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Ryszard III - jakim był naprawdę'? 

„ ... był złośliwy, wybuchowy, zawistny, a także 
przekorny, jeszcze zanim się narodził.( ... ) Był 
zamknięty w sobie, skryty, do cna obłudny, pro
stacki w zachowaniu, zuchwały w sercu, przy
jazny z pozoru, gdy nienawiścią płonął, nie wa
hał się całować tego, kogo zgładzić zamierzał; 
bezlitosny i okrutny, nie od razu ze złej woli, ale 
potem skutkiem ambicji i dlatego, iżby zabez
pieczył albo powiększył to, co już zdobył." 

Sir Tomasz More 
„Historia króla Ryszarda Ilf" 

,,Ryszard nie był jakimś urodzonym potworem; 
nie ma wyraźnych dowodów, że był bardziej 
odpowiedzialny za śmierć Henryka VI i Claren
ce'a niż reszta stronnictw Yorków; a do czasów 
zawładnięcia tronem kronika jego czynów nie 
była ani tak zdradziecka, jak jego brata Claren
ce'a ani tak krwawa, jak drugiego brata Edwar
da. Ale duszę jego usidlił blask pożądanej koro
ny: zamordował dwóch bratanków oddanych 
mu pod opiekę i owo zniknięcie małych książąt 
w Tower wkrótce po gwałcie uzurpacji pozbawi
ło go lojalności prostego ludu." 

George Macaulay Trevelyan 
„Dzieje Anglii" 

„W całej długiej historii Anglii król Ryszard III 
jest postacią najbardziej kontrowersyjną. Od 
czasu gdy szesnastowieczni historycy Tudorów 
stworzyli ową podobiznę arcyłotra, a tragedia 
Shakespeare'a ostatecznie ją utrwaliła - bywała 
ona przedmiotem zażartych sporów, albo uzna
wana za absolutnie prawdziwą, albo gorąco 

odrzucana. ( ... ) Był zbrodniarzem, czy nie był? 
Zamordował królewiczów, czy nie zamordował? 
Czy tradycyjna wersja historii wytworzona za 
Tudorów ukazuje postać pq1wdziwą, czy też jest 
podłym oszczerstwem?( ... ) Zaden z argumentów 
nie jest pomocny w sztuce pisania biografii. Dla
tego też można zaryzykować twierdzenie, że ży
cie Ryszarda nie zostało dotąd opisane." 

„ ... Panował dwa lata, jeden miesiąc i dwadzieś
cia osiem dni. Okazało się, że jedynym języ
kiem, jakim miał okazję skutecznie wypowie
dzieć się przed światem, była zwięzła mowa 
odwagi, ajedynym sposobem wypowiedzenia się 
- użycie siły. Już u progu żywota poznał, co to 
przemoc, i ona jego życie zakończyła. Krótki 
okres pośrodku wypełniony jest działaniem i 
ciężką służbą; mało w nim radości, a wiele udrę
ki ducha. Jeśli nawet popełnił czyn wielce godny 
ubolewania, to szczerze starał się czynić dobrze. 
I aż do ostatnich, coraz ciemniejszych dni, aż do 
samego końca zachował swą płomienną wielko
duszność. Ludzie nie zapomnieli, jak zakończył 
swe życie ostatni z Plantagenetów. Nawet Poli
doria Vergilie, oficjalny dziejopis Henryka Tu
dora, czuł się w obowiązku odnotować: „Król 
Ryszard, samotny, zabity został, gdy walczył 
mężnie pośród nawały wrogów swoich". 

Paul Murray Kendall ,,Ryszard III" 

„Jedni rodzą się wielkimi 
Drudzy wielkość osiągają 
Jeszcze innym narzuca się sama'" 

„ Wieczór Trzech Króli" 
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Dyrekcja i Zespół Teatru 
uprzejmie zapraszają 
Miłych Mieszkańców Zamościa 
do uczestnictwa 
w naszym widowisku plenerowym, 
które odbędzie się 
w dniu 14 LIPCA 1984 r. 
O GODZ. 21 NA RYNKU WIELKIM. 

Zapraszamy również na Rynek Wielki 
na codzienne próby otwarte 

od dnia 4 lipca. 

Udział TEATRU OCHOTY w ZLT 

w latach 1976 - 1983 

1976 „Romeo i Julia" 
W. Shakespeare reż. J. Machulski 

1977 „Hamlet" 
W. Shakespeare reż. J. Machulski 

1978 „Poskromienie złośnicy" 
W. Shakespeare reż. J. Machulski 

1979 „Sen nocy letniej" 
W. Shakespeare reż. J. Machulski 

1980 „Otello" 
W. Shakespeare reż. J. Machulski 

1981 „Makbet" 
W. Shakespeare reż. J. Machulski 

1982 „Miarka za miarkę" 
W. Shakespeare reż. J. Machulski 

1983 „Król Lear" 
W. Shakespeare reż. Halina i Jan Machulscy 

William 
Shakespeare 

R YSZAR.D III 
osoby: 

Ryszard III, brat Edwarda IV i Clarence'a 
Król Edward 
Książę Clarence 
Księżna Yorku, matka braci 
Królowa Elżbieta, żona Edwarda 
Lady Anna, żona Ryszarda Ili 
Księżna Małgorzata, wdowa po Henryku V1 
Książę Buckingham 
Lord Hastings 
Hrabia Richmond, późni(?j Henryk Vl/ Tumr 
Biskup Ely 
Lord Stanley 
Lord Grey 
Sir Catsby 
Mer Londynu 

Mordercy 

ZDZISŁAW W ARDEJN 
JAN KULCZYCKI 

TOMASZ MĘDRZAK 
JADWIGA ŻYWCZAK 

BOŻENNA STRYJKÓWNA 
MAŁGORZAT A PRITULAK 

HALINA MACHULSKA 
BRONISŁAW WROCŁAWSKI 

PIOTR SIEJKA (ade.pt) 
CEZARY PAZURA (adept) 
ALEKSANDER JASIŃSKI 

TADEUSZ BOGUCKI 
ARNOLD PUJSZA 

WOJCIECH MALAJKAT (adept) 
KAZIMIERZ ZARZYCKI 

JAKUB SZYL~~KI (adept) 
MAREK CICHVfKI (adept) 

oraz studenci Państwowej Wyższej Szloły Teatralnej Telewizyjnej i Filmowej 
w łodzi 

reżyseria 
scenografia 
asystent reżysera 
reżyser światła 
muzyka 
wybór i opracowanie muzyki 

Jan Machulski 
Kasper Kokczyński 

Grażyna Zaczek 
Stanisław Zięba 

Józef Skrzek 
Maria Olszewska 

Premiera dnia 14 lipca 1984 r.na Rynku Wielkim w Zamościu 

Kalendarium 

panowania Ryszarda III 

• 9 kwietnia 1483 roku nagle umiera Edward 
IV 

• przygotowania do mającej się odbyć w listo
padzie 1483 r. koronacji regenta Edwarda, 
bratanka Ryszarda 

• 22 czerwca 1483 r. kazanie dr Shaw'a podwa
żające prawo do korony potomków Edwarda 
IV 

• 25 czerwca 1483 r. zgromadzenie parów 
Anglii uchwala petycję, na mocy której jedy
nym prawowitym kandydatem do tronu 
Anglii jest Ryszard 

• 6 sierpnia 1483 r. koronacja Ryszarda na kró
la Anglii 

• we wrześniu 1483 r. śmierć bratanków Ry
szarda, podejrzenie o ich zamorodowanie 
pada na króla 

• w październiku 1483 r. bunt przeciwko no
wemu władcy, kierowany przez księcia 
Buckingham - rebelia zostaje stłumiona, a jej 
przywódca stracony 

• w kwietniu 1484 r. śmierć jedynego syna Ry
szarda III, Edwarda, księcia Walii. Kres ma
rzeń władcy o sukcesji dla syna 

• w marcu 1485 r. śmierć królowej Elżbiety, 
żony Ryszarda. Plotki obciążają winą za 
śmierć Elżbiety Ryszarda III. Narasta opozy
cja przeciwko królowi kierowana przez 
Richmonda. 
Król zaciąga pożyczkę od bogatych obywateli 
i zbroi armię 

• 22 sierpnia 1485 r. wojska najemne pod 
wodzą Henryka Tudora (Richmonda) ude
rzają na armię Ryszarda III. Bitwę pod Mar
ket Bosworth wygrywa Richmond, korono
wany w tym samym roku jako Henryk VII. 
Ryszard III ginie w walce. 



Anglia, zbliża się rok 1460, władzę sprawuje -
zdradzający wyraźne oznaki obłędu - Henryk 
VI Lancaster. Właściwie królestwem zarządza 
żona króla Margaret Anjou. W kraju narasta 
wzburzenie, lud pragnie korony dla przeciwnika 
rodowego, księcia Yorku, Ryszarda (ojca póź
niejszego Ryszarda Ili). 
Obie rodziny Lancasterów (Czerwona Róża) i 
Yorków (Biała Róża), walczą od lat o prawo do 
tronu po Edwardzie III, ich wspólnym protopla
ście. 
W 1460 roku wybucha bitwa między obu roda
mi. W bitwie tej, pod Wahefield ginie książę 
Yorku, Ryszard. Zatem nadzieje Anglii prze
chodzą na jego synów: Edwarda, Clarence'a i 
Ryszarda. Dowództwo wojsk rodowych po 
śmierci ojca przejmuje dziewiętnastoletni 

' Edward. Zwycięża armię Lancasterów pod Tow
ton i triumfalnie wkracza do Londynu. Korona
cja Edwarda IV odbyła się w 1461 roku. 
Obalony Henryk VI zostaje uwięziony w Tower, 
jego żona i syn Edward ratują się ucieczką do 
Francji . 

. Po dziewięciu latach rządów przeciwko Edwar
dowi IV występuje hrabia Warwick i brat Cła

. rence - popierani przez żonę uwięzionego Hen
ryka VI, Małgorzatę Anjou. Król wraz z młod

. szym bratem Ryszardem musi uciekać do Bur-
. gundii, zaś Henryk VI wraca na tron. 
Edward IV wraca do Anglii i gromadzi wojska. 
W 14 71 odzyskuje Londyn i władzę. Rozbija 
niemal doszczętnie armię Lancasterów. Ginie 
syn Henryka VI, a on sam ponownie osadzony 

. w Tower, umiera w niewyjaśnionych okolicz
nościach. Wśród garstki Lancasterów którzy 
uszli śmierci znajduje się piętnastoletni hlłlbia 
Richmond - późniejszy . śmiertelny przeciwnik 
Ryszarda III. 
Edward IV znów umacnia rodzinę Yorków. Jest 
przebiegłym i bezwzględnym politykiem. Pobła
ża i wybacza zdradę bratu Clarence, lecz wkrót-

Wprowadzenie historyczne do dramatu „Ryszard 111" 
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ce wydaje nań wyrok skazujący. (Szekspir zarzu
ca Ryszardowi Ili, że swymi intrygami dopro
wadzif do śmierci brata). 

. Młodszy brat Ryszard podziwia i szanuje brata, 
jest mu oddany i lojalny. W wieku kilkunastu lat 
zostaje pasowany na rycerza i mianowany księ
ciem Gloucester. Jako szesnastoletni młodzie
niec otrzymuje . tytuł lorda i pełni urząd szefa 

Edwa.nł I.( Lo.nc.o.st'c.r EDWARD lV 

d . 1471 J 
le.iii~ 1471 14(.1 - 1483 

Ml?I Eliz.cal.etf.W'oodville.. 
I 

I I l 
HENRYVI1

1 
.. Ef;&M.cti. El)WAlU>V 'R;d.Ard 

148$-ISO' 14e3 %) • .( iork 

( ond 4othcr-d•ugkte.-s) 

"lhc. T ..&or.i 

policji i sprawiedliwości. Nigdy brata nie opu
szczał, zdobywał dla niego poparcie i przyczy
niał się do zwycięstw politycznych. Z upoważ
nienia króla obejmuje protektorat nad północną 
częścią królestwa. Administruje sumiennie i 
sprawiedliwie, czym zyskuje popularność i sym
patię. W 14 70 roku poślubia Annę Neville, po 
roku przychodzi na świat syn Edward. 
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Dwa lata później Ryszard towarzyszy bratu w 
jego niefortunnej wyprawie do Francji. Powraca 
niezadowolony i odsuwa się od dworu. W 1480 
roku podejmuje zwycięską wyprawę do Szkocji, 
lecz więzy z Edwardem IV wyraźnie słabną. · · · 
Edward IV umiera w 1483 roku, mianując brata 
Ryszarda protektorem Anglii i regentem swego 
nieletniego syna Edwarda V. 


