


Może dobrą i prostą mam duszę; 
lecz krew skrzy\\·iona, ani moc mej woli, 
ani lU wszystko, co mnie boli, 
udźwignąć jej nic zdoła . 

Ta dusza nic ma c.lomu, łoża na świecie 
i wisi na moim ostrym zkielecie 
i pnerażonym biciem skrzydeł woła. 

Nic też nic będzie już z moich dłoni. 
Patrz, jak kalccznie jedna drugą goni; 
jak małe żabki w deszczowe j tonj 
lepko skaczą wilgotne i błotne. 
A ta re zta jak stary strój 
zwi a znoszona i dzi urami świeci; 

czemu Bóg od razu na gnój 
nic chce "'Yrzucić tych śmieci? 

Czy gniewa się o moją minę 

tak wykrzywioną nieładnie? 
Toż ona chciała w nicjedn;1 godzinę 
być jasną, pogodną na dnie; 
lecz nic z mą twarzą tak blisko nie żyło, 
jak twarze wielkich p ów. 
A w twarzach psów jasności nie było. 
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Kronika dramatyczna jest zbiorem wydarzeń 

pożyczonych z historii, lecz poetycko pow· z -

nych, w sensie skutkowo-przyczynowy 

ym, przez dramatyczna fikcję. 
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Kroniki dramatyczne, jak to stwierdzają niemal 

jednogłośnie szekspirologowie, nie były tylko 
dramatycznym i teatralnym przedstawieniem 

faktów historycznych, ale były sztukami poli

tycznymi, mającymi wyraźnie na celu zachętę do 

przemyślenia historii na użytek współczesności. 

Każda tragedia siedemnastowieczna Szekspira, 

oczywiście nie w tym samym stopniu, jest także 

dramatem politycznym. 

Henryk Zbic:rski 
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A więc zacznijmy od spisu postaci: 

Król Edward IV - pozbawił tronu Henry

ka VI, ostatniego władcę z lini i Lancastrów. Osa

dził go w Tower, gdzie zamordowali go bracia 

Edwarda: Ryszard i książę Kłarencji. Parę mie

sięcy wcześniej w bitwie pod Tewkesbury jedyny 

syn Henryka VI zakłuty został przez Ryszarda. 

Edward, książę , syn Edwarda 

N, późniejszy król Ed ward V - zamordowany 

w tym samym Tower nad Tamizą, w wieku lat 

dwunastu, na rozkaz Ryszarda. 

Ryszard, książę Yorku, drugi syn Edwar

da N - zamordowany w tym samym ponurym 

Tower, gotyckiej wieży z białych kamieni, w wie

ku lat dzie ięciu, na M2:kaz Rysza rda. 

-zamordoM.V 
na rozkaz Ry zarda. 

Syn ks i~cia K.larencji- uwięziony przez yszard 
natychmiast po koronacji. Córka księcia Kłarencj i 

-wydana dzieckiem za mąż za prostego szlachci

ca, aby nie mogla zostać matką królów. 

Księżna Yorku, matka dwóch królów, bab la 

i królowej - jej mąż i najmłodszy s n zgi nęli lub 
zostali zamordowani w walkach Białej i Czer

wonej Róży; średni syn został zakłuty przez 

płatnych morderc6 w więzieniu; trzeci jej syn, 

Ry zard, kazał ordowac obu jej wnuków. 

Z całe jej potom twa tylko jeden syn i jedn 
umarli „miercią natural ną. 

Mał~ dowa po Henryku VI - męża jej 
z Tower, syna z ito w b 

żona RyszHrda III który zabił jej 

pod Barnet, j pierwszego mcrża 

w bitwie pod Tewkesbu ry- ojca jej męża kaza ł 

jeszcze przedtem traci ć w Tower - po ślubie na 

tychmia t uwięziona przez Ry zarda. 

Książę Buckingham, zau znik Ry zarda 

i jego prawa ręka w walce o koronę - ścięty przez 

Ryszarda jeszcze w roku koronacji. 

Hrabia Rivers, brat królowej Elżbiety, Lord 
Grey syn Królowej Elżbiety, Sir Tomasz 
Vaughan - wszyscy trzej straceni na rozkaz 

Ryszarda III w Pomfre.t, jeszcze przed koronacją. 

Sir Ryszard Ratcłiff, organizator rzezi w Pomfret 

i zamachu stanu - zginął dwa lata później pod 

Bosworth. 

Lord Hastin s, baron zwolennik Lanca-

er - potem stracony. 
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Stwierdzenie, że Ryszard III jest bardziej 
studium psychologicznym mającej przemożny wpływ na 

przebieg dziejów jednostki, aniżeli ilustracją procesów hi

storycznych mających swoje korzenie w „obiektywnej rze

czywistości", jest wielokrotnie zaświadczane przez tekst 

sztuki. Ryszard III był postacią historyczną; w szczegó

łach motywacji jego postępowania, najpierw w szrankach 
wspólnej sprawy Yorków przeciwko Lancastrom, na rzecz 

starszego brata Edwarda IY, a potem na rzecz wł:tsnych 

interesów, Szekspir ukazuje jego nieodpartą od początku 

ambicję zdobycia korony królewskiej. Towarzyszy temu 
niespożyta energia i sprawność dzialania, w której poma

gały mu całkowity brak więzów emocjonalnych i poczucie 
osamotnienia, które było swego rodzaju splendid isolation, 

wynikającym z przewagi, jaką miał nad otoczeniem dzię

ki swemu zimnemu wyrachowaniu i rzeczywiście makia

welskiej bezwzględności stosowanych środków. Z drugiej 

jednak strony w tym studium psychologicznym nie braku

je ogniwa, które stanowiłoby oczekiwaną motywację owej 

niesłychanej energii i ambicji wywyższania się , motywację 

co najmniej możliwą do zaakceptowania przez współ

czesną nam psychologię, a wychodzącą „z pozycji" kom

pleksu niższości i szukania rekompensaty na innym polu 

aniżeli ściśle osobistym. Ryszard prowadzi intrygi i walkę 

o władzę, niszczy wszystkich przede wszystkim dlatego, 

Że stoją na drodze jego marszu ku władzy królewskiej, 

lecz także dlatego, że właśnie szuka rekompensaty, że jego 

kompleks niższości, pchający go do działania, równocze

śnie jest jak gdyby pogardą dla samego siebie. 

Treścią życia Ryszarda była krwawa wałka z adwersarza

mi i konkurentami. Gdy osiągnął władzę królewską, nie 

wykazał równie skutecznej sprawności działania (po

twierdza to tym razem historia - Ryszard przed bitwą pod 

Bosworth nie zadbał o ściągnięcie wiernych oddziałów 

z księstwa York- spóźniły się one na pole bitwy). 
Ryszard jest studium człowieka o niebywałym nasileniu 

aktywności do momentu osiągnięcia zamierzonego celu, 

studium człowieka, który wyzywając siły ziemskie i nad 



Jeżeli prawdą jest, Że Szekspir zawdzi aa moc oddziały
wania swych dramatów w dużym stopniu oim instynk
tom psychologa, to w tej sztuce stał si ,.zawodowym" p y
chologicm. 

Zastanawiano się wielokrotnie, dlaczego właśnie Ry
szard II1 cieszył sicr i cieszy nadal takim wspaniałym po
wodzeniem i tak bardzo nęci wielkich aktorów (żeby 

wspomnieć chociażby wielkie kreacje: teatralną Johna 
Gielguda i filmową Laurence'a Oliviera). Najbardziej 

oczr.viste jest, że postać Ryszarda, tak jak ją przed ·ra 

wia Szekspir w swoim dramacie, jest wspan i łą rolą do 
i.vyżycia się dla aktora, nie tylkc> bowiem kryje si za nią 
wicie głębokich psychologicznych prawd, nie tylko nigdy 
nie traci na aktualności, a nawet w naszej własne j epoce 
tak.ich „nadludzi" jak Hitler, zy kuje na groźn ej aktual
ności, ale poprzez jedyny w swoim rodzaju Szekspirowski 
chwyt artystyczny, powtarzający się w wielu sztukach, jak 
tu po raz pierwszy i to z nieb. 'Yałą s iłą światu objawiony, 
Ryszard III sam w sobie jako po. tać dramatyczna, jest nie
u taonie aktorem. Gra z niebywałym mi~tu.ostwem jakie · 
fałszywe role („przyjaciela", „pobożne om narchy ", itp.), 
a1e także jak gdyby „grał samego siebi ". 
Ryszard jest dramaturgiem, reżyserem, głównym aktorem, 
głównym członkiem tej olbrzymiej publiczności, którą 

zniewolił. Nie znaczy tu;·-ż~ła aktora ułatwienie. --- - ---- ~ yszard III jest napisana na instrument solow,' i te 
partię solową rozgrywa Szekspir w sposób może bardzt 

i "ednoznaczn niż w Hamlecie, ale w · 

jednoznacznej sile, w jej psychologicznym uzasadnieniu, 
pc>chodzącym nic od byle kogo, lecz od protagonisty, tkwi, 
być może, tajemnicze oddziaływanie właśnie prymityw
nej, ale z tego między innymi powodu bardzo żywotnej 
dramaturgii i teatralności, jaką mają pewnego rodzaju 
melodramaty. 

Najwidoczniej Szekspir tego chce, Że przegrana bitwa 
i śmierć Ryszarda III jest wyrazem nie tylko prawicdliwo
ści boskiej, ludzkiej i poetyckiej, ale także wyższej spra
wiedliwości tragicznej, którą starożytni Grecy i klasycy
styczni pisarze przypisywali ingerencji bogów wysłuchu
jących w takich wypadkach życzeń ludzkich. 

za: Henryk Zbierski William Shakespeare 

- O WŁADZY 
Były brytyjski kanclerL, gdy go w telewizji zapytano, czy 
chciałby być premierem powiedział z niejakim zdziwie
niem: „przecież każdy chciałby być premi rem". To mnie 
z kolei zdziwiło, ponieważ wcale nie sądzę, że każdy chciaJ
by być premierem; jest mnóstwo ludzi, którzy bynaj mniej 
o takiej posadzie nie marzą - nie dlatego, że i lak nie mają 
szans, że to 'kwaśne wi nogrona', ale dJatego, że uważaJiby 
tę robotę za okropną: wielkie zawracanie głowy, ciężka od
powiedzialno'c, z góry wiadom , że człowiek będzie bez 
pr.Gcrwy wystawiony na ataki, o 'mieszanie, że będą mu 
przypisywali najgorsze intencje itd. 
Czy wictc jest, czy nie jest prawdą, Że „wszyscy chcą wla-
dz "? · 

... w zy tl<ie na ze motywacje pochodzą z dążenia do ładzy 

w jej najrozma.iLSzych formach; o cokolwiek zabiegamy, za
biegamy naprawdę o władzę, to jest iród lowa energia ludz
kiego życia . Ludzie pożądają bogactw, bo bogactwo daje im 
władz<[ zarówno nad rzeczami , jak i do pewnego stopni -
czasem znacznego - nad innymi ludźmi. Ńawet seks może 
być clumaczony w ka tegoriach władzy, czy co dlatego ie, jak 
nam iit zdaje, posiadamy ci Io drugiego człowieka , a prLez 
t człowieka samego, czy to, Że posiadając je, wykluczamy 
innych z tego po iadania i przez to wykluczenie albo zubo
żenie innych do tępujcmy satysfakcji władzy. 

~ ~ 

zy każdy z nas pragnie władzy w tym sensie? Na pewno 
każdy by chciał, by inni ludzie zachowywali się tak, jak on 
uważa za właściwe, a to znaczy: albo zgodnie z jego poczu
ciem s prawiedliwości, albo dla niego najkorzystniej. Stąd nic 
wynika jednakże, Że każdy chciałby być królem. Jak Pascal 
mówi, tylko król pozbawiony tronu jest nieszczę'liwy z tego 
powodu, że nie jest królem. 

Nie, władzy zlikwidować nie można, można tylko lepsz 
zastąpić gorszą albo czasem odwrotnie. Nic jest nic tety 
tak, że gdy władzy politycznej nie b<[dzie, wszyscy staną się 
braćmi; skoro interesy ludzi są skłócone z natury rzeczy, nie 
z przypadku, skoro niepodobna przeczyć temu, ze nosimy 
w sobie pewne zasoby agresji, skoro potrzeby i zachcianki 
nasze mogą rosnąć w nieskończoność, to, gdyby instytucje 
władzy politycznej cudem wyparowały, wynik.iem byłoby 
nie powszechne braterstwo_, ale powszechna rzeź. 
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