla innej ko
ncepcji dramatu, strukturalnie zbliżonego do "ro
mansu", obejmuje tylko trzy sztuki, które w cało
ści wyszły spod jego pióra: "Cymbelina","Opowieść 
zimowa" i "Burzę". 
Szesnaście sztuk Szekspira ukazało się drukiem za 
jego życia, w formacie in quarto, w którym najczę
ściej publikowano wówczas dramaty. Część z nich, 
ogłoszona zapewne bez wiedzy i zgody autora-tekst 
był własnościa teatru, w którego repertuarze się 
znajdował,zazdrośnie strzeżony przed konkurencja, 
drukarzami i •.. autorem - zawiera rzeczy skażone; 
tak zwane "złe quarta". Pełny tekst trzydziestu 
sześciu dramatów /z pominięciem "Peryklesa"/ uka
zał się pośmiertnie, w roku 1623,pod redakcja He
minge a i Condella. Wydanie to nosi nazwę Pierw
szego Folio. 
Zmarł 23 kwietnia 1616, w wyniku "hulaszczej bie
siady", do której - według świadectwa Johna Warda, 
probo~zcza - zasiadł z kolegami po piórze:Ben Jo
nsonem i Michaelem Draytonem. Pochowano go w para
fialnym kościele św. ·Trójcy, ·w Stratfordzie. 
Samuel Johnson, wielki krytyk angielski, napisał 
w półtora wieku później: "Strumień czasu, który 
nieustannie wymywa rozpuszczalna materię innych 
poetów, opływa szkołę Szekspirowska, nie czyniac 
jej szkody". Szekspir był już wówczas własnościa 
swojej cywilizacji. 

JERZY S.SITO: 
Szekspir na dzisiaj, 

Warszawa, ISKRY,1971 r. 
/fragment/ 



W "Henryku· VI" król był bezwolnym pionkiem w re
kach ambitnych rozpolitykowanych doradców i po -
pleczników czy oponentów: w tej sztuce obserwu -
jemy radykalne wzmocnienie władzy królewskiej do
prowadzonej aż do krańcowej swej formy - tyranii. 
Następuje kres warcholskich rozrywek,co wybitniej
si, winni i niewinni, giną masowo z reki Ryszarda 
Z moralnego punktu widzenia król, króry sam jest 
uzurpatorem i mordercą działa jako reka sprawie
dliwości, wymierzając kary za intrygi i osobiste 
ambicje. I ... I 
Pełny tytuł pierwszego z sześciu Quarto podaje 
nam treść sztuki: "tragedia króla Ryszarda III 
zawierająca jego podstępne spiski przeciw bratu 
Clarence'owi, żałosny mord niewinnych siostrzeń
ców, tyrańskie uzurpatorstwo oraz przebieg jego 
nędznego żywota i zasłużoną śmierć". 
"Ryszard III" przez wyłączne skoncentrowanie ca
łej akcji na osobie króla zyskuje jeden walor 
wzmagający teatralność tej sztuki. Jest to pier
wszy model jednoosobowej tragedii, równie wiel
kiej jak powstałe później tragedie o Hamlecie , 
królu Lirze czy Otellu. Król niemal nie schodzi 
ze sceny, spiskuje, planuje zabójstwa,komentuje 
głośno charakter swych wrogów i zwolenników,oma
wia swe czyny, wszystko na oczach widzów, jakby 
specjalnie lubował sie w potwornościach swej na
tury i wyglądu. Jest to prawdziwa moralitetowa 
lekcja historii, opowiedziana nie w sposób skró
towy, ale doskonale dydaktyczny, z wyliczeniem 
i przedstawieniem wszystkich win króla,za które 
ponosi należną kare. Jest to arcyłotr sceny el
żbietańskiej, o wspaniałej przekonującej psycho
logicznie sylwetce, w czym po raz pierwszy u Sze
kspira dopatrzyć sie możemy analogii z postacia
mi tragedii Christophera Marlowe' a. Nie możemy 
odczuwać dla niego pogardy, jest bowiem tak dy
namiczny i tak wszechstronny w wywieraniu i sia
niu zła, że przywodzi na myśl postać Szatana z 
"Raju utraconego"Miltona. 

Sztuka ta, mimo że nie zachowuje klasycznych trzech 
jedności, posiada wszystkie inne cechy tragedii zde
finiowanej przez Arystotelesa.Ma on wielkątostatecz-. 
nie zamkniętą ·akcje i bohatera o poteżnej indywidu -
alności ma również "hybris"i"catharsis". Czujemy w 
tej szt~ce przemijanie jednej epoki,a pobożna modli
twa zwycięskiego ksiecia Richmondu wprowadza.nas w 
nowe, pomyślniejsze dla Anglii czasy panowania Tudo
rów. Jesteśmy świadkami końca systemu feudalne~o, 
który w swym schyłkowym okresie wyt~orzył p~my~ln7 
warunki dla anarchii i bezprawia moznowładcow i nie-
j ednok~otnie zapewniał tron uzurpa~oro~.Ta_epoka.prze
minęła bezpowrotnie. Po raz ostatni krol mogł się 
nie liczyć z wolą i opinia narodu.W nas~ęp~ych sz~u~ 
kach rola monarchy ulega wyraźnej przemianie.Chociaz 
przebywamy nadal w tych samych_hi~t~rycznyc~ czasach 
dalsze dramaty ukazują monarchow swiatłych i rzeczy
wiście zabiegających o względy i dobro swoich podda-
nych. 
Jako przedstawiciel ustępującego porządku , Ryszard 
III ukazany jest na tle dworaków równie nędznych jak 
on sam. Każdy z nich ma sumienie o~ciążon7 jak~ś .. 
zdradą, każdy działa z pobudek wygorowaneJ ambicJi 
i myśli jedynie o własnych egoistycznyc~ celach. 
Jest to najklasyczniejsza w dramatach historycznych 
postać uzurpatora, demon~czna i fa~cyn~ją~a w~e~ko
ścią moralnego zła, tragiczna w zaslepieniu~nieJako 
karykatura Fausta zadufanego we wł~s~ą.moc i wo~ę. 
Pomimo na wpół moralitetowej techniki i nar~acyJno
ści tragedii dzięki postaci Ryszarda uzyskuJem~ ~o
skonały utwór dramaty~zny, który na pewno w.elzb::
tańczykach, jak i w widzach wszelkich epok i ~r~Jow, 
wywołać musiał "catharsis" sil~iejszą ~ bardzi7J 
skuteczną niż dzieje niejedne] sławnej postaci Sze-
kspirowskiej./ ••• / . 
Sztuka, przede wszystki~ poświęcona tematyce poli
tycznej, stanowi wyjaskrawione.studi~m u~~rpator
stwa, jest polityczna ocena wojny n-t:och Roz. Poza 
moralitetowa specyfiką pochodu duchow pomordowa -
nych, a jest to motyw zaczerpnięty ze "Zwierc~ad
ła", mamy tu do czynienia z konkretna rzeczywista-
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• The trogedy of Richard the Third" 
Spolszczył: Jerzy S. Siło 

Król Edward Czwarty 

{ 

Jerzy, książe Clarence 
Bracia króla Edu·arda Czmartego Ryszard, książe Gloucester 

później Ryszard Trzeci 

Książe Buckingham 

Lord Mer Londynu 

Hrabia Rivera, Anthon9 Woodeville, brat królowe-j Elżbiety 
Lord Hastings 

Lord Stanley, hrabia Derby 

Sir Richard Ratcliffe 

Sir William Catesby 

Morderca Pierwszy 

Morderca Drugi 

Arcybiskup 

Sir James Tyrrel 

Henryk, hrabia Richmond 

Elżbieta, żona Edwarda Czwartego 

Małgorzata, wdowa po Henryku Szóstym 

Księżna Yorku, matka Edwarda Czwartego 

Lad» Anna, wdowa po Edwardzie, ksieciu W alii 
nastepnie żona Ryszarda Trze-ciego 

Lord Grey, syn królowej Elżbiety 

{ 
Edward, książę Walii 

Synowie króla Edwarda Czwartego R d ks. . y k yszar , tązę or u 

· ·Sir Richard Brakenbury, komendant Tower 
Posłaniec 

Paź 

Panowie, służba, żołnierze i inni. 

ScenoSrafla: JERZY MOSKAL 

. Ko1tlum9: DANUTA KNOSAł.A 
KooBUltacja w9mow9: Henryk Morcinek 
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RYSZARD Ili 
Tragedio królewsko z wylądowaniem hrabiego Ricmonda 
i bitwą no polach Bosworłh 
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scią i kotkretnymi postaciami, by prze~ porównanie 
elżbietań~ycy tym lepiej ocenili dobrodziejstw~ 
absolutyst:cznej monarchii mieszczańsk~ch Tudorow. 
Istnienie :ześciu Quarto oraz szeregu innych opra
cowań tego samego panowania, z których najwcześ -
niejszym jESt dzieło More'a, wskazuje, jak aktual
nymi były l<;vestie związane z tym okresem hist?ri~ i 
jak żywo opinia publiczna reagowała na zagadnienia 
polityczne. 
Jest to pierwsza wielka sztuka Szekspirowska,jeśli 
chodzi o walory sceniczne. Wiersz biały brzmi w 
niej z ogronną potęgą i olśniewa melodyjnością, a 
wszechstron~ wystudiowanie postaci Ryszarda sta
wia króla-mordercę obok największych bohaterów póź
niej szych tragedii. 

Róża Jabłkowska: 
Fragmęt wstępu 

do Dzieł dramatycznych Wiliama 
Szekspira, Warszawa , PIW,1964. 

' 

W KONTEKŚCIE HISTORII 

I 
"Najczęściej bazują one na faktach historycznyc. 
i w sposób tak realistyczny i jasny przedstawia
ją główne cechy wydarzeń, ich przyczyny i taje
mne sprężyny, że Coleridge uważa je za bardziej 
pomocne w poznaniu historii czasów o których tra-
ktują niż inne rodzaje pisarstwa".Tak o sztukach 
historycznych Szekspira, przywołując na dowód 
opinie innego wybitnego Anglika, pisał w roku 
1876 wielebny O·. L.Jenkins, Amerykanin, autor"The 
Student's Handbook of British and American Lite
rature". 
Historycy współcześni nie wypowiadają się już tak 
pochlebnie o umiejętnościach dziejopisarskich 
autora "Ryszarda III". I owszem we wszystkich 
dziesieciu"chronicle plays" odnajdują dowody od
chyleń od tzw. prawdy historycznej.Bo też prawda 
historyczna nie jest rzeczą najważniejszą.Można 
by jej się raczej doszukiwać w dramatach kroni -
karskich mniej sławnych poprzedników Szekspira, 
które w znakomitej swej części oscylowały pomię
dzy opisem historycznym a moralitetem. "Dopiero 
Szekspir", jak pisze angielski historyk literatu
ry George Sampson, "znalazł w tym właśnie gatunku 
najpełniejsze pole do dłuższej wypowiedzi. Jego 
potrójny wielki talent - dar ekspresji poetyckiej, 
kształtowania postaci oraz splatania obu tych ele
mentów w fapułe - były tym właśnie, czego potr7e
ba, by przekształcić te bezforemne konglomeraty w 
prawdziwe organizmy obdarzone pięknem i życiem". 
W związku z realizmem tak eksponowanym przez Jen
kinsa, Sampson pisze: 
"W szczególnie dojrzały sposób połączył tu arty
sta historie z inwencją. Przedziwny humanistyczny 
uniwersalizm szekspirowskiej sztuki przedstawia
nia charakterów, krańcowo odmiennych od tak zwa
nego realizmu, ubiegającego się o sensacje za 



w~elka cenę, rzadko kiedy dochodzi do głosu w 
5opniu tak znamienitym./ •.• / 
ragment dotyczy "Henryka IV", lecz można go tra
tować jako próbę interpretacji wiekszści sztuk 

1istorycznych Szekspira, także "Ryszarda III". 
II 

W roku 1577 ukazuja się drukiem "Kroniki Anglii, 
Szkocji i Irlandii" pióra kronikarza _angielskie
go Raphaela Holinsheda, obejmujace okres od Noe
go do czasów współczesnych autorowi a bedace kom
pilacją' tworzona przez kilku autorów. Ustęp po
święcony życiu księcia Gloucester, późniejszego 
Ryszarda III wyszedł spod pióra samego Sir Thoma
sa More' a. Badania wskazuja, że ten właśnie frag
ment "Kronik" posłużył Szekspirowi za kanwę tra
gedii. Zaadaptowany i opracowany suchy materiał 
historyczny powołał do życia jeden z najbardziej 
złożonych i kontrowersyjnych charakterów dramatu 
światowego. Postać ułomnego króla fascynowała za
równo przyjaciela Szekspira,- jednego z najwybit
niejszych aktorów elżbietańśkich, Richarda Burba
ge 'a jak i odtwórce roli szekspirowskich epoki 
wiktoriańskiej Sir Henry'ego Irvinga. Frapuje po 
dziś dzień. 

III 
Kiedy 7 lipca 1453 roku ogień artyleryjski pod 
Castillon obwieszczał koniec wojny stuletniej 
pieczetujac ostateczną kleske Anglików,syn księ
cia Yorku, Ryszarda i brata późniejszego króla 
Edwarda IV, Ksiaże Gloucester, kończył pierwszy 
rok życia. 
W owym czasie Anglia przeżywa jeden z najtrud
niejszych okresów w swojej historii. W parlamen
cie zasiada klika, w której skład wchodza człon
kowie rodów arystokratycznych.Na drogach grasuja 
zdemoralizowani wojna żołdacy.Szeryfowie nie zwa
lniani ze stanowisk po przepisowym roku sprawowa
nia urzędu nadużywaja swej władzy. W Kencie wybu
cha powstanie ludowe. Sędziowie pokoju całkowi -
cie traca swój autorytet. Trwaja walki na pogra
niczu walijskim. Nar~d upokorzony przegrana woj-

na z Francja szuka kozła ofiarnego. Wykrwawionv 
kraj gotuje się do następnej wojny. W szrankach 
walk domowych stana dwa rody magnackie: r ód b ę 
dacy u władzy Lancastrów i ród Yorków, a wojna 
przyjmie nazwę Wojny Róż, od czerwonej róży Lan
castrów i białej Yorków. W walkach wyginie wi ęk
sza część potężnych feudałów. Na tak oczyszcza -
nym polu sprawować będzie swe absolutne rzady dy
nastia Tudorów. 
Tym czasem jednak jest rok 1453. W miesiac po bi
twie pod C~stillon król Henryk ulega ostremu ata
k~wi szaleństwa. Regencja i tytuł Protektora po
w::r~o~e z~staja ks~ęciu Yorku. Pięć miesięcy 
poznieJ krol w czasie krótkiego okresu świadomo
ści pozbawia księcia tytułu Protektora. York ze 
sprzymierzeńcami ściaga pod St. Albans gdzie do
c~odz~ do bitwy z wojskami królewskimi. Henryk 
mianuje Yorka konstablem Anglii. W czerwcu 1454 
król ponownie ulega napadowi szaleństwa i Parla
ment przywraca ·Yorkowi tytuł Protektora, z za -
strzeżeniem, że może go stracić, jeśli król odzy
ska zdolność sprawowania rzadów. 
W kraju rozgorzały walki między rojalistami-Lan
castrami i stronnikami księcia Yorku. Duża rolę 
w tych zmaganiach odgrywała ·żona Henryka, Marga
reta Andegaweńska, faktyczna przywódczyni rojali
stów, pracowicie przygotowujaca upadek księcia. 
To.ona wprowadzała swoich protegowanych na naj -
wyzsze urzędy, to ona zachęcała swoich rodaków i 
Szkotów do wojny z Anglia. "Niemal wszystkie 
sprawy królestwa prowadzi się zgodnie z wola kró
lowej - pisał kronikarz - uczciwie lub zbrodniczo 
jak mówia różni ludzie. Bóg jeden wie, czym się 
to wszystko skończy./ •.. / Królowa ze swoimi rzą
dziła krajem, jak chciała, gromadzac niezliczone 
bogactwa. _ Urzędnicy Korony, szczególnie zaś skar
bnik, earl Wiltshire, gnębili biednych ludzi,że
by sie sami bogacić. Wyzuwali ze schedy prawych 
dziedziców i dopuszczali się wielu innych złych 
czynów. Żaden lord w Anglii w tych czasach nie
śmiał nie słuchać królowej, jako że rzadziła nie
mal wszystkim przy osobie króla, który był mężem 
prostym i naiwnym". 



w kwietniu 1459 wojska sprzyjające królowej rozpe
dziły pod Ludlow zwolenników :orka, ~ sam ~siąże 
i jego główni poplecznicy Salisbury i Warwick os
karżeni zostali przez obie izby Parlamentu o zdra
dę stanu. Izba Lordów przysiegła wierność królowi 
i królowej a ich syna Edwarda, księcia Walii uzna
ła nastepcą tronu. 
w kraju zwolennicy Yorka rozwiJaJą na_sz~ro~ą ska
lę kampanie antyrojalistyczną. Pamflety i wiersze 
polityczne głoszą otwarcie, że.Edw~rd, ~yn_królo
weJ· J·est bękartem a tron nalezy się księciu. W 

' • ł 
lipcu 1460 wojska prowadzone przez Salisbur~ ego~ 
Warwicka i earla Marchii, syna Yorka pokonuJą woJ
ska królewskie pod Northampton i zdobywają Tower. 
Król dostaje się w ręce Yorków. Władza przechodzi 
w ręce trzech earlów. Trzy miesiące później książę 
Yorku zgłasza oficjalnie pretensje do Korony. Do 
koronacji nigdy jednak nie doszło.Opóźniają je ta
rcia w łonie partii antyrojalistycznej. Tymczasem 
Lancastrzy gromadzą wojska. Dochodzi do bitwy pod 
Wakefield, w której ginie książe Yorku. 
To zwycięstwo Lancastrów a także następne pod St. 
Albans-nie położyło kresu wojnie domowej i nie po
wstrzymało impetu Yorków. Dzięki osobistemu zaan
gażowaniu najpotężniejszego obecnie magnata w kra
ju, Warwicka, korona Anglii przypada w udziale naj
starszemu synowi poległego pod Wakefield księcia 
Yorku, który przybiera imię Edwarda IV. 
W tym czasie ksążę Gloucester, przyszły król Ry
szard III kończy 10 rok życia. 
Następne 10 lat to okres walki o wpływy pomiędzy 
Edwardem IV a ambitnym magnatem Warwickiem. W ro
ku 1470 "królorób", jak nazywano Warwicka pojed
nał się z królową Małgorzatą. Pojednanie pieczeto
wało małżeństwo Edwarda, ksiecia Walii z Anną,cór
ką Warwicka. Księcia Clarence,brata Edwarda IV 
uznano za następcę tronu w wypadku bezpotomnej 
śmierci księcia Walii. Sytuaja sprzyjała powroto
wi Lancastrów. Na tronie ponownie zasiadł Henryk 
VI. Edward opuszczony przez magnatów uszedł do Ni
derlandów. 

Krótko cies~ył się Henryk odzyskana władz~. Już ~ 
marcu 1471 Edward wylądował w Yorkshire.W kwietniu 
wkroczył do Londynu i -tam wpadł mu w ręce Henr-•k 
VI.W bitwie na przedpolach Londynu rozgromione > zo
stał~ wojska Warwicka a sam wódz zginał w walce . 
4 maJa pod Tewkesbury dokonał się los wojsk dowo
dzonych przez Margaretę.W bitwie zginał syn królo
wej, Edward. W dzień zwycięskiego wejścia Edwarda 
IV do Londynu Henryk VI powiększył grono zamordo
w~nych monarchów Anglii. 
Do końca swego panowania Edward nie miał kłopo
tów z Lancastrami. Tylko jego bracia, Clarence i 
20-letni już książę Gloucester zagrażali jedności 
Yorków. Szczególnie niebezpieczny okazał się Cla
rence. Sieć intryg, która rozwinął wokół osobv 
króla wyczerpała cierpliwość Edwarda. Clarenc~ zo
stał uwieziony i oskarżony o spisek. Do egzekucji 
nie doszło : Clarencea znaleziono utopionego w ka
dzi z winem. 
Pod surowymi rządami Edwarda skończyła się anar
chia. Był on także jednym z nielicznych władców 
Anglii, krórzy nie pozostawili po sobie długów. 
Edward zmarł w kwietniu 1483 jako "Król, którego 
bali się wszyscy poddani, a on nie lękał się ni
kogo". 
Wojna Róż wkraczała w swoje ostatnie stadium. Po 
śmierci Edwarda rozgorzała walka o wpływy na 10-
letniego Edwarda V. Początkowo Gloucester zacho
wywał się poprawnie. Królową zapewnił o swej lo
jalności wobec jej syna i złożył przysięgę na 
wierność swemu bratankowi, Edwardowi V. Już wkrót
ce jednak w porozumieniu z księciem Buckingham do
chodzi do spisku. Pierwszymi ofiarami sa:brat kró
lowej lord Ri~ers i jego brat przyrodni Sir Richard 
Grey. Na wieść o napadzie na oddział królewski kró
lowa matka schroniła się z dziećmi w Westminsterze, 
lord Hastings zabezpieczył mury miasta. 
4 maja 1483 roku Ryszard z królem wyjechał do Lon
dynu a następnie przeprowadził swój wybór na Prote
ktora. Napięcie podtrzymują pogłoski jakoby to on 
właśnie zamordował Henryka VI i że Edward V , już 



uwieziony w Tower, był nieprawego łoża.Lord Hastin
gs został skazany na śmierć, królowa matkę zmtisił 
Gloucester do wydania mu drugiego syna I a swojego 
bratanka/, Ryszarda, którego także zamknięto w To
wer. Wypadki toczą sie coraz szybciej. W niedziele, 
22 czerwca, niejaki doktor Shaw wygłosił w Londynie 
kazanie o "nieprawym" potomstwie Edwarda- IV i tytu
le Ryszarda, księcia Gloucester, do tronu. Trzy dni 
później Parlament wystosował petycje do ksiecia,że
by objął władzę. Uznano za nieważny związek Edwarda 
IV z Elżbieta Wydevile. Ponadto Parlamest oskarżył 
zraarłego króla o despotyzm i stwierdził,że Ryszard, 
ksiaże Gloucester, został powołany na tron zgodnie 
z prawem sukcesji i wyborem przez stany królestwa. 
3 miesiące po koronacji ksiaże Buckingham odszedł 

cd swego pana. Zamordowanie Edwarda V i jego · brata 
Ryszarda wzburzyło umysły. Na czele opozycji stanął 
Henryk, earl Richmondu,wnuk Owena Tudora, przebywa
jący chwilowo w Bretanii. 
Początkowo szczęście mu nie sprzyjało. Po wylądowa
niu w Anglii nie zdołał sie połoączyć z Buckingha -
mem, który pojmany przez Ryszarda został ścięty.Ry
szard nie szczędził wysiłków by zjednać sobie lud -
ność ustawodawstwem korzystnym dla handlu i przemy
słu. W tym samym celu kazał ciało Henryka VI prze
nieść uroczyście do Windsoru , a zaszczytami próbo
wał ujmować sobie niechętnych. Sprawował także woj
nę ze Szkotami, aby w ten sposób zmniejszyć niebez
pieczeństwo rebelii. A gdy i to nie usunęło groźby, 
otruł swoja żone, Anne Beauchamp, by w ten sposób ot
worzyć sobie drogę do małżeństwa ze swoja bratanica, · 
księżniczka Elżbieta, z która swatano jego głównego 
wroga Henryka Tudora, earla Richmondu. Powszechne 
oburzenie nie pozwoliło Ryszardowi na ten zwiazwk. 
W sierpniu 1485 roku doszło do bitwy pod Boswortb. 
Zdrada i dezercja w szeregach Ryszarda ułatwiła za
danie Richmondowi, który po wygranej bitwi został 
ukoronowany na polu bitwy. Już jako Henryk VII try
umfalnie wyjechał do Londynu. Ciało zabitego króla, 
garbatego Ryszarda III, pochowano ukradkiem w Leice
ster. 
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