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nąć po koronę, wymordował naprzód wro
gów, potem dawnych sojuszników, wytracił 

następców i pretendentów do tronu. Ale 
nie ~dołał _wytracić wszystkich. Z wygnania 
wraca młody książę - syn, wnuk lub brat 
pomordowanych - broni pogwałconego 
prawa, wokół niego skupiają się odtrąceni 
panowie, uosabia nadzieję nowego porząd
ku i sprawiedliwości. Ale każdy krok do wła
dzy znaczony jest dalej mordem, gwałtem i 
wiarołomstwem. I kiedy nowy książę znalazł 
się już w pobliżu tronu, ciągnie za sobą 

łańcuch zbrodni równie długi, jak do nie
dawna prawowity władca. Kiedy włoży ko
ronę, będzie równie znienawidzony jak tam
ten. Zabijał wrogów, teraz będzie zabijał 

niedawnych sojuszników. I zjawia się nowy 
pretendent do tronu w imię pogwałconej 

sprawiedliwości. Cykl się zamknął. Rozpo
czyna się nowy rozd~iał. („.) 

(„.) ponad indywidualne rysy królów i u
zurpatorów wyłania się z Kronik dramatycz
nych Szekspira obraz samej historii. Obraz 
Wielkiego Mechanizmu. Każdy z kolejnych 
rozdziałów, każdy z wielkich szekspirowskich 
aktów jest tylko powtórzeniem -

I zapowiedzią groźnego dramatu, 1
) 

Człowiekiem, który wspina się na szczyt 
Po to, by z niego w samą otchłań runąć. 

Ten właśnie obraz historii, wielokrotoie 
powtórzony przez Szekspira, narzuca nam 
się z całą siłą. Historia feudalna jest wiel
kimi schodami, po których nieprzerwanie 
kroczy orszak królów. Każdy stopień, każdy 
krok w górę naznaczony jest morderstwem, 
wiarołomstwem i zdradą. Każdy stopień zbli
ża do tronu. (.„). 

Z ostatniego stopnia jest już tylko krok 
w przepaść. Zmieniają się władcy. Ale scho
dy są zawsze te same. I tak samo kroczą 

po nich dobrzy i źli, mężni i tchórzliwi, 
podli i szlachetni, naiwni i cyniczni. 

• • • 
(„.) Dwie tylko osoby w tragedii rozmyślają 

nad porządkiem tego świata: król Ryszard 111 
i płatny morderca; ten, który znajduje się 

na samym szczycie hierarchii feudalnej, 
i ten, który znajduje się u jej samego dołu. 
Ryszard Ili nie ma ani skrupułów, ani wąt-

1) R~szard Ili. IV, 4. 

pl iwości; płatny morderca przeżywa krótkie 
chwile rozterki. Ale obaj równie jasno widzą 
ten Wielki Mechanizm, z samego szczytu 
i z samego dołu, obaj nie mają żadnych 
złudzeń, bo tylko oni dwaj mogą sobie na 
to pozwolić; przyjmują świat takim, ja
kim jest w istocie. Więcej nawet~ król i płat
ny morderca reprezentują porządek tego 
świata w stanie czystym. 

• • • 
(„.) Ryszard Ili porównuje siebie do Ma

chiavella i jest rzeczywistym Księciem. Jest 
w każdym razie księciem, który przeczytał 
„Księcia". Polityka jest dla niego czystą 

praktyką, sztuką, której celem jest panowa
nie. Jest amoralna jak sztuka budowania 
mostów albo lekcja szermierki. Namiętności 
ludzkie są gliną. I ludzie są gliną, z której 
można robić, co się chce, cały świat jest 
ogromnym kawałem gliny, który można ug
nieść w ręku. 

(„.) Ryszard Ili jest inteligencją Wielkiego 
Mechanizmu, jego wolą i jego świadomoś
cią. Po raz pierwszy Szekspir ukazał ludzką 
twarz Wielkiego Mechanizmu. Jest ona 
przerażająca w swojej szpetocie i okrutnym 
grymasie warg. Ale jest fascynująca. 

• • • 
(„.) Szekspir mądrzejszy jest od autora 

„Księcia". Ryszard Ili, w miarę jak wstępuje 
po wielkich schodach, coraz bardziej male
je. Jak gdyby go zagarniał i wchłaniał 

Wielki Mechanizm. Powoli staje się tylko 
jednym z jego kół. Przestał być katem, stał 

się ofiarą. Dostał się w tryby. 

(Jan Kott, Szekspir współczesny, PIW, W-wa 1965; 
cytaty w przekładzie Romana Branstaettera.) 

(„.) Postacią, która wyłoniła się zwycięsko 
z morderczych zapasów wojen Dwóch Róż*), 
był Edward IV, dziedzic domu Yorków, naj
lepszy żołnierz, jakiego wydały te nieregu
larne kampanie („.). Był to pierwszy angiel
ski książe renesansowego wzoru, (.„) pomi
mo wszystkich cech nowoczesnego księcia 

") Od herbów zwaśnionych rodów: Lancaster -
Czerwona, York - Biała Róża. 
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Edwardowi IV nie udało się ustalić pokoju 
królewskiego w hrabstwach i „okiełznać 

śmiałych magnatów i szlachciców". Dom 
Yorków nie wykoncypował żadnego skutecz
nego plonu wzmocnienia władzy wykonaw
czej w egzekwowaniu porządku publiczne
go. („.) Ponadto Edward IV zamiast zado
wolić się rządami poprzez zawodowych 
urzędników państwowych, kleru, prawników, 
mieszczan i gentry popełnił błąd, gdyż 

krewnych swej żony, Woodvill'eów i Greyów, 
podniósł do godności parweniuszowskich 
arystokratów. 

Z chwilą śmierci Edwarda zazdrość, jaką 
resztki starej magnaterii odczuwały do tych 
parweniuszy, umożliwiła bratu Edwarda, Ry
szardowi księciu Gloucester, uzurpację tro
nu. Edward V był jeszcze dzieckiem, a jego 
motka oraz jej krewni byli nienawistni mag
natom i niepopularni wśród narodu. Ten 
spór rodzinny przesądził o klęsce domu Yor
ków. („.) 

Ryszard nie był jakimś urodzonym potwo
rem; nie ma wyraźnych dowodów, że był 

bardziej odpowiedzialny za śmierć Henry
ka VI i Clarence'o niż reszta stronnictwa 
Yorków; a do czasu zawładnięcia tronem 
kroniko jego czynów nie była tak zdradziec
ka, jak jego brata Clarece'a, ani tak krwa
wo, jak drugiego brata, Edwarda. Ale duszę 
jego usidlił blask pożądanej korony: zamor
dował dwóch bratanków oddanych mu pod 
opiekę, i owo zniknięcie małych ks i ążąt w 
Tower wkrótce po gwałcie uzurpacji pozba
wiło go lojalności prostego ludu. („.) 

Pretendenci do tronu zarÓwl_'lo z domu 
York jak Lancaster, tok szybko wyginęli w 

trwających 25 lat bitwach i egzekucjach, że 
po śmierci Edwarda V szlachcic walijski, 
imieniem Henryk Tudor, hrabia Richmond,, 
mógł wysunąć po stronie Lancastrów swoje 
godne szacunku roszczenia do tronu. Zgod
nie ze zwyczajem przywódców opozycji w 

owych burzliwych czasach ratował się u
cieczką za granicę. („.) Wykorzystując nie
popularność dzieciobójcy wylądował ze 
szczupłymi i niepełnymi siłami w Milford 
Haven, na wybrzeżu swej ojczystej Walii. 
Entuzjazm plemienny Walijczyków dla po
tomka ich starożytnych brytańskich książąt 

- („.) - wybuchł w postaci proroctwa i 
pieśni i umożliwił Henrykowi, kiedy przemie
rzał tę wojowniczą zawsze ziemię, zebranie 
w ciągu tygodnia małej armii żarliwych 

stronników. Oni to z pomocą garstki fran
cuskich i angielskich awanturników wygrali 
na polach Bosforth Field bitwę przeciw 
królowi, za którego większość poddanych 
wstydziła się walczyć. („.) 

(George Macaulay Trewelyon, Historio Anglii, PWN 
W-wo 1963, przekład: Antoni Dębnicki , księgo li, 
rozdz. VIII). 

STANISŁAW BREJDVGANT* 

( ... ) Czytając „Ryszarda" i myśląc o Ry
szardzie zaczynam tęsknić za wspaniałymi, 

dojrzałymi postaciami Szekspira, za tymi 
którzy s t a j ą s i ę n a n a s z y c h 
o cz a c h, którzy określają się wobec 
świata, którzy wciąż dokonują wyboru: 
Hamlet, Lear, Romeo i Julia, Troilus i Kre
syda itd„. Tymczasem Ryszard jest jaki jest, 
ma „szatański plan", który realizuje. Do-

• póki nie znajdę przy czy ny, będzie mi 
się zdawało, że mam jakby gorszy instru
ment do grania, instrument podejrzanie 
prosty. Może - myślałem - istotnie nie 
Ryszard, lecz Wielki Mechanizm jest tema
tem „Ryszarda"?„. Otóż nie. Wiem, już 

wiem, że Ryszard jest tematem fascynu
jącym. Istotnie, od początku aż po finał, 

kiedy to staje się podobny innym szekspi
rowskim postaciom, nie świat stwarza jego, 
lecz on stwarza świat, on ten świat reż y
s er uje. 



C z ł o w i e k d z i a ł a j q cy (Ryszard}, 
1ealizuje swój spektakl, w którym różne role 
wyznacza różnym ludziom, ale jedynie sobie 
obsadzonemu przez siebie w głównej, bos
kiej roli demiurga zezwala na improwizację 
(„.). Ryszard przekracza granice człowie

czeństwa, bo on chce być Bogiem. 
Losem innych. Jest to przygoda kosztowna. 
Można albo po drodze zginqć, albo w koń
cu zwariować. Ryszard ginie, jego prowo
kacje odnoszq w re s z c i e skutek. 

(„.) Czy korona, czy władza jest celem 
Ryszarda~ Czy w ogole cel jest jego ce
lem ?.„ Coż, może mu się nawet tak wydaje. 
Gra. Gra genialnie. Po czym, gdy wygrywa, 
gdy zdobywa, mówi z goryczą: „Cały świat 
za nic" „. („.) Dąży on do zniewolenia ab
solutnego, chce, by ofiara pokochała kata. 
Dosłownie. I dosłownie mu się to udaje. 
Być ofiarą to tylko klęska, ulegać - to upa
dek. Ryszard dąży do upadku innych, ale 
w jego grze czuje się narkotyk hazardu, 
nie uświadomione {a może nawet uświado
mione) pragnienie oporu. Wciąż wygrywa. 
Daremnie. Oni upadają. Zwłaszcza one. {„.) 
Ryszard to jeden z tych ludzi, którzy nama
calnie niejako odczuwają ból własnej egzy
stencji. Często ludzie ci znajdują kompen
satę w działaniu. Na ogół destrukcyjnym. {.„) 

Póki zdobywa to, CQ jest konkretne do 
zdobycia (korona, władza), póty kroczy nie
zachwianie. Później zaczynają się kompli
kacje, złe przeczucia, że być Bogiem się nie 
da.„ Nie można od samego siebie uciec. 
Można co najwyżej zginąć. 

') Notatki reżysera (fragme~y). Program do „Ry
szarda Ili", Teatr Polski Wrocław, prem. 18 X 1973 r. 
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