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KTO JE.ST Kf M 
w nmwrE ~~L RYSl.AflD ,,, 

W 
iedzę o dziejach i p zynania ·h Ry zarda rz rpal z k;,,pir b.-łównie z pi m ani,ri 1-
kiego kronikarza Rapha la Tlolin h da (zm. 1580) i Hi torii Rys::;arda III pióra 

Thoma a '\Iore'a (ł l78-1535), które księcia Cłouce ter lreowały na nikczemnika 
i morder·cę, przypisując mu długi reje lr krucień Lwi zbrodni. utorzy L eh opra

cowań dodali do tego fizyczną zpetolę Ryszarda właściwą mu niemal od poczęcia; w opinii 
. lore'a prz zły król lglii , urodził ię wyż~zy niż normalne dzi ko, ze wszy tkimi zębami 
oraz fizycznie zdeformowany. Zanim i'< urodził, miał dwa lata prz bywać w łoni matki". 
-'fadto Szekspir znacznie zd formo\\ al fakty hi~tory ·zne związane z Io ami R} zarda: tra tu
jąc je na<l r swol>odni(' i cza , wo zagę ·z ·zając, ·alkO\\lÓt' podporządkował dramaturgii utwo
ru, pozo Lają ·w-i my prawdzi hi torycznej tylko o do i.a mych dramatis personae. 

\fy jednak pójrzmy na ow p sta ie ni('_jako hi ·tor. cy: ich wizerunki spróbujm_ na
kre'łić, idąc zn przewodnią m ślą dramatu. ledząc ~ceniczną akcję zgodnie z zekBpirow
ką wizją będziemy więc 1wiatlkami pasma zbrodni, w które - za sprawą żądnego władzy 

Ry zarda - , ą uwil...lani bez mala w zy cy b haterowie tragedii: przezeń lub z jego rozkazu 
zo tali zamordowani lub z jego powodu ei •rpią. 

'RvszARD książę Cłouce ter, późniejszy król Ryszard lTT (1452-1485) • l\flodszy brat kr61a 
Edwarda [\ i Jerzego, księcia Kłarencj i (ClarenC'e ). Zlecił zamordowanie Jerz go, zgładził uwię
zi n('go w Tower zdetronizowanego króla Henryka VI anca t ra. Po śmi rei kol jn go wład
C), brata Edwarda I , kazał zamordować rywali do tronu, malolelnich bratanków - Edwarda 
kb. Walii i Ry zarda k . \orku. Ożenil się z Lady Atmą, którą wkróter po 'lubie uwięził i, roz
głaszając, 7, je I chora, kazal zabić. ~ie oJ>zcz dzil też ewoich zauszników - ks. Buckinghama 
i lorda Hastingsa. Zginął w Bitwi pod Bo worlh, z ręki Henryka hr. Riclunond. 

'KslĄźĘ (1.AREWCE (Klarcncji) (Jerzy Plantaµ;enet) (1461-1478) • Brat Edwarda T i Ry
szarda 111. Ożenil się ze lar · zą córką hr. Warwicka, iostrą Lady Anny. Uwięziony w Tower, 
został zabity z rozkazu kh. lou ·e ter prz z wynajętych morderców. 

loRD \t/ILUAM lfASTlNGS (ok. 1431-1483) • zambelan i ochmii.lrz na dw rze Edwarda TV; 
opu ·zeza Tow r na p ·zątku ztuki. Po śmierci Edwarda IV je l zwolennikiem rządów 
prawowit go na tęp y tronu, małoletni ·go Edwarda ; nie chce, aby królem zo tul Ryszard. 
Uznany za zdrajcę, zo 'laje zgla<lzony w Tower z rozkazu R) szarda IIJ. 

LAnv ANNA HEVILLE (1 56-1485) • Żona Ry zarda Ul, młodsza córka hr. Warwicka. Ry
szard zabił jej pierw ' Z go męża - Edw·arda k . k ięcia Walii, a także ojca oraz teścia - króla 
Henryka VI wresz ·ie ją samą wkr6tce po ślubie. 

'KRóLoWA ElŹBIETA (Elżbieta \Vood\ill') (ok.1L~37 - 1492) • Wdowa po królu Edwardzi IV. 
ie potrafi uchronić przed 'miercią swych małoletnich ynów Edwarda i Ry zarcla, a ·órki 

Elżbiety przed pożątiuniem Rybzarda, który po bmierci Edwarda I i zamordowaniu żony 
i\nny chce ją po~luLić i tym samym bardziej uprawomocnić pretensje do tronu. Po koronacji 
Ry zarda wdowa nie czuj ię bezpie zna i chr ni się w opactwie we Lmin ter kim. 

loRD R!VE'RS (Anthony WooJ, ille) (ok. 1142-1483) • Brat królowej Elżbiety. Zginął w miej
<·owo~<'i Pamfret, zamordowany na rozkaz króla Ry zarda. 



loRD RvszAm GREY (1458-1483) • Syn królowej Elżbiety z wcze~niejszego małż ń twa. 
Tak jak lli\'ers, zginął w Pamfret, zamordowany z rozkazu Ryszarda. 

MARm l)o~ (Thoma Grey) (1 "151-1501) • yo królo"ej lżbiety z wcz śni jszcgo mal
żcńi.l"a. Lirze tniczyl w bun ie przeciwko Ryszardowi III. Po ścięciu Buckinghama, przywód
cy rehelii, tal · ię lronnikiem Henr ka hr. RichmomJ. 

l(sl.ĄźĘ BurnłłGlfAM (Henry tafford} (1154-1483) • Zdec dowanie wspiera R szanl11 w walce 
koronę po śmierci Edwarda TY. Jednak kiedy zo taje zlekceważony przf'z nowego króla, zbiera 

jego przeciwników i podnosi bunl. Po załamaniu się rebelii ~tracon) w ali bury jako zdrajca. 

SIR Ttfo~ STAWLEY HR DERBY (1135-150-t) • Poślubił kobietę z rodu Richmondów i W)

chowy"al jej syna, Henryka hr. Richmond, późni jszego Henryka\ li Tud ra. Do 'mi rei 
Ry zarda w hil\~ie pod Bo worth trwaJ przy królu, podrza ~dy jego żona, 1ałgorzala B au
forl hr. Ri hm nd, energicznie popierała Larania . "ego yna Henryka o koronę angiel · ką. 

KRótoWA MAtG<>RZATA ('falgorzata nd1>gaweńska) (1429-l 82) • Wdowa po królu Henry
ku VI, zgładzonym" Tower przez Ry zarda, malka Edwarda k. Walii, którego także zabił 
Ry&zard w bitwie pod Tewkesbury. Zrozpaczona, rzuca klątwę na Edwarda lv i jego mało
letniego następcę, Edwarda V, wieszcząc ieh rychłą śmierć. 

S!R W'n.LIAM (ATESBY (1150-1485) • Doradca Ry zarda, był marionetką w jego n;kach. 
Stracony po bitwie pod Bo ·worlh. 

KRót EDWARD rv (Edward York) ( J..ł 12-148:3) • Bral Ryszarda 111. Pozbawił tronu i wtrą
cił do Tow ·r Henryka VI, o talniego władcę z linii Lancabterów, który później zginął z ręki 
Ryszarda Tl I. Próbuje pojednać 8tronników swojej żony Elżbiety z zausznikami Ry zarcla, 
powierzając mu opiekę nacl maJołetnim na tępcą tronu, ynem Edwardem. 

sn~ RICHAf© 'RATCUFFE (?-1485) • Organizator rzezi w Pomfrct, podczas której zginęli 
Riwrs i Grey, krewni królowej Elżbiety. Zabi I Lorda Haslingba; zginął tak jak Ry zanl JJ I, 
w bitwie pod Bosworlh. 

'Ks!ĘŻNA YORKU (Cecylia Ncvill ) (1415-1495) • Wd°' a po księciu Yorku. Malka zmarł go 
króla Edwarda l , zamordowanego w Tower Jerzego kb. Kłan-nc·ji i Ry zarda III. Ry zard 
kazal zamordować również obu jej wnuków, b. nów Edwarda I\. Widząc zbrodnie, których 
sprawcą jf'. t jej yn, rozpacza i przeklina dzień , w którym wydała go na 'wiat. 

l(sl.ĄźĘ °NORFOLK (John Howard) ( 1421/1130- 1485) • Pojawia się u boku Ry zarda \~bitwie 
pod Boi,worlh i tam ginie. 

loRD fWClS loVEtL (1454-po U.88) • Zausznik Ry zarcla li I. czestniczy, wraz z Ri
chardem Ratrliffem, w morder lwie Ila tingsa; to on przynosi głowę zabitego Ryszardowi. 

HENRYK HR 'R!ClłMOM>. później~zy Henryk VIJ 'Tudor (1457-1509) • Zabił Ryszarda Ili 
w bitwie pod Bosworlh. Po'lubia Elżbietę, córkę króla Edwarda I i Elżbiety. Jego koronacja 
kończy wa~nie mjędzy rodami Lanca terów i Yorków, przynosi zukończenic wojny domowej, 
zwanej Wojną Dwóch Róż (1155-1 ł85). 

KRót EDWARD V (Edward York) (1470-1483) • tar zy yn Edwarda 1 . Przypu zczalnie 
zamordowan} przez Ryszarda w Tower; w chwili 'mierci miał zaledwi 13 lal. 

K"Rót HEWM Vf LANCASTER (1121-1171) • Zamordowany w Tm~er. 
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SZEKSPfROWSlCfE oKRUCfENSTWo NfE ZADZfWfA 

z1·k pir jest jak świat aJho życie: każda epoka znajduj w mm to, zego 

ama zuka i co ;.ama che zoha zyć. Czyt lnik z połowy X wi ku od

cz, tuj Ryszarda III albo patrz , jak go odgrywają na scenie, poprzez 

do'\\ iad ·zt>nia wła , ne. ie może ani odczytać ina zej, ani patrzeć inaczej 

i dJat rro nie prz raża "0 - albo racz j nie zadziwia - z kspirow kie okru

cień h\O. a walkę o władzę i wzajemne wyrzynanie się bohaterów Lragetłii 

patrz) dużo pokojniej od wielu pokoleń \ idzów i krytyków dzi więtna-

towi zny h. Spokojniej a w każdym razie rozumniej. Okrutn j 'mierci 

więk zo 'ci po lari nie traktuje ani jako konierzno' ci e ·tetycznej, ani jako 

reguly która obowiązuje w trag dii i przyno i katharsis, ani nawet jako 

pec·}fi znej cech groźne ro geniuszu Szek pira. Ra z j kłonny je t u' a
ża ~ okrutną śmier~ główn eh bohaterÓ\ za konieczność historyczną albo 

za rzPcz zup !ni naturalną.( ... ] 

Traaedia z kspirow ka nie 

je t ant ·czn m dramat m 

po ta moraln eh bli

czu nie' miertelnych bogów, 

ni ma w niej fatum prze ą

dzającego o Io ie bohaterów. 

Wi !kością jej reaJizmu je t 

do trzeż ni topnia, w ja

kim ludzi ą zaangażowm1 i 

w hi torię. Jedni tworzą ją 

i paciają jf'j ofiarami, a in
nym zdaj się, że ją tworzą 

Wysłany w ludzki świat przedwcześnie, ledwie 
1 a pół sklecony, i to tak kośfowo, 

Że na mój widok ujadają psy -
Ja w t ·eh łagodnych jak tony fujarki 
Czasach pokoju jedną mam rozrywkę: 
CiPń .~wój oglądam w sl01icu i na temat 
Wla ·nej ohydy układam wariacje. 
Skoro nie mogę grać roli kochanka 
1 tych dni pięknych wypełniać miłością -
Postanowiłem zo lać nikczemnikiem 
1 w pustkę blo rieli dni sączyć nienawiść. 
(Król Ryszard III akt I, s . l.) 

- i lak że patlają jej ofiarami. Trzeci nie hYorzą hi torii, aJe także padają jej ofia

rami. Pi rwsi . ą królami; drudzy zau znikami królów i wykonawcami ich rozka

zów, z hatymi kolami Wielkiego Mechanizmu; lrz ·i ą po pro Lu obywatelami 

hóle ·twa. Wielka hi ·toria rozgrywa się na polach bitew w palacu królewskim 

i w więzj niu Tower, ale Tow r, pałac król w ki i µola, na których toczą się bitwy, 

1 żą '~ glii. To było j dno z tych odkryć, któr tworzyly nowoczesną tragedią 

Jan Kou, zek pir współczesny. 
Kraków 1990. 

KRONIKI DRAMATYCZNE 

ł>rn111al /\ni/ Uys;;11n/ /// l'ornrnl11i1· 1rnl1·Ż~ do 1·~1..111 l..n111ik. l..11'1n· 11 11iłrn-

111al~zo11;1111·j l'or111i1· 0111111iadaj;1dzio'.j"11alki o koro111; U11J.(i1•l-.k1111 1·za„a..I1 

Ś n·d 11 im1 i1·c·za. S 'I 11 la ;c·i 11 ir· 1·po1 w.i<! h i-.111r~1 ·z11<1 .• d 1io 1·1·111 cl 1«1111a I~ 1• z11 ~I' Ir 
11pm1i1•;1·i. k1t'11·~1 · l1 1~1111~ po1·l111dz11 od imi1111 pa1111jq1·~1·l1 11 011~111 1·za-.i1· 

a11µ:i1·l-.l..i1·l1 1dad1·1·111. 11p.: /\.ni/ ./1111. /\ni/ /(n;;11n/ //_ ll1•11ry/; I 1·z~ 1'ni/ 

/h.~:11n/ Ili. \\ każd1·j z l~1·ł1 11i..ll..i1·lr hi-.1or~1·z11~1·l1 lraµ:1·dii j„„,,.;lll~ 

;11 iadkami - jal.. pi-.al .la11 h.oll - . . [ .. . [ 11alki o Iron 11111 j1·µ:0 1111101·11iP11i1•. 

\\ kaid1·j /. kn111ik prn1,m1il) 1dad1·a l'i<1g11i1· w -.olHJ dł11µ:i łal11·1ll'h zl1n1tł11i. 

odlnJ«·il od „i1·l1i1· l)ł'lt. l..1t'1rz~ pomogli 11111 „i1; ;.:11<J«~ I'" k11r11111;. \\~111onl11\\ali 

11aprzr'1d 111·11gr'I\\. pol1·111 tła1\11~1·łt -.oj11„z11il..1'11\. \\~ln11 · il 11a;.l1;p1·•'1\1 i pn·

lc·11d1·11t1'1\\ du lr111111. \11· 11i1• zdolal 1\yl1"<wi1" \1„z~,..11.i('lt. Z \\~µ:11a11ia 11nll'a 

mlod~ k„i11l.1,· - ,..~ 11. 1111111.. 11111 linii 11011111rdo11a11~1·l1 - i l1r1111i pog11aln1-

1wgo I'"'"'"· \11il,t'il 11i1·µ:0 ,..k11piaj<1 „i1; rnłlr;11·1·11i pa111111i1·. 1111„al1ia 11adzi1·j1
1
• 

1101\1·µ:0 p11r1;1'łk11 „pn111i1·dli1111;1·i. \lt· l..ażcl~ l,n1k do 1\lacl1. ~ z11a1·zo11~ j1·„1 

clal1·j 111ord1·111. µ:11ałl1•111 i \\iar11ło111„1111·111. Zal1ijal 11r11:.,:1·1\\. l1·1·az l11;dzi1· za

l1ijal d11\\ll)1'h :-oj11,..z11ik1'11\. I zja11ia ,..i,,· 11011~ 111·1·1t-11d1·111 do lro1111. 11 111111; 

pog11all'Olll'.i "fll"il\\i1·11li110~1·i. c : ~kl ,..i1; zaml-11111. Hozprll'Z~lla -.i1: 1111\\) roz

dział. \1111a lti„t111·~1 · z11a ln1;..:1·dia. Cl1 · 1. y1,i~1 · i1·. „..lwmal 1t·1111i1·111· 11„1.1„1-

l.i1·l1 tra;..:1·dii11·l1 ")"l•;p11j1 · z ro'11111<1 o,..1ro1;1·i•1··. 

Kro11il..i clr;1111al)1·z111· :-;1.1·k ... pira \1~1111111.;1 "".' \\ pr11„t1'.i li11ii z ;..:a11111k11 pro

Z) hi,..101·~ 1·z1wj. z11a111j \\ ;n·d11io11 i1·1·z11 i 1·1·111•,..;111„i1·. do ktr'1ro·µ:11 zali1·1.a1111 

11po\\i1·;„j o dzi1•jad1 przl'„zł)t'lr l11h 11,..111'1l1·z1·"11)1·h. ll'Z) 111a.i•11·1· -.i1; 1·l11·0-

11olo~il'Zlłl'1!t1 p111·z;plk11 zdarz1·1"1. L„·1.;1 11111· 1·lt·11w11I ~ '' i1·cłz~ lti„1111·y1·z111·j 

z li1t-r111·k11 fikr'.i+ 1. ko1111·11la1·1.1·111 111oralizal11r,..ki111. polil)t 'Zll) 111. 11i„1·1.ad

ko 11 d1arakt1·1·z1· pi1111·gi1·)1'Zll)llł. Forma la 11y~11;p1111ala 11 r1'1ż11or11d11)1'11 

11tł111ia11a1·lr. k11111p11111111a11a z;..:11d11i1 · z za,..ada111i „z111l..i n·lor~1 · z111 ·j . .\a 11a

"I.) 111 r11clzi111) 111 gr11111·i1· gal111ll'k 11•11 1·1·111·1·z1·11Lo\\ala kn111ika Ca Ila \11011i-

111a. \\i111·1·1111·go l\.;11lł11l1ka 1·0 .la11a llł11go„1.a. \\ario fll'Z) I~ 111 zaz11111"z~1". 

Ż1· a11µ:i1·l,..ka od111i;111a kn111il,i drama!~ 1·z111·.i- /. jak.1 1m1111y do l'Z) 11i1·11ia 

11 pr0 padk11 /\nl/11 Ny.~;;11nl Ili. Io "I"'''~ lil'Z11i1· a11gi1·l ... l..i 111r'11· 1·11111-i 1·lż

liil'lal1 ... ki1-j. l..11'11·) 11i1· j1·,..1 11 1wl11i a11i 1raµ:1·di11. a11i l..111111·di;1. a k1c'11'\ zo,..lał 

11z11a11) za 11 ·z1·1 ·i. rnlr1; l111) gat11111'I.. 11 l111'1n·zo;1·i :-iz1·k,..pira. 



RYSZARD rr - NJEClłtUBNA LEGENDA 
nglii król zard III · t po tacią najbardzi j kontro c>r
na towi f'Zni hi tory y Tudorów . h\Orzy]j \ ą podohjznę 

ar łotra a tra rdia Sze pira o tal znie ją uln alila, b wała ona prze<lmi tem za
żarty h ·poró - alb uznawana za abs lutnie prawdziwą alb g r. o clrzu ana." 

11 Iowa rozp rz) nają rzel lni urlokurnt>ntowaną, obszerną lliO"rafię R ·zarda 
PJantarr n la późni j z g ięcia Glouce~ter, a na tępnie króla Ry zarcla Hl . .J j 
aut r mje LPauL1urra) endall(l911-19 3),angi l kilu torykm di wi. La,któ
q 1,rłównym przedmiotem woi h naukO\\ h badań ucz nił Anrrłi ~ wi ku. 

Biografia H. zan.ła IH, którą napi. al, przy n i odmi nny wiz runek \\ł de , krajnif' 
różn od terro do któr zdąż Wm już przywykną' za prawą lektury udrama
tyzowany h kr nik Sz k ·pira. ze pirow kir•To Ryszarda można l lko nienawidzić, 
Ry zar<la z iążki endałla m żna za' ni j dnokrolnie p Jzjw · ' obdarza ' w pól
czuciem i uważać za po Lać tragiczną. J o burzliw dzi ciństwo, przypadają na 
nie okojny za woj n <l m ' t'j, później za lojałno' ć i kon ekw ntne poparci dla 
lar zego brata króla Edwarda r\, wre zcie milo~ć do n viU i syna, któr)ch 

- nie tely - utracił, kre.'łą w wyobraźni cz telnika portr t krajnie różny od teiro 
któr pokutuje na karta ·h dramatu Szekspira. Może wi warto dwołać ię do udo
kum ntowan j przez hi ·toryków wiedz o ży •iu Ry zarda Planta« neta i nie pol gać 
wyłącznie na Szekspirow kim r sunku Lej po taci. 

R zard urodzil 'i 2 października 1 52 roku. B I przed o Latnim z dwa na, ciorga 
dzieci Ryszarda k . Yorku i ksi żnej Ce ylii. Prz z pierw zych iem lat życia do
'wiadczył wi lu <rwaltownych przemian Io u, powodowanych toczącą się wojną do
mową. Wi lkim oparciem dla ni go był wówcza o dzie ięć lal lar zy hrat Edward 
i o ze" lat tar za sio tra Malrrorzala, a towarzyszem dziecięcych zabaw Lał ię 

,tar ·zy tylko o lrz lata George, później zy k 'iążę Klarencji. 

W dzieció Lwie Ry zard b I zupełnie niepodobny do pozo talych łatoro ' li domu 
Yorków. Był najmlod z , a przy tym wobec tar zego rodzeń twa po ·Lrz gany jak 
drobny i słaby. Odkąd ięgał pamięcią, podziwia! tarszc o brata Edwarda: naj
pi rw w·odziwego chłopca , a później pięknego k ięcia, ulubi ńca ·alej Europy. 
W ra Lal w prz konaniu, że powinien mu łuży' - i wów za j zez . nie wiedział , 

że będzie ku temu wiei okazji, bowiem po latach fortuna okazała ię prz cbylna 
Edwardowi i uczyniła go królem Anglii. 

'fymczas m Ry zard i Geor e są je zez dziećmi, p 'mi rei ojca pozo tającymi pod 
opieką Edwarda. ajpierw pobierają nauki w Utr chcie, pol m młod R zard 
zo taj dworzaninem hr. Warwicka na zamku MiddJeham, gdzie wraz z innymi 
chłopcami u zy się ry er kiego rzemio la. adal chudziutki i njewy oki zawzięci 

ćwiczy, chcąc dobrze władać orężem. Zapewne wtedy utrwalają if.C j go def kty fi
zyczne, bowiem wyczerpujące ćwiczenia sprawiają, że prawe ramię wraz z barkiem 
wyk ztałca ię bardziej, Laj ię bardziej umię'nione i trochę wyższe od lewego 

trwale deformując sylwetkę. Zap wne L ż wła 'nie na zamku MiddJ ham młodzieniec 
poznaje Annę Woodvill , córkę hr. Warwic·ka, swoją późni j zą żonę. 

iebawem młody książę zo taje orni arzem kr'l w kim, odpowiedzialnym za zacią · 
do wojska w pólnocno-zacho lni h hrab lwach. 11 warzyszy bratu w kampanii prz -
ciwko Lanca t rom, trzymuj godno' ć Kawal ra Orderu Podwiązki. Potem j . z ze 
wielokrotnie, podczas wojny domowej, daj dowody wi rno' ·i kr łowi Edwardo' i. 

O tateczni Bit\ a pod Tewke bury pozbawia Lan a terów nadzi i na rlz kanie tr -
nu Anglii. Giną hr. Warwi ·ki k . E<lward yn Hem· ka VI), a królo\\a \lał orzata do-
taje ię do niewoli. Zwycię ka armia Yorkó' powraca do Londynu a R szard wiezi 

d Tow r wyr k ~ mi rei na b I go króla. Późni j za hi Lorio rafia Tudor'" o karż 
g wpro!>l o zamordowanie n nryka. 

Śmierć k . Edwarda w bitwi pod Tewkeshury ucz niła z • nn, o dviUe wdowi; 
1 JUZ ni ni tal na prz zkodzie, ab R zard pojął ją za żonę; ślub db 
w l 72 roku. Ry zard olrz mal od brata-króla rozl !!ł dobra na półno ) 
kupił się więc na zarządzaniu nimi, rzadk bywając na monar z. m dworz • m-

cza m Lanca l rowie nadal ro' cili pret n je do tronu: wybu hały r beli i ' ojna 
domowa toczyla si ze zmiennym zczę' iem dla obu tron. 

Doniosła zmiana w ży<'iu Ry zarda za zła po nie podziev.an j 'rnier i króla Ech~arda 
IV, w 1483 roku. J go dzi cizi em zo tal lrzyna toletni dwarcł, a Ry zarda kr'ł w-
ki te tam nl u tanowił Lord m Protektorem i Obrońcą Króle. twa. Król ' a lżbie

ta, wdowa po królu ni zuadzala ię z testamentem: pi kuncm mało) tni k ie ia 
chciała uczynić sweuo brata lorda River a i jak najpr dzcj doprowadzić do koronacji 
- prz ją ' władzę i p · ta wić Ry zarda przed faktami d konanymi. Ten jt·cłna nit> do
pu' ił do koronacji bratanka, wnet rozprawił ii: z prz ciwnikami i oglo iJ pr ·t n jt> do 
tronu. Parlam nl uznał te roiszczenia i R zard wraz z Anną zo tali koronowani. 

Krótki, bo zaledwie trzyletni okre j g panowania przyni' I wydarz nia brzemit·n
n w 'kulki. ie u ta wały niepokoj ' kraju, wzni an przez Lanca t r'w. , mierć 
yna Edwarda pozhawila Ryszarda na tępcy tronu a rok później zmarła, chora na 

gruźlicę, królowa Anna. Ro zez nia cl korony zglo ił hr. Ri ·hmond trounic Lan
cast rów zaś uznali go za prawowit godzi dzica Lronu. Przy zła hwila d c dują h 
roz Lrzygnięć: Ry zard HI zginął w bitwi p d Bo w rLh, a na Lroni Iii za iadl 
reprezentant nowej dyna tii Henryk VU Tudor, kładąc kre · w jnie domow j. 

Król Ry zard Ul prze z dl do leg nd : najpi rw do njechlulmej, tw rzon j przez 
kronikarz Tudorów i urrruntowanej przez kroniki z kspira - \\ któr j obrębi j d
nak od VII wieku zaczęto p dejmować prób jego rehabilita ji. 11 
brały na il w 1 1 ·tuleciu: naw l pow taly wt d towarz z nia mają<' na 

lu obr nę dobr ao imienia R zarda. Jak kut czna hyła to ohr na, ni eh' iadczy 
wpisanie władcy na li tę stu najwybitniej zych Br t jcz kó' w dzieja h, opra wauą 
w 2 02 roku przez magazyn BBC. 

MaJgorzala rbaniak, na podst.: Paul Murray K n<laU, Ryszard III. 
Prz I. Kry t. na Jurasz-Dąmh ka. War za\ a 1997. 



Prz z tul cia ni tylko lzi je króla R . zar
da budził mocje: ognll;ko"ał j równi ż am 
dramal z k pira po~wię<'ony temu władcy. Od 
cza u po Lania Ryszarda III, o . 1592 roku, 
wielokrotnie próbowano „ulq.1 zy~' Lek l ·ztu
ki, dokonując j go adaplacji i prz r'b k. 
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~ ajhardzicj z nich znane Lo opra(·owanie Colleya Cihbera, angielskiego akto
ra i dra al 1pi arza zynnrao na przt>lomi VII i Il wi ku który u unąJ 
z ob atl} Edwarda IV, CJarence'a i królową Małgorz tę, akcję ztuki rozpo
cząJ za· tuż prz d zabój tw m U nr ka VI. Ta prz róbka z drobnymi zmia
nami, przetrwała na scenie półtora stulecia jako jed na grana w tych latach 
wcr ja dramatu. J j ceni zny żywot przedluż)• I łynny 'III-wie zny aktor 
i dramaturg David Garrick, „ul p zając" z kolei przeróbkę Cihbera. To nowe 
opracowanie z tuki stało i później kanwą filmowych adaptacji Ryszarda III, 
m.in. z udział rn ir Laurence'a Olivi ra. 

Do dziś zek pirow ki dramat inspiruje t ż twórców teatrałn eh, przy czym ta 

inspira ja ni OITanicza · ię do li ·znych in · niza ·ji Ry ·zarda III na se na h 
ałego 'wiata. Odwołując ię choćb do hi torii gnieźnień ki go t atru, warto 

więc przypomnieć ni dawną pr mi rę (luty 2011) z tuki lani ława Br jdy

Wi<lnk To" er z XVI "ic•ku 

ganta adludzie w re
ż erii aulora, w której 
postać władcy gra waż
ną rolę. 'wiad clw m 
Lego za§, jak Io y kró
la - nie zczę ' nika czy 
krwawego tyrana?- za
pładniają wyobraźnię 

po l ką, niech będą 

lrof y zamieszczone 
na kolejnej troni . 
Ich lektura dowodzi, 
iż tę amą postać wraz 
z bagażem wszy tkich 
jej postępków można 

przedstawić z dwóch, 
cliam tralni różnych, 

punktów widzenia. 

Stani„la"' Baliiiski 

I nil" ,\ię nil• ;;111ie11ilo ml trn;.wdii t·zu .~óu, 

Gd · :l>/iżnłu sir pólr1oc i kol(Uf)' pinty. 
C/w,: akcP.\oriu ir111e: schrori · ;;umiast 

la.~óu·. 

Bom bmcif't' :mn inM luf..· u. por i: k 
:nmic1.~t . l rzr1/y. 

To .www sir po11·t11rz11 t"tJ lum. ,.„ "'' 
sre111t'. 

Gdy iskrn rwmiętnnfri .~ir"fllt1 :<>nitu 

I nklor :dzil'ral;; .~it•l1ie tiul<• i pr1lrie11it'. 
B) odkry1: llrnr::: 1·:::ło11•it•k11,jC1I.: {!ll'inztlę 

11 .~:::czytu. 

lf f Pj gmlzinit• hi.~torii, ll"fr<ld zrlarz1•1I 
I ragit-zn yd1 

\it• 11111uczw:1m1~n•clr1il'l1 ani 
poln11'ic:11 )Tli. 

.fok aktorzy tragedii - z 1rnlą r·zy bt•z 
1roli -

llusimy po::.nm: 1c.~zy. tf..·o, co 
11ajmoc11iej boli. 

lfosimy poz1wć podlośl, czystą 
nlisolutną, 

llu.\im. ·przej.~<: prze::: klam.~flrn. 

ja/..: prze: r:ekr .rnmt11ą. 

Przez :::mt'i.~c: bPz lito.fri. rozpac::: 
bez u.{miPdm. 

Pr:.Pz 11ir•t•:.y.~tośr: .,umi<•nia i 11rzt'Z 
c;:;y.~to.~c: µr:::pt·/111 ... 

l [{dy nwl<•ria biJ/u u·n•.,;;r·ip się icyt·zprpit>. 
llu.~imyjq ujarzmi<: - i 11•tt><I)' ;:;olmczy( 

llądro.{,:. t ę 11ajtrurl11it:js::ą. '"" krtzala 
1·ir•rpi1•t:. 

ł tera::: kużr• 1t'PStt"lt1u1r:::: i.n/u 
- i pr:elmcz_ ·l. 

'a k.,ztalt .fo·itu letni<>µo, ktclr)· or·::y ::.lm·i 
lfomi1•1lt-em 11r;:;r•lmrl:::t•11iti,jul.· lnską 

tlobnu·i. 

[": J Hw:.j11 od:) lmrw. I 11tolot:i111>m•:.ji po/. /;i1j 
/<J:J'J-/<)fl<J. Opr111·. I../ I"'" ka . \\ar:;za\\U 11>9.?. 

Angelica Lidd li 

ROK RVSZARl>A 

[ ... J 
Samotność moja j st otycka. 

iczym wulkany są moje łopatki . 

A moimi ster zącymi kośćmi można 
by rąbać drewno. 

Jestem ludzką szczekaczką. 
Matka mówi, że urodziłem się z zębami. 
Że przychodząc na świat, pokąsałem 

jej brzu h. 
Tak! Jest we mnie cale zło . 

Ale czy kiedykolwiek było ina zej? 
Problemy w trz wio h tkwiące. 
ześ' milionów szkieletów w samym 
środku Europy z powodu problemów 
tkwiących w trzewiach. 

Ciało i władza. 
ll.f ilość i państwo. 

uwerenny naród. 
Zawsze tak ślepy na to, co ludzkie. 
Ludzkie! 
A ja w połowie ryba. 
W połowie jaszczur. 
Oto mojajurajska brzydota. 
Czy ktokolwiek wiP o Ludzkiej 

degradacji więcej niż ja? 
Żadna z tych k iążek nie pomaga mi 

zrozumiei( samego siebie. 
A co by się stało, gdybym je tv ·zystkie 

. palił? 
Co by :;ię stało, dybym spalił wszy. tkie 

bibliotel.·i? 
Biblię Lutra? 
Nic! 
Absolulnie nic! 
Kogo obchodzą k. iążki? 
Licz<f ię tylko uroczyste obchody. 
[ ... ] 

I" : J Rok Rylizarda. Prz1·l. Bo 11nila 'O yr1;ykow I.a 
i lagclal •011 liwk „Dialog'" 2012 ur 2. 
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