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ESCHATOLOGICZNA MOWA BOGA 

( ... ) 
Do ciebie mówię, człowieku, 

Mężu ciemności. 

( ... ) 
Przyjdę od pustyni, od wnętrza domów, 

Od wschodu i zachodu, północy i południa, 

W czerwonej szacie, jak robotnik w tłoczni wina, 

Zgięty pod ciężarem własnej krwi. 

Zadrżysz ze strachu, 

Gdy będziesz negować moje istnienie, 

I zadrżysz ze strachu, 

Gdy przyświadczać będziesz mojemu istnieniu, 

Lękać się będziesz pełni i nicości , 

Głupi człowieku, dźwigający pustą lampę, 

Człowieku wypalonej oliwy 

I wypalonych oczekiwań. 

( ... ) 
Nad bramą bestii, 

Prowadzącą donikąd, żarzy się napis: 

„Przeze mnie droga do nieskończonego niebytu, 

Przeze mnie droga do miasta bez treści i kształtu, 

Przeze mnie droga do pustyni, która nie istnieje. 

Jestem dziełem mądrej i sprawiedliwej 

Myśli Boga. Wy, którzy tutaj wchodzicie, 

Pożegnajcie się z nadzieją . 

Nie ma mnie i nie ma was". 

Dlatego nie postawię straży moich aniołów 

Przed waszymi ustami, oczami i modlitwą , 

Jak przed winnicą, przed którą krąży szarańcza. 

Nie zbawię waszych rąk 

Ani waszych oczu, 

Ani waszej modlitwy. 

Ale dusze owiec sprawiedliwych umieszczę 

Za gęstą zasłoną mojej twarzy. 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

„CZY MOŻE DZISIAJ JEST ZADUSZNY DZIEŃ?" 

K
·ó/ Ryszard I!/ Williama Shakcspcarc'a (prapremie
a 1593 Londyn, premiera polska 1864 L\vów, czy
am w przekładzie Romana Brandstaettera 1952) 

es t p~a,_vd ziw):':1 mis_tcrium _nie~raw~i ś ~i. ~krutny 
rnrd z1e.1 tu, n1 z gd z1ekolw1e k indziej mistrz ze 

Stratfordu ukazuje współczesnym i potomnym wyjedzone ser
ce świata niegdyś chrześcijań s kiego. Jego zdyszana opowieść, 

pełna wściekłości i krzyku, popn:edza między innymi Hamleta. 
\V bibliotece literatury powszechnej wyprze dza Zbrodnię i karę 
Dostoj ewskie go i Zame/; Kafki, Ubu króla Jarry'ego i Karierę 
A 11toi1 Ui Brechta, Podróż do J.' tl:'Sll nocy Cćline'a i Władcę much 
Goldinga. 

OKRU T NE WIĘZIENIE ŁZY 
istrzowski, „kryminalny" scenariusz. Piękne 
kobi e ty, tajemniczy mordercy, zagadkowe 
zbrodnie, zawrotne tempo akcji, manipulacje 
i gry, w których stawką jest ludzkie życie, 
a wszystko to dla zdobycia władzy. Do tego 

przewrotny dowcip, klująca ironia, wymowa całości uniwersalna 
przecie, czyli także współczesna. I wspaniała, tytułowa rola 
mrocznego bohatera, księcia ciemności, symfonia aktorstwa z jego 
rozbudowanym warsztatem i teatralną tajemnicą jak u Laurence' a 
Oliviera, Arthura Johna Gielguda czy u naszego Jacka Woszczero
wicza. Ujmując rzecz lakonicznie, Stani sław Baral'iczak w Biogra
fio/ach tak przystępnie streszcza i dla celów mnemotechnicznych 
przyodziewa w formę wierszowaną Króla Ryszarda Ili: „Garbus: 
knuje. I Wokół szuje. I Ząb za ząb. Królestwo za konia. I Finał: 
zbiorowa agonia". 

Będąc tym wszystkim, tragedia Shakespeare'a z Kronik jest 
jeszcze czym innym. Dziwnym misterium, mrocznym moralite
tem. Jak w Przypo7i21ie.{ci o królu Romana Brandstaettera, zbrod
niarz okazuje się mieszkańcem okrutnego więzienia: 

Człowiek pewien, będąc królem, 
Krzywdził swoich bliźnich, 
Którzy po nocach płakali nad swoją niedolą. 
Człowiek ów był uwięziony w ich płaczu. 
Łza jest okrutnym więzieniem. 



Ryszard Ili dziewiętnasrowieczny jawił się nieomal epopeją 
o jedynowładztwie i tyranii, które Thomas Carlyle związał w jedno 
i nazwał pierwiastkiem bohaterskim w historii. Wiek XX chciał 
zrozumieć i wyprowadzić na światło sceny behawior Ryszarda, 
ale dokazał tylko jego psychoanalizy, do czego Jan Kott dołączył 
ze swoimi w Szek.1pirze fi'.1op6kzes11y m rozważaniami o "Wielkim 
Mechanizmie polityki i o sy m bolu godziny czwartej nad ranem 
w życiu codziennym imperiów. Dziś interpretacje ideologiczne 
i historiozoficzne straciły na znaczeniu. Podobnie jak w czasach 
Shakespeare'a, gdy dz il: je wojny ( :zel\vonej (Lancasterowie) i Bia
łej (Yorkowie) RMy sprzed p<>ltora wicku, zakończonej bitwą pod 
Bosworth, przvci~Ll!;ały widzów do Teatru „The Globc" nie tak 
bardzo chyba, jak wyraziste, rodzajowe postaci i przedziwna, mi
steryjna, średniowieczna jeszcze metafizyka tragedii. 

Pośrodku opowieści, pomiędzy jej bohaterami, w samym cen
trum owej metafi1.yki umiescił Shakespeare mroczną posrać 
Ryszarda III. Idący do korony od z brodni do zbrodni „czarny 
poseł piekieł", „ pośrednik diabła" , „diabelski siepacz", którego 
„krwawa dusza wciąż się wścieka", Ryszard jest nowym ko
rzeniem i jednocześnie nieodrodnym owocem śvviata, w którym 
nie ma niewinnych. „ Brat przec iw bratu, krewni przeciw krew
nym, I Nieomal każdy przeciw sobie walczy!". Jest druga po
łowa XV wieku, w Anglii panują Edward IV (146"1-1483) 
i Ryszard III (1483-1485). Ale czy inaczej niż czasoprzestrzeń 
hisroryczna, szekspirowski świat nienawidzących się, żądnych 

krwi ludzkich bestii rozc iąga się poza dobrem i złem? I co ro 
w ogóle za świat? 

MISTERI U M NIEPRAWOŚCI 
tym pierwszym, historycznym, piętnasto

wiecznym świecie Ryszard książę Gloucester, 
nieksz tałtny, brzydki i pokraczny kaleka, „ko
ślawy, wstrętny, że aż psy szczekają" kiedy 
kusztykając obok nich przechodz i, zrezygno

wawszy z uciech miłosnych i festynów podejmuje niebezpiecz
ną grę łajdaka z otoczeniem, krzyżując losy ludzkie poprzez 
intrygi i zbrodnie. Jego instynkt zbrodni i niezwyciężona dia
lektyka argumentów szerzą spustoszenie wśród ciał i umysłów, 
wielu ponosi śmierć, inni zostają zdeprawowani. Ryszard i jego 
ludzie mordują Clarence'a (trzeciego z braci Edwarda IV i Ry
szarda), lorda Hastingsa, obu synków Edwarda IV czyli prawych 
pretendentów do tronu, księcia Buckingham i księżnę wdowę 
Annę. Największym wyczynem w ponurej hierarchii sukcesów 
księcia Gloucester jest jednak uwiedzenie lady Anny, której 
Ryszard zabił ojca i męża , a później wyłudzenie od królowej 
wdowy Elżbiety, matki zamordowanych dzieci , pozwolenia na 
małżeństwo z jej córką. Przewrotny, diaboliczny zbrodniarz w tym 
drugim, teatralnym, uniwersalnym świecie Shakespeare'a sam 
nie zna przyczyn swych zdolności, dziwi się sobie i zdumiewa 
łatwością, z jaką inni pozwalają się manipulować. Pospołu -
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6 kat i jego ofi ary - uczes rniczą w jakimś misterium, czyli ta
jemnicy. W misterium nie prawości. Ryszard jest „więźniem 
łzy" swoich ofiar, któ ra bywa najokrurnicjszym z \vięzień, lecz 
zdaje się być tak7.c niewolni kiem nieprawości, której źródła 
biją nie wiadomo gdzie. 

Przepastne IJb iry nty pałacowych wne;rcz, mroczne lochy 
Towe r, wielk ie scen y śmie rci , długie zabijanie Clarence'a , dia
belski piknik na bit ·„rnym polu i ci, którzy ocaleli, a po któ
rych widać, że z nimi świat nic będ zie jednak lepszy. Zanim 
sięgnie po trupach własnej rodziny po koronę , Ryszard objawi 
się jako ciemny k s i<\ ż ę niepraw go świata i jego miesz kańców. 

Demoniczn y wam p ir i w jednej osobie doskonały oficer, chro
my wiarus" zard zewiałej zbroi, wojskowy, geniusz kariery i nie 
przebierający w środ kac h arcymistrz manipulacji. Świat mun
durów, eleganckich strojów, kobiet\ dworskich sukniach i wie
czorowych toaletach, pckn s iepaczy, prostaków, żołnierzy, 
typów spod ciemnej gwiazd y, dzi wek i dziwolągów. U boku 
Ryszarda częs to Buckingham, jego totumfacki, przyboczny 
diabeł. 

Shakespeare rzeźbi w wewnętrznych ciemnościach tych dzi
wac z nych i strasznych osób, \N ich śmiertelnym strachu, 
cuchnącej rozpaczy i krwiożerc zej żądzy. Wyprowadza ich życie 
wewnętrzne na zcwn~1rrz i nazn<1e1;a nim, ciemnością, jak kot 
moczem przedmioty zewnętrza. 11vlistrz ze Stratfordu z potworną 
siłą wyrazu zamyka całe niepojęte misterium nieprawości jakby 

w granicach jednej, gęstej, dusznej nocy. Ukazuje się żywe, mię
dzyludzkie piekło. Nie leży ono pod ziemią, na drugim biegu
nie nieba, na dnie otchłani. Tajemnicą, prawdziwym misterium 
niepra,vości okazuje się jej natura ludzka, nie boska ani diabel
ska. Jak ludzko ludzki Kościół Gombrowicza, ludzko między
ludzkie piekło Shakespeare'a zajmuje miejsce wyjedzonego 
serca chrześcijańskiego świata i jest dla Ryszarda jego karmą", 
pastewnym polem. 

PRZEJRZEĆ SIĘ WE \VLASNYM CIENIU 
isterium nieprawości na tym właśnie polega, 
że jego rzeczywistość nie ma ani siły ciążenia, 
kotwicy czy łańcucha, ani mocy wznoszenia, 
skrzycie! czy drabiny do nieba. Inaczej już nie 
będzie, nie będzie lepiej, nic się nie zmieni. 

Ryszard będzie powtarzał swoje: „Łeb mu utniemy .. . Coś tam 
już zrobimy". Niczego nic cła się naprawić, nikogo uczłowieczyć, 
przeduchowić. Ryszard nikogo i niczego się nie boi, Boga, sumienia 
ni diabła, bo on i mieszkańcy jego świata mają tylko ciała i umysły, 
nie wiadomo czy mają wolną wolę, nie mają dusz i nawet nie ład, 
raczej sprawiedliwość odwetu zaprowadzą dopiero duchy. „Tylko 
spojrzenie obłudne i diabeł I Są razem ze mną!" woła Glouce
ster, ale nie dowierza własnym słowom, skoro nie wierzy w diabła, 
bo się go nie lęka ani nim nie fascynuje. Kolejne zbrodnie nie 
wywołują w mrocznym bohaterze Kr6/a Ryszarda III wyrzutów 
sumienia, nie przyprawiają go jak „normalnych" morderców ani 
o cielesne, ani duchowe mdłości. Szukając tedy istotnej, jakiejś 
innej jeszcze tożsamości Ryszarda i jego świata, królowa Elżbieta 
przyrównuje go do dzikiego zwierza i znowu się myli. Prawi ona 
o życiu w rzeźni i o krwawej psiarni, przywołuje obraz tygrysa 
pochwycającego w kły łagodną łanię, i wilka, któremu na łup rzu
cono lube jagnięta. Hipotezę zwierzęcej tożsamości bestialskiego 
Ryszarda obala jednak sam Gloucester: 

Lady Anna: 
Łotrze, 

Ty, który nie znasz praw boskich i ludzkich! 
Nawet zwierz dziki zna odruch litości! 
Gloucester. 
Lecz ja go nie znam, więc nie jestem zwierzę. 

W świecie, w którym umarł Bóg a prawa człowiecze zostały 
przedawnione i zapomniane w ludzkim międzyludzkim piekle, 
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Ryszard pomimo wyrazisrości sylwetki i gęstej, ciemnej osobowo
ści jest przodkiem dwudziescowiecznego „człowieka bez właści
wości " z dzieła Roberta l\1usila. Jego „ przeklęce serce, któremu 
brak serca'', otaczająca go rzeczywistość czarnej rozpaczy i mrocz
nych związków, a przede wszystkim unaszający się wokół odór 
krwi, wapna i grobu czynią z Ryszarda krewniaka dwudziestowiecz
nych dyktatorów, komendantów obozów zagłady i katów z tajnych 
policji. \\ szyscy oni pospołu sądzili, jak książę Gloucester, że 
ich mroż~1cy krew w żyłach proceder nie podlega wartościowaniu 
i ocenie, a sami posta\vili siebie poza dobrem i złem jak gdyby 
czytali głupio i bez pojt;cia '.\iieuschcgo. Wywodząc się nie od 
Boga, człowieka, zwierzycia, upadkgo anioła, diabła, Ryszard jest 
sam, nie ma czy nie zna pobratymca. I marzy, by „przejrzeć się 
choć we własnym cieniu". 

Benedetto Croce (Ariosto, Shakespeare e Corneille, 1920) powiada, 
że autor Króla Ryszarda Ili nie jest poetą ideałów, w jego drama
tach życia nie rozjaśnia żadna wiara, a wyznaczniki negatywne 
rzeczywistości są nie tylko przezwyciężone, lecz nie są nawet 
podporządkowane wyznacznikom pozytywnym. Świat ten do cna 
przepełniony jest nie rozwiązanymi kontrastami, negatywy i pozy
tywy do końca utrzymują się w swym pełnym wymiarze, a Shake
speare „nigdy nie odnajduje kresu, u którego można by spocząć, 
pokoju po wojnie, wojny przyjętej w imię wyższego pokoju". 
Pochylając się nad Il sentimento shakespeariano Crocego, Hen
ryk Elzenberg (Kłopot z istnieniem, 1963, zapiski z roku 1936) 

pyta, „czym jest ta kosmodycea, której u Shakespeare'a ma 
nie być, a której ja czujy potrzebę?". I odpowiada, że wszystko 
zło przedstawione w 11lakbede i dramatach z historii angielskiej 
okupione jest „nieprzełamalnością i mocną, nieustępliwą rzeczy
wistością faktu moralnego". Czytamy wreszcie, z najwyższą uwagą: 
„dobrem, które resztę usprawiedliwia, nie musi być coś, co jest 
w « Świecie»; może nim być coś, co ja wnoszę od siebie. Świat 
może być cały zły; ale jeżeli ja go, takim widząc , potępiam , to 
moja zdolność potępienia, mój zmysł moralny, mogą być tym 
czymś właśnie jedynym, co istnienie jako całość usprawiedliwia. 
Czynnik dobra znajduje się wtedy co prawda nie w kosmosie poza 
mną, ale niemniej jest obecny w tej absolutnej summa rerum, obej
mującej tak stronę przedmiotową , jak podmiotową". 

Pragnąc „przejrzeć się choć we własnym cieniu" Ryszard jak 
gdyby zdaje sobie sprawę z możliwości Cienia, czynnika dobra, 
władzy oceny, która nie jest czymś lub kimś, co jest w jego świecie. 
Cień na pograniczu wnętrza i zewnętrza świata przedstawionego 
dramatu - nie tylko Cień zresztą, cakżc inni, Obywatel „The 
Globe", Obywatel pochodzenia włoskiego, Zakonnica na przy
kład - niczym chór w antycznej tragedii, albo raczej chór elżbie
tański, ma zdolność wartościowania i jest czynnikiem dobra, gdyż 
pozostaje obiektywny. Wyznając, że „za własnym cieniem podejrz
liwie śledzę", książ~ Gloucester mówi więcej, niż wie i rozumie. 

„Być obiekcywnym - pisze Elzenberg (zapiski z roku 1943) - to 
znaczy: interesować się problemem nie dlatego, że to mój problem, 
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związany z moim życiem, ale dlatego, że on gdz i eś istnieje w ludz
kości, że jest ważny nie zależnie ode mnie. Ja nie popełniłem 
sze regu mord e rstw, nie szalałem z zazdrości o żonę, nie byłem 
wyganiany przez dz iec i i dlatego chwilami całki em poważnie 
zapytuję się, «po co» właściwie miałb , m odczytywać Makbeta, 
Otella czy KrrJ/a Lmra. Ale Shakespeare też nie był mordercą, 
a jednak napisał Makbeta" . 

WYJED Z O N E S E RC E CHRZEŚC IJAŃS KI EGO ŚWIATA 
, ukarz go, Boże!" - modli się królowa ~ilałgorza
ta. Czekam już tylko „na przybycie posłów I Od 
Z bawicie la, który mnie wybawi" - wyznaje król 
Edward. Bohaterowie Knfla Ryszarda III mają Boga 
na ustach, lecz \V ich świecie - zwą go wciąż „ca

łym chrześcijaństwem" - Bóg poniósł metafizyczną śmierć. Po
tężny i potworny przybór zła, ciemności, mordu wypłukał sacrum 
z ludzkich serc i przerwał łączność sacmm z sanctum. 

Metafizyczną śmierć Boga w ludzkich sercach, nie na niebie, 
łatwo rozpoznać: z repertuaru uczuć wyższych znikają właśnie 
fascinosum i tremendum, fascynacja i dreszcz strachu, które Rudolf 
Otto w siwiftofci przenikliwie utożsamia z obecnością żywego Boga 
w człowieczej rzeczywistości. To znowu wątek, zapośrednicza
jący świat Shakespeare 'a w dwudziestym wieku: wyjedzone serce 
chrześcijar1skiego kiedyś świata i metafizyczna śmierć Boga, jak 
ujrzał ją Friedrich N ietzsche, dokazują rozprószu sensu, nicestwią 
praprzyczynę i cel, cz. n i<l warto ci kulturowe niesymbolicznymi 
i ame tafizycznymi. 

Brak, niestawiennictwo, me tafi zyczna śmierć Boga oznacza, że 
chociaż jak w Królu Ryszardzie III wierni odbywają spowiedź, 
zmawiają różaniec - nie ma wiarv, nadziei i miłości. Błazenada, 

rozpacz i ni e nawiść, bijące od Ryszarda, „bazyliszka I O nieuchron
nym spojrzeniu mordercy!", są jedynymi uczuciami, możliwymi 
w rzeczywistości zdegradowanej, więc pełnej apatii, w końcu zdru
zgotanej, bo pozbawionej Bożego natchnienia. 

Pośrodku tego dryfującego ku nicości świata jako jego nową 
oś, axis mundi, widzimy koronowanego zbójeckim złotem, nie cier
niem, najpodlejszego z ludzi, Ryszarda Antychrysta. To on roz
pęta za chwilę apokalipsę. Każdy jego mord jest „ciosem zadanym 
rozkazom Chrystusa". Świat pogrążył się w grzechu, zagasło 
słońce. Pole ostatecznej bitwy, która wybuchnie o świcie, stoi 

otworem przed jeźdźcami apokalipsy, wyjedzone serce chrześci
jańskiego kiedyś świata bije głuchym rytmem jak bies ogonem, 
wszystkie moce zaświata stanęły przed wejściem, na pograniczu 
rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej. Ziemię spowija Noc 
Zaduszna, duchy zamordowanych ofiar księcia Gloucester mają 
otwarty dostęp do świata żywych. Uniosły się podwoje, pękają 
pieczęcie. 

Lecz grzech jest tak ciężki, że ręka Boga, manus Dei wstrzy
muje wyroki, zawiesza zagładę. Bóg żąda Ryszarda, chce spra
wiedliwego odwetu za cios zadany Sobie. Bóg Najwyższy, „król 
nad królami", rozgniewany karzący Jahwe, żądny zguby grzeszni
ka. '""' surowej, jakby protestanckiej metafizyce grzechu Shake
speare rzeźbi potworną rysę smutnego świata, traumę, która nie 
zagoi się łatwo, i jak średniowieczny teolog misterium nieprawości 
przeciwstawia teofanię, objawienie się Boga. Wstaje świt Dnia 
Zadusznego, przybywają duchy pomordowanych, rozpoczyna się 
śmiertelna bitwa. Finał Króla Ryszarda Ili podszyty zostaje 
ś redniowiecznym moralitetem o grzesznym człowieku i surowym, 
sprawicdli,,,vym Bogu w niebie, który do czasu wydaje się nie
obecny, milczący, lecz który z całym Swym majestatem w końcu 
nieodwołalnie uderza, bierze odwet na krnąbrnym człowieku i za
prowad za względną równowagę drżącego w posadach świata. 
„Rzadko przychodzą dobre wiadomości. I Bardzo się boję, że 
światu coś grozi" - zwierza się Obywatel państwa Ryszarda, 
całki em jak mieszkaniec dwudziestowiecza. I właśnie teofania 
dlatego jest możliwa, że człowiek zos tał pogrążony w traumie . 
W tym świecie nie ma dobrych i złych ludzi, są drapieżniki, ale te 
ludzkie bestie jednak cierpią. 

Po śmierci Ryszarda nie będzie dużo lepiej, lecz nie będzie 
już gorzej. Ze śmiercią Ryszarda kończą się największe błazenada 
i nienawiść, jakie kiedykolwiek oglądał świat. Umierający Ryszard 
zabiera ze świata także rozpacz, całą wezbraną teraz w nim roz
pacz jego świata. Niepodobna oczekiwać, że umierając Gloucester 
wyszepta owo święte zaklęcie przodków: believe and die, „ wierzyć 
i umierać". Nie stać go nawet na słowa Enobarbusa, które ten 
Rzymianin wypowie w Antoniuszu i Kleopatrze: „ myśleć i umierać", 
think and die. Konający Ryszard III szepcze bowiem tylko: despair 
and die, „rozpaczać i umierać". Znowu umierać i rozpaczać. 

Suchy Las, w listopadzie 2003 roku 
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14 Stanisław Helszty11ski 

KRÓL RYSZARD III 
I CYKL KRONIK SZEKSPIROWSKICH 

B 
adacze twórczości Shakespeare'a przyznają, że cykl 
kronik, składaj4cy si<,: z dziesięciu sztuk, należy do 
zjawisk n ic mający h niczego równie interesujące
go w całej literaturze światowej. Jak wszystko, czego 
dotknął jego czarodziejski geniusz, przemieniało się 

w coś lepszego i podnosiło na wyższy poziom, tak stało się też 
z tym gatunkiem literackim w ręku Shakespeare'a. Pierwsza kronika 
angie lska, historia o królu Janie z roku 1547, należała do rodzaju 
literackiego zwanego moralitetem i wszystkie jej postacie, wyjąwszy 
króla, były abstrakcjami, synonimami cnót i występków. Ten sam 
temat o królu Janic z 1588, wprowadzający na sccnę realne posta
cie, nosił piętno zdecydowanie dydaktyczne i moralizujące. 

Dopiero wielki prekursor teatru elżbietańskiego, Chrisropher 
Marlowe (1564-1592), autor Rzezi paryskiej i Edwarda Il, zaczął 
tematykę historyczną traktować obiektywnie i realistycznie jako 
pasjonujący przedmiot wielkiej dramaturgii, nie osiągając co 
prawda w tym kierunku takich sukcesów jak w rzucaniu na scenę 
tematów o sławnych zdobywcach w rodzaju Tamerlana Wielkiego 
czy o buntownikach przeciwko Bogu, zaprzedających się diabłu, 

jak ro uczynił Fa ust. 

Nie kto inny, lecz właśnie następca Marlowe'a, jego naśla
dowca i rywal, Shakespeare był powołany, aby problematykę 
historyczną doprowadzić do doskonałości i mistrzostwa. W trzech 
czę.~ciach Króla Henryka VI był jeszcze tylko współpracownikiem 
Marlowe'a, w części ostatniej wybijając się na czoło, szczegól
nie przy pierwszych zarysach charakteru księcia Gloucester, póź
niejszego Ryszarda III, którego pełną sylwetkę nakreślił w roku· 
1591 jako czwany człon pierwszej tak zwanej tetra logii kroni
karskiej. 

W ciągu kilku następnych lat stworzył drugą tetralogię kronik 
z dziejów Anglii, zapoczątkowaną utworem dramatycznym o królu 
Ryszardzie II, kontynuowaną dwiema częściami o królu Hen
ryku IV i jakby epilogiem w formie sztuki o królu Henryku V. 

Jak z wyliczonych tytułów orientuje si<; każdy widz, uczęszcza
jący na przedstawienia szekspirowskie, wszystkie utwory drugiej 
tetralogii należą do najczęściej granych utworów Shakespcare'a, 
przy czym nie ulega wątpliwości, że autor osiąga w cyklu tym 
widoczną i Vl'Yczuwalną gradację w dziedzinie wyrazu artystycz
nego i psychologicznego oraz kompozycji tych sztuk. 

Ten skok ku doskonałośc i rozpoczął się już w pierwszej samo
dzielnej kreacji o tematyce historycznej, w Królu Ryszardzie Ili. 
Sztuka dotyczy czasów panowania króla Edwarda IV (1461-1483) 
i króla Ryszarda III (1483-1485), który dostał się na tron angielski 
drogą ciężkich zbrodni, popełnianych na wszystkich przedstawi
cielach rodziny Yorków, mających przed nim prawo do sukcesji 
po zgonie Edwarda IV, a także na ich przyjaciołach i stronnikach. 
Galeria osób usuwanych w tym celu obejmuje brata Ryszarda , 
księcia Clarence'a, dwóch młodocianych synów zmarłego króla, 
brata i syna królowej wdowy, lorda Hastingsa, lorda Buckinghama, 
jak i księżnę Annę, wdowę po zamordowanym uprzednio przez 
Ryszarda Edwardzie Lancasterze. 

Każda z tych zbrodniczych, podstępnych intryg, zdążająca do 
likwidacji kolejnej ofiary, jest inna, unikalna, nieprawdopodobna, 
olśniewająca w swoim szatańskim pomyśle i w wyrafinowanym 
sposobie zadawania śmierci wybranej ofierze. Zdumienie wywołu
je na wstępie akcji scena, kiedy Ryszard zatrzymuje orszak pogrze
bowy króla Henryka VI i nagabuje towarzyszącą trumnie księżnę 
Annę, aby poślubiła jego, który zamordował jej męża . I - rzecz 
zadziwiająca - zyskuje na to jej zgodę. Grozą tchną szeroko przed
stawione okoliczności zgładzenia księcia Clarence'a, którego przed 
śmiercią nawiedzają wizje i koszmary, jakby przeczuwał obecność 
zbirów ·czekających na niego w zmowie z Ryszardem. Widok nie
winnych dzieci Edwarda IV budzi litość u widzów od przeszło 
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16 trzech stuleci równie głęboką, jak w momencie, gdy naród z prze
rażeniem dowiedział się pewnego dnia, że w niewytłumaczony 
sposób zniknęły na zawsze z więzienia w Tower. Zabójstwo tych 
królewskich chłopców pr1.cpełniło miarę przestępstw ukorono
wanego mordercy i skłoniło hrabiego Richmonda, Tudora, w przy
szłości króla Henryka VII, do zbrojnej wyprawy przeciw niemu. 
W bitwie pod Bosworth w roku 1485 potężny lord Stanley opusz
cza stronę Ryszarda i przechyla zw·ycięstwo na rzecz nowej dy
nastii Tudorów, która zapewniła Anglii serię najtęższych władców 
z Henrykiem VIII i Elżbietą I na czele. 

Shakespeare podobnie jak ogół Ełżbietanów cenił wysoko dy
nastię Tudorów, którzy przynieśli Anglii długotrwały pokój, rozwój 
ekonomiczny, wzrost znaczenia w polityce europejskiej i stworze
nie nurtu cywilizacyjnego z elementów kultury renesansowej. Toteż 
opromienił postać nowego króla, Henryka VII, blaskiem wszelkich 
cnót i zalet, przeciwstawiajqc mu zbroc.Jniczego Ryszarda III, którego 
odmalował w jak najbardziej c1.arnych kolorach. 

Pogłębiał w ten sposób złą opinię, jaką królowi Ryszardowi 
wyrobił jego pierwszy biograf, Tomasz Morus, przeciwko której 
występują w obecnych czasach coraz nowi obrońcy bohatera, przy
taczając pozytywne osiągnięcia jego rządów, szczególnie zwoły
wanie parlamentu, czego nie czynił jego poprzednik. 

Ze względu na jaskrawość rematu, na dynamiczny charakter 
złoczyr'icy na tronie, zaskakujące momenty akcji i sposobność 
do efekwwnego zagrania tej roli, Ryszard 111 bywa zaliczany do 

najsławniejszych sztuk w kanonie Shakespeare'a, chociaż znaw
cy, krytycy widzą w nim prymitywną stosunkowo technikę i wiele 
młodzieńczych błędów, zwłaszcza jeśli sztukę tę porównać z hi
storią o królu Ryszardzie II, napisaną w kilka lat póiniej, kiedy 
talent Shakespeare'a osiągnął jeszcze wyższy stopień dojrzałości. 
Warto na tym miejscu przytoczyć ocenę jednego ze srarszych na
szych szekspirologów, Leona Pinińskiego, z roku 1924: „ derza · 
nas w Ryszardzie 111 na każdym kroku pewna przesada i przeja
skrawienie. Ryszard sam, szczególnie w S\,vych autodeskrypcjach, 
jest zbyt czarny, Richmond natomiast zbyt promienisty, Anna zbyt 
próżna i łatwa do pozyskania, Hastings zbyt szczery i łatwowierny, 
Lord Mayor Londynu i jego radni miejscy zbyt głupi i naiwni, 
wreszcie 1\!lałgorzata za wiele przeklina, a inne niewiasty zbyt roz
wlekle lamentują. Panuje w całej sztuce przeładowanie efektami, 
bijącymi w oczy przesadną wyrazistością ... Atoli mimo pewnych 
niedoskonałości jest przecież Ryszard 111 dziełem wspaniale pięk
nym, o wielkiej wartości literackiej, a jeszcze większej scenicznej. 
Cieszył on się już za czasów Szekspira ogromnym powodzeniem 
teatralnym i jest do dziś dnia jedną z najulubieńszych sztuk 
scenicznego repertuaru" . 

W drugiej tetralogii kronikarskiej cofnął się Szekspir o sto lat 
wstecz do czasów panowania Ryszarda II w larach 1377-1399, 
kiedy doszedłszy do pełnoletności, rzucił opiekę stryjów i zaczął 
rządzić samowładnie, dążąc do absolutyzmu, pomijania parlamen
tu, skazywania na śmierć niechętnych mu możnowładców i człon
ków własnej rodziny. Triumf jego trwał niedługo. Położył mu kres 
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kuzyn królewski, lord Bolingbroke, syn ksit;cia Lancasteru , który 
powróciwszy z banicji pobił wojsko Ryszarda II, wziął go do nie
woli, zmusił do abdykacji i wtrąconego do więzienia podstępnie 
kazał zamordować, wstępując sam na tron jako Henryk IV. 

Obaj bohaterowie, Ryszard i Henryk, nęcili wyobraźnię naszego 
dramaturga, byli naturami niezwykłymi, godnymi jego pióra, szcze
gólnie Ryszard: młodziutki, subtelny, z darem wyobraźni i poczu
ciem piękna , zapominający jednak o kardynalnych warunkach 
mądrego rządzenia i ubezpieczenia swego stanowiska. Niektórzy 
szekspirologowie, mówiąc o charakterze i inteligencji Rysza rda II, 
jego kaprysach i fantazji oraz braku silnej woli jak i niezdolności 
do czynu, widzą w nim pierwszy zarys w tworzeniu postaci Ham
leta. Toteż w scenę jego abdykacji włożył autor tyle współczucia 
i litosnego zrozumienia smutnych losów młodzieńca, że to do dziś 
wzbudza głębokie wzruszenie widzów oglądających ten moment 
na wszystkich scenach świata. 

Również antagonista jego, Henryk IV, uzurpator tronu, zwalcza
ny przez licznych buntowników, nęcił wyobraźnię naszego poety, 
który wprowadził go na scenę nie do jednej, lecz do dwóch sztuk. 
Tak się bowiem zdarzyło, że w trakcie pisania kroniki o nim za
interesowanie autora przesunęło się na osobę syna królewskiego, 
księcia Walii, późniejszego Henryka V, o którym wieść głosiła, że 
swym hulaszczym trybem 'l.ycia sprawiał wiele zmartwień swoje
mu ojcu. Znalazł też autor nazwiska ludzi, którzy należeli do oto
czenia księcia. Z lekko zaznaczonego faktu zrodziła się w umyśle 

Szekspira postać sir Johna Falstaffa, opasłego rycerza , samochwała 
i jowialnego moczygęby, który przypadł niezmiernie do serca wi
dzom teatralnym. Kronika o królu Henryku IV zmieniła się w ko
medię o ksi<;ciu Walii i Falstaffie. Shakespeare nie musiał szukać 
daleko materiału, żeby wypełnić nim akcję sztuki. Tłumami roili 
się na bruku londyńskim fałszywi bohaterzy, kapitanowie pijący 
po oberżach i opowiadający cuda o swoich wyczynach na polu 
bitwy. 

Falstaff stał się tak popularny, że poeta kuł żelazo póki gorące 
i stworzył część drugą kroniki, w której wysunął zdecydowanie 
na pier\vszy plan postać swego pseudorycerza i dał nową porcję 
smakowitej strawy dla zgłodniałej takich wyczynów widowni. 

W roku 1599 napisał Shakespeare ostatnią część drugiej tetra
logii kronikarskiej z dziejów ojczystych, nazwaną 7yriem kr61a Hen
·ryka V. Temat był niesłych anie bogaty, jeśli idzie o ilość osób, 
biorących udział w akcji związanej z bitwą pod Azincourt, stoczo
nej zwycięsko na polach Francji w roku 1415. Przez ten patriotycz
ny finał swoich kronik, nawiązanie do oszałamiaj~1cych sukcesów 

tego ulubieńca Elżbietanów, przybliżył Shakespeare swojego bo
hate ra ogółowi mieszkańców Londynu i zyskał olbrzymią popular
ność również dla siebie. Dzisiejsze ekranizacje filmowe tej sztuki, 
pełnej świetności na polach bitew, korzystnych traktatów z poko
nanymi Francuzami, uroczystości weselnych z królewną francuską 

stanowią dalekie echo tych przedstawień, jakie Shakespeare zgoto-. 
wał swym współczesnym na deskach teatru „The Globe". 

Ujmując systematycznie problem kronik szeksp irowskich 
otrzymujemy następujący diagram: 

1588 Król Jan 
1590 Kr61 Henryk VI, cz. I, II, III 
1591 Król Ryszard li! 
1595 Król Ryszard li 
1597 Król Henryk IV, cz. I i II 
1599 Król Henryk V 

Król Henryk li/li 
Wyjąwszy niespójny jeszcze w swej konstrukcji temat o Hen

ryku VI wszystkie owe człony stały się „przebojami" teatru szek
spirowskiego. 

Czym to wytłumaczyć? Oczywiście talentem „Człowieka ze 
Stratfordu", ale także nas trojem społeczeństwa angielskiego po 
zwyci,ęstwie nad Wielką Armadą hiszpańską z roku 1588. Wyda
rzenie to wywołało wysoką falę patriotyzmu w sercach i umysłach 
Anglików. Wątki z dziejów ojczystych budziły nie mniejsze zain
teresowanie londyńskiej widowni, niż komedie i tragedie głośnych 
(iwczesnych dramaturgów. Marlowe i Greene przyzwyczaili bywa l
ców teatralnych do widowisk czerpanych z historii Anglii. Chociaż 
w szkołach nie uczono historii narodu, warstwy oświecone i miesz
czanie znali dzieje królów od czasu podboju Wysp Brytyjskich 
przez normandzkiego \Vilhelma Zdobywcę. Przedrukowywano 
bez przerwy kroniki Hala, Holinsheda, Roberta Fabyana, Williama 
Herrisona, Edwarda Campiona. Zaciekawienie dziejami ojczystymi 
było tak silne i rozpowszechnione, iż nawet dwaj mistrzowie kra
wieccy, John Stow i John Speed, spłodzili potężne woluminy kronik 
swego kraju. Starzy i młodzi dobrze znali swoich władców; wiedzieli, 
że Rysza rd II stracił koronę przez l e kkomyślność, że Henryk IV 
zdobył ją podstępem, że Henry k V był rriumfarorem wojennym, 
a jego syn, Henryk VI, niedołężnym manekinem w ręku królowej 
Małgorzaty i Warwicka, Rysza rd III okrutnikiem i zabójcą młodo
cianych bratanków. Dzieje ostatniej dynastii tudorskiej znał ogół 
z własnych doświadczeń radując się pokojem i dobrobytem, owoca
mi polityki Tudorów. Shakespeare tworząc swoje kroniki historycz
ne wyrażał wdzięczność współczesnych dla uwielbianej dynastii. 
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zekspir prawdopodob

nie nigdy nie widział 

morza, jak twierdzą 

pewni uczeni komentatorzy, nie 

oglądał nawet własnymi oczami 

pola bitwy. f\lie znał się na geo

grafii. Czechy umieszczał nad 

morzem. Protej siada na okręt, 

by jechać z Werony do Medio

lanu, i co gorsza, czeka jeszcze 

na przypływ. Florencja jest dla 

Szekspira także portowym mia

stem. Szekspir nie znał również 

historii. Ulisses cytuje u niego 

Arystotelesa, a Tymon Ateńczyk 

powołuje się na Senekę i Gale

na. Szekspir nie znał filozofii, 

nie znał się na sztuce wojennej, 

mieszał obyczaje różnych epok. 

W Juliuszu Cezarze bije zegar, 

Kleopatrze służebna pomaga 

rozpiąć gorset, armaty strzelają 

prochem za czasów Jana bez · 

Ziemi. Szekspir nie widział mo

rza ani bitwy, ani gór; nie znał 

ani historii, ani geografii, ani 

filozofii. Ale Szekspir wiedział, 

że na Wielkiej Naradzie po sło

wach Ryszarda pierwszy za

bierze głos szlachetny lord 

Hastings. Że sam na siebie wyda 

wyrok śmierci. Już za późno, aby 

ocalić głowę, ale zawsze jest 

czas, aby zostać szmatą. Zeby 

uwierzyć w czary i diabła, żeby 

uwierzyć we wszystko i żeby 

zgodzić się na wszystko. Choć

by na godzinę przed własną 

śmiercią. 

Jan Kott 
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Nadwórni 

Małgorzata i \Vłodzimierz 
Pełczyńscy 

Piotr Karol Potempa 

Dorota i Krzysztof 
Rybarczykowie 

Barbara i Mariusz 
Słowińscy 

Elżbieta i Roman 
Stasierowscy 

Zina i Marcin 
Stelmachowie 

Krystyna i Michał 
Szulczewscy 

Anna i Andrzej 
Wituscy 

Agnieszka i Waldemar 
Wojciechowscy 

Maria i Zbyszek 
Wybiccy 

Beata i Waldemar 
Zalaszewscy 

Gizela i Paweł 
Żegota-Rzegocińscy 

Irena i Andrzej 
Żołądkowscy 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY: 

Heraklith Polska Sp. z o.o. 

Kompania Piwowar->k<l S.A. 

Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. 

Raiffeisen Bank S.A. 

TUI Centrum Podróży Sp. z o.o. 
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Dyrektor naczelny i artystyczny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Kierownik literacki SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK 

Zastępca dyrektora ZBIGNIEW THEUS 

Kierownik techniczny Marek Matuszak 

Zastępca kierownika technicznego Zbigniew Grasza 

Pracownia charakceryzacorsb Czesława Doroszkiewicz, Alina Magnus 

Pracownia krawiecka damska Janina Majchrzak, Bożena Gawrońska 

Pracownia krawiecka męska Jarosław Trzeciak, Elżbieta Kubicka 

Pracownia tapicersku-dekoracyjna Henryk Gomuła 

Pracownia modelacurska Leszek Zielir~ski 

Pracownia ślusarska Tadeusz Michalski 

Pracownia stolarska Piotr Macherowski 

Elektrycy Leszek Kargo!, Krzysztof Wasielewski, 

Rafał Okupnik, Marcin Gregoruk 

Akustycy Sławomir Kowalczyk, 

Sławomir Wawrzyniak, Paweł Walczak 

Brygadzista sceny Brunon Urbaniak 

l'vloncażyści Mirosław Bartkowiak, 

Krzysztof Baumann, Roman Bączyk, 

Robert Czajka, Piotr Jaszczuk, 

Jacek Kowalczyk, Bartłomiej Musielak, 

Robert Szymlet, Mariusz Zaremba 

Rekwizytorzy Jerzy Świt, Ryszard Pszczoła 

Garderoba damska Anna Kellner 

Garderoba męska Anna Bartkowiak, Mieczysława El-Osra 

Zaopatrzenie Eugeniusz Matuszewski 

Kierownik administracyjny Bogdan Gajek 

Kierownik biura obsługi 

widzów i reklamy Jacek Nadarzyński 

Sekretarz literacki Izabela Przyłuska 

Redakcja programu Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Projekt graficzny Roman Starzyński 

Druk Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j., Poznań 

Wydawca Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu 

60-838, ul. Dąbrowskiego 5 

cel. (061) 848 48 85 

e-mail: teatrnowy@teatrnowy.pl 

wvAv. teatrnowy.pl 
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